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En övergripande slutsats i avhandlingen är att barn, ledare 
och föräldrar i barnfotboll ibland handlar utifrån skilda idrotts-
världar. 

Flickors och pojkars fotbollsvärld grundas i en social logik, 
särskilt i värdet av kompisarna. 

Ledarnas fotbollsvärld grundas i en idrottslig logik, särskilt 
i värdet av att forma en högpresterande fotbollsspelare.

Föräldrarnas fotbollsvärld grundas i en fostrande logik, 
särskilt i värdet av det som är bra för deras barn.

I skilda idrottsvärldar 
Barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll

Ofta talas det om barnidrott, men vad är barnidrott egentligen? 
Vad sker i praktiken? Finns det en särskild barnidrott? I denna av-
handling presenteras en bild av det som sker bland barn, ledare 
och föräldrar i barnfotboll och vad det innebär för dem.

Med en etnografisk ansats och genom ett fältarbete över två års tid 
analyseras hur barn, ledare och föräldrar i flick- och pojklag handlar 
i en vardaglig barnfotbollspraktik. Särskilt riktas fokus på hur barn, 
ledare och föräldrar aktivt bidrar till socialisationen mellan barn 
och vuxna (generation) och mellan flickor och pojkar (genus). 

En övergripande slutsats är att barn, ledare och föräldrar ibland 
befinner sig i skilda idrottsvärldar som grundar sig på att de ser 
olika värden med barnfotbollen. Beskrivningen av flickors, pojkars, 
ledares och föräldrars situation och perspektiv bidrar till en ökad 
förståelse för barnens utrymme i praktiken relativt ledarnas och 
föräldrarnas.

I studien diskuteras vad ett barnperspektiv är och hur barnidrott 
kan utvecklas för att anpassas till barns behov, intressen och logik. 
Som utgångspunkt för vidare forskning om barnidrott föreslås en 
utvecklad idrottstriangel för att lyfta fram relationerna inom och 
mellan grupperna av flickor, pojkar, ledare och föräldrar. 

1. Inledning
Barn, ledare och föräldrar bildar en betydelsefull 
idrottstriangel vilket påverkar barns utrymme 
inom barnidrotten. 

2. Ansats, tidigare forskning och syfte
Med en etnografisk ansats skildras en barnfotbolls-
kultur och socialisationen mellan barn och vuxna 
(generation) och mellan flickor och pojkar (genus).

3. Studiens genomförande
Genom deltagande observationer och intervjuer med 
barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll söks 
fördjupad kunskap om barnidrott.

4. Barnen och lagkamraterna
Barnens upplevda värden och förväntningar har 
betydelse för deras erfarenheter och beteende i det 
egna laget.

5. Barnen och ledarna
Ledarnas upplevda värden och förväntningar har 
betydelse för deras och andras erfarenheter och 
beteende i barnfotboll.

6. Barnen och föräldrarna
Föräldrarnas upplevda värden och förväntningar 
har betydelse för deras erfarenheter och beteende 
i barnfotboll.

7. Om flickor och pojkar 
Här beskrivs barns, ledares och föräldrars uppfatt-
ningar om flickor och pojkar samt om uppdelning av 
barn i flick- och pojklag.

8. Diskussion och slutsatser
Barns, ledares och föräldrars perspektiv diskuteras 
i relation till de logiker som är grundläggande för 
deras tanke- förståelse- och handlingsmönster. 

Inger Eliasson är verksam som fors-

kare och lärare vid Pedagogiska institu-

tionen, Umeå universitet.
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Abstract 
 
The sporting triangle represents the relationships among children, leaders and parents in the 
context of child sport. These relations are of significant importance for the child’s experience of 
sport. Taking the sporting triangle as its point of departure this thesis aims to describe and 
understand the socialisation processes among children, leaders and parents in girls’ and boys’ 
football teams, focusing on how the children's perspective is reflected in practice. The study has 
an ethnographic research approach and is based on field work carried out over two years in one 
girls’ and one boys’ football team in an ordinary Swedish sports club. Data were generated 
through 60 participant observations of the daily life of football, and through interviews with 38 
children, 7 leaders and 8 parents. It was found that children, leaders and parents have different 
views concerning what is most valuable in children’s football, which both affects their behaviour 
and what they expect of each other. One overall conclusion is that children, leaders and parents 
are in what is referred to as different sports worlds. The sports worlds of the three groups involved 
in child football are thus based on different logics and this has implications for the social 
interactions in the teams. The world of children is based in a social logic, particularly in the value 
of friends. The world of leaders is based in a sporting logic, more specifically in the value of 
building a high-performance football player. The world of parents is based in an upbringing 
logic, particularly in the value of what is good for their own child. The social relationships 
between the children also show how boys and girls relate to a male standard that exists in 
children's football. The results are discussed in relation to the significance of generation and 
gender in child football and to the demand that adults take children's specific needs and desires 
into account more seriously in sport. The thesis also discusses what might constitute a child 
perspective and how child football can be adjusted to meet the needs and desires of children. In 
adopting the child’s perspective there is much to be gained from seeing girls and boys as the social 
actors they are, instead of seeing them as the next generation of adult football players. The thesis 
also offers a more developed model of the sporting triangle which highlights the importance of 
interactions between, as well as among, the groups of girls, boys, leaders and parents, as a starting 
point for further research within the field of child and youth sport.   
 
Keywords: Child sport, education, ethnography, football, gender, generation, socialisation, sport 
leader, sport parent, sport pedagogy

 



FÖRORD 
Idrotten har gett mig många goda minnen både som barn och vuxen. 
Erfarenheterna sträcker sig från barnidrott till elitidrott som spelare och ledare, 
särskilt i fotboll och innebandy. Genom skolidrotten, Långsele AIF och mina 
vänner blev idrott av stor betydelse för mig som barn. Efter fotbollsgymnasium, 
elitidrottssatsning, arbete och resor studerade jag till gymnasielärare i matematik 
och idrott vid Umeå universitet. Under utbildningen i idrottsämnet utvecklades 
intresset för hur människors beteende formas inom idrotten, vilket också blivit 
inriktningen på denna avhandling. Forskarutbildningen är ändlig och jag sätter 
snart punkt för avhandlingsarbetet. Men innan nya utmaningar tar vid ser jag 
fram emot disputationen och vill samtidigt passa på att framföra ett tack till 
några av alla personer och organisationer som varit betydelsefulla för mig på 
vägen till en doktorsexamen.  

Först vill jag tacka alla idrottslärare jag haft vid Långsele skola, Katrinelunds 
gymnasium, Sundsvalls fotbollsgymnasium och Umeå universitet som inspirerat 
mig till idrottsläraryrket. Dessutom vill jag sända ett tack till Långsele AIF och 
min första fotbollstränare, Anders Östman, som blev betydelsefull för mig som 
barn. Jag vill även tacka de jag mött i GIF Sundsvall, Sundsvalls 
damfotbollsförening, Hammarby IF, VK Rasket, Domsjö IF, Ångermanlands 
och Medelpads fotbollsförbund. Ett tack går också till Susanna samt Anneli och 
övriga fotbollsgymnasister som jag uppskattar att träffa i Sundsvall. Jag vill 
också tacka mina kompisar i Örnsköldsvik, Bitte, Billy, Janne, Malin, Mia, Boa, 
Leif, Susanne, Zäta, Janne, Karin, Marie, Ulf, Peter, Maria, Malin och Magnus 
för alla roliga stunder tillsammans. Tiden med er, VK Rasket och alla SM-
framgångar i innebandy är en tid jag aldrig glömmer. I Umeå har jag fått goda 
vänner som gjort fritiden under avhandlingsarbetet särskilt glädjefull och rik. 
Tack Fredrik, Alexandra, Annika L, Patrik, Malin, Mattias, Annika, Micke, 
Åsa, Peter, Anja (ett särskilt tack för omslaget), Kent, Magnus och Ulrika!  

Vid Umeå universitet och pedagogiska institutionen vill jag tacka Eva 
Olofsson som rekryterade mig och som varit mitt bästa stöd inom akademin. 
Tack också för synpunkterna på manuset som andreläsare. Jag vill tacka Björn 
Allergren som under sin tid som studierektor gav mig utvecklande uppdrag, PG 
Fahlström som delade med sig av sin positiva inställning och Solweig Hallberg 
som förmedlade en särskild rörelseglädje under idrottslärarutbildningen. Jag vill 
också tacka Malin för tiden vi läste matematik tillsammans och alla 
kurskamrater i idrottspedagogik för roliga stunder. Ett extra stort tack går till 
Kim Wickman för all inspiration och vänlighet som gjort livet som doktorand 
lättare och roligare. Alla i verksamhetsområdet Idrott är värda att omnämnas för 

 



  
 

att ni bidrar till att institutionens idrottsforskning och -utbildning utvecklas. 
Ett stort tack går även till alla doktorander i de doktorandgrupper jag varit med 
i vid pedagogiska institutionen. Tack Kim, Gun, Josef, Ann-Louise, Jimmy, 
Erika, Mona och Kent för alla synpunkter på mitt manus. Vidare vill jag tacka 
för allt stöd jag fått från Ann-Marie, Inga-Britt, Thierry och Anna.  

Ett särskilt tack går till mina handledare, professor Martin Johansson och fil. 
dr. Staffan Karp för allt kunnande och tålamod. Martin, dig vill jag särskilt 
tacka för att du uppmuntrade mig att söka forskarutbildningen. Din tro på mig 
har gjort denna avhandling till verklighet. Staffan, dig vill jag särskilt tacka för 
den kunskap du fått mig att utveckla, som grundutbildningsstudent och som 
doktorand, vilken varit nödvändig för att genomföra denna studie. För 
ekonomiskt stöd tackas Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska 
institutionen, Kempestiftelsen och Wallenbergsfonden vid Umeå universitet. 
Dessutom vill jag tacka Föreningen för svensk beteendevetenskaplig 
idrottsforskning, SVEBI, genom vilken jag fått lära känna många 
idrottsforskare. Jag vill också tacka några av idrottsforskningens internationellt 
stora namn för den ödmjukhet och inspirerande miljö som de bidrog till i 
forskarutbildningskurserna, Summerschool i Köpenhamn ─ Gertrud Pfister, Kari 
Fasting, Jennifer Hargreaves, Thierri Therry, Joseph Maguire och Ethics and 
sport i Oslo ─ Sigmund Loland, Mike MacNamee och William Morgan.  

De som utan tvekan varit med längst i mitt liv och lett mig framåt på livets 
väg är min familj. Främst vill jag tacka min mamma Yvonne Eliasson som alltid 
funnits där för mig oavsett vad som hänt, vart jag flyttat eller vilken idrott jag 
sysslat med. Jag vill också tacka Göran Sjödin som med sin kreativa förmåga 
hjälp till med renovering av både hus och bilar. Mats, Lena, Hans, Lisa, Ola, 
Björn, Emilia, Ulf och Eva vill jag tacka för alla trevliga familjestunder. Vidare 
vill jag tacka Tomas Nordins familj som varit betydelsefull under lång tid. Rut 
har med sin klokhet gett mig perspektiv på tillvaron.  

Mina stora glädjeämnen i livet är min allra närmaste och älskade familj, min 
sambo Tomas och mina barn Adrian och Annie. Tack Tomas för att du har 
stöttat mig under hela forskarutbildningen. Adrian är tio år och det gläder mig 
att du med din skärpa och idrottsliga förmåga klarat av skolans fjärde år galant. 
Annie är fyra år och har utvecklat ett språk och en logik som imponerar på mig. 
Ni är livet, ni är min framtid och ni är mina hjältar!  

Sist men inte minst vill jag rikta ett stort tack till alla de fantastiska barn, 
ledare och föräldrar som välkomnade mig i sina fotbollslag under flera års tid 
för att genomföra denna studie. Utan er hade denna avhandling inte blivit till 
vad den är och jag kommer att minnas er resten av livet.  

 

Inger Eliasson 
Umeå, maj 2009 
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1 .  I N L E D N I N G  

1. INLEDNING 
Det talas ofta om barnidrott, men vad är barnidrott egentligen? Hur är den 
utformad? Vad sker i praktiken? Finns det en särskild barnidrott? I denna 
avhandling studeras vad det innebär för barn, ledare och föräldrar att vara med i 
en barnidrott som barnfotboll.  

Riksidrottsförbundet menar att barnidrott är den idrott som bedrivs till och 
med tolv års ålder och definieras som fysisk aktivitet som utförs för att kunna ha 
roligt, må bra och prestera mera.1 Riktlinjer för den organiserade barnidrotten i 
Sverige finns formulerade i Riksidrottsförbundets dokument Idrotten vill. Här 
fastställs att idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna 
behov och förutsättningar.2 Idrottsrörelsen och svenska staten är överens om att 
beskrivningen i Idrotten vill är en lämplig syn som ska gälla för hur barn- och 
ungdomsidrotten ska utformas och bedrivas i Sverige.3 Dessa riktlinjer gäller för 
alla de barn och ungdomar som samlas i landets idrottsföreningar till mer än sex 
miljoner aktivitetstillfällen årligen.4 För barn och ungdomar mellan sju och 
tjugo år är fotboll den idrott som uppvisar flest antal aktiviteter med över två 
miljoner per år.5  

Många ledare och föräldrar är engagerade i den folkrörelse som barn- och 
ungdomsidrotten är i Sverige.6 Ett särskilt kännetecken, som utvecklats för den 
föreningsorganiserade barn- och ungdomsidrotten i västvärlden, är den 

                                                      
1 Riksidrottsförbundet, Idrotten vill (Riksidrottsförbundet, 2005), 4. Hämtad 2008 07 23 från 

www.rf.se. Med barnfotboll menar jag de sammanhang där barn upp till tolv år, deras ledare 
och föräldrar samlas och interagerar för att barnen ska kunna utöva idrotten fotboll inom 
ramen för en idrottsförenings verksamhet. I begreppet inkluderas både flick- och pojkfotboll 
(flickfotboll syftar på fotbollslag med enbart flickor och pojkfotboll mot fotbollslag med enbart 
pojkar). 

2 Ibid., 11. 
3 Tomas Peterson, "Föreningsfostran och tävlingsfostran. En utvärdering av statens stöd till 

idrotten,"  (Statens offentliga utredningar SOU 2008:59, 2008), 351. 
4 Göran Patriksson och Stefan Wagnsson, "Föräldraengagemang i barns idrottsföreningar" i FoU-

rapport 2004:8 (Stockholm: Riksidrottsförbundet, 2004). Studien omfattar 734 föräldrar till 
barn i 10 olika idrotter. 

5 Riksidrottsförbundet, Idrotten i siffror (Riksidrottsförbundet, 2007),  Hämtad 2007 09 26 från 
www.rf.se. 

6  Göran Patriksson och Stefan Wagnsson, "Föräldraengagemang i barns idrottsföreningar" i FoU-
rapport 2004:8 (Stockholm: Riksidrottsförbundet, 2004), 34-35. Andelen föräldrar som 
engagerar sig inom lagidrotter är signifikant större än inom individuella idrotter, att andelen 
mammor som engagerar sig är något större än andelen pappor (andelen pappor som är tränare 
är dock signifikant större än andelen mammor). 
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I  S K I L D A  I D R O T T S V Ä R L D A R   

påtagliga involveringen av vuxna.7 Relationerna mellan barn, ledare och 
föräldrar är mycket viktiga för barns upplevelser av idrott. Det utvecklas en 
betydelsefull social dimension i barnidrottens ledarskap genom samvaron med 
barnen, ledarna och föräldrarna.8 Ibland lyfts relationen mellan vuxna 
idrottsledare och barn fram som särskilt viktig,9 och de relationer som utvecklas 
mellan barn, ledare och föräldrar brukar kallas idrottstriangeln (Figur 1).10

 
Figur 1.  Idrottstriangeln (Byrne, 41) 

I barnidrott skapas det ett beroende mellan barn, ledare och föräldrar som 
innebär att om det uppstår problem i relationen mellan två av grupperna i 
idrottstriangeln kommer den tredje att påverkas.11 Vi vet relativt lite om hur 
detta beroende skapas och vilken betydelse det har för barn, ledare och föräldrar 
i olika barnidrotter.  

Det finns också fler faktorer än relationen mellan barn och vuxna som 
påverkar och får betydelse för hur barnidrotten utformas och bedrivs. Till 
exempel har barnens kön betydelse för de erfarenheter som görs inom idrotten.12 

Den organiserade idrotten grundas vanligen i ett manligt norm- och 
värdesystem, vilket innebär att flickor och pojkar möter en genuspräglad 

                                                      
7  Tony Byrne, "Sport: it's a family affair," i Coaching children in sport, editerad av Martin Lee 

(London: E&FN Spon, 1993), 41. 
8  Jämför Per Gerrevall, Samanthi Carlsson och Ylva Nilsson, "Lärande och erfarenheters värde - 

en studie av ledare inom barn- och ungdomsidrott" i FoU-rapport 2006:1 (Stockholm: 
Riksidrottsförbundet, 2006). 

9  Gert Biesta et al., "Does sport make a difference? An exploration of the impact of sport on the 
social integration of young people," i Values and norms in sport. Critical reflections on the 
position and meanings of sport in society, editerad av Johan Steenbergen, Paul De Knop och 
Agnes Elling (Oxford: Meyer & Meyer Sport Ltd, 2001), 104. 

10  Tony Byrne, "Sport: it's a family affair," i Coaching children in sport, editerad av Martin Lee 
(London: E&FN Spon, 1993), 41. 

11  Ibid., 42. 
12 Karin Redelius, "Barnidrotten i ett samhällsperspektiv," i Pedagogiska perspektiv på idrott, 

editerad av Lars-Magnus Engström och Karin Redelius (Stockholm: HLS förlag, 2002), 67. 
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påtagliga involveringen av vuxna.7 Relationerna mellan barn, ledare och 
föräldrar är mycket viktiga för barns upplevelser av idrott. Det utvecklas en 
betydelsefull social dimension i barnidrottens ledarskap genom samvaron med 
barnen, ledarna och föräldrarna.8 Ibland lyfts relationen mellan vuxna 
idrottsledare och barn fram som särskilt viktig,9 och de relationer som utvecklas 
mellan barn, ledare och föräldrar brukar kallas idrottstriangeln (Figur 1).10

 
Figur 1.  Idrottstriangeln (Byrne, 41) 
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detta beroende skapas och vilken betydelse det har för barn, ledare och föräldrar 
i olika barnidrotter.  

Det finns också fler faktorer än relationen mellan barn och vuxna som 
påverkar och får betydelse för hur barnidrotten utformas och bedrivs. Till 
exempel har barnens kön betydelse för de erfarenheter som görs inom idrotten.12 

Den organiserade idrotten grundas vanligen i ett manligt norm- och 
värdesystem, vilket innebär att flickor och pojkar möter en genuspräglad 

                                                      
7  Tony Byrne, "Sport: it's a family affair," i Coaching children in sport, editerad av Martin Lee 

(London: E&FN Spon, 1993), 41. 
8  Jämför Per Gerrevall, Samanthi Carlsson och Ylva Nilsson, "Lärande och erfarenheters värde - 

en studie av ledare inom barn- och ungdomsidrott" i FoU-rapport 2006:1 (Stockholm: 
Riksidrottsförbundet, 2006). 

9  Gert Biesta et al., "Does sport make a difference? An exploration of the impact of sport on the 
social integration of young people," i Values and norms in sport. Critical reflections on the 
position and meanings of sport in society, editerad av Johan Steenbergen, Paul De Knop och 
Agnes Elling (Oxford: Meyer & Meyer Sport Ltd, 2001), 104. 

10  Tony Byrne, "Sport: it's a family affair," i Coaching children in sport, editerad av Martin Lee 
(London: E&FN Spon, 1993), 41. 

11  Ibid., 42. 
12 Karin Redelius, "Barnidrotten i ett samhällsperspektiv," i Pedagogiska perspektiv på idrott, 

editerad av Lars-Magnus Engström och Karin Redelius (Stockholm: HLS förlag, 2002), 67. 
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idrottsmiljö. För den svenska fotbollen gäller att flickors och kvinnors 
idrottande under lång tid präglats av en manlig dominans.13

Det är ingen tvekan om att barns idrottande skapar glädje, mening och 
utveckling för både barn och vuxna. Barnen uppskattar i många fall vuxnas 
omsorg, entusiasm och expertis. Inom barnidrott finns det en stor potential för 
vuxna att positivt påverka unga människor, eftersom det är en av få miljöer där 
barn och vuxna är engagerade tillsammans på frivillig basis.14 Samtidigt finns det 
barn som upplever vuxnas förväntningar och krav som problematiska.15

Många års nationell och internationell forskning visar att barnidrotten har 
svårt att leva upp till alla syften som finns för den goda barnidrotten. Trots en 
retorik inom idrottsrörelsen om att barnidrott ska vara lekfull och utformas 
efter barns intressen, har det tvärtom visat sig att barnidrotten världen över 
utvecklats till att bli mer seriös, mindre lekfull och allt mer vuxendominerad än 
tidigare.16 Forskare har visat att barnen som idrottsutövare har svårt att göra sina 
röster hörda bland de vuxna.17 Dessutom får barnidrotten kritik för att vara 
utformad främst för att tillfredsställa vuxnas behov och att den i så hög grad 
kontrolleras av vuxna. I både Sverige och andra länder blir det allt vanligare 
med krav på vuxna inom barnidrott att ta barns behov och önskemål på ett 
större allvar. Allt oftare lyfts Barnkonventionen18 fram som ett rättesnöre för att 
komma till rätta med de sidor av barnidrotten som kan leda till negativa 
konsekvenser för barnen.19  
                                                      
13  Eva Olofsson, "Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna 

under 1900-talet" (Doktorsavhandling, Umeå, 1989) 195. Även om fotboll är en idrott som är 
starkt influerad och kontrollerad av män så visar en internationell komparativ studie att 
kvinnor inte bara reproducerar maskulina värden utan skapar också andra i damfotbollslag. Se 
Shiela Scraton et al., "It's still a mans game? The experiences of top-level European women 
footballers," International review for the sociology of sport 34, no. 2 (1999): 107.  

14  Gert Biesta et al., "Does sport make a difference? An exploration of the impact of sport on the 
social integration of young people," i Values and norms in sport. Critical reflections on the 
position and meanings of sport in society, editerad av Johan Steenbergen, Paul De Knop och 
Agnes Elling (Oxford: Meyer & Meyer Sport Ltd, 2001), 111. 

15  Andy Pitchford et al., "Children in football: Seen but not heard," Soccer and society 5, no. 1 
(2004): 53. 

16  Paul De Knop et al., Worldwide trends in youth sport (Champaign: Human Kinetics, 1996) 
277-79. 

17  Andy Pitchford et al., "Children in football: Seen but not heard," Soccer and society 5, no. 1 
(2004): 44. 

18  I FN:s barnkonvention artikel 1 definieras barn som varje människa under 18 år vilket skiljer 
sig från Riksidrottsförbundets definition där barnidrott anses bedrivas endast till det år barnet 
fyller 12 år. United_Nations, Convention on the Rights of the Child (United Nations Human 
Rights. Office of the United Nations High Commissioner, 1989),  Hämtad 2009 0120 från 
www2.ohcr.org/english/law/crc.htm. För svensk version av barnkonventionen se 
Förenta_nationerna, FN:s bankonvention om barnets rättigheter (UNICEF Sverige, 1989),  
Hämtad 2009 01 20 från www.unicef.se/barnkonventionen. 

19  Paulo David, Human rights in youth sport. A critical review of children's rights in competetive 
sports, ed. Mike McNamee och Jim Parry, Ethics and sport (New York: Routledge, 2005) 256. 
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Vi vet inte så mycket om hur det går till när barnidrottskulturer formas. Inte 
heller finns det någon konkret beskrivning av vad som menas med barns behov, 
önskemål och förutsättningar, även om det anses finnas ett systematiskt 
tillvägagångssätt för att underordna barns perspektiv de vuxnas.20 Barnen kan 
därför inte påverka sin idrottsverksamhet i någon större utsträckning, trots att 
Riksidrottsförbundet och olika specialförbund tagit fram särskilda 
policydokument för att stärka barnens villkor inom den organiserade idrotten.21  

För att förstå hur barnidrotten är utformad idag och hur den kan utvecklas 
för att bättre anpassas till barnen behövs mer kunskap om det som sker i 
svenska idrottsföreningar och om vad ett barnperspektiv är. Kunskapsluckorna 
är särskilt tydliga kring vad barnen vill och hur barnens önskemål ska hanteras i 
praktiken. På motsvarande sätt behöver vi också veta mer om vuxnas beteende 
och perspektiv, för att förstå hur relationerna mellan barn, ledare och föräldrar i 
idrottstriangeln fungerar och vad dessa betyder för barnen i en 
barnidrottsverksamhet.  

Ett övergripande syfte med denna avhandling är att utveckla kunskaper om 
det som sker bland barn, ledare och föräldrar inom barnfotboll. Genom att följa 
barn, ledare och föräldrar i ett flick- och ett pojklag, under en längre tid, är 
avsikten att öka förståelsen för den socialisation som pågår när barn, ledare och 
föräldrar möts i en barnfotbollspraktik.  

Avhandlingens disposition  
Avhandlingen är indelad i åtta kapitel varav fyra är resultatkapitel. Efter detta 
inledande kapitel beskrivs i kapitel 2 forskningsansats och de teorier och 
begrepp som använts för att genomföra studien. Vidare beskrivs tidigare 
forskning om barnidrott och studiens syfte och frågeställningar preciseras. 
Kapitel 3 är avhandlingens metodkapitel i vilket jag redogör för studiens 
uppläggning och genomförande. Kapitel 4–7 är studiens resultatkapitel där 
kapitel 4–6 är strukturerade utifrån idrottstriangeln med rubrikerna; barnen och 

                                                      
20  Noel Dyck, "Embodying success: identity and performance in children's sport," i Sport, dance 

and embodied identities, editerad av Noel Dyck och Edurardo P. Archetti (New York: Berg, 
2003), 63. När det gäller barnfotboll Jmf. Staffan Karp, "Barn, föräldrar och idrott. En 
intervjustudie om fostran inom fotboll och golf" (Doktorsavhandling, Umeå Universitet, 
2000) 254-55. 

21  Se exempelvis Fotbollens spela, lek och lär. Mål och riktlinjer för svensk barn- och ungdomsfotboll, 
ed. Svenska Fotbollförbundet (Malmö: Svenska Fotbollförlaget AB, 2004). Inom fotboll har 
Svenska fotbollsförbundet utformat särskilda mål och riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll i 
dokumentet Fotbollens spela, lek och lär. I dokumentet skrivs det särskilt fram att barn och 
ungdomar ska ha roligt med sin idrott och att de ska idrotta på sina egna villkor. Jmf. hur det 
engelska fotbollsförbundet inrättat ett omfattande handlingsprogram som heter Child 
Protection Policy. För utvärdering av programmet se Celia Brackenridge et al., Child welfare in 
football. An exploration of children's welfare in the modern game (Oxon: Routledge, 2007). 
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lagkamraterna, barnen och ledarna samt barnen och föräldrarna. I kapitel 7 
beskrivs resultat i relation till uppfattningar om flickor och pojkar som 
fotbollsspelare i flick- och pojklag. Varje resultatkapitel avslutas med 
sammanfattande reflektioner. Kapitel 8 är avhandlingens diskussionskapitel där 
resultaten diskuteras och studiens slutsatser presenteras. Kapitlet avslutas med 
en utvecklad modell av idrottstriangeln, som förslag till utgångspunkt för 
fortsatt forskning inom området. 
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 2. FORSKNINGSANSATS, 
TIDIGARE FORSKNING OCH 

SYFTE  
Avsikten med detta kapitel är att redogöra för utgångspunkterna i den 
forskningsansats som ligger till grund för avhandlingen samt för de teorier jag 
inspirerats av inför och under studiens genomförande. Vidare ges en inblick i 
tidigare forskning om barnidrott och kapitlet avslutas med en precisering av 
studiens syfte och frågeställningar.  

Forskningsansats  
Studien har en etnografisk forskningsansats vilket innebär att den är explorativ, 
det vill säga utforskande till sin karaktär. Studien baseras på ett fältarbete över 
två års tid, som genomförts för att undersöka och förstå det som sker bland 
barn, ledare och föräldrar i barnfotboll. Genom detta angreppssätt får den 
empiriska delen av studien mer utrymme än den teoretiska. Wolcott säger: »The 
more strongly a researcher is drawn to theoretical issues, the less likely that 
individual will seek opportunity for sustained fieldwork; conversely, the more 
strongly one is drawn to fieldwork, the less one will look to theory for either 
orientation or explanation«.22 I följande avsnitt beskrivs ansatsen med 
utgångspunkterna för den etnografiska metodologin och de teorier som använts 
för att förstå hur relationerna formas, dels mellan barn och vuxna 
(generationssocialisation), dels mellan flickor och pojkar (genussocialisation), i 
barnfotboll.  

En etnografisk ansats 
Vid genomgång av tidigare forskning om barnidrott stimulerades jag av 
etnografiska beskrivningar.23 Detaljerade beskrivningar av individers handlingar 
och tankar bidrog till en fördjupad förståelse för människors beteende inom 
barnidrotten. En anledning till valet av ett etnografiskt angreppssätt var de 
                                                      
22  Harry F. Wolcott, The art of fieldwork (Walnut Creek: Altamira Press, 2001) 182. 
23 Se exempelvis Gary Alan Fine, With the Boys. Little League Baseball and Preadolescent Culture 

(Chicago: The University of Chicago Press, 1987). Noel. Dyck, "Parents, Kids and Coaches: 
Constructing Sport and Childhood in Canada," i Games Sports and Cultures, editerad av Noel 
Dyck (Oxford: Berg, 2000). Se också Jesper Fundberg, "Kom igen, gubbar! Om pojkfotboll 
och maskuliniteter" (Doktorsavhandling, Stockholms universitet, 2003). 
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vetenskapliga argument jag fann om att barns kollektiva processer bäst studeras 
när de inträffar i deras lokala kulturer.24 Vidare kan ett etnografiskt 
tillvägagångssätt belysa eventuella skilda intressen inom barnidrotten.25 
Idrottsforskare efterlyser fördjupade studier av de specifika sociala processer 
genom vilka socialisationen sker inom idrotten och av hur erfarenheterna 
påverkas av den sociala och kulturella kontexten.26 Fördelen med ett etnografiskt 
angreppssätt är att metoden också kan ge barn en mer direkt röst i 
forskningen.27 Sammantaget bidrog det beskrivna till valet av en etnografisk 
form av metodologi, vilken också prövades i en förstudie innan huvudstudien 
genomfördes. 

En etnografisk ansats förknippas ofta med en skildring av en kultur. 
Fältarbetet kan ses som forskarens väg att lära känna kulturen, medan 
etnografin är den skriftliga framställningen av densamma.28 Wolcott beskriver 
det underliggande syftet med etnografisk forskning enligt följande: »The 
underlying purpose of ethnographic research in this view is to describe what the 
people in some particular place or status ordinarily do, and the meanings they 
ascribe to what they do, under ordinary or particular circumstances, presenting that 
description in a manner that draws attention to the regularities that implicate 
cultural process.«29 Cresswell menar att en kultur inte är något som kan studeras 
direkt, då begreppet är en abstraktion. Men genom att studera och tolka det 
människor gör, säger och skapar i det dagliga livet kan forskaren se kulturen i 
arbete.30 Ett etnografiskt fältarbete ger forskaren tillgång till en detaljerad och 
rik insyn i mänskligt beteende.31 Sands beskriver kärnan i kulturbegreppet som 
det beteende som lärs in genom att vara en del av en kultur vilket uttrycks i 

                                                      
24 Clifford Geertz, Local knowledge: Further essays in interpretative anthropology (New York: Basic 

Books, 1983). 
25 Noel Dyck, "Home field advantage? Exploring the social construction of children's sport," i 

Constructing the field. Ethnographic fieldwork in the contemporary world, editerad av Vered Amit 
(London: Routledge, 2000). 

26 Jay Coakley, Sport in society. Issues and controversies, 7 ed. (New York: McGraw-Hill, 2001) 93. 
27 Alan Prout och Allison James, "A new paradigm for the sociology of childhood? Provenance, 

promise and problems," i Constructing and reconstructing childhood. Contemporary issues in the 
sociological study of childhood, editerad av Alan Prout och Allison James (London: 
RoutledgeFalmer, 1997), 7-8. 

28 John Van Maanen, Tales of the field. On writing ethnography (Chicago: The University of 
Chicago Press, 1988) 4. 

29 Harry F. Wolcott, Ethnography: a way of seeing (Walnut Creek: Almatira Press, 1999) 68. 
30 John W. Creswell, Qualitative inquiry and research design. Choosing among five traditions 

(Thousand Oaks: Sage Publications, 1998) 59. 
31 Robert S. Sands, Sport ethnography (Champaign: Human Kinetics Publishers, 2002) 17, 55.  
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handlingar, vanor och praxis.32 Denna studie handlar om den svenska 
barnfotbollskulturen.  

Forskning med en etnografisk ansats innebär att deltagande observation 
används för att samla in datamaterialet och att studien har en holistisk 
inriktning med en sensitivitet för kontexten samt att arbetet innehåller 
sociokulturella beskrivningar. Deltagande observation handlar om att forskaren 
deltar i en naturlig vardagsmiljö,33 där människors vardagliga liv studeras under 
en längre tid.34 Etnografiska studier görs ofta med ett litet antal fall, två 
fotbollslag i mitt fall, där analysen innefattar en explicit tolkning av mening och 
funktioner av mänskliga handlingar. Analysens form ger också oftast en verbal 
beskrivning av resultaten utan att innehållet kvantifieras.35 Genom att vara i en 
fotbollsmiljö tillsammans med barn, ledare och föräldrar under en längre tid har 
jag kunnat tillåta mig att vara öppen i datainsamlingen för att inkludera det 
som var viktigt för dem. Därför kan ansatsen sägas ha ett bottom-up-perspektiv, 
vilket är lämpligt om en forskare vill förstå hur idrotten skapas av människor 
och hur den får mening i deras liv.36  

Den kunskap som skapas genom etnografisk forskning baseras på att 
forskarens fältarbete alltid är en slags förhandling med de utvalda 
informanterna. Därför är fältarbetaren själv av stor betydelse som 
forskningsinstrument under forskningsprocessen. Reflexivitet hos forskaren är 
en viktig del i det etnografiska arbetssättet.37 Ett etnografiskt forskningsarbete 
innebär också att forskaren översätter komplexa situationer och erfarenheter 
från fältarbetet till ett logiskt, akademiskt språk där informanterna kan sägas 
materialiseras i form av att texten förvandlar deras föränderliga verklighet till 
något stabilt och överskådligt.38 Det innebär att genom ett analytiskt arbete 
abstraheras en verklighet som är längre ifrån den verklighet som nedtecknas i 
det ursprungliga datamaterialet.39 Följden blir att avhandlingstexten inte kan 
anses vara en skriftlig reproduktion av den kulturella idrottspraktiken som den 

                                                      
32 Ibid.  49. Sands poängterar att kulturbegreppet inte kan användas utifrån en idé om att ett 

strikt homogent beteende definierar en kultur utan att det kan finnas stora intrakulturella 
variationer som inte alla påverkar människornas allmänna beteendemönster, 55. 

33 Alex Stewart, "The ethnographer's method," Qualitative research methods 46 (1998): 6. 
34 John W. Creswell, Qualitative inquiry and research design. Choosing among five traditions 

(Thousand Oaks: Sage Publications, 1998) 58. 
35 Paul Atkinson och Martyn Hammersley, "Ethnography and participant observation," i 

Handbook of qualitative research, editerad av Norman K.  Denzin och Yvonna S. Lincoln 
(London: Sage Publications, 1994), 248. 

36 Jay Coakley, Sport in society. Issues and controversies, 7 ed. (New York: McGraw-Hill, 2001) 37. 
37 Robert S. Sands, Sport ethnography (Champaign: Human Kinetics Publishers, 2002). 
38 Billy Ehn och Barbro Klein, Från erfarenhet till text. Om kulturvetenskaplig reflexivitet 

(Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1994) 77. 
39 John Van Maanen, Tales of the field. On writing ethnography (Chicago: The University of 

Chicago Press, 1988) 4. 
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uppfattas av de barn, ledare och föräldrar som studerats, utan som en subjektiv 
berättelse av mig som forskare.40 

Mot bakgrund av det ovan beskrivna är det relevant att använda en 
etnografisk ansats med fältarbete som datainsamlingsmetod för att svara på 
studiens kvalitativt inriktade forskningsfrågor. Eftersom det är relativt ovanligt 
med fältarbete som datainsamlingsmetod inom svensk idrottspedagogisk 
forskning, kan ansatsen också ses som ett metodologiskt bidrag till det 
idrottspedagogiska forskningsfältet. 

Teorier om generationssocialisation ─ barn och vuxna  
Inom barndomsforskningen utvecklades under 1990-talet teorier om relationen 
mellan barn och vuxna som skiljde sig markant ifrån de traditionellt etablerade 
teorierna inom området.41 Ett nytt barndomsparadigm som bygger på en 
förändrad syn på relationen mellan barn och vuxna jämfört med det tidigare har 
därmed utvecklats. De tidigare vetenskapliga studierna av barndomen har 
kritiserats för att de dominerats av psykologiska utvecklingsinriktade idéer och 
förklaringar.42 Piagets kognitiva utvecklingsteori (1955) och Parsons 
socialisationsteori (1951) har båda varit inflytelserika vetenskapliga teorier 
tillämpade på barns uppväxt, men enligt Lee har dessa teorier bidragit till att 
bilden av barn som ofullständiga etablerats i samhället.43 Ett vanligt synsätt har 
varit att vuxna betraktats som människor (human beings) medan barn betraktats 
som de som ska bli människor i framtiden (human becomings).44 En konsekvens 
av ett sådant användande av dessa traditionella teorier har varit att forskarna 
gjort sina tolkningar utifrån begränsningar hos barnen. Till följd av detta har 
drivkraften för att studera barnens perspektiv tidigare saknats och benägenheten 
att erkänna barn som individer har varit liten.45  

                                                      
40 Robert S. Sands, Sport ethnography (Champaign: Human Kinetics Publishers, 2002). 
41 Nick Lee, Childhood and society. Growing up in an age of uncertainty., ed. Tim May, Issues in 

society (Buckingham: Open University Press, 2001) 37. De nya teorierna inom 
barndomsforskningen benämns i viss litteratur som den ”nya” barndomssociologin. Dessa 
alternativa ansatser för att studera relationen mellan barn och vuxna har särskilt växt fram 
inom det sociologiska fältet under 1990-talet.    

42 Alan Prout och Allison James, "A new paradigm for the sociology of childhood? Provenance, 
promise and problems," i Constructing and reconstructing childhood. Contemporary issues in the 
sociological study of childhood, editerad av Alan Prout och Allison James (London: 
RoutledgeFalmer, 1997), 10. 

43 Se Lee för en diskussion om förändrade synsätt på barn och barndom i samhället och om 
betydelsen av att utgå utifrån olika vetenskapliga teoretiska perspektiv. I det dominerande 
sociologiska synsättet menar Lee att barn ansågs sakna sociala konventioner och kulturella 
värden medan i det dominerande psykologiska synsättet ansågs barn sakna rationella förmågor. 
Nick Lee, Childhood and society. Growing up in an age of uncertainty., ed. Tim May, Issues in 
society (Buckingham: Open University Press, 2001) 42.  

44 Ibid.  7. 
45 Ibid.  44. 
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Begreppet socialisation har tidigare använts för att beskriva övergången från 
barn till vuxen (från human becoming till human being). I Parsons beskrivning 
handlade socialisation främst om att människor lärde sig att anpassa sig till 
rådande sociala normer och att bete sig i enlighet med det som ansågs passande i 
den aktuella kulturen. Kritikerna under 1990-talet menade att ord som 
anpassning, internalisering och överföring ledde till att individen ansågs vara 
passiv i en enkelriktad socialisationsprocess. Exempelvis formulerades främst 
forskningsfrågor rörande socialisationen före 1990-talet ofta utifrån hur vuxna 
skulle kunna främja barnens utveckling. Detta är dock enligt Dencik att anta en 
alltför vuxencentrerad utgångspunkt.46  

Prout och James menar att det nya barndomsparadigmet har bidragit till att 
att ge barn en tydligare röst i forskningen, särskilt under det senaste decenniet. 
Centralt i detta paradigm är att förstå barndom som en social konstruktion, att 
barns sociala relationer och kulturer är värda att studera i sig, att barn är aktiva i 
de sociala processerna som konstruerar deras och andras liv samt att etnografi är 
en särskilt användbar forskningsmetod för att studera barndomen.47 Dencik 
argumenterar för att forskaren bör utgå ifrån att barn är aktiva i den sociala 
processen48 och att det finns en stark social drivkraft hos barn att bli en 
integrerad del i en social helhet.49 I undersökningen utgår jag, i linje med det 
nya barndomsparadigmet, ifrån att barn, ledare och föräldrar aktivt medverkar 
till att forma olika beteenden och uppfattningar vilket innebär att de är 
delaktiga i den barnfotbollskultur som skapas. 

Under 1990-talet har allt fler studier visat att andra barn också har en 
betydelse för det enskilda barnets socialisationsprocess, vid sidan av vuxna.50 
Dencik och Schultz menar att det förändrade synsättet innebär att man idag 
försöker lyssna mer på barnen och ta hänsyn till deras intressen, istället för att 
som förr betrakta lydighet och disciplin som barns bästa dygder.51 En förändrad 

                                                      
46 Lars Dencik, "Fremtidens børn - om postmodernisering og socialisering," i Børn og familie i det 

postmoderne samfund, editerad av Lars Dencik och Per Schultz Jørgensen (Køpenhavn: Hans 
Reitzels Forlag, 1999), 34. 

47 Alan Prout och Allison James, "A new paradigm for the sociology of childhood? Provenance, 
promise and problems," i Constructing and reconstructing childhood. Contemporary issues in the 
sociological study of childhood, editerad av Alan Prout och Allison James (London: 
RoutledgeFalmer, 1997), 7-8. 

48 Lars Dencik, "Fremtidens børn - om postmodernisering og socialisering," i Børn og familie i det 
postmoderne samfund, editerad av Lars Dencik och Per Schultz Jørgensen (Køpenhavn: Hans 
Reitzels Forlag, 1999), 31. Se också Barrie Thorne, Gender Play. Girls and Boys in School. 
(Buckingham: Open University Press, 1993). 

49 Lars Dencik, "Fremtidens børn - om postmodernisering og socialisering," i Børn og familie i det 
postmoderne samfund, editerad av Lars Dencik och Per Schultz Jørgensen (Køpenhavn: Hans 
Reitzels Forlag, 1999), 33. 

50 Ibid., 32. 
51 Lars Dencik och Per Schultz Jørgensen, Børn og familie i det postmoderne samfund (Køpenhavn: 

Hans Reitzels Forlag, 1999) 11. 
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syn på barn och vuxna kan sägas ha vuxit fram i samhället samtidigt med att 
individens rättigheter allt oftare betonas. 

För att förstå barns, ledares och föräldrars interaktioner inom idrotten har 
jag tagit intryck av sociokulturella perspektiv på socialisation.52 I ett 
sociokulturellt perspektiv ses socialisationen som en kollektiv process i en social 
praktik.53 Det handlar särskilt om hur den enskilde människan kommer att 
tänka och handla i förhållande till det som andra i gruppen gör, tillåter eller 
uppmuntrar samt hur detta tänkande och handlande aktiveras i en social 
kontext.54 I det sociokulturella perspektivet är förväntningar, normer och värden 
som kommer till uttryck i praktiken viktiga att belysa för att förstå människors 
beteenden.55 Normer kan beskrivas som beteenderegler som avgör vad som är ett 
acceptabelt eller ett oacceptabelt beteende i en grupp. Normerna skapar en 
grund för de ömsesidiga förväntningar som etableras mellan gruppens 
medlemmar.56 Värden kan beskrivas som abstrakta idéer som definierar vad som 
anses viktigt, värdefullt och önskvärt vilka kan synliggöras genom de normer 
som finns inom en grupp eller kultur.57  

Begreppet generation används i avhandlingen för att rikta fokus mot 
relationen mellan barn och vuxna, hur denna skapas och kommer till uttryck i 
praktiken.58 Begreppet generation beskrevs under tidigt 1950-tal av Karl 
Mannheim som menade att människor i samma åldersgrupp kommer att 
uppvisa likheter för att de har liknande sociala och kulturella erfarenheter. Inte 
just för att de är lika gamla, utan för att de har blivit placerade historiskt och 
socialt i en viss tid, vilket begränsar dem till vissa möjliga tankar, handlingar 

                                                      
52 För en närmare beskrivning se Bugentals och Goodnows redogörelse för olika vetenskapliga 

ansatser för att studera socialisation. Författarna ger en nyanserad, jämförande och fördjupad 
bild av de olika ansatserna. Blunt Bugental, Daphne och Jacqueline J. Goodnow, 
"Socialization processes," i Handbook of child psychology. Social, emotional, and personality 
development., editerad av William Damon och Nancy Eisenberg (New York: John Wiley & 
Sons, 1998). 

53 Roger Säljö, Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv (Stockholm: Norstedts förlag, 
2000) 68. 

54 Blunt Bugental, Daphne och Jacqueline J. Goodnow, "Socialization processes," i Handbook of 
child psychology. Social, emotional, and personality development., editerad av William Damon 
och Nancy Eisenberg (New York: John Wiley & Sons, 1998), 427. 

55 Ibid., 436. 
56 Björn Nilsson, Individ och grupp. En introduktion till gruppsykologi (Lund: Studentlitteratur, 

1993) 44. 
57 Anthony Giddens, Sociology, 4 ed. (Camebridge: Polity Press, 2001). 
58 Berry Mayall, Towards a Sociology for Childhood. Thinking from children's lives (Buckingham: 

Open University Press, 2002) 40. 
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och erfarenheter.59 I dagens föreningsorganiserade barnfotboll möts människor 
från flera generationer i och med att barnen är beroende av vuxnas engagemang.  

Teorier om genussocialisation ─ flickor och pojkar  
Forskares användning av det traditionella sociologiska begreppet socialisation 
har, som jag beskrivit ovan, förändras med tiden. I relation till genus har 
användningen av socialisation kritiserats för att forskare vanligtvis tagit sin 
utgångspunkt i mäns syn och utifrån en maskulin maktposition vilket liknar 
den kritik forskning om barns socialisation fått för sitt vuxenperspektiv.60 När 
det gäller den forskning som gjorts om skillnader och likheter mellan könen har 
metaanalyser visat att antagandet om stora skillnader mellan mäns och kvinnors 
egenskaper är felaktigt.61 Skillnaderna anses finnas främst i tolkningen av det 
kvinnliga och det manliga vilket synliggörs i sociala relationer. I fältarbetet 
försöker jag ta vara på möjligheten att belysa både vad som sker i barnfotboll 
och hur det uppfattas av de inblandade.  

I arbetet med att förstå genussocialisationen i barnfotboll har jag särskilt 
inspirerats av Connells genusteorier och Thornes etnografiska studier62, vilka ger 
stöd för att genus är en social konstruktionsprocess som barn aktivt medverkar i 
genom att de agerar, gör motstånd och skapar nytt på olika sätt.63. Enligt 
Connells genusteori är mänskliga kroppar förbundna med varandra genom alla 
de sociala praktiker som är en del av människors dagliga liv. Centralt i teorin 
blir att sätta fokus på sociala relationer inom vilka individer och grupper 
agerar.64 När det gäller hur barn tillägnar sig genus menar Connell att barn 
genom sociala processer aktivt lär sig hur genusrelationer fungerar, hur de kan 
hantera dessa och hur de kan förhandla om genusordningen. Det handlar 
således inte om att de internaliserar ett genusspecifikt beteende.65 Thorne 
diskuterar hur en känsla av motsatta sidor mellan pojk- och flickgrupper skapas, 

                                                      
59 Karl Mannheim, "The problem of generations," i Essays on the sociology of knowledge. Collected 

works of Karl Mannheim, editerad av Paul Kecskemeti (London: Routledge & Kegan Paul, 
1952), 291-92. Begreppet generation använder Mannheim i en teori om förändringar inom 
kulturer.  

60 Berry Mayall, Towards a Sociology for Childhood. Thinking from children's lives (Buckingham: 
Open University Press, 2002) 24. 

61 R.W. Connell, Gender (Camebridge: Polity Press, 2002) 47. 
62 Barrie Thorne, Gender Play. Girls and Boys in School. (Buckingham: Open University Press, 

1993) 158. Direkta paralleller mellan Thornes studier och denna kan inte göras då Thorne 
studerat barn i en amerikansk skolmiljö där flickor och pojkar är integrerade i skolans klasser. 
Men hennes sätt att studera hur flickor och pojkar i den sociala interaktionen relaterar till 
varandra genom att ibland separeras och ibland integreras ger insikter om barns beteende 
relaterat till kön.  

63 Ibid.  3. 
64 R.W. Connell, Gender (Camebridge: Polity Press, 2002) 9. 
65 Ibid.  54-55, 81. 
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men ifrågasätter om man verkligen kan tala om att flickor och pojkar har olika 
kulturer.66

Relationsmönstren kan inte bestå om de inte vidmakthålls genom social 
handling enligt dessa teorier. Maskulinitet och femininitet beror därför av 
sociala handlingar och den situation där de utspelas.67 Människor kan dock inte 
uttrycka sig i förhållande till kön hur som helst, utan det skapas hela tiden 
regleringar för hur människor kan relatera till varandra. Detta leder till att 
mönster eller strukturer som bestämmer människans möjligheter skapas.68 Med 
ett sådant synsätt utgår jag i studien utifrån att barn aktivt medverkar till att 
skapa sin genuskompetens som innebär att de vet hur de ska uppvisa en särskild 
föreställning om genus och hur de ska distansera sig ifrån eller anpassa sig till en 
given genusidentitet.69 I avhandlingen är den socialisation som skapar 
relationerna mellan flickor, pojkar, ledare och föräldrar i flick- och 
pojkfotbollslagen i fokus. Genus behandlas särskilt i vissa delar för att belysa 
vilka uppfattningar som finns om flickor och pojkar som spelar fotboll i 
könsuppdelade fotbollslag, vilka förväntningar som kommer till uttryck bland 
barnen i fotbollspraktiken och hur de fotbollsspelande barnen aktivt är 
medskapare av densamma.  

Genus och generation ses i studien som två likartade begrepp. De handlar 
båda om sociala relationer och processer som leder till, för det första att man 
och kvinna definieras för det andra att barn och vuxna definieras. Det finns 
flera likheter mellan genus och generation som gör dem lämpliga som 
analysverktyg tillsammans. Exempelvis finns det i ett minoritetshänseende 
likheter när det gäller barn i förhållande till vuxna och flickor/kvinnor i 
förhållande till pojkar/män. Både barn och flickor/kvinnor har länge haft svårt 
att göra sig hörda och bli respekterade i samhället.70 En förklaring till detta är att 
det parallellt med en genusagenda finns en generationsagenda.71 Resultatet är ett 
generationssystem som bidrar till att barn underordnas vuxna vilket fungerar 
likt ett genussystem som bidrar till att kvinnor underordnas män. De klassiska 
sociologiska teorierna byggde på en utgångspunkt att det är naturligt att barn är 

                                                      
66 Barrie Thorne, Gender Play. Girls and Boys in School. (Buckingham: Open University Press, 

1993) 90. 
67 R.W. Connell, Gender (Camebridge: Polity Press, 2002) 54-55, 81. 
68 Ibid.  54-55. 
69 Ibid.  81. 
70 Alan Prout och Allison James, "A new paradigm for the sociology of childhood? Provenance, 

promise and problems," i Constructing and reconstructing childhood. Contemporary issues in the 
sociological study of childhood, editerad av Alan Prout och Allison James (London: 
RoutledgeFalmer, 1997), 7. 

71 Leena Alanen, "Gender and generation: Feminism and the "child question"," i Childhood 
matters. Social theory, practice and politics, editerad av Jens Qvortrup, et al. (Aldershot: 
Avebury, 1994), 36-37. 
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underordnade vuxna.72 Alanen menar att generationsagendan bidrar till att 
skapa: »a particular social order that organizes children’s relations to the world in a 
systematic way, allocates them positions from which to act and to view the 
knowledge about themselves and their social relations.«73 Följden blir att 
generationssystemet bidrar till en exploatering och kontroll av barn74 samt att 
barn kan betraktas som en minoritetsgrupp i relation till vuxna.75

Genusanalysen genomförs särskilt för att förstå flickors och pojkars beteende 
och situation i barnfotbollspraktiken samt hur andra uppfattar fotbollsspelande 
flickor och pojkar.76 Connell menar att det inte går att dela upp ett biologiskt 
och ett socialt kön i en analys, varför jag använder genus som begrepp i 
analysen. Sammanfattningsvis är de huvudsakliga begreppen som används för 
att förstå barnen, ledarna och föräldrarna i barnfotboll socialisation relaterat till 
generation och genus.  

En inblick i tidigare forskning om barnidrott  
I detta avsnitt presenteras forskning som gjorts om barn, ledare och föräldrar 
inom barnidrotten som jag anser har relevans för denna studie.77 Presentationen 
innehåller främst nationell men också internationell78 forskning om barnidrott 
som har beröring med sociala och pedagogiska lärandeprocesser och som kan 
relateras till socialisation, generation och genus.79  

                                                      
72 Ibid. 
73 Ibid., 37. 
74 Ibid., 39. 
75 Berry Mayall, Towards a Sociology for Childhood. Thinking from children's lives (Buckingham: 

Open University Press, 2002) 20. 
76 Att genusanalysen särskilt riktas mot barnen har att göra med krav på avgränsning av studien, 

inte att det är mindre betydelsefullt i ledar- och föräldrarollen. I avhandlingen synliggörs 
kvinnliga och manliga ledare samt mammor och pappor vilket ger läsaren en möjlighet göra 
egna tolkningar om genus.    

77 Den samhällsvetenskapliga forskningen jag funnit på inom dessa områden är genomförda 
inom ett flertal ämnen som pedagogik, sociologi, psykologi, filosofi, etnologi och antropologi. 

78 Varje studie måste förstås utifrån det samhälle och den kultur i vilken idrottsverksamheten 
bedrivs. 

79 Detta är en avhandling i pedagogik. Pedagogik riktar sig mot de processer genom vilka 
människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang 
(Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, www.pedag.umu.se 071008). Forskning inom 
sociologi som jag refererar till ligger nära det pedagogiska ämnesområdet med intresse för 
människors liv och lärande samt hur människor formar relationer med andra. Coakley menar 
däremot att psykologisk forskning till skillnad från pedagogisk och sociologisk ibland kan sägas 
karaktäriseras av studier kring processer ”inom” individerna ofta med fokus på exempelvis 
motivation, perception, självförtroende etc. Därför finns inte psykologisk forskning med i så 
hög grad i forskningsgenomgången förutom de studier som jag anser tangerar avhandlingens 
perspektiv. Jay Coakley, Sport in society. Issues and controversies, 7 ed. (New York: McGraw-
Hill, 2001) 5. 

 27



I  S K I L D A  I D R O T T S V Ä R L D A R   

Det finns ett flertal svenska avhandlingar som belyst svensk barnidrott ur 
olika perspektiv. Aggestedts och Tebelius avhandling om barns upplevelser av 
idrott kom ut 197780 och var en av de första att lyfta fram ett barnperspektiv 
inom idrottsforskningen. Därefter kom Patrikssons avhandling om socialisation 
och involvering i idrott 197981 varefter intresset för att studera barns och 
ungdomars idrottsaktiviteter sakta men säkert ökade. Sedan början av 1980-
talet har intresset för forskning om barns och ungas idrottsaktiviteter ökat.82 
Patriksson och Engström var de mest aktiva barnidrottsforskarna under 1980- 
och 1990-talen inom det pedagogiska forskningsfältet.83 Nilsson skrev en 
avhandling om fotboll och ungas moral 1993.84 Men det är framförallt under 
2000-talet som forskarskaran utökats och ytterligare doktorsavhandlingar om 
svensk barn- och ungdomsidrott kommit ut. Dessa är exempelvis Karp 200085, 
Larsson 2001, Redelius 200286, Fundberg 200387, Augustsson 200788 och 
Hertting 200789 som bidragit till att kunskapen om svensk barn- och 
ungdomsidrott blivit allt mer omfattande. Slutsatserna från de senare svenska 
avhandlingarna pekar mot att en försiktighet bör iakttas när det gäller att 
generalisera kunskapen från en idrott till en annan, särskilt när det gäller 
effekterna av barnidrottens fostrans- och socialisationsprocesser.90 Dessutom kan 
effekterna variera mellan olika idrottsföreningar91, bero på barnets92 och på 

                                                      
80 Bert Aggestedt och Ulla Tebelius, "Barns upplevelser av idrott" (Doktorsavhandling, 

Göteborgs universitet, 1977). 
81 Göran Patriksson, "Socialisation och involvering i idrott" (Doktorsavhandling, Göteborgs 

universitet, 1979). 
82  Lars-Magnus Engström, "Sweden," i World wide trends in youth sport, editerad av Paul De 

Knop, et al. (Champaign: Human Kinetics, 1996), 231. 
83 Lars-Magnus Engström, "Barn- och ungdomsidrotten," Svensk idrottsforskning, no. 2 (1998): 

4. Engström beskriver att i slutet av 1980 talet medverkade allt fler forskare i konferenser om 
barn- och ungdomsidrott. 

84 Per Nilsson, "Fotbollen och moralen. En studie av fyra allsvenska fotbollsföreningar" 
(Doktorsavhandling, Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, 1993). 

85 Staffan Karp, "Barn, föräldrar och idrott. En intervjustudie om fostran inom fotboll och golf" 
(Doktorsavhandling, Umeå Universitet, 2000). 

86 Karin Redelius, "Ledarna och barnidrotten. Idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran" 
(Doktorsavhandling, Lärarhögskolan i Stockholm, 2002). 

87 Jesper Fundberg, "Kom igen, gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter" 
(Doktorsavhandling, Stockholms universitet, 2003). 

88 Christian Augustsson, "Unga idrottares upplevelser av föräldrapress" (Doktorsavhandling, 
Karlstads universitet, 2007). 

89 Krister Hertting, "Den sköra föreningen mellan tävling och medmänsklighet. Om ledarskap 
och lärprocesser i barnfotbollen" (Doktorsavhandling, Luleå tekniska universitet, 2007). 

90 Staffan Karp, "Barn, föräldrar och idrott. En intervjustudie om fostran inom fotboll och golf" 
(Doktorsavhandling, Umeå Universitet, 2000). 

91 Per Nilsson, "Fotbollen och moralen. En studie av fyra allsvenska fotbollsföreningar" 
(Doktorsavhandling, Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, 1993). 

92 Håkan Larsson, "Iscensättning av kön i idrott. En nutidshistoria om idrottsmannen och 
idrottskvinnan." (Doktorsavhandling, Lärarhögskolan i Stockholm, 2001). 
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ledarens kön93. Nedan följer en närmare beskrivning av tidigare forskning om 
barnidrottens barn, ledare och föräldrar samt forskning som kan relateras till 
barnidrott och genus. 

Barnen i barnidrotten 
Barnen och särskilt ett barnperspektiv har varit relativt osynligt i tidigare 
forskning om barnidrott. De första forskarna i Sverige som belyste barns 
upplevelser av idrott var Aggestedt och Tebelius. De saknade, i 1970-talets 
starkt fysiologiskt inriktade idrottsforskning, ett synsätt där barns idrottande 
betraktades som en kulturell företeelse i ett större sammanhang. Även om deras 
studie också innefattade fysiologiska mätningar, satte de in barns idrottande i 
ett socialt och kulturellt sammanhang på ett sätt som inte gjorts tidigare.94 
Slutsatser från studien var att individen visserligen präglas av den sociala miljö 
som de omges av, men också att barnen genom sin aktivitet skapar och 
förändrar densamma. Studien utmanade därför dominerande föreställningar om 
att barn är passiva i socialisationsprocessen.95 Aggestedt och Tebelius flyttade 
fokus från de så kallade socialisationsagenterna i barnets miljö, till barnet själv. 
Trots att arbetet var banbrytande fick de inte så många omedelbara följeslagare. 
Det är först på 2000-talet som barnperspektivet börjar få ett allt större 
genomslag i idrottsforskningen. Den forskning som redovisas här har 
huvudsakligen fokus på vad som motiverar barn att delta i idrott, vad som är 
anledningen till att de slutar eller gör avbrott från idrotten samt hur de upplever 
och påverkas av idrotten som social miljö.  

När det gäller frågan om vad som motiverar barn att delta i den organiserade 
barnidrotten finns flera undersökningar. Den första större kvantitativa studien 
om svensk barnidrott gjordes av Patriksson 1987. Resultaten gav en bild av 
barns och ungas idrottsvanor, idrottsmotiv och orsak till avbrott. Barn och 
ungdomar idrottade då i huvudsak för att de ansåg att det var roligt, för att de 
fick tävla och för att de fick träffa kamrater.96 En annan undersökning visade att 
en del barn också motiveras av att de får synas och får bekräftelse i idrotten, 
vilket stärker deras självkänsla.97 I en internationell studie fann Kirk och 
MacPhail att yngre barn mellan 9 och 13 år befinner sig i en fas av socialisation 
där nyckeln till motivation är lek, spel och glädje. De äldre barnen mellan 13 

                                                      
93 Karin Redelius, "Ledarna och barnidrotten. Idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran" 

(Ibid.2002) 186. 
94 Bert Aggestedt och Ulla Tebelius, "Barns upplevelser av idrott" (Doktorsavhandling, 

Göteborgs universitet, 1977) 22. 
95 Ibid. 29. 
96 Göran Patriksson, Idrottens barn. Idrottsvanor - stress - utslagning (Friskvårdscentrum, 1987) 

204. 
97 Staffan Karp, "Barn, föräldrar och idrott. En intervjustudie om fostran inom fotboll och golf" 

(Doktorsavhandling, Umeå Universitet, 2000) 213-14. 
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och 15 år befinner sig däremot i en tydligare fas av idrottsspecialisering där de 
särskilt motiveras av tävlingsinslagen och att vinna.98 När det gäller vilka som 
har mest betydelse för att barnen ska börja med idrott visade Patrikssons studie 
att föräldrarna var mest betydelsefulla för barn mellan 7 och 12 år medan 
kamraterna ansågs allt viktigare i ungdomsåren.99

Det finns vissa kunskaper om barns upplevelser av att tävla, särskilt i 
lagidrotter. Genom intervjuer av barn och ledare i lagidrotterna fotboll, 
ishockey, innebandy och handboll i Sverige har Lindgren och Hinic visat att det 
förekommer toppning i alla lag. Barnen, oavsett prestationsförmåga, tycker det 
är orättvist att toppa lagen för att kunna vinna matcherna, främst på grund av 
att det kan leda till att några spelare känner sig sämre än andra. Barnen och 
ledarna hade samma uppfattningar om att toppning sker för att laget ska kunna 
prestera bättre och ha större chans att vinna matcherna.100 Liknande resultat har 
visats i internationella undersökningar. Även om barnen som spelar fotboll 
särskilt motiveras av att spela fotbollsmatcher så kan vuxnas ingripande i 
tävlingssituationen orsaka att barnen upplever en ökad stress.101 Nilsson visade i 
sin studie att en person som är prestationsinriktad, gillar att konkurrera och 
tävla samt att den som kan underordna sig ett lagintresse och vara fysiskt orädd 
kan trivas i fotbollskulturen.102  

Även om tävlingsinslagen inom barnidrott ibland kritiseras så visar forskare 
som studerat orsakerna till avbrott från idrotten att tävlingen inte är en 
huvudsaklig anledning till att barn slutar. Patriksson genomförde en enkätstudie 
med barn mellan 7 och 16 år för att svara på avbrottsfrågor.103 Studien visade att 
cirka hälften av barnen var kvar i föreningarna efter ett halvår, cirka en femtedel 
hade gått över till annan idrott medan en tiondel hade slutat helt med idrott. 
Studien gav däremot inget stöd för att en för stark tävlings- och 
prestationsinriktning skulle vara en anledning till att barnen slutade med idrott. 
Snarare handlade det om att de inte tyckte om träningen eller tränaren, att en 
                                                      
98 David Kirk och Ann MacPhail, "Social positioning and the construction of a youth sports 

club," International review for the sociology of sport 38, no. 1 (2003): 30-32. 
99 Göran Patriksson, "Socialisation och involvering i idrott" (Doktorsavhandling, Göteborgs 

universitet, 1979). 
100 Eva-Carin Lindgren och Hansi Hinic, "Toppningsstudien - en kvalitativ analys av barn och 

ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott" i (Stockholm: 
Riksidrottsförbundet, 2005). 

101 Andy Pitchford, "Children and young people," i Child welfare in football. An exploration of 
children's welfare in the modern game, editerad av Celia Brackenridge, et al. (Oxon: Routledge, 
2007), 74. 

102 Per Nilsson, "Fotbollen och moralen. En studie av fyra allsvenska fotbollsföreningar" 
(Doktorsavhandling, Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, 1993) 341. 

103 Göran Patriksson, Idrottens barn. Idrottsvanor - stress - utslagning (Friskvårdscentrum, 1987) 
175. Föreningarna och idrotterna var Boltic-bandy n=285, Färjestads BK-ishockey n=87, IF 
Göta-friidrott n=215, Karlstads SS-simning n=46 och Karlstad TK-tennis n=78. Sammanlagt 
var det 701 individer.  75% är pojkar och 25% är flickor. 
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annan idrottsgren var roligare, att det gått dåligt, att de fick tävla för lite eller att 
de inte trivdes med kamraterna.104 En slutsats Patriksson drog av studien var att 
det ofta är komplicerade orsakssamband till att barnen slutar med idrott.105  

Få studier handlar om den inre dynamiken eller socialisationsprocessen 
mellan barnen i idrotten. Ett undantag är en studie av Bigelow, Lewko och 
Salhani där de analyserat 9-12 åriga flickors och pojkars interaktioner inom 
ishockey och ringette. Syftet var att mäta vilka förväntningar barn hade på 
vänskap106 inom idrotten.107 Resultaten talade för att lagidrotter är gynnsamma 
när det gäller att utveckla vänskap mellan barn och ungdomar. I studien 
framträder också att barns färdigheter inverkar på vänskapsrelationerna.108 Det 
finns också studier som visar att tonårsflickor betonar vikten av att ha nära 
vänner och att komma väl överens med kamraterna i idrotten.109  

Ledarna i barnidrotten 
Det råder ingen tvekan om att idrottsledaren är viktig för barns erfarenheter av 
idrott. Ledaren har ett betydande inflytande över barnens sociala och personliga 
utveckling.110 Idrottsledare är den grupp i idrottstriangeln som det finns mest 
forskning om. Forskningen om barnidrottens ledare har bland annat svarat på 
vad som motiverar ledarna, vilka ledarna är, vilka uppfattningar de har, hur 
ledare och ledarskapet formas i relation till barnen och det sammanhang de 
befinner sig i.  

Det finns flera olika motiv för att ta på sig uppdraget att leda barn i en 
idrott. För vissa är det just att coacha barnen i idrotten som är en utmaning 
medan för andra är det att utveckla barnet så denna så småningom kan bli en 
                                                      
104 Ibid. 
105 Ibid.  171. 
106 För en forskningsöversikt över den betydelse andra barn har för barns utveckling i ett 

psykologiskt perspektiv se: Maureen R. Weiss och Cheryl P. Stuntz, "A little friendly 
competition: Peer relationships and psychosocial development in youth sport and physical 
activity contexts," i Developmental sport and exercise psychology: A lifespan perspective, editerad av 
Maureen R. Weiss (Morgantown: Fitness Information Technology, Inc., 2004). 

107 Bigelow, Lewko och Salhani undersökte fem olika vänskapskontexter där en hade med hur 
duktig barnet var i idrotten. De andra kontexterna handlade om att deltagande i idrotten 
utvecklar ny vänskap, hur vänskap påverkades om en kompis inte var med i idrott eller om en 
kompis spelade med ett annat lag och om idrottsdeltagande leder till nya kompisar.Brian J. 
Bigelow, John H. Lewko och Linda Salhani, "Sport-involved children's friendship 
expectations," Journal of sport & exercise psychology 11 (1989). 

108 Ibid.: 157. 
109Ulla Tebelius, "Varför fortsätter tonårsflickor att idrotta?," Svensk idrottsforskning, no. 2 (1998): 

54. 
110 Tony Byrne, "Sport: it's a family affair," i Coaching children in sport, editerad av Martin Lee 

(London: E&FN Spon, 1993), 41. Se också Frank L. Smoll och Ronald E. Smith, "Coaching 
behavior research and intervention in youth sports," i Children and youth in sport, editerad av 
Frank L. Smoll och Ronald E. Smith (Dubuque: Kendall/Hunt Publishing company, 2002), 
211. 
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elitidrottare. Ytterligare en anledning är att barnidrotten ger möjligheter att få 
vara i kontakt med såväl idrott som barn.111 I undersökningen om barnfotboll i 
England visades att det finns skillnader i ledarnas uppfattningar om vilket syftet 
är med det vuxna ledarskapet i barnfotboll. Uppfattningarna divergerade mot 
en prestationsorientering och mot en deltagarorientering. Samtidigt fanns det 
ledare som ifrågasatte om vuxna behöver coacha barnen överhuvudtaget.112

Redelius genomförde den första och den mest omfattande studien om vilka 
svensk barnidrotts ledare är och vilka uppfattningar de har om barnidrotten. 
Resultaten baserades på enkätstudie av 525 ledare inom idrotterna basket, 
fotboll, golf, gymnastik, ridsport och simning. Studien visade att det främst är 
inom fotboll, golf och gymnastik som föräldrar blir ledare för sina egna barn.113 
Ett annat resultat var att idrottsledarnas uppfattningar beror av vilken idrott de 
är ledare i. Är ledaren i ett sammanhang där tävling, prestation och resultat 
utgör den yttersta rationaliteten menar Redelius att ledare accepterar de normer 
som följer av detta. Detta stämmer med Lees slutsats om att ledare och barn 
uttrycker skilda värden beroende på vilken idrott de ägnar sig åt.114 Dessa studier 
indikerar således att det finns olika värdekulturer i olika idrotter. Men trots det 
finns en tydlig tendens att barnidrottens ledare, oavsett idrott, värderar goda 
idrottsprestationer, vinster och framgång i idrotten högt115 vilket också 
konstaterats gälla i ett globalt sammanhang.116 Samtidigt menar Redelius att 
ledarnas betydelse för barnidrottens utseende inte ska överskattas utan att 
ledarna ingår i en samhällelig kontext som bestämmer deras 
handlingsutrymme.117

Genom fältstudier av ledare i ett svenskt fotbollslag med 10-åriga flickor 
visade Hertting att ledarskapet inom barnfotboll balanserar mellan att vara 
starkt tävlingsinriktad och starkt relationsinriktad.118 Trots ett ofta rationellt och 
instrumentellt synsätt inom barnfotboll finns också en mellanmänsklig sida där 
ledare känner en slags rädsla för att ledarskapet ska få negativa konsekvenser för 
barnet enligt Hertting. Det handlar för ledare om en rädsla att fysiskt skada 

                                                      
111 Martin Lee, "Why are you coaching children?," i Coaching children in sport. Principles and 

practice, editerad av Martin Lee (New York: Taylor & Francis, 1993), 32. 
112 Andy Pitchford, "Coaches," i Child welfare in football. An exploration of children's welfare in the 

modern game, editerad av Celia Brackenridge, et al. (Oxon: Routledge, 2007), 125. 
113 Karin Redelius, "Ledarna och barnidrotten. Idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran" 

(Doktorsavhandling, Lärarhögskolan i Stockholm, 2002) 111. 
114 Martin Lee, "Why are you coaching children?," i Coaching children in sport. Principles and 

practice, editerad av Martin Lee (New York: Taylor & Francis, 1993), 35. 
115 Karin Redelius, "Ledarna och barnidrotten. Idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran" 

(Doktorsavhandling, Lärarhögskolan i Stockholm, 2002) 146. 
116 Paul De Knop et al., Worldwide trends in youth sport (Champaign: Human Kinetics, 1996). 
117 Karin Redelius, "God barnidrott - en följd av vad?," Svensk idrottsforskning, no. 2 (1998): 17. 
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barnen genom bristande kunskaper, att barnet ska sluta på grund av lagets 
sociala förhållanden, att de ska komma i konflikt med föräldrarna eller att 
relationerna mellan ledarna inte ska fungera. Dessutom finns också en oro hos 
ledaren för vad som ska hända när barnen blir äldre och när tävlingskraven ökar 
ännu mera.119  

Ledarna har en stor betydelse för hur barnen påverkas av att delta i idrotten. 
Fine studerade hur ledare i Little league baseball i USA instruerar barnen i 
idrottens moral. Följande fyra aspekter var viktiga för ledarna: att barnen lärde 
sig att anstränga sig, att vara sportslig, att kunna delta i ett lagarbete och att 
handskas med vinst och förlust. Studien visade att tränare och spelare 
tillsammans försöker konstruera en godkänd social identitet för barnen. 
Samtidigt visades att det är ledaren som anses ha en rätt att kritisera barnen för 
att de ska lära sig detta. Fine tolkar det som om ledarna tror att de har eviga 
kärnvärden och att de inte uppfattar hur de värden de förmedlar är selektivt 
utvalda. Ett annat resultat av studien var att barn vid passande tillfälle uttrycker 
samma värden som tränarna för att visa att de är på god väg att bli en man (som 
tränaren).120

När det gäller forskning om relationen mellan ledare och barn inom 
barnidrotten har det visats att ledaren har stor makt över barnet i 
idrottssammanhang. Hertting menar att det är ledaren i barnfotboll som är den 
självklara centralpunkten i verksamheten. Ledaren är den som kontrollerar både 
tiden och rummet men också det språk som används i sammanhanget. Det är 
främst i mötet mellan vuxna ledare och barn som makt och disciplinering 
kommer till uttryck, där ledaren besitter den största delen av makten.121 Vidare 
menar Karp att det är ledaren som bestämmer när en idrottsförenings officiella 
ideologi ska gälla och inte.122 Forskare har också uppmärksammat att det finns 
risker med barnidrottsledarnas stora makt över barnen. Till exempel kan en 
ledare utnyttja sin position och missbruka makten vilket kan leda till en negativ 
exploatering av barnen eller till exempelvis fysiska, psykiska, emotionella eller 
sexuella trakasserier.123 Cushion och Jones menar att ledare och barn kollektivt 
blir bedragna genom att både ledare och barn samtycker till en dominerande 
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vuxenmakt.124 Under slutet av 1990-talet har Brackenridge med flera utvecklat 
forskningsområdet kring sexuella trakasserier inom barn-125 och vuxenidrott126 
vilket synliggjort existensen av vuxnas olika former av utnyttjande av barn inom 
idrotten.127 David betonar starkt att dagens idrottssystem måste bli mer sensitivt 
och lyhört för barns rättigheter för att kunna anses följa principerna i 
internationella bestämmelser för mänskliga rättigheter.128

Föräldrarna i barnidrotten 
Föräldrarna är jämsides med barn och ledare betydelsefulla för det enskilda 
barnets upplevelser av idrott. I Sverige har forskning om föräldrarna i barn- och 
ungdomsidrotten, i ett pedagogiskt eller sociologiskt perspektiv,129 ökat i 
omfattning under senare tid. Föräldrarnas betydelse förfaller var mindre 
utforskad internationellt.130 Forskningen om föräldrar inom svensk idrott har 
särskilt riktats mot att föräldrarna får uttala sig om barnens idrottande. Ett 
mindre inslag är att barnen får uttala sig om föräldrarna medan kunskap om 
relationerna mellan föräldrarna i stort sett är obefintlig.  

Karp är en av få inom barnidrottsforskningen som haft familj och fostran 
som ett centralt tema. Karps avhandling är den mest genomgripande kvalitativa 
studien när det gäller föräldrars perspektiv på barnidrott och baseras på 
intervjuer med barn och föräldrar som är engagerade i idrotterna fotboll och 
golf.131 Studien visade att föräldrar anser att idrotten är en trygg plats för deras 
barn med bestämda regler att följa. Slutsatsen från studien är att idrott ger 
föräldrar en hjälp i fostran av barnen. Idrotten med sina formella regler och 
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vuxenkontroll blir ett svar på föräldrars osäkerhet i fostran.132 Föräldrarna 
attraheras också av hur idrottsorganisationerna presenterar sin produkt. När 
idrott presenteras som ett medel genom vilket barnen kan utrustas med 
attityder, färdigheter och vanor som gör dem till kompetenta individer för att 
klara kommande utmaningar och de osäkerheter som ligger framför dem kan 
föräldrarna lätt acceptera den idrott som erbjuds.133 Engström har dessutom visat 
att föräldrarnas socioekonomiska status har betydelse för barns 
idrottsdeltagande.134

Föräldrar har i en undersökning fått svara på hur väl svensk barnidrott 
stämmer med Riksidrottsförbundets ambitioner uttryckta i Idrotten vill. 
Undersökningen som baseras på föräldrar till barn mellan 10 och 12 år som 
spelar fotboll och badminton135 visade att föräldrarna anser att barnidrotten i 
mycket hög grad stämmer med de värderingar som finns uttryckta i Idrotten 
vill. Samtidigt visades att föräldrar ändå anser att verksamheten inte alltid 
motsvarar deras uppfattningar om god barnidrott. Framförallt anser föräldrarna 
att barnidrotten är för tävlingsinriktad vilket gäller både i fotboll och i 
badminton.136  

Undersökningar har också gjorts som kan relateras till hur föräldrar sätter en 
press på barnen inom barn- och ungdomsidrotten. Patriksson fann genom en 
enkätstudie att barn mellan 8-12 år upplever en föräldrapress som var särskilt 
utmärkande inom idrotterna tennis och simning.137 Augustsson har fortsatt 
studierna om föräldrapress genom att kombinera enkäter med intervjuer vilket 
visade att de flesta barn upplever ett positivt stöd av sina föräldrar men att cirka 
en femtedel upplever en negativ press. Av de studerade idrotterna var det främst 
i simning, tennis, golf och ridning som barnen upplevde en negativ press.138 En 
tidigare studie av Carlsson visade att det är viktigt med ett positivt 
föräldraengagemang utan krav på barnens prestationer, för att barnen ska nå 
framgång inom idrotten. De idrottsutövare som Carlsson studerade hade nått 
landslagsnivå i sin idrott. Idrottsutövarna ansåg att det som var mest avgörande 
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för att de skulle fortsätta sitt idrottsutövande som barn var inte föräldrarna utan 
främst kamraterna och idrottsledarna.139

Barnidrott har visats ha många fördelar men det finns således också 
nackdelar. Föräldrarna till barn inom idrott verkar vara benägna att bortse från 
de nackdelar som upptäcks. Dyck menar att det finns flera svar på varför 
föräldrar står ut med ett system som ibland gör dem besvikna. Bland annat för 
att idrott betraktas som en attraktiv kulturell produkt. Ett annat svar är att 
föräldrar är rädda för vilka konsekvenser en kritik mot verksamhetens villkor 
skulle få.140 Att föräldrar rapporteras vara relativt nöjda med stora delar av 
idrottsverksamheten för barn, ser paradoxalt nog ut att hindra dem från att föra 
fram åsikter som skulle kunna göra verksamheten än bättre. Föräldrarnas låga 
delaktighet i att försöka påverka verksamheten inom idrottsföreningar är ett 
demokratiproblem enligt Patriksson och Wagnsson.141  

Barnidrott och genus  
Vetenskapliga studier har bidragit till en ökad kunskap om hur manlighet och 
kvinnlighet konstrueras inom barn och ungdomsidrott, i könsblandade 
träningsgrupper såväl som i könshomogena grupper. Studier om barnidrott och 
genus har bidragit till att synliggöra hur idrottsdiskursen bidrar till att 
konstruera uppfattningar om idrottsutövande flickor och pojkar.  

Fagrell har i en avhandling studerat barn mellan 7 och 8 år142 för att få förstå 
hur de konstruerar kön i relation till kropp, idrott, familj och arbete. Resultaten 
visade att barnen ansåg att flickor och pojkar ska vara uppdelade 
tävlingssammanhang medan de i leken kan vara tillsammans. Tävlingen är med 
Fagrells ord genusifierad på ett sätt som leken inte är.143 Fagrells forskning har 
belyst hur konstruktionen av kön inom idrottsdiskursen följer en logik som 
handlar om att pojkar är bättre än flickor och dessutom att det flickor gör inte 
är något eftersträvansvärt.144 Undersökningen visar att socialisationen inom 
idrotten leder till ett lärande om att flickor är mindre värda än pojkarna och att 
pojkarna på motsvarande vis är mer värda vilket påverkar barnens upplevelser.  
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I Larssons avhandling intervjuades 18 svenska friidrottare mellan 16 och 19 
år i könsblandade träningsgrupper för att undersöka hur manlighet och 
kvinnlighet konstrueras. Friidrottande flickor uttryckte en tydligare inriktning 
mot prestation och seriositet än vad friidrottande pojkar gjorde. Pojkarna lyfte 
snarare fram kamratskapen. Detta menar Larsson strider mot den gängse 
uppfattningen om att flickor är mer sociala än pojkar och att pojkar är mer 
prestationsinriktade. Larsson förklarar det med att pojkar vanligen uppfattas 
som prestations- och tävlingsinriktade varför de inte behöver poängtera det så 
mycket. Flickorna uppfattas däremot inte som prestations- och tävlingsinriktade 
varför de måste poängtera och visa detta. Flickorna måste således kämpa sig till 
en status som legitima tävlingsidrottare vilket inte pojkarna behöver göra. 145 
Larssons studie visar också att relationen mellan tränare och aktiv är olika 
beroende på om de aktiva är flickor eller pojkar. Relationen mellan tränare och 
pojkar framställs som nära medan relationen mellan tränare och flickor 
framställs som distanserad.146 Detta är en del av avhandlingens empiriska resultat 
i relation till genus medan en stor del också är teoretiskt inriktad mot 
självförståelse, makt och kunskap som analyseras med hjälp av bland andra 
Foucaults teorier.  

Hur pojkar inom idrotten bidrar till att konstruera sin egen maskulinitet har 
visats av Fundbergs etnologiska fältstudie av pojkfotboll som fostringsmiljö. 
Studien visade att fotbollspojkar sällan talar om sin egen maskulinitet på något 
sätt i praktiken.147 Manligheten gestaltas i stället av pojkarna implicit genom 
deras tal om andra. Fundberg fann att pojkarna beskriver sig själva och 
kommenterar sina ideal genom att berätta vilka de inte uppfattar sig som. 
Genom pojkars skämt och uttryck om bögen, kärringen och invandraren talar 
de om att de själva var vita, svenska, heterosexuella, medelklasspojkar menar 
Fundberg.148

Genom att observera flickor och pojkar som började spela fotboll i skilda lag 
såg Messner att barn redan i fyra till fem års ålder uppvisar och framför en 
femininitet och maskulinitet som bidrar till att konstruera dem som olika. 
Messner visade dessutom att vuxna bidrar till konstruktionen genom att de 
samtycker till barnens beteende.149 Messner menar att den organiserade idrottens 
struktur och värden reflekterar dominerande uppfattningar om maskulinitet 
och femininitet i samhället. Messner säger: »Organized sport is a ‘gendered 

                                                      
145 Håkan Larsson, "Iscensättning av kön i idrott. En nutidshistoria om idrottsmannen och 

idrottskvinnan." (Ibid.2001) 48-50. 
146 Ibid. 264. 
147 Jesper Fundberg, "Kom igen, gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter" 

(Doktorsavhandling, Stockholms universitet, 2003). 
148 Ibid. 184. 
149 Michael Messner, Taking the field. Women, men and sports (Minneapolis: University of 

Minnesota Press, 2002) 3-7. 
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institution’ – an institution constructed by gender relations. As such, its structure 
and values reflect dominant conceptions of masculinity and femininity.«150  

Barnidrottens verksamhet utgår ibland utifrån ett antagande om att det finns 
en naturlig skillnad mellan flickor och pojkar som kräver att de behandlas på 
olika sätt.151 När pojkar och flickor separeras inom organiserad idrott utvecklas 
enligt Messner separata genuskulturer och genusidentiteter.152 I Sisjords 
avhandling som behandlar norsk barn- och ungdomsidrott visades att norm- 
och värdesystemet inom idrott i högre grad sammanfaller med centrala 
värderingar i pojkkulturen än i flickkulturen. Sisjord menar att flickor 
genomgår en socialisationsprocess genom vilken flickorna förstår att pojkarna 
värdesätts mer inom idrotten. Oavsett hur flickorna presterar är risken att de 
ändå alltid kommer att värderas lägre än pojkarna vilket verkar påverka deras 
upplevelse av idrotten men också deras beteende.153  

En etnografisk studie av Hasbrook visade att både flickor och pojkar ägnar 
sig åt att etablera, reproducera och förstärka förkroppsligade skillnader mellan 
flickor och pojkar. Några flickor utmanade pojkarna och det traditionella 
synsättet om fysiskt dominerande pojkar, genom sin styrka och fysiska förmåga. 
Pojkarna strävade efter att minimera dessa utmaningar genom att reta de fysiska 
flickorna samtidigt som pojkarna undvek situationer där deras fysiska förmåga 
kunde utmanas av flickorna. Därmed kunde pojkarna konstruera en fysisk 
dominant maskulinitet och en underordnad feminin form av fysikalitet, som 
bygger på skillnader mellan flickor och pojkar.154

Tävlingsidrott har kommit att knytas närmare maskulinitet än femininitet. 
Andreasson som studerat lagidrott visar att kvinnliga fotbollsspelare såväl som 
manliga handbollsspelare idealiserar egenskaper som kroppslig disciplinering, 
beslutsamhet, självsäkerhet, fysisk styrka och en vilja att idrottsligt dominera 
över andra. Detta är ett kulturellt manus som konstituerar den framgångsrika 
fotbollsspelaren. Andreasson visar att denna maskulinitetsformation är den 
hegemoniska maskuliniteten som utgör den översta och mest önskvärda 
könsformationen till vilken både kvinnliga och manliga fotbollsspelare relaterar 
alla femininiteter och maskuliniteter. Denna idealiserade idrottsmaskulinitet gör 

                                                      
150 Michael Messner, "Boyhood, organized sports, and the construction of masculinities," Journal 

of Contemporary Ethnography 18, no. 4 (1990): 438. 
151 Mary Duquin, E, "Gender and Youth Sport: Reflections on Old and New Fictions," i Children 

in sport, editerad av Frank L. Smoll, Richard A. Magill och Michael J. Ash (Champaign: 
Human Kinetics Books, 1988), 33. 

152 Michael Messner, "Boyhood, organized sports, and the construction of masculinities," Journal 
of Contemporary Ethnography 18, no. 4 (1990): 429. 

153 Mari-Kristin Sisjord, "Idrett og ungdomskultur. Bø-ungdom i tall og tale" 
(Doktorsavhandling, Norges Idrottshøgskole, 1993) 223. 

154 Cynthia A. Hasbrook, "Young children's social constructions of physicality and gender," i 
Inside sports, editerad av Jay. Coakley och Peter Donnelly (London: Routledge, 1999). 
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det möjligt för män att vinna status och erkännande men att samma egenskaper 
värderas lägre och nedsättande för kvinnorna på grund av rådande 
genusordning.155  

Även om en lagidrott som fotboll anses som en manlig idrott så visar 
Scraton med flera att kvinnor inkorporerar egna betydelser och meningar i 
fotboll.156 I en studie av 40 fotbollsspelande kvinnor från England, Tyskland, 
Norge och Spanien visades att även om kvinnors fotboll kontrolleras av manliga 
organisationer så är fotboll också ett kvinnligt rum. En nyckelfråga för Scraton 
med flera var att förstå om kvinnor som träder in i en manlig idrott enbart 
reproducerar dominanta maskulina värden. Studien indikerade att så inte var 
fallet utan dessa kvinnor njöt av att vara fysiskt aktiva men la till värden som är 
nära associerad med femininitet som närhet, att dela med sig och att stödja 
varandra.157  

Sammanfattning 
Forskningsgenomgången visar att det finns studier som på olika sätt behandlat 
barn, ledare och föräldrar i barnidrotten. När det gäller barnen så varierar 
motiven för att idrotta med deras ålder. Yngre barn anser att det är viktigt med 
lek, spel och glädje medan äldre barn motiveras mer av en specialisering inom 
den specifika idrotten. Genomgången visar att det finns flera anledningar till 
varför barn slutar med idrott. Till exempel har det mer att göra med hur barnen 
trivs med tränaren eller idrottskamraterna än att barnidrotten är starkt 
tävlingsinriktad. När det gäller barnidrottens ledare finns skilda uppfattningar 
om syftet med barnidrotten, som spänner från en inriktning mot prestation till 
en inriktning mot deltagande. Det är vanligt förekommande att barnidrottens 
ledare värderar goda idrottsprestationer och vinster i tävlingar högt, men det ser 
dock olika ut i olika idrotter. När det gäller föräldrarna så visar genomgången 
att de är betydelsefulla för barnens upplevelser och idrottsframgångar. 
Föräldrarna är positiva till barns deltagande i idrott särskilt genom att de ser 
idrotten som ett led i fostran av barnen. Vidare visar genomgången att 
barnidrott kommit att knytas närmare till maskulina värden än till feminina, 
likt tävlingsidrott i stort. När det gäller effekterna av fostrans- och 
socialisationsprocesser inom barnidrott visas att dessa inte är lika för alla, utan 
de beror på flera faktorer exempelvis idrott, idrottsförening och kön.  

Forskningen om barnidrott har metodologiskt förändrats från en mer 
kvantitativt inriktad forskning på 1970- och 1980-talen till förmån för en mer 

                                                      
155 Jesper Andreasson, "Idrottens kön. Genus, kropp och sexualitet i lagidrottens vardag" 

(Doktorsavhandling, Lunds universitet, 2007). 
156 Shiela Scraton et al., "It's still a mans game? The experiences of top-level European women 

footballers," International review for the sociology of sport 34, no. 2 (1999): 99. 
157 Ibid.: 107. 
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kvalitativt inriktad under 2000-talet. Kvantitativa metoder används fortfarande, 
men kombineras då i många fall med kvalitativa. En genusteoretisk forskning, 
där begreppen genus, femininitet och maskulinitet använts som analytiskt 
verktyg, har blivit vanligare från och med 2000-talets forskning om svensk 
barn- och ungdomsidrott medan generationsbegreppet inte använts i någon 
nämnvärd utsträckning.  

I tidigare forskning saknas studier som inkluderat barn, ledare och föräldrar 
för att förstå hur socialisationen går till och vilka konsekvenser det får för 
barnens situation inom barnidrotten. Få har inkluderat både flickor och pojkar 
för att undersöka hur socialisationen går till i en idrottspraktik, särskilt när det 
gäller mer etnografiskt inriktade studier.  

Syfte och frågeställningar 
Med utgångspunkt i det nya barndomsparadigmet där barn anses aktiva i 
socialisationen tas i denna studie ett helhetsgrepp på idrottstriangeln. Barn, 
ledare och föräldrar inkluderas för att kunna kontrastera barns perspektiv mot 
vuxnas, på ett sätt som inte gjorts tidigare. Dessutom inkluderas både 
idrottsutövande flickor och pojkar. Forskningsfrågorna är kvalitativa, vilket 
ligger i linje med aktuella frågeställningar om barnidrott under 2000-talet. Med 
en etnografisk och longitudinell forskningsansats är avsikten att studera en 
idrott för att nå en djupare förståelse för barn, ledare och föräldrar inom 
barnidrott.  

 

Studiens syfte är att beskriva och förstå barns, ledares och föräldrars socialisation 
i flick- och pojkfotboll med särskilt fokus på vilket utrymme barns perspektiv 
har i barnfotbollspraktiken. Frågeställningarna är följande: 

 

Vad är viktigt, värdefullt och önskvärt enligt barn, ledare och föräldrar samt hur 
kommer detta till uttryck i praktiken? 

 

Vilka förväntningar etableras mellan barn, ledare och föräldrar samt hur 
kommer de till uttryck i träningar och matcher?  

 

Vilka uppfattningar har barn, ledare och föräldrar om flickor och pojkar i flick- 
och pojkfotboll samt vilken betydelse får detta för barnens idrottande? 

 

Hur ser interaktionerna ut mellan barn och vuxna och mellan flickor och pojkar 
samt vilken betydelse får detta för barnens idrottande? 
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3. STUDIENS UPPLÄGGNING 
OCH GENOMFÖRANDE 

 

Avhandlingens resultat baseras på ett fältarbete över två år i två fotbollslag, ett 
flick- och ett pojkfotbollslag med barn i 11-12 års ålder. Fotbollslagen tillhör en 
och samma idrottsförening, Norra IF (fingerat namn), och lagen var uppdelade 
efter barnens kön (flickor och pojkar). Sammanlagt ingår 43 barn, 8 ledare och 
52 föräldrar (n=103) i studien, genom att de vid något tillfälle varit närvarande i 
fotbollspraktiken under pågående fältarbete. De flesta barnen var födda år 1991 
med några få undantag. Fältarbetet sträckte sig över fotbollssäsongerna år 2002 
och år 2003.158 Datainsamlingen koncentrerades till fotbollsverksamhetens mest 
aktiva tid i maj, juni, augusti och september. Data har samlats in genom 
deltagande observationer av barnfotbollspraktiken159 och genom intervjuer med 
barn, ledare och föräldrar.160  

Barnen161, deras ledare och föräldrar följdes främst vid fotbollsträningar och 
fotbollsmatcher men också vid några andra tillfällen som exempelvis 
föräldramöten, träningsläger, fotbollsavslutning och fotbollscuper. Under hela 
arbetet har jag integrerat, och reflekterat över, etiska aspekter med 
utgångspunkt i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning vilket beskrivs närmare i detta kapitel.162  

Fält och undersökningsgrupp 
I följande del av kapitlet beskriver jag fältet, undersökningsgruppen och de 
datainsamlingsmetoder som använts i genomförande av fältarbetet. 

                                                      
158 Fältarbetet startade 2002-05-27 och avslutades 2003-10-19. 
159 Med barnfotbollspraktiken menar jag de sammanhang där barn, ledare och föräldrar samlas 

och interagerar för att barnen ska kunna utöva idrotten fotboll inom ramen för 
idrottsföreningens verksamhet. 

160 Utöver data från deltagande observationer och intervjuer har uppgifter från olika dokument, e-
post, idrottsföreningens och fotbollslagens hemsidor använts som bakgrundsinformation i 
arbetet. 

161 I texten använder jag orden barn och spelare synonymt. Med barn eller spelare åsyftas de barn 
som spelar fotboll i de flick- och pojkfotbollslag som studerats. När barnet som fotbollspelare 
hamnar i förgrunden används särskilt ordet spelare. 

162 Vetenskapsrådet, "Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning,"  (Vetenskapsrådet, 2001).
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Barnfotboll som fält 
När begreppet fält används antyder det att det skulle finnas ett existerande fält 
med oberoende aktiviteter som forskaren kan träda in på, vilket inte är fallet. 
Amit menar att fältet skapas av forskaren utifrån en värld där det finns oändliga 
sammanhang som överlappar varandra.163 För denna studie har jag skapat ett 
barnfotbollsfält som består av två fotbollslag, ett med flickor och ett med 
pojkar, för att förstå det som sker inom barnfotbollen och vad den innebär för 
barn, ledare och föräldrar i en svensk idrottsförening. Fotbollsplanen och dess 
nära omgivningar blev en slags gräns för fältet.164 Fältet avgränsades till själva 
barnfotbollspraktiken165, det vill säga de sammanhang där barn, ledare och 
föräldrar samlas och medverkar för att barnen ska kunna utöva idrotten fotboll 
inom ramen för idrottsföreningens verksamhet. Det innebär att datamaterialet 
främst samlats in utifrån träningar och matcher.  

Urvalskriterier  
För att fördjupa mig i de sociala processerna som pågår bland barn, ledare och 
föräldrar i en barnidrottspraktik valdes endast en idrott. Att valet föll på fotboll 
har bland annat att göra med att det är en stor idrott med många utövare i 
Sverige, men också i andra länder. Det innebär att studiens resultat kan vara 
relevant för många fler än de jag studerat. Fotboll är också en idrott som 
studerats vetenskapligt på olika sätt varför det finns en kunskap att relatera 
resultaten till. Fotboll är dessutom en idrott där det är relativt enkelt att studera 
relationerna inom idrottstriangeln närmare genom dess tillgänglighet utomhus.  

Utifrån tidigare forskning, ett preliminärt syfte, en löst formad ansats och en 
genomförd förstudie ansåg jag att det var lämpligt att välja ut en 
idrottsförening166 med fotbollsverksamhet för barn. Särskilt för att en 
koncentrering och fördjupning av studien skulle kunna göras genom att följa 
barn, ledare och föräldrar vid flera tillfällen och under längre tid. Följande 
kriterier för val av idrottsförening formades: att idrottsföreningen skulle vara 
etablerad genom att fotbollsverksamhet för barn bedrivits under några år, att 
det skulle finnas flickor och pojkar i 11 års ålder som spelade fotboll i 

                                                      
163 Vered Amit, "Introduction: constructing the field," i Constructing the field. Ethnographic 

fieldwork in the contemporary world, editerad av Vered Amit (London: Routledge, 2000), 6. 
164 Alla spelare har kommit ombytta strax innan träningar och matcher vilket gör att jag inte har 

kunnat följa idrottsutövare i ett omklädningsrum vilket exempelvis Brännberg gjort.Tore 
Brännberg, "Bakom kulisserna - en socialpsykologisk studie av en förening" (Akademisk 
avhandling, Göteborgs universitet. Floda: Zenon förlag, 1998). 

165 I resultat och diskussion används ordet barnfotboll synonymt med barnfotbollspraktik. När 
ordet barnidrott används i diskussionen syftas även på andra idrotter som utövas av barn och 
inte enbart barnfotboll som denna studie handlar om. 

166 Genom att en fotbollslagen tillhör samma idrottsförening lyder de under samma 
föreningsstadgar och föreningsstyrelse.  
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föreningen, att barn och några ledare skulle ha viss erfarenhet av att leda 
barnfotbollslag. 

Kravet att idrottsföreningen skulle ha bedrivit barnfotboll i några år ansåg 
jag var viktigt för att verksamheten skulle ha hunnit etablera sig till sin form och 
därmed vara stabil och kontinuerlig. Detta ökade sannolikheten för att 
fotbollslagen skulle finnas kvar i idrottsföreningen under tiden för studiens 
genomförande. För att kunna studera både flickor och pojkar var kravet på både 
flick- och pojkfotbollsspelare i föreningen givet.167 Valet av barn i 11 års ålder 
och inte yngre, motiveras med en önskan om att barnen skulle ha tidigare 
erfarenheter av fotboll för att kunna reflektera över sina erfarenheter. Dessutom 
ville jag ha yngre barn än 13 år av den anledningen att det skulle garantera att 
de under två år framåt skulle spela under samma organisationsform med 7 
spelare på planen.168 Därefter betraktas de också som ungdomar och inte som 
barn. Önskemålet om att några av ledarna skulle ha viss erfarenhet satts upp för 
att det skulle öka deras möjligheter att reflektera över verksamheten samt för att 
ledarna skulle känna sig trygga i en redan etablerad ledarroll och fortsätta som 
vanligt även om jag var med som forskare.169  

Utifrån urvalskriterierna valde jag att kontakta en idrottsförening i en svensk 
mellanstor stad. Idrottsföreningen kallas i avhandlingen kallar för Norra IF.170 
Vid tillfället för urval av lag hade idrottsföreningen två pojklag och ett flicklag 
med barn i 11-års ålder (födda år 1991). Ordförande i föreningen och 
fotbollssektionen gav mig förslag på vilket pojklag och flicklag jag skulle kunna 
studera vilket innebar att de valde lag åt mig. Norra IF är en idrottsförening 
som bildades 1986 och är en flersektionsförening med idrotterna fotboll och 
innebandy. Fotbollssektionen i Norra IF hade under 2005 cirka 450 barn och 
ungdomar mellan åldrarna 9 och 20 år som medlemmar vilka var fördelade på 
24 lag. Cirka 300 av medlemmarna var pojkar och 150 var flickor.171 Norra IF 
kan genom denna beskrivning sägas vara en relativt vanlig förening med en bred 
idrottsverksamhet. Vanlig även i den meningen att föreningens verksamhet 
bygger på idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrotten vill antagen av 1995 års 
Riksidrottsmöte. Norra IF:s uttrycker i sin verksamhetsberättelse följande: Vi 
                                                      
167 Jag hörde mig för om det var någon förening i närheten som hade mixade lag med både flickor 

och pojkar. Ingen förening hade för tillfället det utan det vanligaste är att flickor och pojkar 
spelar fotboll i olika fotbollslag. Därför valde jag att ta med ett flick- och ett pojklag för att 
kunna belysa barnfotbollen utifrån både flickors och pojkars perspektiv. 

168 Vid 13 års ålder övergår lagen till att spela med 11 spelare på plan enligt det vedertagna system 
för seriespel som finns i Sverige.  

169 Bailey betonar att tid och flexibilitet är två praktiska aspekter att ta hänsyn till när man 
planerar en studie med omfattande fältarbete. Carol A. Bailey, A guide to field research 
(Thousand Oaks: Pine Forge Press, 1996) 34. 

170 Norra IF är ett påhittat namn för att öka anonymiteten för informanterna. Idrottsföreningen 
heter något annat i verkligheten.   

171 Norra IF Fotbollssektion, "Verksamhetsberättelse för fotbollssektionen" i (Norra IF, 2005). 
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vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl 
fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår idrott så att  

* den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll, 

* alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska 
förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet, 

* den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika 

samhällsgrupperingar, 

* de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet, 

* den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.172

Studiens informanter ─ barn, ledare och föräldrar 
Utgångspunkter var att studera de sociala interaktionerna mellan de inblandade 
varför de barn, ledare och föräldrar som var med i de utvalda fotbollslagens 
vardagliga praktik utgör informanter i studien. En konsekvens av att välja lag i 
samma idrottsförening i samma ålder var att flera av flickorna och pojkarna gick 
i samma skolklass. De flesta barn bodde också i samma stadsdel.  

Fotbollslagen kallades F91 (flickor födda 1991) och P91 (pojkar födda 
1991). Flick- och pojklagets fotbollsverksamhet var till största del åtskild från 
varandra. Tabell 1 visar de barn som deltagit i studien (samtliga namn är 
fingerade) och vilka år som de varit med i fotbollslaget och därmed i studien. 

Tabell 1. Förteckning över barn som deltagit i studien respektive år (fingerade namn). Uppdelat 
på flickor och pojkar i flick- och pojklaget. 

FLICKLAGET Deltagande år POJKLAGET Deltagande år 

Flickor  (n=26) 2002 2003 Pojkar  (n=17) 2002 2003 

Annie, Jeanette, Kajsa, Marie X  Felix, Markus, Rickard X  

Anneli, Annika, Birgitta, Elin, Eva, 
Frida, Hanna, Jill, Karin, Kristina, 
Lena, Linnea, Lotta, Maja, Malin, 
Mika, Mona, Morina, Pia, Sofia, 
Åsa 

X X Allen, Anton, Erik, Henrik, 
Jakob, Jens, Jesper, 
Håkan, Mischa, Nils, Ola, 
Patrik, Peter, Tom 

X X 

Ina  X    

 

Tabellen visar att det i flicklaget deltog 25 barn under 2002 varav fyra slutade 
under året. Det tillkom ett barn under 2003 vilket innebär att flicklaget då 
utgjordes av 22 barn. I pojklaget deltog 17 barn under 2002 varav tre slutade 

                                                      
172 NorraIF, Stadgar (Norra IF, 2007),  Hämtad 2007 09 10 från www.norraif.com (fingerad 

webbadress). 
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under året och ingen tillkom året efter. Pojklaget utgjordes därmed av 14 barn 
2003. Vidare visar tabellen att flickorna sammanlagt är fler till antalet än 
pojkarna. 

I fotbollslagen har åtta ledare varit med vid fotbollslagens träningar och 
matcher. Sju av dessa var ledare när studien påbörjades och fortsatte under hela 
undersökningsperioden. Den åttonde ledaren var involverad under en kortare 
tid i pojklaget år 2002 (se tabell 2). Två ledare var kvinnor och sex var män. 
Alla ledare hade ett eller flera barn alternativt styvbarn med i det lag de var 
ledare för. Samtliga ledares namn är fingerade.173

 

Tabell 2.  Förteckning över ledare som deltagit i studien respektive år (fingerade namn). 
Uppdelat på ledare i flick- och pojklaget. 

FLICKLAGET Deltagande år POJKLAGET Deltagande år 

Ledare  (n=4) 2002 2003 Ledare  (n=4) 2002 2003 

Lottie, Mattias, Sandra, Tommy X X Ulf X  

   Frank, Gabriel och Mats X X 

Not: Ulf var ledare för pojklaget under endast tre veckor. 

 

I flicklaget hade Tommy varit ledare i fyra år när datainsamlingen för studien 
påbörjades. Han har varit med som ledare sedan hans dotter började i 
fotbollslaget vid sju års ålder. Tommy tog på sig ledaruppdraget under ett 
föräldramöte som idrottsföreningen ordnade i anslutning till barnens skolstart. 
Vid tidpunkten för datainsamlingen ansvarade Tommy tillsammans med 
Mattias för att leda själva fotbollsträningen med boll och hantera laget under 
fotbollsmatcherna. Tommy sa att deras roll var att: »sköta snacket, pep-talken 
och runda av efteråt och så, och hålla låda på föräldramöten naturligtvis. Och 
sen liksom att stå för linjen tror jag att jag har på mig ganska mycket.« Mattias 
hade varit ledare i cirka två år och arbetade främst med den tekniska och 
taktiska delen av fotbollsspelet. Lottie hade särskilt ansvar för uppvärmning och 
rörelseträning vid flicklagets träningar och matcher men också för information 
till barnen om kost och skador. Lottie delade ansvarsområdet med Sandra. 
Sandra hade ett särskilt ansvar för att ta hand om spelare som skadade sig. Både 
Lottie och Sandra var nya som ledare det året studien inleddes och hade vid 
datainsamlingens avslutning två års ledarerfarenhet. 

I pojklaget hade Frank varit ledare i cirka ett år när studien påbörjades. 
Frank såg engagemanget som en »krydda« i livet. Frank var den huvudansvarige 
ledaren som planerade och genomförde själva fotbollsträningen. Gabriel hade 
                                                      
173 När jag i texten skriver ledare syftar jag på dem i ledarrollen även om de också samtidigt är 

föräldrar. När jag behandlar dem som föräldrar tydliggör jag det i texten.  
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varit med som pojklagets ledare i cirka fyra år sedan barnen vid sju års ålder 
började spela fotboll i föreningen. Gabriel ansvarade för det administrativa 
kring fotbollslaget, som exempelvis att ordna domare till matcherna, boka 
fotbollsplanerna, skicka information till spelarna och föräldrarna samt ha 
kontakt med den egna idrottsföreningen. Gabriel var ofta med på träningarna 
och matcherna tillsammans med Frank. Mats hade också varit med i fyra år. 
Han åtog sig ledaruppgiften när hans son var sju år och började med fotboll. 
Mats menade att han inte kunde så mycket om fotbollsteknik som de andra två 
när det gäller träning och metodik utan att han var lite mer »allt i allo«. Ulf 
kom in som ledare under en kortare tid och ägnade sig främst åt 
målvaktsträning i pojklaget. 

När det gäller föräldrarna så ingår sammanlagt 52 föräldrar i studien. 
Samtliga av dessa föräldrar har observerats vid ett eller flera tillfällen vid 
träningar och matcher. Under fältarbetet har samtal förts med alla 52 
föräldrarna medan åtta har intervjuats formellt. Studien baseras på data i 
varierande omfattning från 18 av 26 flickors föräldrar174 och från 13 av 17 
pojkars föräldrar175 (ledarna inkluderat). I texten tydliggörs när de vuxna som 
både är förälder och lagets ledare diskuteras (när jag skriver föräldrarna syftar jag 
dock inte på ledarna). För att tydliggöra vilket lag varje förälder tillhör skrivs i 
texten spelarens namn följt av mamma eller pappa exempelvis Nils mamma, 
Annikas pappa och så vidare.  

Förändringar i undersökningsgruppen 
Initialt fanns en oro för hur mycket sammansättningen av deltagarna i dessa lag 
skulle komma att förändras över tid och vad det skulle kunna innebära för 
studien. Efteråt kan konstateras att det blev få förändringar och att de som 
skedde var relativt enkla att hantera. Jag antog att någon spelare skulle sluta eller 
börja i lagen vilket skedde i begränsad omfattning (se tabell 1). En förändring 
som uppstod var också att pojklaget slogs ihop sig med föreningens andra 
pojklag i samma ålder under deras sista år med 7-mannaspel. 
Sammanslagningen påbörjades under år 2003 för att de skulle förbereda sig på 
11-mannaspel och att de skulle behöva flera spelare till år 2004.176 Deras plan 

                                                      
174 Om jag utgår ifrån en schablonmässig bild av familjeförhållanden som att familjen består av en 

mamma och en pappa så har jag från flicklaget data från både mamma och pappa till 11 av 
spelarna, från en förälder till 7 av spelarna. Därigenom är det 8 spelares föräldrar som inte 
finns representerade i mina data, varav tre slutade i laget 2002.  

175 I pojklaget har jag data från både mamma och pappa till 10 av spelarna, från en förälder till tre 
av spelarna. Därigenom är det fyra spelares föräldrar som inte finns representerade, varav tre 
slutade 2002. 

176 Det problemet fanns inte i flicklaget för de hade fler spelare än de hade i pojklaget. Ledarna i 
flicklaget hade strategiskt valt att bara ha ett flicklag med flickor födda 1991 i föreningen med 
tanke på att vara tillräckligt många när de skulle börja spela 11-manna.  
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var att de båda pojklagen skulle träna tillsammans en gång i veckan men att de 
skulle fortsätta spela matcher i separata lag som tidigare. Laget jag studerade 
skulle därför vara intakt som föregående år vid en träning i veckan samt under 
matcherna. Därför kunde studien av pojklaget P91 fullföljas utan att inkludera 
det andra laget som de till viss del slogs ihop med.177 Jag reflekterade över hur 
sammanslagningen skulle kunna inverka på relationen och interaktionen mellan 
spelarna, ledarna och föräldrarna. För att alla skulle vara medvetna om mig 
presenterades forskningsarbetet kort för spelare, ledare och föräldrar i andra 
laget vid en av de gemensamma träningarna. Jag förklarade att de inte ingick i 
studien utan att jag bara skulle fortsätta följa det pojklag som jag börjat studera. 
Lagen övergick dock helt i slutet av säsongen till att spela 11-manna fotboll som 
ett lag, men när den förändringen skedde hade jag tillräckligt med datamaterial 
för att avsluta studien. 

Datainsamling och databearbetning 
I följande avsnitt beskrivs den datainsamling och databearbetning genomförts i 
och med denna studie. Formen för datainsamling skapades genom att en 
förstudie genomfördes för att pröva fältarbetets möjligheter och för att planera 
för huvudstudien. 

En förstudie 
Förstudien genomfördes under vårvintern år 2002 med avsikt att utveckla en 
lämplig forskningsansats för det huvudsakliga arbetet. En kort avgränsad 
förstudie ansågs vara rimligt att genomföra för att pröva hur fältarbete 
fungerade för att försöka förstå hur man kan studera vad fotboll innebär för 
spelare, ledare och föräldrar i barnfotboll. Vidare var målet med förstudien att 
besluta om urval av deltagare, att formulera strategier för kontakt och tillträde 
till en undersökningsgrupp, att planera för dokumentation och bearbetning 
samt göra en tidsplan för fältarbetet. Förstudien grundades på fyra 
observationer av tre pojklag och ett flicklag med spelare i åldern 11-14 år som 
tränade och spelade match i fotboll och innebandy178. Följande slutsatser drogs 
av förstudien: fältstudier lämpar sig för att studera deltagare i barnidrott, 
deltagande observation är en lämplig datainsamlingsmetod för att forska om vad 
fotboll innebär för barn, ledare och föräldrar, att deltagande observationer bör 

                                                      
177 Fältanteckningar, 030519. Det visar sig dock att från och med 030820 slår de ihop båda lagen 

under matcherna. Ledarna valde att i slutet av säsongen börja spela 11-manna fotboll i de 
kvarvarande seriematcherna samt i två cuper. 

178 De flesta fotbollslag med barn hade inte påbörjat tränings- och tävlingsverksamhet vid 
tidpunkten för förstudien varför jag bedömde det som rimligt att också observera en annan 
lagidrott som innebandy som har sin tränings- och tävlingsverksamhet förlagd till 
vinterhalvåret. 

 47



I  S K I L D A  I D R O T T S V Ä R L D A R   

kombineras med andra datainsamlingsmetoder särskilt forskningsintervjuer179 
samt att fältstudier i en barnidrottspraktik passar mig och mina tidigare 
erfarenheter.  

Inledning och kontakt  
För att inleda huvudstudiens fältarbete kontaktades idrottsföreningen Norra IF 
genom valda nyckelpersoner på olika nivåer. Ett undertecknat brev 
formulerades och skickades ut till idrottsföreningens och fotbollssektionens 
ordförande (Bilaga 1), fotbollslagens ledare180 samt till barn och föräldrar vid 
olika tidpunkter efter acceptans. Brevet formulerades lite olika för att på bästa 
sätt passa respektive mottagare och innehöll en kort beskrivning av mig, 
övergripande syfte, hur jag ville studera lagen, etiska riktlinjer och 
kontaktinformation. Brevet till idrottsföreningen följdes upp med telefonsamtal 
efter några dagar. Vidare fördes samtal med idrottsföreningens kanslipersonal 
där forskningsprojektet presenterades för att de skulle ha kännedom om vad 
som pågick i idrottsföreningen.  

 Idrottsföreningens och fotbollssektionens ordförande ställde sig positiva till 
studien och föreslog två lag där de flesta spelare var 11 år (födda 1991) och som 
var lämpliga för forskningsprojektet. Därefter skickade brev till fotbollslagens 
ledare innan de kontaktades per telefon. Båda lagens ledare uttryckte sig 
positiva och meddelade att de ville vara med i studien. När föreningens och 
lagens ledare accepterat deltagande i studien genomfördes en informationsträff 
med barn och föräldrar i respektive lag. Under träffen förklarades så koncist och 
lättförståeligt som möjligt vad studien skulle innebära för dem. De accepterade 
att studien skulle genomföras i deras lag. Vidare klargjordes att de hade rätt att 
avbryta sin medverkan när helst de så önskade. Barnen fick ta med sig ett brev 
hem för att informationen skulle nå de föräldrar som inte närvarade vid träffen. 
Ingen förälder ringde och ställde några frågor vilket tolkades som ett 
accepterande. När föräldrar som inte medverkat tidigare kom till träningar eller 
matcher presenterade jag mig för dem, berättade om forskningsprojektet och 
dess övergripande syfte samt att de nu var deltagare i studien. Ingen av 
informanterna framförde önskemål om att avbryta sin medverkan. 

Fältarbetet genomfördes som planerat under första året 2002. När 
fotbollssäsongen närmade sig slutet var det dags att planera för att lämna fältet 
vilket enligt Patton kräver en strategi för att lösgöra sig från de relationer som 

                                                      
179 Flera metodiska tillvägagångssätt kan kombineras för att få både få ett djup och en bredd på 

datamaterialet. Norman K. Denzin, The research act. A theoretical introduction to sociological 
methods (New Jersey: Prentice Hall Inc., 1989) 234. 

180 För att ge ledarna en trygghet och visshet att de hade föreningens stöd lade jag i brevet till 
fotbollslagens ledare till att idrottsföreningens och fotbollssektionens ordförande var positiva 
till studien.  
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byggts upp under fältarbetet.181 Strategin var att avsluta fältarbetet för första året 
samtidigt som informanterna förbereddes på att studien skulle fortsätta 
nästkommande fotbollssäsong. Därför var det angeläget att få deras 
accepterande till en fortsättning. Även om jag genom första kontaktbrevet fått 
ett visst medgivande för två år fältstudier förvissade jag mig om deras fortsatta 
förtroende. Som avslutning bjöds båda lagen på fika i direkt anslutning till ett 
av de sista träningstillfällen de hade för säsongen och tackades för att jag fått 
följa dem och deras fotbollsverksamhet. All min närvaro mottogs positivt och de 
välkomnade mig tillbaka nästa säsong. I slutet av andra årets fältarbete (år 
2003), var det återigen dags att lämna fältet, denna gång för gott. I samband 
med föreningens fotbollsavslutning tackades barnen, ledarna och föräldrarna för 
deras positiva inställning till mig och mitt arbete. Ingen av barnen, ledarna eller 
föräldrarna visade under fältarbetet några tecken på att de tyckte det var 
obekvämt eller negativt att vara med i studien. 

Deltagande observationer och intervjuer 
Den sammanlagda datainsamlingen för huvudstudien baseras på deltagande 
observationer vid 60 tillfällen (sammanlagt 103 informanter) och intervjuer 
med 53 informanter enligt tabell 3. 

 

Tabell 3.  Antal tillfällen för datainsamling. Uppdelat på datainsamlingsmetoder, 
observationssituation, vem som intervjuades och år. 

 Deltagande observationer Intervjuer 

År Träningar Matcher Övrigt Barn Ledare Föräldrar 

2002 9 10 – 16 5 – 

2003 16 18 7 22 2 8 

Totalt 25 28 7 38 7 8 

Not: Med övrigt avses föräldramöten, träningsläger, fotbollsavslutningar och fotbollscuper på annan ort. 

 

Tabell 3 visar att cirka hälften av observationerna genomfördes i anslutning till 
fotbollsträningar och hälften till fotbollsmatcher samt att fler observationer 
genomfördes under det andra året av fältstudierna än under det första. 
Dessutom visas att ungefär lika många barn intervjuades under båda åren, fler 
ledare intervjuades under första året medan alla intervjuer med föräldrar 
genomfördes andra året. 

                                                      
181 Michael Quinn Patton, Qualitative research & evaluation methods (Thousand Oaks: Sage 

Publications, 2002) 323. 
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När det gäller deltagande observationer av fotbollslagen observerades flick- 
och pojklaget åtskilda vid alla 60 observationstillfällen utom vid två.182 
Fördelningen av olika situationer där flick- och pojklaget observerades framgår 
av tabell 4. 
 

Tabell 4. Antal observationer i olika situationer i flick- och 
pojklag. Uppdelat på träningar, matcher och övrigt. 

 Observationssituation  

 Träningar Matcher Övrigt Totalt 

Flicklag 15 15 4 34 

Pojklag 10 13 3 26 

Totalt 25 28 7 60 

 

Tabell 4 visar att ungefär hälften av observationerna av flicklaget var 
fotbollsträningar och hälften var fotbollsmatcher.183 Utöver flicklagets träningar 
och matcher observerades laget vid fyra övriga tillfällen; ett föräldramöte, ett 
träningsläger, ett tillfälle där flickspelarna var bollflickor under en allsvensk 
seriematch, samt de två tillfällen där flick- och pojklaget observerades 
tillsammans. Tabellen visar att ungefär hälften av observationerna av pojklaget 
fotbollsträningar och hälften fotbollsmatcher.184 Utöver pojklagets träningar och 
matcher observerade laget vid tre övriga tillfällen; ett träningsläger samt de två 
tillfällen där flick- och pojklaget observerades tillsammans. Vidare framgår av 
tabellen att något fler observationer gjordes av flickornas träningar och matcher 
än av pojkarnas. En anledning till detta var att det i flicklaget ingick fler spelare 
än i pojklaget vilket krävde något mer tid samt att flicklaget hade fler träningar 
än pojklaget. 

Alla observationerna genomförde jag själv i en miljö där barn, ledare och 
föräldrar kan sägas ha deltagit i en naturlig interaktion som följt ett vardagligt 
händelseförlopp.185 Observationerna varierade i tid i medeltal mellan 1½ - 2 
klocktimmar. Den sammanlagda tiden för observationerna uppgår till ungefär 
100 timmar. Det etnografiska fältarbetet har handlat om att skapa rika 
beskrivningar av människorna, aktiviteterna, interaktionerna, kontexten samt 
                                                      
182 De två unika observationerna där flickor och pojkar observerades tillsammans var när lagen 

reste med buss till en fotbollscup och när de deltog i idrottsföreningens fotbollsavslutning 
2003. 

183 Matcherna som observerades var 6 seriematcher (4 hemma, 2 borta) och 9 cupmatcher. 
184 Matcherna som observerades var 4 seriematcher (3 hemma, 1 borta) och 9 cupmatcher. 
185 Patricia A. Adler och Peter Adler, "Observational techniques," i Handbook of qualitative 

research, editerad av Norman K.  Denzin och Yvonna S. Lincoln (London: Sage Publications 
Inc., 1994), 378. 
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deltagarnas beteenden och uppfattningar. Tillvägagångssättet vid 
observationerna genomfördes på ett sätt som Einarsson och Hammar-Chiriac 
benämner som en teorigenererande observationsstudie med låg grad av struktur, 
vilket kan användas för gruppobservationer. Med tillvägagångssättet menas att 
utgångspunkten främst tas i empirin för att generera ny kunskap om det 
okända, eller för att lyfta fram nya aspekter i empiriska verkligheter.186 
Observationer med låg grad av struktur används i utforskande syfte för att samla 
så mycket information som möjligt i relation till forskningsfrågorna. I strategin 
med låg grad av struktur ingick att inte på förhand bestämma vad som var 
relevant att observera utan ha en öppenhet och utnyttja den frihet en observatör 
som skapar kvalitativa data har att inkludera det som verkar meningsfullt för 
deltagarna. Därmed blir det inte enbart forskarens på förhand valda perspektiv 
som får utrymme i datainsamlingen.187  

Under fältarbetet valdes rollen observatör som deltagare.188 Det innebär att jag 
inte deltagit aktivt i själva barnfotbollens verksamhet utan varit där som 
forskare med främsta syfte att observera och genomföra det forskande fältarbetet 
samt att gruppen kände till mig som observatör. Arbetet baseras på att barn, 
ledare och föräldrar hade kännedom om mig som forskare och om mitt 
övergripande syfte från första observationstillfället. Att vara känd skapade goda 
förutsättningar för en naturlig dialog mellan mig och deltagarna. Det innebar 
också att händelseförloppen kunde följas på nära håll och att jag fick tillträde till 
samtal med deltagarna under pågående aktiviteter.  

Utgångspunkten för datainsamlingen genom observationer i fält var att med 
ett öppet sinne försöka fånga hur det komplexa sociala samspelet mellan 
människor i en fotbollspraktik påverkar individen och gruppen av barn, ledare 
och föräldrar. Amit menar att det för forskaren handlar om att kunna utnyttja 
den etnografiska styrkan som ger möjligheter att inkludera oväntade upptäckter 
och riktningar.189 Amit säger: »The strength of this form of fieldwork is the leeway 

                                                      
186 Einarsson och Hammar Chiriac ger en god översikt över hur observation historiskt sett har 

använts och växt fram inom beteendevetenskaperna pedagogik, sociologi och psykologi. Inom 
pedagogikens område utvecklades gruppobservation under 1930-40 talet där rötterna kan 
spåras till både antropologi och etnologi. Gruppobservationer som metod har en lång tradition 
inom antropologisk forskning. Redan på 400-talet f.kr. gjordes resebeskrivningar som anses 
bygga på observationer av människor (antropologi) men också av främmande kulturer 
(etnologi). Charlotta Einarsson och Eva Hammar Chiriac, Gruppobservationer. Teori och 
praktik (Lund: Studentlitteratur, 2002) 15-73. 

187 Patricia A. Adler och Peter Adler, "Observational techniques," i Handbook of qualitative 
research, editerad av Norman K.  Denzin och Yvonna S. Lincoln (London: Sage Publications 
Inc., 1994), 378. 

188 Charlotta Einarsson och Eva Hammar Chiriac, Gruppobservationer. Teori och praktik (Lund: 
Studentlitteratur, 2002) 27. 

189 Vered Amit, "Introduction: constructing the field," i Constructing the field. Ethnographic 
fieldwork in the contemporary world, editerad av Vered Amit (London: Routledge, 2000), 17. 
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(stora frihet, spelrum) it allows for the ethnographer to respond and adapt flexibly to 
social circumstances as these arise, to be open to a wide variety of different types of 
relationships and interactions.«190 Adler och Adler menar att observatören dras in i 
en komplex fenomenologisk värld där samband och orsaker kan följas när de 
uppkommer.191 Avsikten var att särskilt använda denna flexibilitet i början av 
fältarbetet för att därefter avgränsa studiens fokus med tiden. Strategin togs i 
bruk genom att jag började med övergripande frågor om vad barnfotboll 
innebär för dem som medverkar i flick- och pojklag, vad som värdesätts och 
sker i barnfotbollspraktiken.  

Några ledord för observationerna i en början var värde, förväntningar mellan 
barn, ledare och föräldrar, normer, genus och socialisation (se bilaga 2). Så 
småningom blev det tydligt att interaktionen mellan idrottstriangelns grupper, 
det vill säga mellan grupperna av barn, ledare och föräldrar, inte ensamt kan 
förklara det som sker i barnfotbollen. Det som händer mellan individerna men 
också mellan individerna inom respektive grupp såg ut att vara av betydelse. 
Därför följdes också interaktionen mellan barnen, mellan ledarna och mellan 
föräldrarna upp vid datainsamlingen. Det visade sig att interaktionerna mellan 
barn, ledare och föräldrar och det som uttrycktes kunde skilja sig mellan 
träningar och matcher varför dessa betraktades som centrala situationer att följa 
upp i datainsamlingen.  

I fältanteckningarna noterades datum, plats och tidsomfattning för 
observationen. Vidare noterades en beskrivning av deltagarna, omgivningen, 
händelser, beteende, interaktioner, vad deltagarna uttryckte verbalt till varandra 
eller till mig samt annat som uppfattades vara av betydelse i 
barnfotbollspraktiken. En del av fältanteckningarna var således beskrivningar av 
det jag observerade medan en annan var beskrivningar av egna reflektioner om 
fältarbetet som metod.192 Fältanteckningarna fördes på lösa A4-papper som veks 
ihop till ett häfte i A5-format för varje observation. Detta häfte kunde stoppas i 
en ficka eller hållas diskret i handen något uppfattades relevant och intressant 
att skriva ner. Detta arbetssätt var mindre iögonfallande än om fältanteckningar 
förts i ett stort anteckningsblock. Periodvis observerade och samtalade jag med 
spelare, ledare och föräldrar medan jag gick åt sidan för att skriva 
fältanteckningarna för att deltagarna inte skulle känna sig obehagliga till mods. 

                                                      
190 Ibid., 10. 
191 Patricia A. Adler och Peter Adler, "Observational techniques," i Handbook of qualitative 

research, editerad av Norman K.  Denzin och Yvonna S. Lincoln (London: Sage Publications 
Inc., 1994), 378. 

192 Reflektion handlar enligt Alvesson och Sköldberg om att fundera på förutsättningen för den 
egna aktiviteten, hur personlig och intellektuell involvering påverkar interaktionen med det 
som utforskas och vilka premisser som finns för sitt eget tänkande, observerande och 
språkanvändning. Mats Alvesson och Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi 
och kvalitativ metod (Lund: Studentlitteratur, 1994) 321.  
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Det innebar också att jag fick vara för mig själv en stund och koncentrera mig 
på anteckningarna och reflektera över vad som sagts eller gjorts. Ambitionen 
under fältarbetet var att samtalen skulle kännas så naturliga som möjligt för 
deltagarna och inte medföra en känsla hos dem att allt som sades och gjordes 
nödvändigtvis skulle dokumenteras och granskas av mig.  

I ett fältarbete där forskaren är en del av forskningsinstrumentet är det 
nödvändigt att fundera över hur man ska presentera sig själv i den miljön som 
studeras. I processen att utveckla relationer på fältet ingår enligt Warren för 
forskaren att kontrollera och kanske modifiera sitt beteende.193 Forskaren kan 
ibland vara hjälpt av att klä sig likt de man studerar men att forskaren måste 
avgöra från fall till fall vad som är lämplig klädsel.194 Kläderna jag valde var 
vanligen en löst sittande träningsoverall och träningsskor eller under varma 
dagar t-shirt och shorts för att lagom passa in i idrottsmiljön och för att skapa 
en avslappnad relation till informanterna.195

Korta informella intervjuer i form av samtal under fältarbetets gång ger 
också ett rikt datamaterial.196 I datamaterialet ingår därför även data från de 
samtal som jag och informanterna hade med varandra under observationerna. I 
slutet av första årets fältstudier när jag ansåg att jag skapat goda relationer med 
deltagarna och fått en bild av vad som händer i samband med fotbollsspelet för 
barn, ledare och föräldrar övergick datainsamlingen till att inkludera formella 
forskningsintervjuer. Barnen reagerade positivt när de tillfrågades om intervju. 
Många räckte direkt upp händerna och ropade »jag vill, jag vill« vilket visade att 
det kan ha varit rätt tidpunkt för att påbörja ett annat metodinslag i fältarbetet. 

Sammanlagt genomfördes formella forskningsintervjuer med 53 deltagare. 
Antalet intervjuer uppgår till sammanlagt 32 då de flesta barn intervjuades i 
grupper om tre till fyra barn medan vuxna intervjuades enskilt. Längden på 
intervjuerna varierade mellan 25 och 65 minuter. I lagen genomfördes 
intervjuer med alla ledare utom Ulf som endast medverkade tre veckor, nästan 
alla barn och några föräldrar. Tabell 5 visar fördelningen av informanter som 
intervjuats från respektive fotbollslag. 

                                                      
193 Carol A. B. Warren, "Gender issues in field research," Qualitative research methods 9 (1988): 

24-25. 
194 Ibid.: 27. 
195 Ibid.: 29. 
196 M. Elizabeth Graue och Daniel J. Walsh, Studying children in context. Theories, methods, and 

ethics (Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., 1998) 116. 
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Tabell 5.  Antal intervjuade informanter i flick- och    
                pojklag. Uppdelat på barn, ledare och föräldrar 

 Informanter  

Lag Barn Ledare  Föräldrar Totalt 

Flicklag 23 4 4 31 

Pojklag 15 3 4 22 

Totalt 38 7 8 53 

 

I flicklaget intervjuades alla fyra ledare, 23 av 26 spelare genom sammanlagt tio 
barnintervjuer samt fyra föräldrar varav två var mammor och två var pappor. I 
pojklaget intervjuades tre ledare, 15 av 17 spelare genom sammanlagt sju 
barnintervjuer samt fyra föräldrar varav två var mammor och två var pappor. 
Avsikten vara att intervjua alla barn i lagen men på grund av att några slutade 
innan alla intervjuer hunnit genomföras har jag ett bortfall på sammanlagt fem 
barn. De barn som slutade i fotbollslagen följdes inte systematiskt upp då jag 
valt att studera det som sker när de deltar i fotbollspraktiken. Ett mindre antal 
föräldrar intervjuades på grund av att jag redan under observationerna hade haft 
gott om tid att samla data genom samtal med dem, medan barnen och ledarna 
var sysselsatta med träning eller match. När åtta föräldrar intervjuats ansågs 
materialet innehålla tillräckligt med data från föräldrarna.  

De flesta intervjuer med barnen genomfördes i grupp vilket var lämpligt för 
att barnen skulle ha stöd av varandra under intervjun. En värdefull strategi när 
forskaren intervjuar barn är enligt Graue and Walsh att genomföra intervjun i 
grupp. De menar att barnen kan antas vara mer avslappnad när de är 
tillsammans med jämnåriga istället för att vara ensam med en vuxen. De kan 
genom diskussioner varandra emellan hjälpa varandra med svaren på olika 
frågor.197 Sannolikt har barn i 11 års ålder heller inga erfarenheter av den typen 
av interaktion som en forskningsintervju med en vuxen forskare innebär varför 
stödet från andra barn kan vara värdefullt för att våga berätta sina åsikter. Mot 
bakgrund av dessa förväntade fördelar genomfördes intervjuerna med grupper 
av 2-4 spelare. Två spelare intervjuades dock enskilt på grund av att de var de 
enda spelare i respektive lag som jag inte intervjuat på grund av att de varit 
borta vid tidigare intervjutillfällen. Samtliga intervjuer genomförde jag själv i 
omedelbar närhet till fotbollsplanen. Oftast genomfördes intervjuerna i 
utomhus i anslutning till träningar men också vid några andra tillfällen som 
matcher och träningsläger. Alla intervjuerna spelades in på band med en extern 
mikrofon och transkriberades ordagrant av mig och två medhjälpare med 
tidigare vana av utskrifter av vetenskapliga intervjuer. Innan intervjun 

                                                      
197 Ibid.  114. 
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tillfrågades informanterna om tillåtelse för inspelning under villkor om 
anonymitet, vilket samtliga accepterade. Dessutom presenterades de 
frågeområden som skulle beröras under intervjun (Se bilaga 3). Frågorna under 
respektive frågeområden anpassades för intervjuer med barn, ledare och 
föräldrar.  

Etnografiskt fältarbete i praktiken 
Det säregna med ett etnografiskt fältarbete som pågår en längre tid är att 
fältarbetarens personliga relationer med de studerade blir fundamentala för att 
nå resultat och insikter. Forskaren stimuleras därför till att se människor som 
hela, sociala och engagerade individer vilket Amit menar ger analytiska fördelar. 
Intimiteten mellan forskare och de som studeras kan dock leda till etiska 
dilemman198 såväl som att fältarbetet blir omöjligt att upprepa och resultaten 
blir subjektiva.  

Det personliga och det professionella i fält 
Det kan vara svårt att särskilja det personliga och det professionella när 
relationerna blir en viktig del av undersökningsverktyget.199 För att lättare kunna 
särskilja på det personliga och professionella engagemanget valdes en 
idrottsförening där jag inte var involverad på något annat sätt än som forskare. 
Fältarbetet fördelades också mellan två lag där ingen av informanterna kände 
mig personligen innan studien påbörjades. Dessutom skiljde sig min ålder från 
de flesta av informanternas. Barnen i studien var 11-12 år, medan de flesta 
ledare och föräldrar var äldre än jag. Dessa aspekter gjorde det lättare för mig att 
hålla isär den personliga och professionella rollen i fält. Å andra sidan kan detta 
också ha försvårat min strävan att skapa en förtroendefull och vänskaplig 
relation i fält för att samla relevanta data. I början av fältarbetet ägnades tid till 
att lära känna barnen, ledarna och föräldrarna innan datainsamlingen relaterat 
till forskningsfrågor påbörjades. Skälen till detta var att kunna samla in 
tillförlitliga och fördjupade data men också att få möjlighet att stanna på fältet 
tills datainsamlingen var genomförd. I följande avsnitt beskrivs närmare ett 
reflexivt arbetssätt använts för att göra lämpliga forskningsetiska överväganden 
och metodologiska vägval under fältarbetet. 

Reflexivitet för ökad trovärdighet 
Även om det inte går att beskriva någons verklighet objektivt ska det inte 
uppfattas som ett hot mot sökande efter välgrundad kunskap. Konsekvensen 

                                                      
198 Vered Amit, "Introduction: constructing the field," i Constructing the field. Ethnographic 

fieldwork in the contemporary world, editerad av Vered Amit (London: Routledge, 2000), 2. 
199 Ibid., 3. 
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blir snarare att forskaren drivs till att vara mer reflexiv i sitt arbete.200 Under 
studiens gång har jag dokumenterat och försökt förstå möjliga konsekvenser av 
mitt arbetssätt i fält. Ett fältarbete är dock svårt att upprepa menar Ehn och 
Klein som säger: »I övrigt framstår varje fältarbete som ett unikt äventyr, en 
speciell kombination av människor, miljöer, perspektiv och forskartemperament 
som är hart när omöjligt att överblicka, för att inte tala om att försöka upprepa 
eller att kontrollera det.«201 Denna begränsade möjlighet att upprepa eller 
kontrollera fältarbetet är en anledning till varför etnografer inte heller arbetar 
för att verifiera resultaten.202  

Ett reflexivt arbetssätt där forskarens erfarenheter och lärande inkluderas är 
ett sätt att hantera den ofrånkomliga subjektiviteten.203 En annan fördel med att 
reflektera över det subjektiva i forskningsprocessen är att en djupare insikt om 
hur kunskapen kommer till kan uppnås.204 Först och främst handlar 
reflexiviteten om att forskaren betraktar sig själv och sin egen medvetenhet. Det 
är en tankeprocess i att förstå sin egen förståelse som påbörjas utan att det finns 
ett mål som kan uppnås.205 Även om jag vinnlagt mig om att försöka skapa en 
välgrundad kunskap om den barnfotbollskultur och de människor jag studerat 
är således avhandlingen personligt knuten till mina kunskaper och erfarenheter. 
Beskrivningen av barnens fotbollskultur i avhandlingen kan därför inte utges för 
att vara en entydigt sann bild av verkligheten utan den är snarare en 
sammantagen konstruktion av mig och de barn, ledare och föräldrar som 
studerats. Analogt med resonemanget ovan valde jag att tillämpa en reflexiv 
strategi för fältarbetet vilket beskrivs i följande avsnitt.  

Reflexivt arbete i fält 
Under observationerna samlades data om barnens fotbollspraktik utifrån 
studiens forskningsfrågor. Dessutom samlades också data relaterat till 
forskningsprocessen in som exempelvis handlade om »mig som forskare, »mina 
metodreflektioner« och »tänkvärt inför nästa observation« vilket inkluderades i 
fältanteckningarna. Det metodologiska datamaterialet användes vid planeringen 
av det fortsatta fältarbetet. Det reflexiva arbetssättet gav möjligheten att etiskt 
balansera syftet med att studera barnens, ledarnas och föräldrarnas liv med en 
respekt för deras personliga integritet och för deras fotbollsverksamhet. 

                                                      
200 Billy Ehn och Barbro Klein, Från erfarenhet till text. Om kulturvetenskaplig reflexivitet 

(Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1994) 10-11. 
201 Ibid.  33. 
202 John W. Creswell, Qualitative inquiry and research design. Choosing among five traditions 

(Thousand Oaks: Sage Publications, 1998) 210. 
203 Alex Stewart, "The ethnographer's method," Qualitative research methods 46 (1998): 33. 
204  Billy Ehn och Barbro Klein, Från erfarenhet till text. Om kulturvetenskaplig reflexivitet 

(Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1994) 10. 
205 Ibid.  12. 
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Men hjälp av utdrag ur fältanteckningarna ges här exempel på hur det 
reflexiva fältarbetet genomfördes. Det finns begränsningar både i avhandlingens 
utrymme och i min egen metodologiska medvetenhet för att kunna beskriva allt 
som fältarbetet innebar, men genom utdragen skildras nivån på min 
metodologiska medvetenhet och vilka ställningstagande jag gjort för att försöka 
genomföra en tillförlitlig och etisk vetenskaplig studie. Vid de första 
observationerna i respektive lag strävade jag efter att avdramatisera min närvaro 
som forskare genom att bara vara där och försöka lära känna barnen, ledaren 
och föräldrarna vilket illustreras genom följande utdrag ur fältanteckningarna.  

 

Jag meddelade en ledare i förväg att jag bara hade för avsikt att lära mig namnen på spelare 

och ledare under första tillfället. Ledaren skickade, utifrån mina önskemål, en namnlista på 

alla spelare och ledare vilket gjorde att jag kunde förbereda mig bättre. I syftet för första 

observationen ingick att arbeta för att bibehålla det nyligen grundade förtroendet jag fått 

från spelare och ledare. Genom tala om för dem att jag endast skulle försöka lära känna 

dem till namn hade jag förhoppningen att kunna visa att min studie inte skulle komma att 

bli störande eller svår för dem på något sätt.  

Observation träning pojklaget, 050227. 

 

En viktig del för att skapa ett gott förtroende var också att få deltagarna att 
förstå vad den vetenskapliga studien skulle innebära för dem. På ett relativt 
enkelt sätt förklarades för ledarna, barnen och deras föräldrar vad ett deltagande 
i en vetenskaplig studie handlar om. Det visade sig dock att det inte vara helt 
enkelt för dem att förstå alla delar, exempelvis anonymiteten. När jag vid första 
observationen sagt att jag ville lära känna dem så småpratade jag med barnen 
och frågade efter deras namn varvid en pojke såg frågande ut och sa att jag ju 
lovat dem anonymitet. Då fick jag en chans att berätta lite mer om att det är 
viktigt för mig att lära känna dem men att ingen som läser om studien när den 
är färdig kommer att veta vem just hon eller han är. 

 

Efter en liten stund sätter spelarna sig ner i gräset. Jag går fram till dem och hejar och talar 

om att jag bara tänkte lära mig deras namn idag. Direkt får jag ett relevant påstående från 

en pojke om att jag ju inte behövde deras rätta namn, då alla skulle vara anonyma. Kort 

förklarar jag att jag bör kunna hålla isär dem på något sätt då jag ska beskriva vad jag ser, 

men att de senare får andra namn i texten.  

Observation träning pojklaget, 020527. 
 
Vidare valdes noga vad som skulle säga till informanterna i fält genom att jag 
inte värderade fotbollsverksamheten eller uttryckte mina åsikter i olika frågor. 
Dessutom noterades deras reaktioner på mitt beteende för att förstå om, eller 
hur, jag påverkade dem. Det var särskilt viktigt i början av studien innan en 
förtroendefull relation till informanterna etablerats och innan de slutgiltiga 
forskningsfrågorna formulerats färdigt.  
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Jag sa till en manlig ledare att det kändes roligt att vara ute och samla in data och att jag 

funderar mycket på metodfrågor. Det var ett sätt att visa att jag inte bara tittar på vad de 

gör och säger till varandra. Jag lyfte funderingen öppet till ledaren om hur jag ska kunna 

låta bli att påverka det som händer varefter ledaren säger »ja det är ju spännande för oss 

också«. Jag funderade över hur deras upplevda spänning kan påverka de data jag samlar in. 

För att minska spänningen ansåg jag att det var extra viktigt att tala om vid vilka tillfällen 

jag avsåg att observera dem då jag inte kunde delta vid alla deras träningar och matcher. 

Min tanke var att de efter några observationer skulle inse att min närvaro inte var så farlig 

och att de då inte skulle ta så stor notis om mig. Därför kan informationen om när jag avser 

att komma avta efter en tid.  

Observation träning flicklaget, 020531. 

 

För att informanterna skulle vilja delta i studien en längre tid ägnade jag mig åt 
att visa att jag var seriös, noggrann och inte ville dem något illa. Så här efteråt 
tror jag inte att de upplevde några stora nackdelar med min närvaro. De var 
mest positiva och glada för att någon ville skriva om deras fotbollsverksamhet. 
Det fanns tidigt tecken på att informanterna hade förtroende för mig vilket 
följande fältanteckning visar. 

 
Mitt i en rörig träningssituation kommer en flicka fram till mig med en syrenblomma som 

jag sett att hon gått och luktat på. Tack, säger jag och känner att jag bör visa att jag tycker 

att syrenblommor doftar gott. Jag funderar på betydelsen av att bibehålla förtroendet och 

odla vänskapen i relationen. Därför kan jag inte slänga blomman på marken när jag ska 

skriva lite i mina anteckningar så jag stoppar den i fickan sen jag gått och luktat på den en 

stund. Hon har kommit fram till mig tidigare och pratat med mig lite blygsamt. Varför gav 

hon den till mig, funderar jag. Hon kanske vill ha min uppmärksamhet, få närmare kontakt 

eller är intresserad av det jag gör. Jag undrar vartifrån hon fått blomman då det inte finns 

någon syren i närheten av planen. Kanske har hon tagit med sig den hemifrån. En fin gest 

som kanske visar att hon tycker det är kul att jag är här. 

Observation träning flicklaget, 020604. 

 

Ett tecken på att även föräldrarna ville hjälpa mig att genomföra studien var när 
en mamma i pojklaget frågade om hon skulle sätta upp mig på deras e-postlista. 
Det var inget jag hade bett om, men det var en bra möjlighet att få ta del av den 
kommunikation som de hade utanför fotbollsplanen varför jag tackade ja. 
Kommunikationen med hjälp av e-post underlättade också för mig att få 
kännedom om ändrade tider för träningar och matcher etc. 

Ehn och Klein menar att det är nödvändigt att forskaren inser att 
datamaterialet inte bara kan tolkas som upplysningar om andra, utan också om 
sig själv då informanterna också tolkar och drar slutsatser om forskaren.206 

                                                      
206 Ibid. 
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Följande är exempel från fältanteckningarna där ledare och föräldrar fick mig 
att tänka kring detta.  

 

När vi var på väg från träningen säger ledaren att det inte blev någon teknikträning idag, 

som om han ursäktade sig inför mig. Hans förklaring var att han var ensam som ledare 

idag. Mina funderingar var att han endera tycker att teknikträning är viktigt eller så tror 

han att det är vad jag eller andra anser vara viktigt för unga fotbollsspelare. Svenska 

Fotbollförbundet och vissa distriktsfotbollsförbund rekommenderar också mycket 

teknikträning för barn. Jag funderar på hur mycket min närvaro styr eller påverkar 

tränarnas beteende såväl som planering av verksamheten.  

Observation träning pojklaget, 020530. 

 

Ett annat exempel är följande utdrag. 
 

Lottas pappa säger till mig innan matchen: »Jaha, du får jobba ikväll«. Han frågar om jag 

sett något speciellt och funderar på varför det ibland fungerar socialt i ett fotbollslag och 

ibland inte och vilken roll ledarna har. Jag visar honom att jag är intresserad av hans frågor 

utan att komma med några egna förklaringar. Kanske känner de att de bör ha funderingar 

om fotbollen när de talar med mig.  

Observation match flicklaget, 020613. 

 

Fältarbetet formades i en kontinuerlig process av datainsamling, reflektion och 
analys. För att kunna samla relevanta och tillförlitliga data strävade jag efter att 
inte störa själva verksamheten utan jag anpassade mig utifrån vad som jag 
uppfattade var lämpligt att göra vid olika tillfällen. Denna anpassning av 
fältarbetet grundade sig också i min respekt för informanterna samtidigt som 
jag ville undvika att påverka dem genom att ställa en massa frågor i början 
eftersom min avsikt var att fånga deras egna perspektiv på vad som är viktigt 
och betydelsefullt för dem. Därför valde jag också att vänta med mer formella 
intervjuer med deltagarna till förmån för observationer.  

Det är svårt att förutse och planera för alla händelser som sker i fält innan 
forskaren vet mer om deltagarnas beteende i praktiken. Metodreflektionerna i 
datamaterialet blev därför avgörande för det fortsatta fältarbetet. Det planerade 
syftet med observationerna kunde ändras om det visade sig vara lämpligt att 
göra något annat. Jag lärde mig efter en tid att det var lämpligt att samtala med 
föräldrarna under matcherna som de oftare besökte än träningarna. Följande 
noterades under en cupmatch. 

 
Cupmatcherna är passade för att träffa föräldrarna. De deltar oftare vid matcher än vid 

träningar, särskilt cupmatcherna. Därför kan jag välja att fokusera mig på föräldrarna vid 

några av matcherna. Under observationerna kan jag inte bestämma fullt ut över den tid vi 

samtalar med varandra, utan jag anpassar mig för att inte störa deras verksamhet för 

mycket. Det innebär att några informanter får mer tid att utveckla sina tankar än andra. Jag 
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reflekterar över när det passar att ställa någon fråga så det inte påverkar verksamheten. I 

pausen står jag vid sidan av planen, lyssnar och observerar vad som händer. De verkar inte 

ta någon stor notis om mig längre. Jag bara finns där. De frågar inget utan jag antecknar 

lite diskret på ett papper.  

Observation, cupmatch pojklaget, 020802. 

 

Efter några observationer anpassades strategin för datainsamling ytterligare. 
Från att ha observerat informanterna mer på avstånd från sidan av planen ansåg 
jag efter en tid att det var rätt läge för att försöka komma närmare 
informanterna rent fysiskt. Jag bedömde att jag etablerat ett förtroende och 
avdramatiserat min närvaro tillräckligt för att närma mig dem ännu mer efter en 
tids fältarbete. Genom att vara ute på fotbollsplanen vid träningarna kunde jag 
därför följa interaktionen mellan spelare och ledare närmare och tydligt höra 
vad de sa till varandra under övningarna.  

 

Jag rör mig mer ute på planen idag för att ha en bättre möjlighet att följa ledares och 

spelares kommunikation. Dock försöker jag att gå till sidan av planen när jag ska anteckna, 

så de inte ständigt ska fundera på vad jag skriver om dem. Samtidigt får jag vara i fred med 

mina tankar. Jag har med mig lösa A4-blad som jag skriver på. Dessa viker jag fyra gånger 

så papperet inte blir så stort och synligt. Deltagarna ser att jag antecknar men jag gör det 

inte överdrivet synligt.  

Observation träning flicklaget, 020604. 

 

Efter ytterligare en tid av datainsamling ansåg jag att det var lämpligt att ge 
barn, ledare och föräldrar närmare kännedom om vad jag studerade utöver det 
övergripande syfte som tidigare presenterats. Därför var det lämpligt att efter en 
tid påbörja intervjuer med informanterna genom vilka de skulle förstå mer vad 
studien handlar om.  

 

Det känns som en bra timing att visa att jag nu vill veta mer om vad de tycker och tänker 

om det som sker genom att ställa frågor till dem och inte bara att genomföra observationer.  

Observation träning pojklaget, 020812. 

 

En svårighet jag upplevde under fältarbetet var att kunna svara konkret på 
informanternas frågor om mina resultat. Informanterna frågade vad jag hade 
kommit fram till och vad jag skrev i mina anteckningar. I fältanteckningarna 
reflekterade jag över detta.  

 

Tanken på när någon av deltagarna ska fråga mig rakt ut vad jag skriver i 

fältanteckningarna dök upp hos mig idag. Funderar samtidigt på att jag kanske skulle 

kunna visa dem vad jag skrivit vid något tillfälle. Mycket riktigt får jag den frågan just idag 

efter träningen när en flicka kommer fram till mig och frågar vad jag skriver. En annan 

flicka fyller i och frågar om det är att de »passar« och att »nu skjuter hon på mål«. Jag 
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försöker förklara för dem utan att gå in på detaljer så att de skulle tänka på det nästa gång 

jag observerar dem.  

Observation träning flicklaget, 020604. 

 

Under en bussresa till en cup fanns mer tid för informanterna att ställa frågor 
till mig. Jag satt bredvid en flicka som ville veta mer om forskningen.  

 

Hon frågar när jag är klar med boken, om den kommer att gå att köpa och vilka tillfällen 

jag får ut mest av. Jag berättar så gott jag kan och vad jag tänker på när jag observerar dem. 

Hon undrar om jag rycks med i matcherna som föräldrarna gör. Jag säger att jag oftast 

försöker koncentrera mig på att tänka över vad som händer i ett forskningsperspektiv men 

förklarar att jag visst rycks med ibland. Jag säger att jag önskar att jag bara skulle kunna stå 

och titta på som vanligt utan att vara den tänkande forskaren som ska anteckna allt.  

Observation under bussresa till cup, 030824. 

 

Ledarna funderade också på vad jag skulle skriva om dem. 
 

Flicklagets ledare Sandra säger till mig under en cupmatch: »blir det ett kapitel om de 

hysteriska ledarna? Nej det tror jag inte«, svarar jag. Men sen frågar jag henne om hon ser 

sig själv som hysterisk. Här försöker jag fånga saker som de tar upp själva. »Ja, säger hon. 

Jag måste lugna ner mig hemma också innan träning och match«. »Varför är du det«, frågar 

jag (utan att exakt veta vad hon menar med hysterisk). »Jag vet inte«, säger hon. Jag 

funderar på om det är lämpligt ur forskningssynpunkt att jag säger något om hur jag 

uppfattar hennes beteende. »Flickorna tycker väl att det är roligt om du är engagerad«, säger 

jag lite försiktigt för att inte visa mig kritisk till hennes beteende. Min tolkning av vad hon 

menar med hysterisk är att hon är nervös under matcherna för matchens utgång. Inte för 

att barnen ska skada sig eller nåt annat. Hon är med i matchens situationer genom att stöna 

lite och säga »nej«, »ja« och »bra«, utifrån utfallet av situationen. Hon agerar med kroppen 

som om hon deltog där ute på planen. Hon ändrar inte sitt beteende efter att vi pratat om 

detta.  

Observation match flicklaget, 020801. 

 

Informanterna kan sägas vara medkonstruktörer till det datamaterial som 
samlats in. Föräldrarna uttryckte vid något tillfälle på ett skämtsamt sätt att de 
skulle påverka mina data. Men även om föräldrarna sagt det, anser jag inte att 
de styrt datamaterialet till något avvikande från det annars vardagliga 
fotbollslivet.  

 

När matchen ska börja vänder sig Lottas pappa till en annan förälder och säger lite 

skämtsamt så jag också ska höra det. »Nu ska vi skrika lite så sanningen kommer fram«.  

Observation match flicklaget, 020613.  

 

Fältarbetet påverkas också av forskarens och deltagarnas kön. Det finns ett 
antagande om att kvinnliga fältarbetare är bättre på att kommunicera och är 
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mindre hotande till naturen. Men Warren menar att det är myter.207 Jag tror 
inte barnen, ledarna eller föräldrarna upplevt mig som hotande på något vis. 
Men jag reflekterade över mig själv som kvinnlig forskare under fältarbetet. Vid 
en observation av en pojkmatch insåg jag att jag pratade mer med mammorna 
än med papporna. Det blev tydligt för mig genom att föräldrarna var samlade i 
grupper om mammor respektive pappor vid fotbollsplanens långsida. Kanske 
ställde jag mig bredvid mammorna för att jag då lättare smälte in i gruppen 
med kvinnor. Jag noterade mitt beteende i fältanteckningarna och bestämde 
mig att vidta åtgärden att prata mer med papporna vid nästa matchtillfälle.  

 

Kanske har jag som kvinnlig forskare lättare att tala med mammorna, de kvinnliga tränarna 

och eventuellt flickorna. Denna gång pratade jag med två mammor. En pappa var där när 

jag ställde frågan men han drog sig lite undan då en mamma började prata mer. Avsikten är 

att prata med papporna nästa gång.  

Observation cupmatch pojklaget, 020802. 

 

Fältarbetet kunde genom det förtroende som utvecklades mellan mig och 
informanterna, också leda till etiskt känsliga och överraskande situationer. Det 
hände när jag andra året återupptog kontakten med deltagarna och frågade en 
mamma och hennes flicka hur de haft det under vinterhalvåret när det inte varit 
någon fotbollsverksamhet. En neutral och enkel fråga kan tyckas men svaret var 
mycket överraskande för mig och etiskt känsligt. I fältanteckningarna noterade 
jag:  

 

Elin står på sidan av planen med sin mamma och kan inte vara med idag. Hon har gipsat 

foten på grund av sprickor i två mindre ben. Hon visar gipset för ledaren Tommy och mig. 

Det är grönt till färgen. Jag frågar inte vad hon har gjort utan avvaktar för att se vad hon 

vill berätta. Mamman säger till Tommy: »ja nu är det inte fotbollens fel i alla fall«. Vi pratar 

allmänt om hälgipset som gör att hon kan gå på foten i stället för att gå med kryckor. Sen 

frågar jag mer allmänt Elin och hennes mamma om de haft det bra över vintern för att 

samtala lite och låta de berätta något som de vill berätta om. En sådan fråga kan ge lite 

svårare svar än man anar. Hennes mamma säger »ja, bra vet jag väl inte för Elin har det 

jobbigt i skolan och vi försöker få byta skola. Hon är mobbad i skolan och det är därifrån 

hon får sina skador.« Hjälp tänker jag, vad säger jag nu. Jag känner att jag måste lyssna och 

visa att jag tar avstånd från mobbningsbeteenden. Jag funderar över idrottens betydelse för 

Elin och vad som blir viktigt för henne i fotbollen.  

Observation träning flicklaget, 030520.  

 

Detta var en redogörelse för hur ett reflexivt arbete genomförts i fält och hur 
metodologiska data har samlats i fältanteckningarna. Dessa återvände jag till vid 

                                                      
207 Carol A. B. Warren, "Gender issues in field research," Qualitative research methods 9 (1988): 

64. 
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flera tillfällen för att påminnas om de erfarenheter som gjorts under fältarbetet. 
Dessa noteringar blev också viktiga att ta ställning till inför fortsatta strategier i 
fält.  

Databearbetning och analys  
Den etnografiska ansatsen har således inneburit att insamlat datamaterial 
bearbetats och analyserats från första stund i fält där forskningsarbetet 
anpassades och utvecklades efter de erfarenheter som gjordes under tiden. Det 
har varit ett givande men inte ett helt okomplicerat arbetssätt där jag fått ta del 
av barns, ledares och föräldrars idrottsvardag.  

Under ett sådant fältarbete är forskaren djupt engagerad i en kontinuerlig 
och analytisk process i alla stadier av faktainsamling.208 Analysen handlar också 
om att vaska fram det som forskaren uppfattar som den mest signifikanta 
innebörden i datamaterialet. Dessutom ingår att försöka komprimera, 
omorganisera och kombinera resultaten så att den slutliga rapporten ger läsaren 
del av forskarens upptäckter på ett enkelt och intressant sätt.209  

Det insamlade datamaterialet i form av handskrivna fältanteckningar från 
deltagande observationer bearbetades senast dagen efter observationen genom 
att skrivas in i datafiler i kronologisk ordning. Därigenom skapades en loggtext 
av observationsdata med utrymme i marginalen för anteckningar. Loggtexten 
inkluderade alla observationer där varje rad numrerades (även blanka) för att på 
ett systematiskt och tillförlitligt sätt kunna organisera, analysera och reducera 
datamaterialet (omfattar cirka 200 sidor och 6800 rader). Ett liknande 
tillvägagångssätt valdes för att bearbeta intervjumaterialet. Inspelade band från 
intervjuerna genomlyssnades och tecknades ned ordagrant varvid en separat 
loggtext för intervjuer skapades (omfattar cirka 280 sidor och 11000 rader). Allt 
datamaterial daterades och förvarades både i datafiler och i form av utskrivna 
papperskopior. Datamaterialet med inspelade band, fältanteckningar, loggtext 
och pappersutskrifter har därefter förvarats inlåst i ett skåp.210  

En viss bearbetning av materialet gjordes när fältanteckningar omvandlades 
till loggtext. Det material som upprepande gånger därefter bearbetats och 
analyserats är de data som skapats och placerats i loggpärmarna, en pärm för 
observationer och en pärm för intervjuer. Observationsdata sorterades efter 
fotbollslag och utifrån träningar F91, matcher F91, träningar P91, matcher P91 
samt gemensamma observationer. Intervjudata sorterades utifrån flickor F91, 
pojkar P91, ledare F91, ledare P91, föräldrar F91 samt föräldrar P91. 
                                                      
208 Margot et al. Ely, Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken - cirklar inom cirklar (Lund: 

Studentlitteratur, 1993) 103. 
209 Ibid.  154. 
210 Vetenskapsrådet, "Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning,"  (Vetenskapsrådet, 2001). 
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Respektive loggpärm inleds med en sammanfattande förteckning över alla 
observationer och intervjuer som är numrerade, daterade, plats- samt 
tidsangivna med en beskrivning av syftet med observationen alternativt vem 
som intervjuades.  

Vid analysen av datamaterialet utgick jag från följande frågeområden – 1) 
vilka förväntningar på och preferenser för olika beteenden och förhållningssätt 
kommer till uttryck i barnfotbollspraktiken i flick- respektive pojklaget, 2) hur 
förmedlas, konstrueras och förstås dessa av spelare, ledare och föräldrar samt 3) 
vilken betydelse har dessa processer för fotbollsspelande flickor och pojkar samt 
för deras ledare och föräldrar. I detta inkluderas vilka uppfattningar de har om 
det som sker i flick- och pojkfotboll.  

Analysen genomfördes som en kontinuerlig process i fyra steg. Det första 
steget handlade om att reducera loggtexten genom anteckningar om barn, 
ledare och föräldrar i barnfotbollspraktiken. Det var en analys som pågick under 
själva datainsamlingsperioden. Detta steg hade betydelse för fortsatt 
datainsamling såväl under första som under andra året. Det andra analyssteget 
handlade om att inkludera och analysera andra årets datamaterial under fortsatt 
datainsamling. Detta steg hade betydelse för att avgränsa, koncentrera och 
avsluta datainsamlingen. Det tredje steget innebar en analys av det 
sammanlagda datamaterialet särskilt utifrån den reducerade informationen i 
loggpärmarna från tidigare analyssteg. Det fjärde steget innebar en fördjupad 
analys av den reducerade informationen i relation till en helhet med fokus på 
generations- och genussocialisation. (Se bilaga 4 för en mer utförlig beskrivning 
av respektive analyssteg.) Det skriftliga datamaterialet har hela tiden varit 
utgångspunkten för den genomförda analysen.  

Metoddiskussion 
Forskarens egna erfarenheter och värderingar har betydelse för 
forskningsprocessen och tillförlitligheten. I arbetet har ingått att kontinuerligt 
reflektera över egna värderingar och erfarenheter i relation till det som skett i 
fotbollspraktiken för att noga förvissa mig om att resultaten och slutsatserna 
utgår från datamaterialet.211 Eftersom jag själv spelat fotboll som barn, varit 
fotbollsledare och numera har barn som idrottar har jag liknande erfarenheter 
som informanterna. Det kan föra med sig både för- och nackdelar för 
forskningsarbetet. En fördel enligt Bailey är att den som har insikt i 
forskningsmiljön möjligen kan förstå nyanser av språket och de förväntningar 
som finns på individernas handlingar bättre. Forskaren kan ha fördel av att ha 
en analytisk insikt i hur det är att arbeta i den specifika omgivningen.212 En 
                                                      
211 Margot Ely et al. Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken – cirklar inom cirklar (Lund: 

Studentlitteratur, 1991), 138. 
212 Carol A. Bailey, A guide to field research (Thousand Oaks: Pine Forge Press, 1996) 36.  
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annan fördel är att mindre tid behöver läggas på att lära känna miljön men 
också att de tidigare erfarenheterna kanske gör forskaren mer avspänd i sitt 
arbete.213 Samtidigt kan en nackdel vara att miljön är välbekant vilket kan få 
forskaren att tro att hon förstår det hela ganska enkelt varför det är viktig att 
reflektera över sin egen medverkan vilket jag gjort för att undvika sådana 
nackdelar. Även om jag har en viss erfarenhet av en barnfotboll har jag försökt 
fånga in oväntade saker som jag inte har erfarenheter av sen tidigare.214  

Om jag övergår till begreppen validitet och reliabilitet kan här sägas att dessa 
begrepp inte alltid anses ha lika mycket med en kvalitativ forskningsvokabulär 
som med en kvantitativ att göra. Men ändå måste kvalitativa forskare 
systematiskt kunna redogöra för vad som gjorts för att göra arbetet giltigt. 
Validiteten har traditionellt att göra med i vilken grad forskarens påståenden 
representerar den teoretiska kategorin forskaren avsåg att de skulle göra, det vill 
säga att de korresponderar med vad forskaren hade för avsikt att beskriva, 
förklara eller teoretisera kring. Enligt Hammersley måste validiteten av olika 
slutsatser bedömas utifrån de bevis som forskaren lägger fram och som stödjer 
slutsatserna.215  

I resultatdelen har jag synliggjort barn, ledare och föräldrar genom citat av 
deras utsagor samt genom beskrivningar av händelser i fält för att läsaren lättare 
ska kunna uppfatta vad jag grundar mina tolkningar och slutsatser på. 
Sanningshalterna i slutsatserna är dock problematisk att avgöra menar 
Hammersley då det inte finns någon som har en oberoende, direkt eller 
fullständig tillgång till en sann verklighet. Hammersleys råd är att man får 
bedöma om slutsatserna verkar vara »beyond reasonable doubt«.216 I texten har jag 
hållit mig relativt nära det insamlade datamaterialet och därmed minskat risken 
för att inför läsaren ha förvrängt det ursprungliga uttalandet. Samtidigt i och 
med att den slutliga texten är så komprimerad i förhållande till datamaterialets 
ursprungliga längd är risken att slutsatserna ger sken av att vara mycket enklare 
än vad de komplicerade sociala samspel som pågår i barnfotbollen egentligen är. 
En fältarbetares avsikt är inte att försöka validera en slags sanning utan snarare 
kan fältarbetarens slutsatser mera betraktas som en illustration av ett fenomen 
än som ett bevis för detsamma.217

Beträffande reliabiliteten kan här sägas att fältarbetet vanligen inte handlar 
om att få saker att hända enligt Wolcott och särskilt inte att saker ska hända två 
gånger. Fältarbetare manipulerar inte forskningsvillkoren för att nå en slags 

                                                      
213 Margot et al. Ely, Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken - cirklar inom cirklar (Lund: 

Studentlitteratur, 1993) 137.
214 Ibid.  139. 
215 Martyn Hammersley, What's wrong with ethnography? (London: Routledge, 1992) 69. 

216 Ibid.  70. 
217 Harry F. Wolcott, The art of fieldwork (Walnut Creek: Altamira Press, 2001) 170. 
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replikerbarhet som reliabiliteten ofta utges för att handla om.218 Ett sätt att 
förstärka reliabiliteten i observationsstudier kan vara att kontinuerligt skriva ned 
vad man som forskare gör och vilka metodologiska och analytiska överväganden 
som görs under studiens gång. Det är också vad jag strävat efter genom att det 
inkluderats kontinuerligt i fältarbetet och i den slutliga texten. Reliabiliteten 
handlar också om att analysen ska genomföras med en hög noggrannhet vilket 
jag anser den långa tiden för datainsamling och den kontinuerliga reflektionen 
med upprepade analyser bidragit till.219  

Att datainsamlingen pågått under en längre tid och att jag umgåtts med 
informanterna i deras naturliga idrottsmiljö har stärkt arbetet både ur validitets- 
och reliabilitetssynpunkt. Att datamaterialet har skapats med hjälp av olika 
datainsamlingsmetoder har också bidragit till att studien stärkts menar jag. 
Ytterligare en nyckelkomponent i tillförlitligheten är att all data sparats och är 
lättillgänglig för granskning eller för att kunna användas i fortsatt forskning. All 
data har jag behandlat på ett sätt som skyddat deltagarnas identiteter och 
idrottsföreningen som ingår i studien. Datamaterialet har förvarats inlåst för att 
kunna leva upp till etiska hänsynstaganden. Genomgående har också 
pseudonymer använts för individerna och föreningen i avhandlingen.220

Min avsikt har varit att balansera berättelsen om barnfotbollen med 
konkreta empiriska exempel och abstraktioner för att uppnå det Van Maanen 
säger: »An ethnography should be empirical enough to be credible and 
analytical enough to be interesting.«221 Min förhoppning är att avhandlingen 
bidrar till att öka kunskapen om, och intresset för, barnidrottens verksamhet i 
allmänhet och barnfotboll i synnerhet samt att människor känner igen sig och 
kan använda sig av det material jag presenterat på något sätt för att 
vidareutveckla kunskapen om dessa fenomen. Men vad som händer när en text 
når läsaren går dock inte att säga i förväg då olika läsare kommer att tolka och 
uppfatta samma text olika. Van Maanen menar: »Once a manuscript is released 
and goes public, however, the meanings writers may think they have frozen into 
print may melt before the eyes of active readers«.222  

                                                      
218 Ibid.  167. 
219 Charlotta Einarsson och Eva Hammar Chiriac, Gruppobservationer. Teori och praktik (Lund: 

Studentlitteratur, 2002) 43. 
220 Vetenskapsrådet, "Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning,"  (Vetenskapsrådet, 2001). 
221 John Van Maanen, Tales of the field. On writing ethnography (Chicago: The University of 

Chicago Press, 1988) 29. 
222 Ibid.  25. 
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4. BARNEN OCH 
LAGKAMRATERNA 

I detta kapitel behandlas barnens uppfattningar om barnfotbollspraktiken i 
flick- och pojklaget, barnens förväntningar på varandras beteende inom laget 
och den interaktions- och påverkansprocess som pågår mellan barnen i 
barnfotboll. Kapitlet inleds med en beskrivning av barnens värdering av den 
barnfotbollspraktik som de deltar i. Dessa värderingar bildar en grund för att 
förstå barnens perspektiv och hur deras beteende och uppfattningar formas och 
kommer till uttryck i interaktionen med andra i barnfotbollspraktiken. Kapitlet 
avslutas med några sammanfattande reflektioner över de resultat som växt fram 
genom studien och som ger en bild av socialisationen mellan spelarna i flick- 
respektive pojklaget sett utifrån barnens perspektiv.  

Flickor och pojkar om barnfotbollens värden 
Här följer en beskrivning och analys av barnens värdering av barnfotbollen och 
deras uppfattningar om vad som är det bästa och sämsta med fotbollen. Detta 
ger en bild av vilka värden barnfotbollen har i flickors och pojkars perspektiv 
samt vilka erfarenheter de får genom att spela fotboll.  

Barnfotboll är kul 
De allra flesta flickor och pojkar i denna studie är mycket positiva till 
barnfotbollen som de aktivt deltar i. När jag frågade vad fotbollen innebär för 
dem säger några barn direkt: »det betyder jättemycket, det är svinkul, det är 
roligt, fotboll är den bästa sporten som finns i världen etc.« Tom säger med en 
självklarhet: »Jag skulle inte spela fotboll om jag inte tyckte det var kul.« Fotboll 
är den idrott många av barnen helst vill vara med i. De barn som utövar andra 
idrotter ser dessa mer som ett komplement till fotboll. Uppenbarligen har de 
flesta av spelarna mycket roligt när de är med i fotbollen. Men för att förstå vad 
som det roliga består i och vilka värden de ser med fotbollen har jag valt att 
analysera det närmare. 

Kompisarna är det bästa 
Det absolut bästa med barnfotbollen för många flickor och pojkar i de lag jag 
studerat är att idrotten ger dem möjligheter att utveckla kompisrelationer 
barnen emellan. Ola förklarar att det bästa med fotbollen är att: »man träffar 
jättemycket kompisar.« Anton säger att det roligaste är »att man får vara med 
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sina kompisar.« Det handlar således både om att de får fler kompisar men också 
att barnen genom träningar och matcher får en plats eller en arena där de får 
möjligheten att få vara tillsammans med sina kompisar och att ha roligt. Lotta 
belyser också att fotbollen ger effekter på kompislivet utanför fotbollen när hon 
säger: »Alltså det som är roligast är väl att man får lära känna kompisar. För om 
jag inte har någon att vara med från min klass då är det bara att ringa någon i 
laget.« Efter skolklassen ser fotbollslaget ut att vara den mest betydelsefulla 
arenan för dessa barn när det gäller möjligheten att få nya kompisar och 
tillfällen att vara tillsammans. Barnfotboll är således en av barnen uppskattad 
arena för vänskap.  

Det visar sig i dessa lag att många barn upplevt att de fått kompisar genom 
att vara med i fotbollslaget. Genom att jag observerat barnfotbollspraktiken 
under en längre tid kan jag visa att det dock inte är självklart att alla barn får 
det. I barnens uttalande låter det också ibland som om alla skulle vara kompisar 
med alla i laget, vilket inte är fallet. Detta är en viktig pusselbit för att förstå 
barns uppfattningar och det sociala samspelet som pågår mellan barnen men 
mellan barn, ledare och föräldrar. I följande text använder jag mig av orden 
lagkamrater och kompisar. När jag skriver lagkamrater syftar jag på alla spelare i 
lagen. Med ordet kompisar syftar på en relation som innebär att barnen 
tillbringar mer tid tillsammans med varandra både i och utanför 
barnfotbollspraktiken.  

Genom fältarbetet har jag lagt märke till några spelare som är mer ensamma 
än övriga spelare. Felix är en pojke som är med både på träningar och i matcher 
men han har en begränsad kontakt med de andra barnen i laget. Det märks 
särskilt före och efter träningarna. Felix kommer alltid till träningarna själv och 
han går också ofta hem själv. I fältanteckningarna skrev jag när jag observerade 
Felix: »Sakta går han från fotbollsplanen när alla andra redan försvunnit. Han 
har ingen cykel med sig som de flesta andra och ingen gör honom sällskap.« 
Detta betyder inte att han inte interagerar med de övriga barnen, spelar 
matcher, får beröm i olika situationer etc. men min tolkning är att Felix har inte 
har så starka sociala relationer till övriga pojkar i fotbollslaget.  

Det faktum att inte alla flickor och pojkar får kompisar inom laget får 
betydelse för dessa barns motivation, uppfattningar och beteende i 
barnfotbollspraktiken. De barn som inte har så starka kompisrelationer med 
andra barn inom laget betonar givetvis inte heller gemenskapen och kompisarna 
som det bästa med fotbollen. Felix säger att fotbollen är rolig men förklarar att 
»det roliga är att göra mål.« Felix lyfter således fram andra värden än 
kompisrelationerna. Han är en av få barn som säger att han hellre skulle vilja 
hålla på med en annan idrott än fotboll. När han berättar att han vill hålla på 
med judo säger han: »Då skulle jag glömma fotbollen.« Jag uppfattar det som 
om han inte har samma motivation för att spela fotboll som många andra i laget 
har. Min tolkning är att barnfotbollen inte blir lika betydelsefull för de barn 
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som inte lyckas utveckla närmare sociala relationer till de andra barnen 
exempelvis i form av kompisskap.  

Barnen uppskattar fotbollsmatcherna 
Näst efter kompisar säger många flickor och pojkar att det bästa är 
fotbollsmatcherna. Barnen uppskattar således de tävlingssammanhang som 
fotbollen innebär. Annika menar att det är cuperna hon längtar till och säger: 
»Då får man medalj och då har man något att kämpa för.« Peter säger att han 
genom matcherna får chansen att »göra mål och vinna… och då blir man glad.« 
Allen nyanserar hur barn kan se på att vinna när han säger: »Det är inte viktigt 
att vinna matcherna, men det är kul.« Allen upplever att det blir roligt när laget 
vinner. En vinst påverkar samtliga spelare, ledare och föräldrar positivt. Det kan 
man förstå utifrån hur de interagerar med varandra när barnen spelar bra och 
vinner matcherna i jämförelse med när de förlorar. Kanske är det just det 
positiva förhållningssättet som gör att barnen upplever det så roligt när de 
vinner, inte själva vinsten i sig. Kanske kan det synas självklart att man inom 
idrottens värld uttrycker mer glädje när laget vinner matcher. Men om 
glädjebeteendet haussas upp när laget vinner mycket mer än när de inte vinner, 
innebär det att det blir en mindre glädjefull stämning när laget förlorar. Även 
glädjebeteendet förmedlar ett budskap om vad som är värdefullt och viktigt 
vilket påverkar barnens upplevelser och lärande .  

Åsa är en spelare som ger uttryck för att hon upplever den negativa 
stämningen när de förlorar en match så starkt att hon vill sluta spela fotboll. 
Hon säger: »När man vinner då tycker man det är jättekul att vara med laget, 
men när vi förlorar då tänker jag att jag inte vill vara med.« Åsa sätter sin 
upplevelse av att förlora i relation till att ledarna ofta ger uttryck för att spelarna 
ska göra något bättre än vad de gör. Det blir kanske extra tydligt i 
kommunikationen mellan barnen och ledarna när barnens prestationer värderas 
av ledarna och när de bedömer att barnen spelar dåligt samt när de förlorar en 
fotbollsmatch. I analysprocessen har jag arbetat för att upptäcka och förstå vad 
som är betydelsefullt för hur barn, ledare och föräldrar beter sig i 
barnfotbollspraktiken och vilka erfarenheter fotbollen ger dem. För barnen 
verkar det viktigt och betydelsefullt att såväl andra barn som ledare och 
föräldrar är positiva i praktiken, även i de situationer då barnen inte presterar så 
bra som ledarna vill eller när laget förlorar en tävlingsmatch.  

Genom att observera en matchsituation är det dock svårt att tolka vad som 
är viktigt och betydelsefullt för barnen. Det kan verka som om barnen tycker 
det är viktigt att vinna för resultatets skull men genom intervjuerna 
framkommer att det inte är fallet. Kanske kan detta förstås utifrån mitt tidigare 
resonemang, att barnens mål primärt inte är att vinna matchen utan främst att 
få vara med om positiva upplevelser tillsammans med sina kompisar. Om laget 
vinner sin match uppnås också det målet. Möjligen är detta en glimt av ett 
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barnperspektiv där det för barn är den positiva känslan i nuet som är viktigare 
än det idrottsliga resultatet men också av själva processen för hur beteendet 
formas. För att få uppleva den positiva interaktionen från vuxna måste spelarnas 
prestationer värderas i relation till matchresultatet vilket innebär att vikten av 
att vinna förstärks. Vad skulle hända om barnen, ledarna och föräldrarna alltid 
skulle vara positiva mot varandra oavsett resultat och prestation, så som några 
barn önskar?  

Kan ett mer neutralt förhållningssätt till barnens fotbollsprestationer och till 
matchens utgång från ledarens sida innebära att ett barnperspektiv tillgodoses? 
Kanske skulle det vara ett sätt att närma sig barnens perspektiv. I en match kan 
även andra mål än att vinna uppmuntras i större utsträckning än vad som görs 
idag. Matcherna är bland det bästa med fotbollen för flera av barnen i dessa 
fotbollslag men det finns också en tydlig problematik i interaktionen mellan 
barn och ledare i matchsituationerna som bidrar till mindre glädje med mindre 
positiva erfarenheter som följd för barnen vilket jag beskriver i följande avsnitt.  

Fotbollsmatcher leder till de sämsta erfarenheterna 
Även om barnen får positiva upplevelser i samband med matcherna bidrar 
matchsituationerna de också till negativa upplevelser. Hur går det ihop 
egentligen? Vad är det som gör matcherna mindre roliga? Bland det sämsta med 
matcherna för barnen är, bland annat, att ledarna skriker och klagar på dem. 
Anneli i flicklaget berättar: »Om de gör en jättesvår övning på en träning, alltså 
som de tycker att man borde ha klarat och du kanske är en av de få i laget som 
inte har det, då blir de sura på en när man inte kan [på matchen, min anm.] 
och skriker »du ska göra som vi tränat«.« Som jag förstår det så menar Anneli att 
hon försöker göra sitt bästa fast hon inte alltid lyckas. Jag upplever att hon är 
fundersam över hur ledarna kan kräva mer än det. Hur ska hon kunna 
genomföra något hon egentligen inte kan? Jag frågar hur det känns när ledarna 
skriker på dem. Jill förklarar: »Alltså när de skriker, då blir man ju ledsen.« »Då 
spelar man ju ännu sämre om man är ledsen«, fyller Anneli i. Detta resonemang 
betyder inte att ledarna alltid är kritiska till barnen utan barnen upplever också 
att de ofta får beröm av ledarna. Men när jag lyssnar på barnen drar jag 
slutsatsen att även om ledarna bara ibland kritiserar barnens fotbollsprestationer 
kan det få en avgörande betydelse för det enskilda barnets totala upplevelse av 
matchen. 

Ledarnas strategier för att komponera ihop lagets spelare i olika formationer 
till matcherna anser barnen vara bland det sämsta med fotbollen. Särskilt 
missnöjda är flickorna när det gäller en form av så kallad toppning som de 
upplever att ledarna använder sig av när de sätter ihop spelarna i olika femmor i 
matcherna. Barnen i lagen upplever att det sker en toppning av lagets spelare 
beroende på deras prestationsförmåga. Detta sker även om de spelar med 2-3 
formationer med sex utespelare i varje formation som med jämna mellanrum 
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byter av varandra på planen. I barnfotboll blir det ibland en formation med sex 
utespelare som toppas för att prestera bättre fotboll, även om alla får vara med 
och spela matchen. Malin förklarar hur barnen ser på detta: »Ett byte är toppat 
kan man säga… och det andra är som lite mer utanför. Man får inte testa spela 
med de bättre… det är roligare om man får vara med några som är bra.« 
Genom uttalandet förstår jag att hon uppfattar att hon inte är bland de bästa 
som är med när formationen ska toppas. Anneli förklarar vad ledarna ger för 
budskap: »Ledarna de säger - ja, men ta de som är bäst tillsammans.« Flickorna 
berättar här att ledarna sätter ihop de bästa fotbollsspelarna tillsammans men 
det kan också finnas andra grunder för strategin enligt barnen. Jill tolkar det 
som om ledarna också sätter ihop de barn som är kompisar med varandra i 
samma kedja: »De sätter ihop de som är mest med varandra på fritiden och så.« 
I dessa resultat blir det synligt att barnens och ledarnas perspektiv är olika. 
Vuxenperspektivet kan sägas kollidera med barnperspektivet i matchsituationen. 

En annan negativ aspekt med ledarnas matchstrategi handlar för barnen om 
den bestämda plats i laget de får spela på i match efter match. Det är en form av 
specialisering för att lagprestationen ska bli den bästa. Flera barn förklarar för 
mig att de inte tycker det är så kul att spela på en och samma plats i laget under 
matcherna. Vid observationerna ser jag, både i flick- och pojklaget, att många 
barn spelar på samma plats under flera matcher. Åsa säger: »Jag har nästan alltid 
varit back och det har inte varit så roligt. Jag skulle vilja spela på mittfält eller på 
topp. För jag har aldrig fått chansen att skjuta mål. Då får man alltid beröm och 
alla tycker om en. Backarna får lite beröm av tränarna och lite av lagkamraterna, 
men man gör ju inte mål och det är det som räknas.« Barnen är därmed 
specialiserade för olika spelpositioner i 11-12 års ålder. Barnen betraktas som 
målvakt, back, mittfältare eller anfallsspelare i hög grad. Ett sätt att förstå 
ledarnas strategi är att specialiseringen gör att laget lättare kan prestera så bra 
fotboll som möjligt och framförallt att laget ökar chansen att vinna matchen. I 
samtalen mellan barnen och ledarna i lagen handlar det sällan om vad barnen 
vill med sitt fotbollsspel. Min tolkning är att ledarna oftast bestämmer hur 
barnfotbollen ska bedrivas medan barnen sällan ges utrymme att påverka den 
direkta fotbollspraktiken. Barnens önskemål om variation, att få bekräftelse, 
möjligheter till nya erfarenheter och utveckling begränsas genom ledarnas sätt 
att coacha laget på matcherna.  

Både flickor och pojkar upplever också matcherna negativt på grund av en 
ökad risk för fysiska skador. Det handlar inte bara allvarligare skador utan 
framförallt om att de inte tycker om att bli sparkade eller knuffade av andra 
spelare på fotbollsplanen. En pojke säger att det sämsta med fotbollen är att 
spela mot ojusta lag. En annan förklarar att det sämsta är när domarna tillåter 
att motståndaren använder armarna så de gör sig illa. När spelare skadas i en 
ojust situation kan det därför innebära att spelaren lägger skulden på domaren. 
Spelaren som skadas nonchaleras också ofta av andra runt omkring vilket 
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barnen inte gillar. Mona säger: »Nej de fortsätter att spela på… och så ligger 
man där alldeles medvetslös kan man säga.« När jag observerar en match får 
Allen ett slag på sin axel som gör att han hukar sig ner på plan. Han börjar gråta 
och skriker »aj aj aj.« På planen visar ingen annan att de ser att han skadat sig 
utan matchen fortsätter som om inget hänt. Det är bara ledaren Frank som efter 
en stund går in på plan och lyfter honom under armarna och i princip släpar 
honom till sidan medan matchen fortgår. Frank tittar i tröjan och rör Allens 
arm och konstaterar kort: »Axeln är inte ur led i alla fall.« Därefter lämnas Allen 
gråtande och sittande på huk vid sidan av fotbollsplanen. Spelarna vid sidan av 
planen tittar på honom men säger inget. Jag tolkar situationen som att spelarna 
lärt sig att inte bry sig så mycket om den som skadas fast de säger att de 
egentligen vill att någon ska bry sig om den skadade. De möter och anpassar sig 
till vuxnas förväntningar i sammanhanget. Normalt sett tröstas barn som gör sig 
illa men i matchsituationen blir barnen mer en presterande fotbollsspelare än ett 
barn i ledarens perspektiv. Även här kolliderar barns och vuxna ledares 
perspektiv där samtidigt barnen lärt sig att anpassa sig till ledarnas 
förväntningar. Normalt sett bryr vuxna sig om när ett barn gör sig illa. Men i 
fotbollsmatchen betraktas barnet inte främst som ett barn, utan som en 
fotbollspelare. Lärandeprocessen som handlar om att barnen formas till en 
fotbollsspelare blir här synlig. Barnen lär sig att fotboll är ett fysiskt hårt spel 
samt att skador är något som är normalt och acceptabelt i fotbollen.  

En fysisk upplevelse och ökat självförtroende 
Det finns också andra erfarenheter och upplevelser som barnen berättar om. 
Barnen ger uttryck för att de upplever en slags positiv fysisk känsla i kroppen 
som gör fotbollen värdefull. Jesper säger: »Det är så kul och springa runt… och 
spela med fötterna… « »Att få till en bra träff på bollen«, säger Ola medan Tom 
förklarar att det bästa är »känslan… när det är fint väder och få springa runt, 
skjuta och göra mål.« Det kan också handla om att bara få vara utomhus och 
idrotta som Lotta ger uttryck för. För spelarna ser det ut att vara känslan av »här 
och nu« som bidrar till att barnfotbollen får en värdefull och positiv mening i 
barnens liv. Det kan vara vädret i kombination med en viss träff på bollen, som 
gör att barnen får en särskild känsla i kroppen. Jag menar att barnens 
möjligheter att njuta av den fysiska upplevelsen stärks eller begränsas av vad 
andra barn, ledare eller föräldrar uppmuntrar detta, vad de säger och hur de 
kommenterar det som sker i interaktionen dem emellan i en specifik situation. 

Barnen menar att fotbollen ger dem en känsla av att någon tror på dem 
vilket kan leda till ett ökat självförtroende. Morina säger: »Ja, att om man 
exempelvis nickar en boll och missar, då skriker de andra »den sitter nästa gång« 
då blir man glad och vet man att man vågar. Om de bara suckar och tycker man 
är dålig då är det riktigt illa.« Här blir det påtagligt att det är i interaktionen 
med övriga barn, ledare och föräldrar som den goda upplevelsen och 
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självförtroendet skapas (på samma sätt som den negativa). Det är inte bara 
avhängigt den egna fotbollsprestationen i det här fallet utan framförallt vad de 
andra barn, ledare och föräldrar säger och gör i relation till deras prestation. Ett 
ord från en annan person kan avgöra om barnets upplevelse blir positiv eller 
negativ. En tolkning av det barn sagt är att de inte känner att de behöver lyckas 
med prestationen i alla sammanhang för att få ett bra självförtroende. Det 
räcker med att de vågar vara med och får positiv bekräftelse av andra i 
interaktionen.  

Lärande, fostran och krav 
Barnen ger uttryck för att de också uppskattar att de lär sig olika saker genom 
att delta i fotboll. Malin säger: »Man lär sig fotboll, men man lär sig ju mycket 
annat också.« Henrik lyfter fram att fotbollen lär honom att »hålla reda på livet« 
vilket illustrerar den sociala fostran som sker genom barnfotbollen. I 
barnfotbollspraktiken disciplineras barnen genom att de måste hålla reda på 
tiderna för träningar och matcher samt att anpassa sig efter dessa. Några barn 
säger att de lär sig samarbeta, lita på varandra och spela som ett lag medan 
andra menar att fotbollen kan vara nyttig i ett kroppsligt perspektiv. De säger 
att fotbollen ger dem kondition och starka ben. Henrik ger uttryck för detta när 
han säger: »Man blir inte en slöfock framför TV:n.«  

Samtidigt upplever både flickor och pojkar negativa sidor av att det ställs 
krav på dem i barnfotbollen. Eva förklarar: »man måste göra alla övningar… 
fast man inte tycker de är så roliga.« Lena säger att det sämsta är att »det finns så 
många måsten, man måste göra så och så och så…«. Onekligen upplever barnen 
att det finns många krav på hur de ska bete sig. Ett krav på barnen som 
flickorna tar upp som det sämsta med fotboll är att de måste gå på träningen för 
att få spela matcher. Sofia säger att hon känner att hon är tvungen att gå på 
träningarna »även fast man, typ, inte vill det eller är trött eller nånting.« Barnen 
får således inte bestämma själva över om de ska gå på träningarna eller inte. Det 
gör de vuxna. 

Att barnen måste gå på träningarna för att få spela match gäller i båda lagen. 
Det uppträder en skillnad i uppfattningarna om denna norm. Flickorna visar 
större motstånd emot denna norm än pojkarna. Flickorna önskar en frihet att 
välja men de menar samtidigt att det inte är säkert att de skulle gå mer sällan på 
träningen för det. De går idag på de flesta träningarna för att de tycker det är 
roligt men saknar ändå möjligheten att bestämma över sitt deltagande. Några 
pojkar menar tvärtemot, att de vill att de som inte kommer på träningen ska 
straffas så till vida att denna spelare inte ska få vara med på matchen. Tom säger 
om den som inte tränar: »Han borde förbjudas att spela matcher.« Dessa pojkar 
verkat ha accepterat denna regel i högre grad än vad flickorna gjort, även om 
flickorna inte direkt protesterar. En förklaring till de skilda uppfattningarna kan 
vara att spelarna i flick- respektive pojklaget har olika erfarenheter av att spelare 
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bryter förväntningen på att komma till träningen. Jag får en indikation på detta 
när pojkarna berättar att en spelare i deras lag varit med en annan kompis och 
spelat fotboll någon annanstans vid samma tid som laget tränade. Det viktiga 
för dessa pojkar var inte att han tränade fotboll utan att han bröt mot lagets 
normer och regler. Skeendet kan tolkas som att barn väljer att bryta mot vissa 
regler som etablerats inom lagen även om de är starka. På det viset utmanar 
även barn de etablerade normerna.  

Förväntningar mellan barnen  
I följande avsnitt beskriver och analyserar jag barnens önskemål och 
förväntningar på hur andra spelare ska vara och bete sig inom laget vilket 
relateras till deras interaktioner i barnfotbollspraktiken.  

Att vara duktig i fotboll 
Flera pojkar betonar tydligt att de förväntar sig att lagkamraterna ska vara bra i 
fotboll. De säger att om det kommer en ny spelare till laget måste de; ha spelat 
fotboll förut, kunna reglerna i fotboll, kunna slå en bredsida, vara bra på att 
dribbla etc. Håkan säger: »De ska vara bra i fotboll, för det är inge kul med 
någon nybörjare som är helt borta när det gäller fotboll.« Håkan syftar på en 
lagkamrat och säger: »När han inte kan positionerna då blir man lite irriterad. 
Han springer fel hela tiden, springer på min kant kanske och sådär. Och då blir 
han lite irriterad och… då blir man aldrig bra kompisar.« Slutet av uttalandet 
blir, i relation till att han talar om förväntningar på prestation, överraskande 
och tankeväckande. Det vill säga att han kanske inte blir kompis med en pojke 
som inte är bra i fotboll. Henrik förstärker vikten av att pojkarna ska vara bra i 
fotboll för att få kompisar i laget när han säger: »Ja, han får inte vara en sån som 
aldrig har gått på fotboll innan. För att det blir ju så svårt att komma upp 
annars för att få kompisar och så, eftersom resten spelar på en högre nivå.« Min 
tolkning av dessa pojkars resonemang är att prestationsförmågan i fotboll är av 
betydelse för hur pojkar skapar kompisrelationerna inom laget. Ytterligare en 
tolkning av barn, ledare och föräldrar är att om en pojke är mindre bra i fotboll 
kan det bli svårare för honom att få kompisar i pojklaget.  

Ledarna i pojklaget är medvetna om att det blir grupperingar av pojkarna 
efter hur duktiga de är i fotboll. I fältanteckningarna från en träning noterade 
jag: »Spelarna är på plan tjugo minuter innan träningen ska börja. De står och 
slår hörnor och frisparkar utan att ledarna satt igång träningen. Backarna är 
tillsammans vid ena målet och anfallarna och mittfältarna är vid det andra. En 
ledare säger till mig att gruppen backar är svagare fotbollsmässigt än de andra 
just nu, men att det kan se annorlunda ut om några år. Detta visar på två saker. 
För det första att de prestationsmässigt svagare pojkarna grupperar sig mer 
tillsammans med varandra och de som är prestationsmässigt starkare med 

 74



4 .  B A R N E N  O C H  L A G K A M R A T E R N A  

varandra. För det andra blir det tydligt att de som är svagare oftare får spela 
försvarare i pojklaget medan de starkare oftare får spela mittfältare eller 
anfallsspelare. Resultaten visar också att när ledarna formar laget efter barnens 
prestationsförmågor bidrar det till att i pojklaget förstärka grupperingarna av 
barnen efter prestationsförmåga. Motsvarande tydliga grupperingar av barnen 
efter prestationsförmåga ser jag inte bland spelarna i flicklaget. Flickorna ger 
heller inte intryck av att prestationsförmågan har så stor betydelse för vem de 
blir kompis med i laget.  

Det betyder inte att prestationsförmågan är oviktig bland spelarna i 
flicklaget, men de uttrycker inte att det viktigaste är att spelaren ska vara bra i 
fotboll som flera av pojkarna gör. De flickor som har förväntningar på 
lagkamraternas prestationsförmåga uttrycker det först efter att de betonat vikten 
av att spelarna ska vara snälla. När flickorna pratar om prestationsrelaterade 
förväntningar mellan barnen är de nedtonade. Lena säger att det kan vara 
»roligare om de spelat förut.« Hanna menar att det inte är så kul för den som 
inte är så bra. »För då känner de sig sämst i laget«, säger hon. Medan Frida säger 
om det skulle komma en ny spelare att: »det skulle det vara roligt om hon inte 
var så rädd för bollen. För det är ganska många i vårt lag som är rädda för 
bollen. De vågar inte nicka och sånt.« Detta innebär således inte att flickorna är 
mindre prestationsinriktade i träningar och matcher än pojkarna. Det visar 
snarare att flickorna såväl som pojkarna i hög grad betonar det sociala samspelet 
mycket. Däremot tolkar jag det som om prestationsförmågans betydelse för den 
sociala interaktionen mellan barnen är något olika i flick- och pojklag. Detta vill 
jag påstå ger en fördjupad bild av prestationens betydelse för barnen i flick- och 
pojkfotboll. 

Att vara snäll 
Flera av flickorna betonar att det viktigaste är att en lagkamrat är snäll. Annika 
säger: »Alltså det viktigaste är att de är snälla och är en bra lagkamrat, annars 
spelar det ingen roll om de inte är så himla bra (i fotboll, min anm.).« I detta 
uttalande tonar hon ned prestationsförmågans betydelse för deras förväntningar 
på varandra. På motsvarande sätt som pojkarna relaterade förväntat beteende 
(på hur flickorna och pojkarna ska vara i fotbollen) till kompisskapandet gör 
flickorna det också. Hanna säger att om en spelare inte är snäll: »Då kanske 
man inte vill vara med henne.« De förväntningar som flickorna har på varandras 
beteende tycks ha ett samband med hur kompisrelationer formas mellan 
barnen. Även för pojkarna är det viktigt att lagkamraten är snäll men för dem 
verkar förväntningar på »att vara snäll« komma efter att »vara duktig«. Först när 
jag frågade pojkarna om det är något mer som är viktigt än att lagkompisen ska 
vara bra i fotboll säger Henrik: »Man ska inte vara dum och retas« och Jesper 
säger: »Man ska väl vara lite schysst, om man råkat göra något mot en annan 
spelare då kan man ju gå och kolla hur det gick för han. Inte bara springa iväg 
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bara »oj då där ligger han«. Det är relativt lika förklaringar från flickorna och 
pojkarna till hur en spelare är när han eller hon är snäll. Att vara snäll betyder 
exempelvis att de ska peppa varandra, att man ska prata med lagkamraterna, 
inte kritisera eller reta varandra, man ska bry sig om när någon gjort sig illa och 
inte vara egoistisk på plan. Både flickor och pojkar önskar således ett stödjande 
förhållningssätt i interaktionen mellan varandra i lagen. Men en viss skillnad i 
prioritering kan skönjas. Några pojkar visar i sina resonemang tecken på att det 
viktigaste för att kunna vara kompisar är att de är lika bra i fotboll medan några 
flickor utrycker att det viktigaste snarare är att bete sig på ett snällt sätt. Detta 
förstår jag som att barnen ger uttryck för att flickor och pojkar kan ha något 
olika sätt att forma relationerna för att kunna bli kompisar med spelare inom 
laget.  

Att vara ärlig och positiv 
I barnens utsagor framträder ytterligare några förväntningar på hur spelarna 
inom laget ska vara. Det handlar om att de ska vara ärliga, kunna lyssna på 
ledarna och att han eller hon är positiv, framåt och har en egen vilja. Någon 
nämner också att spelaren ska vara intresserad av fotboll och tycka det är roligt. 
Flera flickor betonar att det är viktigt att vara ärlig. Mona förklarar: »Hon ska 
vara sig själv så hon inte försöker få till sig kompisar genom att försöka vara en 
annan person.« Flickans utsaga visar att det finns en rädsla för oärlighet och att 
man ska göra sig till för att få kompisar. Återigen binder barnen ihop sina 
uttalanden med hur de förväntar sig att lagkamraterna ska vara för att få 
kompisar – fast jag frågade hur de ska vara när de är med i fotbollslaget. I 
resultaten framträder således flera exempel på hur barnen relaterar 
förväntningarna på andra barn inom laget till värdet av kompisrelationerna som 
kan utvecklas inom barnfotbollen.  

Att bli och vara en fotbollsspelare bland 
lagkamrater 
I följande avsnitt ges en beskrivning av hur dessa förväntningar förmedlas, 
förstås och följs i interaktionen mellan barnen samt hur barnen aktivt 
medverkar i barnfotbollens socialisationsprocess.  

Förmedling och förståelse för förväntningarna 
Flera av barnen menar att de inte direkt får veta hur de ska bete sig och vara i 
barnfotbollens praktik. Min tolkning är att barnen genom att observera hur 
andra gör och lyssna till vad andra säger aktivt försöker ta reda på hur de skall 
bete sig i enlighet med normen. Under fältarbetet noterade jag under en träning 
att det sociala samspelet tycks flyta på som om alla vet vad som förväntas av 
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dem. Få konflikter är observerbara, inga verbala diskussioner om vad som är 
viktigt pågår tycks förekomma.  

Flickor och pojkar förklarar på likartade sätt hur de förstår hur de ska bete 
sig och vad som därmed förväntas av dem. Ola förklarar: »Man ser ju när man 
kommer på träningen.« Jakob säger: »Man gissar.« Morina indikerar att andras 
reaktioner ger vägledning till hur hon ska bete sig när hon säger: »Kanske de 
andra säger att man är schysst, då vet man.« Morinas förklaring kan förstås som 
att när någon ger spelaren beröm tar de efter beteendet som medförde beröm. 
Det formas således ett socialt sanktions- och belöningssystem som verkar i den 
sociala interaktionen. Resultaten visar att barnen aktivt tar reda på och tolkar de 
budskap som framträder i samspelet med lagkamraterna om hur hon eller han 
förväntas bete sig. Annika menar att det handlar om att göra som de andra när 
hon säger: »Om man kommer till ett lag och alla är snälla där, ja då är man ju 
det själv. Man gör ju som alla andra… det går som inte att förklara« avslutar 
hon med att säga. Men det är ju just förklara hon gör. Annika fortsätter: »om 
alla skulle, typ, skrika på träningen och hålla på som flamsa, då skulle ju en ny 
spelare göra det också. Hon gör ju som alla andra.« Barnen söker således efter 
det som är normalt i sammanhanget och lär sig bete sig enligt normen. En viss 
osäkerhet finns i barnens tolkningar genom att de gissar men de verkar i de 
flesta fall uppleva att de förstår vad som förväntas av dem. Resultatet visar att 
barnen observerar, gissar och prövar vilka handlingar som är accepterade och 
önskvärda i sammanhanget. Barnens beskrivningar visar att barnen lär sig hur 
de ska bete sig genom observationer av andras beteende och tolkningar av såväl 
en verbal som en icke verbal kommunikation.  

Vad uppfattar och förstår barnen om vem eller vad bestämmer hur de ska 
bete sig i deras fotbollslag? Mischa säger: »Det är väl man själv som bestämmer 
det, hur man ska vara.« Detta visar att barnen ibland upplever att de själva får 
bestämma, samtidigt som de upplever att barnfotbollen är kravfylld på många 
sätt och att de också tar efter andra. Detta visar att socialisationen är komplex 
och att det är svårt att exakt svara på vem eller vad som egentligen bestämmer 
vilka handlingar som accepteras eller inte.  

Att följa eller inte följa förväntningarna 
Jag frågade några spelare om de brukar följa de förväntade beteenden som de 
själva berättat finns mellan barnen. De svarade »ofta« och »oftast«. Men de ger 
även exempel på hur de ibland bryter mot det förväntade, särskilt i 
känsloladdade situationer. Henrik säger att han ibland bryter det som förväntas 
mellan barnen: »Det är väl någon gång när man blir sur, ledsen eller arg.« 
Utifrån min bedömning är det inte så många konfliktsituationer mellan barnen. 
Detta skulle kunna tyda på att de flesta följer de förväntningar som barnen har 
upprättat mellan varandra. Annika säger exempelvis att det »har aldrig hänt« att 
någon inte varit en snäll lagkamrat. Kanske är det mer problematiskt att leva 
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upp till att vara duktig i fotboll om spelaren inte har förmågan eller är nybörjare 
i fotboll. 

Vid träningar och matcher såg jag att flickorna oftast uppträder mot 
varandra som de säger att de förväntar sig av andra spelare. Det vill säga att vara 
positiva, snälla och uppmuntrande mot varandra. Ett exempel på detta är från 
en träning där Jill är målvakt och ofta berömmer utespelarna vid en 
skottövning. Hon ropar till den som skjutit på mål att akta sig så de inte får 
nästa skott på sig. Dessutom vädjar hon till en spelare som är på väg att skjuta 
på målet genom att säga: »Pia, du måste vara snäll mot mig.« Under en träning 
noterar jag att Linnea säger »förlåt« till Anneli när de varit i en 
närkampssituation på fotbollsplanen. Anneli svarar inget, hon vare sig ramlade 
eller gjorde sig illa i närkampen. Jag tolkar det utifrån situationen som att 
Linnea ville visa att hon är snäll och bryr sig om Anneli, inte att hon säger förlåt 
primärt för hon varit ojust eller för att Anneli blivit skadad. Hon verkar således 
ha en social insikt och en medvetenhet om vad de andra barnen förväntar sig 
och uppskattar i sammanhanget. Ett annat exempel på att flickorna handlar 
som de själva beskriver att de önskar av andra observerar jag på en träning. I 
fältanteckningarna noterar jag när Lotta springer mot målet och skjuter över 
ribban då ropar Jill till henne: »bra Lotta, nästa gång sitter den.« Således 
kännetecknas interaktionen mellan barnen ofta av stödjande och positiva 
kommentarer. 

Vid ett par tillfällen observerades också att några flickor bryter mot 
förväntningarna på att uttrycka sig positivt i det sociala umgänget för att snarare 
kritisera lagkompisens fotbollsprestation. I fältanteckningarna noterade jag 
under en övning »när en spelare ger lagkompisen en dålig passning som hamnar 
vid sidan om spelaren säger de: »men Eva«, »men Carro« med viss kritik i 
rösten. Kanske är de kritiska för att den mottagande spelaren får springa och 
hämta bollen när passningen inte når fram.« I övrigt kommenterar sällan 
flickorna varandras fotbollsprestationer i negativ bemärkelse. Oftast är 
kommentarerna positiva i form av beröm och uppmuntran. Att ge beröm 
kanske kan antas förutsätta en värdering av lagkompisens prestation, men så är 
inte alltid fallet utan de kan säga »bra« till varandra utan att det har en koppling 
till vad som hänt. Under en match kommer Pia till sidan för att byta med en 
annan spelare varpå Lotta säger »bra spelat« till Pia. I samma andetag säger hon 
»men jag såg inte så mycket… men jag vet att du alltid spelar bra.« Hon såg 
alltså inte vad Pia gjorde på planen men hon visar att hon följer förväntningen 
på att vara positiv, vilket blir det viktigaste i sammanhanget. Dock är det inte 
säkert att alla barn får samma uppmuntran av lagkamraterna.  

Pojkarna värderar inte heller varandras prestationer i samband med 
träningarna. Ibland ropar pojkarna positiva kommentarer till sina medspelare 
ute på fotbollsplanen vilket är särskilt frekvent på matcherna. Ibland bryter de 
förväntningen på att inte kritisera spelares prestation vilket jag observerade i en 
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pojkmatch. Det gjordes lite i skymundan, men dock tillräckligt öppet och 
tydligt för att vara observerbart vid sidan av fotbollsplanen under pågående 
match. Jag lyssnar på ett samtal mellan lagets backar som står tillsammans vid 
sidlinjen under matchen. Jakob kritiserar Henrik som nyss kommit ut från 
planen för att byta. Jakob säger till honom: »Du måste gå på med kroppen och 
inte göra så här.« Han visar med ihopkrupna armar framför bröstet hur han 
menar Henrik gjort. Henrik kommenterar inte tillrättavisningen. Jakob 
upprepar kritiken igen. Henrik svarar med tystnad. Jakob går då bort till en 
annan back, Jens, och upprepar ljudligt och synligt för honom hur Henrik 
gjort. Jakob fortsätter till ytterligare en spelare som inte heller verkar lyssna på 
honom. Rätt som de är ska de in på plan igen och skeendet bryts. I den 
beskrivna situationen säger inte de andra spelarna emot Jakob men samtidigt ser 
det ut som om de försöker att inte bry sig om vad han säger. Kanske är deras 
reaktion ett sätt för dem att visa en form av avståndstagande mot Jakobs 
beteende, som egentligen bryter mot förväntningarna på att vara snälla med 
varandra. Att inte lyssna och visa sig ointresserade kan vara ett sätt för barnen 
att tysta ner och mota bort ett ovälkommet beteende. Ingen ledare tycks ha 
uppmärksammat händelsen. När ledarna kommer och ger kommentar till 
backarna tystnar de och lyssnar istället på ledaren. 

Vid några tillfällen observerar jag att pojkarna säger åt varandra att prestera 
bättre. I en träningssituation där tre spelare gör en passningsövning tycker Allen 
att Tom slarvar. Då säger Allen »ordentligt« till Tom som svarar »jag gjorde det 
ordentligt.« Sen fortsatte Tom med att säga »sluta klaga.« Denna situation 
belyser också hur spelarna direkt kan säga till varandra om de är kritiska till 
lagkamratens beteende. Men det verkar vara mindre vanligt att barnen 
tillrättavisar varandra direkt om någon betett sig felaktigt, även om det händer. 
Mika förklarar: »Om hon gör något fel kan man ju visa henne och berätta att 
man kan göra på något annat sätt eller så.« Barnen använder sig såväl av en 
direkt verbal kommunikation som en mer indirekt kommunikation genom 
exempelvis att utesluta varandra som kompisar om de inte följer förväntat 
beteende. Jag noterar att barnen samtidigt som de säger till varandra skrattar 
och är glada.  

Det är lite svårt att observera i vilken grad barnen försöker leva upp till 
förväntningarna på att vara en duktig fotbollsspelare. Det ser i alla fall ut som 
om spelarna, både flickor och pojkar oftast försöker göra sitt bästa i olika 
situationer på träningar och matcher. I samband med en pojkträning noterar jag 
att det är hög koncentration och intensitet på spelarnas rörelser i övningarna. 
När en spelare missar sin passning ropar denna spelare: »nej!« genom vilket han 
visar för andra att han inte är nöjd med sin prestation. Samtidigt vid en annan 
träning noterar jag att spelarna är okoncentrerade och pratar om andra saker 
under träningen. Det ger också en indikation på att varje situation och varje 
interaktion är unik. Det kan också bero på att barnen växlar mellan lek och 
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allvar, ibland är de mer barn och ibland en seriös presterande fotbollsspelare. 
Hur samspelet kommer att utvecklas kan därmed inte till fullo förutsägas. Men 
efter en följd av observationer förstår jag att vissa beteenden är mer vanligt 
förekommande och stabila medan andra är mer ovanliga eller temporära. Denna 
instabilitet bidrar till att förväntningar och normer är möjliga att förändra och 
att det därför inte går att generalisera till att det alltid är på ett särskilt sätt i 
samspelet.  

Barnens makt och påverkan på varandra 
När jag frågar barnen om de kan förklara vad som händer när spelaren inte lever 
upp till förväntningarna från de andra lagkamraterna får jag veta att de kan ta 
till en sanktion gentemot varandra i det sociala samspelet. Sanktionen går ut på 
att spelaren förmedlar till en lagkompis att den kanske inte vill vara kompis 
med vederbörande om den inte lever upp till förväntade beteenden. Håkan 
säger: »Huvudsaken är att man är bra i fotboll. För är man inte det då fattar jag 
inte varför man ska spela fotboll… ifall man nästan aldrig träffar bollen. Jamen 
ifall de är sämre i fotboll… då blir man ju som inte kompis med dem. Jag vet 
inte varför.« Henrik förklarar vad som kan hända om en spelare i laget retas 
eller inte är snäll: »Kanske vara med någon annan… så kanske han förstår att 
det inte var särskilt schysst att göra så.« Då börjar han göra på något annat sätt 
som är snällare. Hanna berättar att om en lagkamrat inte är snäll: »Då kanske 
man inte vill vara med henne.« Jag frågar vad hon menar med att »vara med 
den« då förklarar hon: »Nej, alltså prata så här… med den personen.« 
Därigenom menar både flickor och pojkar att de kanske kan få de andra barnen 
att förstå att de handlar på ett felaktigt sätt och därigenom få dem att ändra sitt 
beteende till det förväntade och önskvärda. Det innebär att förväntningarna på 
prestation ger ett tydligt utslag på barnets sociala möjligheter inom pojklaget.  

I barnens uttalande blir det tydligt att de har ett maktmedel att ta till 
gentemot sina lagkamrater när de försöker påverka varandras beteenden. Det 
handlar huvudsakligen om en makt som utgår från ett aktivt bestämmande över 
vem barnen blir kompisar med. Det blir en möjlig makt att aktivt använda sig 
av just för att kompisskapandet är så värdefullt för barnen och det bästa med 
fotbollen för många barn. Det är en makt som barnen kan använda mot 
varandra i socialisationen. Det tycks således vara så att barnen är medvetna om 
att det viktigaste och roligaste med fotboll för många andra barn är just 
möjligheten att få kompisar och att få vara tillsammans med dem. Barn tar 
således aktivt för sig av makten som ges av kunskapen om barnfotbollens värde 
bland barn.  

Det ser dock inte alltid ut att vara en medveten strategi från barnens sida att 
ta till kompissanktionen medan den ibland verkar noga övervägas av vissa barn. 
Henrik säger: »Men man kan ju gärna lyssna på kompisen också, så man inte 
blir utan kompisar och får vara ensam.« I Henriks uttalande visar det sig att 
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sanktionen övervägs utifrån vilket pris det har för honom själv att förlora en 
kompis. Kanske är det därmed lättare för barn som är populära och har många 
kompisar i laget att utöva sin sanktionsmakt gentemot de andra i laget. Den 
möjliga sanktionen är densamma i båda lagen. Här ser jag stora likheter mellan 
spelares beteende och uppfattningar i flick- och pojklaget. Även om det kan 
skilja sig åt vilka förväntade beteenden som utlöser kompissanktionen i 
samspelet mellan barnen.  

Sammanfattande reflektioner  
Barnen tycker fotbollen är kul. Det bästa är att den gör så de får möjligheten att 
få kompisar och vara tillsammans med dem. Barnen uppskattar också att få 
spela matcher och uppleva den glädje som det innebär när de vinner, att de får 
en fysisk upplevelse och att någon tror på dem. Samtidigt är matchsituationen 
också där de kan uppleva negativa interaktioner. Särskilt handlar det om att 
ledarna har för höga krav på deras prestationer vid matcherna, att de ofta får 
spela på samma platser i laget och att det finns så många krav. 

Flickorna förväntar sig av lagkamraterna att de ska vara snälla och därmed en 
bra lagkamrat. De relaterar detta till att det är viktigt för att de ska kunna bli 
kompisar. Pojkarna lyfter fram att de förväntar sig att lagkamraterna är duktiga 
i fotboll vilket de också relaterar till kompisskapet. Resultaten tyder på att det är 
en slags omvänd prioritering av dessa aspekter mellan flickor och pojkar. Vidare 
förväntar sig barnen av varandra till exempel att de är ärliga, positiva och 
framåt. Genom interaktionerna försöker barnen förstå vad som förväntas av 
dem. De lär sig genom att de ser på träningarna hur andra gör och vad de säger.  

Vid träningar och matcher har jag observerat att barnen har roligt och 
samlas ofta lite avskilt från ledarna och föräldrarna. Denna uppdelning verkade 
naturlig och betydelsefull. Men enbart genom observationerna förstod jag inte 
den stora betydelse som lagkamraterna har för barnen och för hur de beter sig 
mot varandra i barnfotbollspraktiken. I och med att jag kombinerade 
datainsamlingsmetoderna och analyserade data från observationer och intervjuer 
fördjupades möjligheten att förstå det som sker bland barnen, ledarna och 
föräldrarna samt mellan dessa grupper. Mot bakgrund av att många av barnen 
framhåller att det bästa med barnfotbollen är att de får kompisar synliggörs att 
detta är något genomgripande i barnens perspektiv. Barnen tycks ha en egen 
värdegemenskap kring kompisar som deras interaktioner och upplevelser i 
barnfotbollspraktiken särskilt kretsar kring.  

Barnens uppfattningar om barnfotbollens värde tycks ha ett samband med 
hur de beter sig i samspel med andra spelare i laget. Deras förväntningar på 
varandra verkar styras, bland annat, av det som är viktigt för att etablera och 
upprätthålla relationerna mellan kompisarna i laget. Barnfotbollen blir ett kitt 
som håller dem samman. Särskilt starkt blir det mellan de barn som blir 
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kompisar med varandra. Fotboll blir det gemensamma intresset som stimulerar 
till utveckling av den sociala relationen mellan barnen och bidrar till att hålla 
kompisarna samman. Hur meningsfull barnfotbollen blir för ett barn, eller hur 
motiverad ett barn blir att fortsätta spela fotboll tycks, utifrån studiens resultat, 
bland annat ha ett samband med utvecklingen av kompisrelationer med andra 
barn.  

Resultaten visar också att barn aktivt försöker påverka de andra barnen att 
bete sig som de önskar. Spelarna verkar ofta följa det som förväntas av dem från 
andra barn, men gör det inte alltid. När barnen bryter mot förväntade 
beteenden visar det sig att barnen har ett maktmedel att ta till och som särskilt 
är kopplat till kompisvärdet med barnfotboll. De kan utesluta någon som 
handlar på ett i deras mening felaktigt sätt genom att de tar avstånd från dem i 
interaktionen vilket ger ett budskap att de kanske inte vill vara kompis med 
vederbörande. Flickor och pojkar är därmed aktiva medskapare av den kultur 
som utvecklas i flick- och pojklaget. Resultaten visar att många sätt att bete sig 
på är lika i flick- och pojklaget och därmed är oberoende av spelarens kön 
medan några resultat belyser möjliga skillnader som kan relateras till 
genussocialisationen.  

Möjligheten för barn att få kompisar i pojklaget verkar vara något tydligare 
relaterat till barnens prestationsförmåga i pojklaget medan i flicklaget är 
möjligheten att få kompisar mer relaterat till ett stödjande eller snällt beteende. 
En tolkning av barnens uppfattningar och beteenden är att flickor utvärderar 
något mer hur snällt andra beter sig mot dem när de väljer kompis medan 
pojkarna något mer väljer kompis först efter prestationsförmåga och därefter 
hur snäll de är. Pojkarnas »kompissocialisation« innehåller därmed 
förväntningar på ett beteende som mer sammanfaller med idrottsnormen om att 
vara duktig i fotboll, varför det kan se ut som om pojkarna bättre passar in i en 
idrottslig prestationskultur. För flickornas kompissocialisation är det en något 
omvänd prioritering av förväntningarna gentemot pojkarnas. Flickorna lyfter 
först fram att det är viktigt att snäll och att de inte behöver vara så duktig i 
fotboll för att kunna bli kompisar. Slutsatsen är att för de flesta av dessa barn, 
oavsett flicka eller pojke, framstår de sociala relationerna till andra barn i laget 
som mycket viktiga för deras tillvaro och för hur de handlar vid träningar och 
matcher. 

En slutsats av studien är att det är en myt att flickor skulle vara mer sociala 
än pojkar och att pojkar skulle vara mer prestationsinriktade än flickor. Denna 
studie visar att både flickor och pojkar är relationsinriktade, det vill säga sociala 
och att det sociala är betydelsefullt för både flickor och pojkar. Barnen är också 
inriktade på att prestera fotboll i träningar och matcher men att 
prestationsförmågan möjligen kan få en annan betydelse för det sociala 
samspelet bland spelarna i ett flicklag i jämförelse med spelarna i ett pojklag. 
Det pågår således parallella processer bland barnen där spelet om kompisar till 
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viss del kommer till uttryck på skilda sätt parallellt med fotbollsspelandet, vilket 
kan vara förklaringen till att myten om sociala flickor och prestationsinriktade 
pojkar vidmakthålls.  

 

 83





5 .  B A R N E N  O C H  L E D A R N A  

5. BARNEN OCH LEDARNA 
I detta kapitel behandlas ledarnas uppfattningar om fotbollspraktiken i flick- 
respektive pojklaget samt ledarnas förväntningar på lagens övriga ledare, barn 
och föräldrar men också barnens och föräldrarnas förväntningar på ledarna. 
Vidare beskrivs och analyseras den interaktions- och påverkansprocess som 
pågår mellan barnen, ledarna och föräldrarna med särskilt fokus riktat mot 
ledarnas beteende och situation i barnfotbollen. Kapitlet inleds med en 
beskrivning av ledarnas värderingar av den barnfotbollspraktik de deltar i. Dessa 
värderingar bildar en grund för att förstå hur ledarnas beteende och 
uppfattningar formas och kommer till uttryck i interaktion med andra samt vad 
det innebär för de övriga i idrottstriangeln. Kapitlet avslutas med några 
sammanfattande reflektioner över de resultat som växt fram genom studien och 
som ger en bild av socialisationen mellan ledarna, barnen och föräldrarna i flick- 
och pojklaget främst sett från ledarnas perspektiv och situation i 
idrottstriangeln.  

Ledare om barnfotbollens värden 
Ledarna har en grundläggande positiv inställning till barnfotbollen. Ledarna 
anser att engagemanget i barnfotboll ger dem en positiv livsstil som ger livet 
mening. Det bästa för ledarna är att se hur barnen utvecklas i fotboll. Även den 
sociala samvaron, särskilt med barnen, uppskattas av ledarna. Dessutom 
utvecklas de som en förebild för barnen vilket blir betydelsefullt för ledarna. 
Det finns enligt ledarna också nackdelar med barnfotbollen. De upplever att det 
tar så mycket tid att vara ledare och att de är svårt att anpassa sig till respektive 
barns utveckling. 

En positiv livsstil  
Ledarna i fotbollslagen är på det stora hela mycket positiva till sin medverkan i 
barnfotboll. Gabriel säger att fotbollen är: »en krydda på något sätt.« Lottie 
berättar: »Ja det blir som en livsstil alltså… det betyder jättemycket.« Tommy 
säger: »Det betyder att man har en säsongsrytm som följer fotbollen. Den börjar 
tidigt på våren och den slutar ju väldigt sent på hösten. Man har stora 
förväntningar och längtar tills våren kommer när de ska börja träna.« För 
ledarna handlar fotbollsengagemanget givetvis mycket om att genomföra 
träningar och matcher tillsammans med spelare och föräldrar men barnfotbollen 
får en stor betydelse i ledarnas liv. En nackdel finns dock, enligt ledarna, och 
det är att fotbollsverksamheten är så tidskrävande. Sandra förklarar hur en 
eftermiddag kan se ut som ledare: »Jag kommer direkt från jobbet, jag hoppar i 
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kläderna och far iväg så två dagar i veckan, sen är det ju middagen och en 
stackars hund…« När det gäller tiden som fotbollen tar i anspråk säger Tommy: 
»Ja, det innebär nog under en aktiv vecka att jag tänker på fotboll ett par 
timmar om dan, ja det tror jag nog man gör.« Även om fotboll tar tid överväger 
fördelarna för ledarna vilket blir tydligt när jag frågar om det är något annat de 
hellre skulle vilja hålla på med på fritiden. Mattias svarar: »Nej, faktiskt inte, det 
är klart det går inte att sticka under stolen med att det tar mycket tid. I stort sett 
varenda helg är uppbokad. Det är väl något som kan kännas… men jag skulle 
aldrig kunna byta bort det.« Kanske är det just på grund av att ledarna ägnar så 
stor del av veckan åt fotbollslaget som gör att den får en så stor betydelse för 
ledarna. 

Att lära barnen fotboll 
Vad upplever då ledarna som det bästa med att leda ett flick- och pojklag i 
fotboll? Genom ledarnas berättelser och mina observationer av träningar och 
matcher förstår jag att bland det bästa är att få vara med att lära barnen olika 
fotbollsfärdigheter och att få följa hur de utvecklar sin prestationsförmåga i 
fotboll. Frank berättar om det bästa med fotbollen: »Ja, det tycker ju jag alltså, 
det är när man ser att man har lärt dem… övat med dem en övning och så sen 
så ser man på en match va’, men kolla där precis så där har vi ju tragglat.« 
Mattias säger: »Det bästa är att man får se att de utvecklas i stort sett från 
träning till träning. Och så att man lyckas med det man tycker att de ska lära 
sig. Det är väl det bästa med alltihop.« Mats uttrycker samma tanke: »Utbytet 
för mig är liksom att se hur de utvecklas hela tiden.« Dessa citat vittnar om att 
ledarna är angelägna om att barnen utvecklas som fotbollsspelare och att de som 
ledare får en känsla av att de själva lyckas som ledare när de ser barnen utvecklas 
i idrotten. Spelarnas utveckling i fotboll är således det främsta utbytet för 
ledarna för den tid de lägger ner på barnfotbollen. Att utveckla barnens 
fotbollsspel är det ledarna ägnar den mesta tiden åt i barnfotbollspraktiken och 
barnens utveckling i fotboll är också det som de värdesätter allra högst. 

Bland det sämsta med barnfotbollen är relaterat till barnens utveckling i 
fotboll. Mattias menar att det är svårt att tillmötesgå varje enskild spelares 
förmåga med avseende på utveckling. »Ja det är ju det att de måste få utveckla 
sig efter sitt… Men det är ju lättare sagt än gjort… att tänka på det alltjämt.« 
Mattias försöker hantera detta i praktiken men upplever svårigheter att hitta 
fungerande strategier.223 Det är många spelare i ett lag att ta hänsyn till 
samtidigt, vid både träningar och matcher. En annan anledning är också att 

                                                      
223 Fotbollsträningarna är ofta upplagda så att alla spelare gör samma övningar och tränar på 

samma färdigheter. Ett undantag kan vara att den spelare som ska vara målvakt ibland får göra 
andra saker där en specifik målvaktsförmåga tränas samt att de ibland kan vara indelade i 
försvars-, mittfälts- och anfallsspelare i enlighet med deras vanligaste spelpositioner på matcher.   
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barnen befinner sig på olika färdighetsnivåer samt att de utvecklas och lär i olika 
takt.  

Den sociala samvaron 
Det finns också andra saker som ledarna framhåller som positivt med 
verksamheten. Bland annat är det den sociala samvaron med barnen, ledarna 
och föräldrarna som bidrar till att barnfotbollen blir betydelsefull för ledarna. 
Sandra säger att det bästa är gemenskapen: »med spelarna och de andra ledarna 
och föräldrarna och hela alltihop.« Hon beskriver att det är trivsamt och att hon 
»ser fram emot varenda träning.« Ett annat värde är att gemenskapen sträcker 
sig in i familjelivet. Lottie förklarar: »ja, det blir som en gemenskap i familjen. 
Man har något gemensamt allihop så det här med fotbollen är jätteroligt.« Att 
umgås mycket med barn verkar också vara något som sätter en extra guldkant 
på fotbollsvardagen. Barnfotbollen leder till att ledarna lär känna barnen på ett 
särskilt vis. Lottie berättar om ett träningsläger: »Vi sov med dem i klubblokalen 
och det var jätteroligt. Man lärde som känna dem, och det är ju jättehärliga 
tjejer allihop… alla är speciella på sitt sätt. Kommer man bara på en match och 
ser på så får man inte samma möjlighet. Nu får man som lära känna dem på ett 
annat sätt.« Det sociala samspelet med barnen verkar bidra till att ledarna 
utvecklar en särskild kännedom om andra människor. Barnen har något unikt 
att erbjuda vuxna ledare, kanske bara genom deras sätt att vara. Barnfotboll är 
en arena där vuxna får möjligheter att vara tillsammans med barn, vilket är 
värdefullt för de ledarna. Idrott är idag en av få fritidsarenor där det är naturligt 
att umgås över generationsgränserna. Samtidigt visar det beskrivna att det ligger 
ett stort ansvar på ledarna i dessa sammanhang att inte utnyttja barnen för att 
tillfredsställa egna behov så att det på något sätt är negativt för barnen.  

Ledarutveckling och ansvar 
Ett annat värde som framhålls av ledarna är att de själva utvecklas som ledare. 
Tommy berättar: »Framför allt en pedagogisk utveckling, man får lära sig att 
utveckla olika sätt att kommunicera så att inlärning sker och hur man ska 
göra… och bara ta hand om barn. Det är något som man lär sig och det är 
något som är nyttigt i andra situationer också.« »Det känns att man växer ju för 
varje gång«, säger Sandra. Ledarnas berättelser ger uttryck för att de särskilt lär 
det som har med ledarens specifika ansvar och roll i laget att göra. De ledare 
som är ansvariga för den direkta fotbollsträningen och matcherna lär sig sådant 
som kan ha betydelse för hur spelarnas utvecklas i fotboll. Medan Sandra och 
Lottie som har ansvar för uppvärmning, stretchning, skador och kost etc. 
betonar att de lär sig mycket inom dessa områden.  

Ledarna upplever att de har ett ansvarsfullt uppdrag på flera sätt. Sandra 
säger: »Det är ett jättestort ansvar. Jag har tänkt på det många gånger… att de 
ser ju upp till oss… de köper ju mer vad vi säger än vad föräldrarna säger.« Det 
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verkar också som om ledarnas ansvar och barns respekt för ledarna sträcker sig 
längre än bara till fotbollsplanen. Mats förklarar: »Som ledare får man ju en viss 
respekt. Man kan liksom, om det är någonting säga till dem även på fritiden 
eller i skolan.« Enligt ledarna kan de bli en auktoritet i barnens liv. Ledarskapet 
i barnfotboll kan sägas ge ledaren en känsla av att ledaren har en rätt att säga till 
barnen i andra sammanhang. Ansvaret upplevs positivt av ledarna och Sandra 
förklarar: »Alltså man vill att de ska få så bra start som möjligt. Det är väl det. 
Och kan jag vara med och påverka att det blir bra så känns det som om man 
gjort någonting bra.« Barnfotbollen verkar vara en arena där vuxna kan få 
möjlighet att ta ett ansvar för barn och det ger en möjlighet att göra bra saker 
för dem. Idrottsledaren kan ses som en extra vuxen, utöver föräldrar, lärare och 
andra som bryr sig om barnen och som ser vad de gör. Samtidigt kan det 
innebära en potentiell risk att ledares auktoritet utnyttjas på ett för barnen eller 
för föräldrarna negativt sätt vilket jag upplever är en svårighet som dessa ledare 
reflekterar över.  

Ledarrollen överlappar med andra ord föräldrarollen där ledarna ibland 
känner att de engagerar sig för mycket i sådant som inte direkt är 
fotbollsrelaterat. Det handlar för fotbollsledarna om att veta var gränsen går 
gentemot föräldrarnas fostran och ansvar för sitt barn. Det finns ledare i båda 
lagen som berättar att det finns föräldrar som mer eller mindre tvingar barnen 
till fotbollen. Sandra berättar om en flicka i laget som varit så stressad för alla 
olika fritidsaktiviteter som hon skulle hinna med: »Jag sa åt den föräldern »är 
det inte bättre att hon gör två saker och får känna att hon gör det ordentligt för 
jag upplever henne så stressad när hon är här«. Men när flickan ville sluta i 
fotboll så fick hon inte det för sin mamma, så det är ett dilemma.« Tommy 
poängterar föräldrarnas betydelse i sammanhanget: »föräldrarnas roll inte går att 
nonchalera. Den är skitviktig. Men vi har folk som har väldigt stor skolning i 
fotboll, i ledarskap och i idrott, men fortfarande struntar i om barnen är här 
med rätt grejer eller inte och det tycker jag inte om. Det är inte bra… då får 
barna lida mer än vad de ska göra.« Här synliggörs hur relationen mellan alla tre 
grupper i idrottstriangeln har betydelse för hur situationen utvecklas för 
individen, såväl för barnet som för ledaren eller föräldern.  

Förväntningar i relation till ledarna 
Ledarna omges av förväntningar från andra på hur de ska vara i 
barnfotbollspraktiken men ledarna har också förväntningar på barnen, ledarna 
och föräldrarna som är viktiga för socialisationen dem emellan. 

Barnens förväntningar på ledarna 
Både flickor och pojkar uttrycker att de vill att ledarna ska vara positiva mot 
dem. Det är kanske inte oväntat men det intressanta är att det gäller alla 
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tillfällen oavsett om ledarna anser att spelarna gjort rätt eller fel, presterat bra 
eller dåligt, om det är på träning eller match etc. Ina beskriver: »Jag vill inte att 
de ska skrika och vara arg utan de kan säga till oss snällt, för när de skriker på en 
kan man känna sig jättedum.« Barnen har således inget emot att bli tillsagda av 
ledarna utan det handlar om hur ledarna tilltalar dem. Jesper ger förslag på hur 
han vill att en ledare ska bete sig om en spelare misslyckas i en skottövning. »Då 
får inte tränaren gå fram och säga - vad gör du, utan han måste säga - synd, 
nästa gång går den in.« Maja förklarar vilken effekt en enbart positiv interaktion 
skulle kunna få: »De ska inte skrika för mycket. Det är bättre om de säger så vi 
förstår då blir vi gladare och kanske gör bättre.« I citatet argumenterar hon för 
att positiva interaktioner också skulle kunna leda till att de presterar bättre på 
fotbollsplanen utöver att de skulle bli gladare fotbollsspelare. En tolkning som 
jag gör är att hon kopplar ihop sin önskan om positiva ledare till att det också 
skulle gynna ledarnas perspektiv då hon vet att ledarna anser att det är viktigt 
att de presterar bra fotboll. Hon menar att en positiv interaktion med 
inriktning mot förståelse för barnen skulle göra dem ännu bättre i fotboll och 
att ledarna därmed också skulle bli mer nöjda. Arga tillsägelser från ledarna till 
barnen gör snarare att de spelar sämre fotboll enligt Maja.  

Både flickor och pojkar förväntar sig att ledarna ska ha kunskap om fotboll 
och att de ska lära dem fotboll. Pia säger att en bra ledare »måste lära en. Det är 
ju de som ska säga till om man gör fel, för de är tränare.« Jill berättar om 
flicklagets ledare: »De är väl bra, de lär oss mycket. Annars skulle jag inte kunna 
så här mycket och så.« Barnen vill lära sig mycket om fotboll men däremot vill 
de inte ha prestationsinriktade ledare som vill vinna matcherna. Mika säger: 
»De ska också tänka på att man inte behöver vinna, utan man ska kunna lära sig 
spelet innan man kan börja göra mål.« Spelarna vill uppenbarligen gärna lära sig 
fotboll och få positiv återkoppling från ledarna på sitt lärande men inte att 
ledarna ska kräva för mycket av deras prestationer på matcherna.  

En annan förväntning som några flickor har är att ledarna ska vara rättvisa. 
De kopplar ihop det med hur ledarna ska arbeta i relation till spelares 
prestationsförmåga. Åsa berättar: »Det ska vara tufft spel, även för de som inte 
är lika bra som andra. Vi vill ha exakt lika hård träning även om vi inte är lika 
bra.« På detta sätt förklarar Åsa att hon vill att ledarna ska behandla alla lika 
oavsett barnens prestationsförmåga. Barnen ger också uttryck för att de vill att 
ledarna ska variera laguppställningarna på matcherna mer än de gör idag för de 
upplever det orättvist när vissa får spela mer än andra. Pojkarna säger inte något 
om rättvisa men samtidigt uttalar de sig också om att de vill byta spelpositioner 
på matcherna oftare än vad de får göra idag.  

Om jag övergår till vad ledarna uppfattat och förstått av vad barnen har för 
förväntningar på dem så är det att de ska vara snälla, justa, rättvisa och ärliga. 
Det finns en medvetenhet hos dessa ledare om att barnen inte vill att ledarna 
ska skrika på dem. Mattias säger: »De vill inte att man skriker och gormar på 
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dem så mycket.« Samtidigt försvarar han ledares beteende i sådana situationer 
när han säger: »I och för sig måste man ju göra det också. Skrika och gorma 
behöver man väl inte, men säga till dem.« På ett sätt verkar barn och ledare 
överens om att ledare får, och dessutom ska, säga till barnen ibland. Men 
barnen har en särskild syn på hur de vill att ledarna ska kommunicera med dem. 
Barnen önskar att ledarna alltid har ett glatt och positivt sätt mot dem och inte 
att de är arga eller negativa. Samspelet mellan barn och ledare är oftast glatt och 
positivt, men ibland uppstår vad som kan betraktas som negativa och arga 
uttryck från ledaren gentemot spelarens beteende eller fotbollsprestation.  

Ledarna i lagen har också uppfattat att rättvisa är viktigt för barnen. Vad 
som tolkas som viktigt när det gäller rättvisa är relativt lika mellan ledarna och 
barnen. Ledarna uttrycker att de tror att spelarna anser det vara viktigt att 
ledarna kan dela rättvisa (lika bra) lag på träningarna, ge spelarna lika mycket 
speltid på matcherna och att de tillåts göra så gott de kan efter sin 
prestationsförmåga. Gabriel menar att han också uppfattat att spelarna vill att 
han ska vara: »juste som person.« Tommy säger: »Ja, de vill att jag ska hålla vad 
jag säger och lovar. Det tror jag är jätteviktigt i det här fallet. Sen också att 
kunna förlåta, den här distansen va’, att om jag gör ett fel ska jag medge det. 
Det är ingen idé att tjafsa utan man får vara ödmjuk.« Några krav på ärlighet 
uttrycker inte spelarna när de berättar om vad de förväntar sig av ledaren. 
Kanske tar spelare ledares ärlighet för given. Några ledare tror att barnen vill att 
de ska få ha roligt men det är inte heller något som barnen säger i intervjuerna. 
En förklaring till att barnen inte tar upp det kan vara att de utgår redan från att 
fotbollen är rolig. Min slutsats är att ledarna verkar ha relativt god förståelse för 
vad barnen förväntar sig av dem som ledare, även om ledarna inte alltid följer 
dessa önskemål. Vid matcherna har jag observerat att ledarna både toppar lagen 
och ibland har orimligt höga krav på spelarnas prestationer. 

Ledarnas förväntningar på barnen 
Det är mycket tydligt att flera av ledarna förväntar sig och kräver att barnen ska 
vara tysta och lyssna när ledaren talar samt att barnen förväntas göra som 
ledarna säger. Bilden som framträder ur ledarnas berättelser och i praktiken är 
att ledarna önskar en spelare som är seriös i sin inställning till fotboll och i sitt 
beteende både på träning och på match. Det gäller i både flick- och pojklaget. 
Tommy förklarar: »Alltså det är jätteviktigt att man påpekar en auktoritet, de 
ska känna att så här gör vi, så att de ska förstå informationen så att vi inte spiller 
tid på träningarna för att hålla på och gå igenom saker tre gånger. De 
disciplinära sakerna och att de ska vara tysta när vi pratar och det försöker vi 
påpeka hela tiden. Så lystring det kräver jag av dem. Sen förväntar man sig att 
de ska vara på rätt tid, med rätt utrustning och på rätt plats.« Sandra säger att 
hon vill att spelarna ska vara: »lyhörda och vara här för att träna och lära sig 
någonting, de ska vara lite skärpta och koncentrerade.« Ett argument för krav på 
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en allvarlig och seriös inställning är från ledarna att spelarna ska hinna lära sig så 
mycket som möjligt under den tid de är tillsammans. Mattias säger: »Det är ju 
så kort träningstid som man har. Så man har ju inte riktigt tid med en massa 
flams. Naturligtvis ska de få ha roligt och tramsa på lite grann men som sagt, 
när det är begränsad tid vill man ju att de ska få lära sig så mycket som möjligt.« 
Mattias ger uttryck för att förväntningarna på spelarna inte är absoluta regler 
som måste följas fullt ut utan att det är riktlinjer som vägleder individens 
beteende i samspelet med andra. En idé om att barn bara är med i barnfotboll 
för att lära sig fotboll verkar vara vanlig hos ledarna, men inte hos barnen. En 
förklaring till varför barnfotbollen blir allvarlig är att ledaren vill forma en 
spelare som lär sig mycket i fotboll under deras tid tillsammans som de sedan 
ska kunna prestera i fotbollsmatcherna. Kraven från ledarna på barns seriositet 
verkar vara en orsak till att det ibland blir en mindre lekfull och tillåtande miljö 
för barnen.  

Ledarna arbetar också med att få barnen att inte kritisera varandras 
fotbollsprestationer. Det är förbehållet ledarna att instruera spelarna och 
kritisera deras prestationer. Även om barnen uppfattat att de inte får kritisera 
lagkamraterna, händer det ibland. Frank menar att ledarna säger till spelarna att 
de ska vara snälla och inte kritisera varandra: »Vi försöker ju att säga det någon 
gång då och då. Och ibland så har det ju hänt saker och ting. Man har fått reda 
på bakvägen att någon har varit taskig med någon annan. Då försöker vi, utan 
att hänga ut någon, ta upp det. Och påminna om att vi är ett fotbollslag och vi 
är kompisar med varandra. Vi ställer upp för varandra, inte bara när vi spelar 
fotboll utan också privat och på skolan.« Ledarna vill fostra barnen till goda 
människor som tar hand om andra spelare i laget. Mats säger: »Det ser man ju 
inom laget att det har ju förkommit ibland alltså att spelarna, en del spelare, har 
kritiserat andra va’. Men det försöker vi (ledare) hela tiden ta ner va’ för att de 
inte klarar av att se det här i ett längre perspektiv. De som kanske inte riktigt 
lyckas så bra nu, kanske är de som blir duktiga fotbollsspelare när de börjar 
komma upp och vara 16-17 år. Det är det ingen som vet.« Ledaren anser att det 
är viktigt att ledarna är hårda mot de barn som kritiserar andra spelares 
prestationer. Sandra förklarar hur ledarna agerar: »De ska heja på sina 
medspelare och säga positiva saker. Om vi hör något så säger vi ett ord till och 
du får inte gå ut mer.« Den spelare som kritiserar andra riskerar således att inte 
få fullfölja matchen. Främst ser det ut att vara ledarens retoriska vapen. Ingen 
spelare har blivit ställd på sidan under någon match som jag observerat. Men 
hotet i sig kanske är tillräckligt för att få barnen att följa förväntningarna. 
Däremot när spelarna ropar någon kommentar till andra spelare på planen 
under matcherna har jag sett att ledarna säger till dem att vara tysta. Ledarna är 
hela tiden alerta och reagerar när spelarna kritiserar varandras prestationer.  

Ledarna förväntar sig också att barnen ska vara snälla mot varandra på andra 
sätt. De ska helst hålla ihop och inte gruppera sig i mindre grupper. Lottie 
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säger: »Alltså att de ska vara snälla med varandra, att det inte ska bli vissa 
grupperingar och så där.« På ett liknande sätt resonerar Frank: »Vi har försökt 
med att man ska vara kompis med varandra när man är på fotboll och även då 
på sidan om. Man är inte taskiga med varandra på ett eller annat sätt.« Genom 
ledarnas beskrivningar förstår jag att ledarna arbetar för att alla barn i laget ska 
vara snälla och bete sig som om de vore kompisar med varandra oavsett om de 
är det eller inte. Effekten av ledarnas budskap kan också bidra till att inverka på 
den socialisationsprocess som pågår mellan barnen i relation till kompisskapet 
vilket beskrevs i föregående kapitel. Ledarna missar på ett vis barnens sätt att 
interagera och påverka varandra. 

I intervjuerna får jag ett budskap från ledarna och ett annat från spelarna när 
det gäller ledarnas krav på barnen att bli duktiga fotbollsspelare. Mats säger: 
»Sen har ju jag då inte så starka krav på att alla ska bli jätteduktiga 
fotbollsspelare, utan det viktiga är ju att de kan vara med så mycket de vill och 
så länge de vill.« Mats argument visar att ledarna säger att det viktiga att barnen 
ska kunna vara med så mycket och så länge de vill i fotboll. Tvärtemot Mats 
uttalande ger barnen uttryck för att de upplever prestationsrelaterade 
förväntningar från ledarna vilket också praktiken visat. Malin i flicklaget 
berättar om ledarnas förväntningar på barnen: »De vill väl att man ska bli proffs 
som i damlagen. De vill ju att man ska vara jätteduktig och sådär. Det är ju 
deras önskan.« Lotta förklarar en situation: »Jag brukar tänka att jag vill våga 
nicka, men det vågar jag aldrig.« Vi andra småskrattar för hon säger det på ett 
roligt sätt och som om det är lite på skoj, men för henne är det stort allvar vilket 
blir tydligt när hon fortsätter: »Det är så jävla jobbigt… och ingen tror att jag 
kan nicka.« En del barn tycks ställa krav på sig själva för att leva upp till 
ledarnas förväntningar på fotbollsförmågan. Det som verkar vara mest jobbigt 
för Lotta är känslan av att andra inte tror på hennes förmåga vilket ledarna 
bidrar till att skapa genom att framhålla prestationens betydelse i 
interaktionerna i idrottstriangeln. 

Barnen upplever kraven från ledarna att prestera väl, särskilt på matcherna. 
Barnen förväntas under matcherna kunna genomföra vad de övat på under 
träningarna. På frågan när spelarna känner att de måste vara bra i fotboll säger 
Marie: »på matcherna.« Mika förklarar hur hon upplever ledarnas beteende: 
»Har man gått igenom mycket på en träning då förväntar de sig ju att vi ska 
kunna det.« Anneli verkar anse att det är en relativt acceptabel förväntning men 
påtalar också att ledarna inte alltid har all information om barnen när hon 
säger: »Jag tycker inte att det är fel att de tycker att vi ska kunna det vi har lärt 
oss, alltså det vi har tränat på. Men ibland om de inte vet att man har ont i 
knäet och så skriker de åt en…« Då känns det inte bra, menar hon. Ina påtalar 
vikten av rimliga förväntningar på prestationerna från ledarnas sida: »Man lär 
sig ju inte på en gång utan man måste ju träna.« Barnen anser således inte att 
det är helt fel att ledarna har förväntningar på deras fotbollsprestationer, men de 

 92



5 .  B A R N E N  O C H  L E D A R N A  

påtalar att ledarna ibland har orimliga förväntningar på dem i förhållande till 
den tid de har tränat på en färdighet eller att de kanske har en skada som gör att 
de inte kan prestera fullt ut. 

I många situationer på träningar och matcher har jag uppfattat att 
interaktionerna är mycket lika i flick- och pojklaget. En liten skillnad som jag 
uppfattade var att flickor och pojkar i matchsituationer ibland får skilda 
budskap när det gäller hur de ska agera med kroppen i fotboll. Flera flickor får 
budskapet att de ska vara tuffare, gå på snabbare och inte vara för snäll i 
närkamperna. Flera pojkar får däremot budskapet att de inte ska gnälla för lite 
smällar på kroppen, de ska tåla ett tufft spel och ge järnet på planen. Det är en 
liten nyansskillnad i kommunikationen mellan att ledarna i interaktionen med 
spelarna säger att flickor inte ska vara snälla medan ledarna förmedlar till 
pojkarna att de måste tåla ett tufft fotbollsspel. Det belyser hur ledaren bidrar 
till en genuskonstruktion i träning och match samt att de ibland ser olika på 
flickor och pojkar som spelar fotboll. Budskapet om att flickor inte får vara 
snälla medan pojkar ska vara tuffa innebär att pojkarna förväntas följa den 
stereotypen som gäller för män medan flickor förväntas gå emot den som gäller 
för kvinnor. Kanske är detta ett tecken på att en manlig norm aktiveras i 
barnfotboll som både flickor och pojkar förväntas anpassa sig till. Samtidigt 
pekar det också på att den traditionellt kvinnliga stereotypen utmanas i 
barnfotboll vilket inte den manliga gör som snarare uppmuntras. 

Om jag återgår till vad barnen uppfattat att ledarna förväntar sig förklarar 
Ola: »Det är ju bara att göra som de säger. Inte vara uppkäftig och så.« »Vi ska 
vara snälla mot varandra, små rara barn«, säger Lena och skrattar. Både flickor 
och pojkar är medvetna om och har således uppfattat att de vill att de ska lyssna 
på ledarna, göra som ledarna säger och vara snälla mot lagkamraterna. Däremot 
verkar de inte ha samma uppfattningar som ledarna när det gäller hur starka 
förväntningar ledarna har på barnens fotbollsförmåga. En förklaring till skillnad 
i uppfattningarna mellan ledarna och barnen kan vara just svårigheten för 
spelaren, men också för ledaren, att förstå vad som är rimliga förväntningar som 
ledare kan ställa på barnens prestation. Idrotts- och fotbollskulturen kanske 
bidrar till att höja kraven på barns prestation även om det i ledarnas perspektiv 
kanske inte är så viktigt att spelaren är duktig just nu, utan mer i barnens 
framtid. Både ledarna och spelarna kan sägas vara fångade i en illusion om 
prestationens betydelse. Ledare beter sig ibland som om det viktigaste är att 
barnen spelar bra fotboll.  

Ledarnas förväntningar på andra ledare i laget 
När det gäller förväntningar mellan ledarna på hur de ska vara som 
fotbollsledare verkar det till stor del handla om att ledaren ska klara av den 
specifika roll som den har inom laget. Tommy säger: »Det handlar om att jag 
ska klara de roller jag har fått i vårt team. Det tror jag… för det är ju någon 
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form av ett avtal vi tecknar med varandra. Att har vi en roll, vi ansvarar ju för 
saker och då är det ju så att då gör vi det«, betonar han. Genom att dela upp 
ansvaret mellan flera personer klarar ledarna och föräldrarna tillsammans arbetet 
med att driva ett fotbollslag för 11-12 åringar. Tommy förklarar: »Jag tycker det 
är oerhört bra att dela upp vem som jobbar med vad. Listar man rollerna man 
ska ha som ledare idag i ungdomsidrott, så är det ju kanske 10-15 olika roller 
och alla kan inte besitta allt. Sådana människor tror jag inte finns utan då måste 
man besätta det på olika personer va’.«  

Resultaten visar att det utvecklas olika förväntningar och krav på ledarna i 
lagen beroende på vilka ansvarsuppgifter de har. Flera av ledarna ger uttryck för 
att detta fungerar på ett självklart sätt, där alla ledare hjälps åt och vet sin 
uppgift. Frank säger: »Nej, jag tycker det har fallit sig så självklart det där. Det 
har liksom aldrig varit någonting. Vi pratar med varandra, vi säkerställer och vi 
försöker vara väldigt noga med vem som har ansvar för vad.« Jag tolkar ledarnas 
situation när det gäller ett delat ledarskap att det bidrar till att minska 
omfattningen på kraven på varje ledare. Det krävs ett delat ledarskap i 
fotbollslagen vilket också innebär en specialisering för ledarna mot specifika 
områden. Det finns också krav på en professionalitet där uppgifterna måste 
genomföras i enlighet med vad ledarna kommit överens om. 

Ledarna förväntar sig också av andra ledare att de kan sätta sig in i vad som 
är viktigt i laget och att de kan anpassa sitt beteende därefter. Tommy säger: 
»Ja, jag vill ju ha någon som är lätt att samarbeta med. För alla i den här 
truppen har ju en roll va’. Och så tror jag att man måste vara någon som är 
villig att foga sig i laget, hur styrkorna ser ut och alltså vara ganska mycket 
diplomat naturligtvis i början.« Citatet visar att förväntningarna är att en ledare 
ska vara ödmjuk, ta reda på vad som är viktigt för lagets medlemmar och 
anpassa sig efter lagets kultur. Frank säger om ledarens situation i barnfotbollen: 
»Man kan inte gå sin egen väg.« Mats förklarar: »Vi tre som fungerar som ledare 
nu har en ganska bra samsyn, även om vi är lite olika naturligtvis. Vi har ju 
hållit hårt på det där, att alla ska få vara med på träningarna. En person som 
liksom bekänner sig till den tron va’ och som naturligtvis är intresserad utav att 
hjälpa grabbarna i den här utvecklingen kan bli ledare.«  

Det krävs flera ledare för att bedriva barnfotboll vilket innebär krav på att 
ledaren ska anpassa sig till de andra ledarna i laget. Dessutom kommer 
förväntningar på ledarna från barnen, föräldrarna och idrottsföreningen. Frank 
relaterar förväntningarna i pojklaget till Norra IF:s nedskrivna policy: »Ja, det 
finns en skrivning i föreningen när det gäller olika sektioner och hur man ska 
vara som ledare. Vi ska försöka vara en förebild, det ska vara lek och ja, det 
finns jättemånga sådana där saker. Det är ju liksom ett policydokument som 
man ska försöka hålla sig inom, men sen så lever vi ju ett eget liv kan man säga.« 
Han menar att ledarna inte behöver följa policyn till punkt och pricka. Enligt 
Frank blir laget nästan som en levande organism med ett eget liv. Ingen från 
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idrottsföreningen kontrollerar lagets förehavanden på något sätt. För att bli 
accepterad som ledare i laget verkar det vara viktigast att anpassa sig till andra 
ledare och den rådande kulturen i laget än till idrottsföreningens riktlinjer.  

Några av ledarna säger att de vill att ledare i barnidrotten ska ha en särskild 
social kompetens för att kunna umgås med barn eller ungdomar, men också 
med föräldrar till barn i laget. Gabriel säger: »Att man liksom har en social 
kompetens att leda ungdomar. Det kan vara, till exempel, människosyn ─ hur 
man ser på dem som individer, hur man utvecklas, hur man tar hand om 
ungdomar, hur man pratar med ungdomar, att man pushar dem och att man 
hjälper dem att se saker som de kanske inte själva ser.« Ledaren förväntas också 
vara en positiv social förebild i sammanhanget. »Ja, man ska vara en positiv 
förebild för barna. Inte stå och röka och svära bland barna, komma bakis dagen 
efter, ha hett temperament, toppa laget och så vidare«, säger Sandra. Den 
sociala kompetensen förväntas också för att kunna hantera att föräldrar är en 
nödvändig del av barnfotbollens vardag. Tommy säger: »det gäller att kunna 
hantera folk och det gäller ju vuxenkontakterna med föräldrarna. Man måste se 
föräldrarna som resurser och att de är viktiga. Man ska gilla att vara med 
människor.« Detta innebär att ledaren förväntas ha en god social förmåga såväl i 
relation till vuxna som till barn. 

Det är bara någon enstaka ledare som säger att de förväntar sig att en ledare 
ska kunna något om fotboll. Tommy säger: »Någon som kan fotboll det tror jag 
är bra naturligtvis… och är intresserad.« Att få betonar fotbollskunskap kan 
tolkas som om det är många andra kunskaper som har en större betydelse när 
barn ska ledas i idrott eller också kan det vara så att vissa ledare tar 
idrottskunskapen för självklar. Det finns samtidigt ledare som upplever att det 
är den ledare som organiserar fotbollsövningarna och coachar på matcherna 
som anses som den viktigaste ledaren. Ledare i lagen utan fotbollskunskap 
känner sig inte som riktiga ledare enligt Lottie: »Jag är ju ingen riktig ledare 
känner jag. Ja det känns så. Jag tror det är för att jag inte har någonting med 
själva träningen att göra. Det är som att man tycker att Mattias och Tommy är 
de riktiga ledarna för de håller i trådarna med matcher och allt det här.« Att så 
få av ledarna betonar vikten av fotbollskunskap hos ledarna är förvånande när 
jag jämför det med att ledarna faktiskt anser att det bästa med barnfotbollen är 
att se hur barnen utvecklas fotbollsmässigt och att de dessutom under 
träningarna ägnar mycket tid till att teknik- och spelövningar.  

Föräldrarnas förväntningar på ledarna  
Föräldrarnas förväntningar på ledarna handlar främst om att ledaren ska kunna 
hantera barnen på ett positivt sätt så att barnen behåller sitt intresse för att spela 
fotboll. Föräldrarna ser gärna att ledarna har erfarenheter av barn eller 
ungdomar: »annars kanske det inte blir så bra«, säger Mischas pappa. Ledarna 
ska vara intresserade och motiverade utan att de behöver vara så duktiga på 
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fotboll enligt Evas pappa som säger: »Just i de unga åren behöver man ju kanske 
inte vara något fotbollsproffs för att träna sådana här barn. Utan det är ju mest 
att man håller på och tycker det är roligt«, säger han. Evas pappa förklarar: »Jag 
menar i den här åldern tycker jag ju mera att det är att man ska få dem 
intresserade, och inte skrämma bort dem. De är ju bara barn ändå.« Föräldrarna 
vill också som spelarna att ledarna ska vara positiva mot barnen. Antons 
mamma poängterar att det är viktigt att ledarna ger spelarna positiv feedback 
och att de inte behöver påpeka de negativa sakerna som händer. »Det är ju rent 
pedagogiskt«, förklarar hon. »Varför är det viktigt att de är positiva«, frågar jag. 
»Ja, de har varit små idoler, åtminstone för min pojke. Allt det de säger är 
verkligen lag«, förklarar hon. Det tolkar jag som om att föräldrarna sett att 
spelarna tar åt sig av det ledarna säger och att det får betydelse för spelarna 
vilket också ledarna är medvetna om som jag visade tidigare. 

Föräldrarna förväntar sig också att barnen behandlas rättvist av ledarna även 
om meningarna om vad det betyder skiftar. Enligt Nils mamma handlar det om 
att behandla alla spelare lika och att inte ledarna ska vilja vinna matcherna till 
varje pris. Antons mamma menar att klubbens riktlinjer är viktiga att följa: »att 
det inte ska toppas och… ja att alla ska få vara med och spela oavsett hur bra 
eller dålig man är. Det tycker jag är en jätteviktig bit i det hela«, säger hon. 
Annikas pappa är mer förstående om det blir lite tävlingshysteri bland ledarna 
fast han egentligen inte vill ha det så i laget. Han säger: »De (ledarna) har gjort 
det bra, men det är klart att det är lätt att de också drabbas av lite 
tävlingshysteri.« Vad som är rättvist är inte så enkelt att svara på och dessutom 
tycker föräldrarna olika. Pias pappa säger: »Det är jätteviktigt att de pushar… 
kanske speciellt de som är sämre och de som har dåligt självförtroende. De är ju 
de som behöver det mest.« Men även de som är duktiga i fotboll behöver pushas 
menar Kristinas mamma: »Men de här tjejerna som man kallar duktiga, har väl 
känt att de inte får den här extra klappen på axeln, när de gör någonting bra. 
Och det är väl en viktig sak att komma ihåg som tränare och ledare, att även 
berömma dem som är så kallat lite duktigare, att man inte får glömma bort 
dem.« Mischas mamma säger: »Jag tror beröm betyder mycket för spelarna. Att 
de någon gång under match får en personlig uppmuntran om att de är bra, även 
om de inte är så jätteduktiga i fotbollsprestationen.«  

Om jag övergår till vad ledarna uppfattat av föräldrars krav eller 
förväntningar så säger Gabriel: »Att vi är bra som personer som tar hand om 
deras barn… föräldrarna har förväntningar att det ska vara bra för deras barn… 
att det ingår som någon slags fostran i det också.« Sandra upplever att 
föräldrarna ibland kräver mycket av dem som ledare: »du ska som ledare vara en 
bra pedagog, du ska ha fysträning, du ska vara lite grann av psykoterapeut. Men 
det måste ju också ligga i föräldrarnas intresse att peppa barnen också.« Här 
understryker ledaren att hon anser att föräldrarna inte kan skjuta över allt 
ansvar på ledarna.  
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Att bli och vara en fotbollsledare 
I följande avsnitt ges en beskrivning av hur förväntningar förmedlas, förstås och 
följs i interaktionen mellan barnen, ledarna och föräldrarna samt hur ledarna 
medverkar i barnfotbollens socialisationsprocess.  

Förmedling och förståelse av förväntningarna 
Ledarna förmedlar sina förväntningar på barnen på olika sätt. Det kan ske 
genom att barnen tillrättavisas när de inte gör som ledaren tycker de ska göra 
eller genom att berömma spelarna när de gör som de sagt. Ett annat sätt som 
Gabriel nämner är att de berättar för några spelare som sedan pratar med 
varandra vilket gör att förväntningarna sprids inom laget. Dessutom säger 
ledarna direkt till föräldrarna som därefter förväntas se till att spelarna följer de 
förväntningar och regler som ledarna bestämt. Främst är det föräldrarna som är 
närvarande på träningarna som ledarna pratar med.  

För ledarna kan det vara svårt att veta om de beter sig på rätt sätt enligt 
andras förväntningar. Flicklagets ledare Sandra säger att hon försöker ta reda på 
det i flicklaget genom att be någon förälder lyssna efter »hur tonerna går bland 
föräldrarna för det är ganska bra att veta, för vissa saker kommer aldrig fram.« 
Sandra menar att föräldrarna ifrågasätter ledarna mer än vad barnen gör: »För 
jag menar det är ju deras små änglar du har att göra med.« Ledarnas roll är att ta 
hänsyn till alla barn i laget i större utsträckning än vad föräldrarna måste göra. 
Föräldrarna lyfter fram sitt eget barn mer än andras vilket är något som ledarna 
måste hantera i interaktionen med föräldrarna.  

Kommunikationen om hur individerna vill att det ska vara i 
barnfotbollspraktiken innefattar en process som inte kan sägas vara jämlik 
mellan barnen, ledarna och föräldrarna. Mellan barn och vuxna ser 
kommunikationen och möjligheterna att få bestämma och föra fram sina åsikter 
ut att vara omgärdad av särskilda konventioner. Ledarna menar att de har svårt 
att veta vad barnen vill. Flera ledare säger att spelarna inte talar om för dem hur 
de vill att ledarna ska vara utan att de får tolka spelarnas uppfattningar. Mattias 
säger: »Det är ändå bara något man känn. Att det funkar.« Frank förklarar att 
spelarna inte uttalar sina förväntningar på ledarna rakt ut utan att de kanske 
pratar mellan spelarna i pojklaget: »de pratar väl i gänget, va’. Vissa kanske har 
en lite mer öppen stil som kan komma och prata om egentligen vad som helst. 
Vissa är mycket mera tillknäppta. Men det är viktigt med en balansgång där 
också. Man vet ju inte själv hur nära man törs gå inpå ungarna heller«, berättar 
Frank vidare. 

Kanske är det för att barnen sällan direkt får uttrycka sina förväntningar på 
ledarna som ledarna uppfattar att spelarna inte har några särskilda förväntningar 
på dem. Ledarna kanske anser att de har kunskap om vad barnen vill och att de 
tycker att de uppfyller dessa. Ett annat sätt att förstå varför de inte uppfattar 
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några förväntningar är att barnen inte vågar säga vad som helst till en vuxen 
ledare eller att de anpassar sig så väl till ledarnas förväntningar och krav, som de 
sedan gör till sina egna. Det senare blir tydligt när Karin förklarar att hon och 
Lotta går tillsammans på en fotbollsskola: »Där ska man ju, typ på fredag, få 
upp bollen från marken och börja jonglera, få den på nacken, och sen ska man 
ner och göra tre armhävningar och upp och jonglera igen. Det ska man kunna 
tills på fredag och då ställer man krav på sig själv, för man måste kunna det då. 
Då står man ute och tränar så går det inte, då blir man sur och tänker jag måste 
ju klara det.« Lotta håller med och säger: »Jag kan inte ens få upp bollen på 
fötterna. Det kommer inte att gå för mig, jag är rädd att de ska bli vrålarga på 
mig.« Det verkar som om hon gjort ledares krav till sina egna. Resonemanget 
belyser också att spelaren kan ta ledarens förväntningar mer allvarligt än det 
kanske var menat från ledarens sida.  

Barnen kritiserar sällan ledarna uttryckligen. De förmedlar heller inte sina 
önskemål till dem, om inte ledarna frågar dem direkt. Barnen berättar inte 
heller för ledarna om de tycker något är fel. Håkan säger: »Nej, jag tror inte 
det.« När jag frågar varför de inte säger något till ledarna om hur de vill ha det 
förklarar Håkan: »Det är pinsamt. Men skulle han (ledaren) fråga: - Vad tycker 
du jag ska göra bättre, då skulle jag säga det«, fortsätter han. Detta visar att 
ledarna inte aktivt tar reda på hur barnen vill att de ska vara som ledare. Det 
innebär att ledarna egentligen inte har all kunskap om vad spelarna vill, särskilt 
inte vad de mer tysta tycker. Barn har svårt att kritisera vuxnas beteende medan 
vuxna kan kritisera barnen om de inte följer det förväntade i 
barnfotbollspraktiken. Åsa säger att ledarna ibland låter arg och skäller på dem. 
Jag frågar henne: »Kan du inte låta bli att lyssna om ledarna skäller på dig.« 
»Nej man lyssnar på allt«, menar hon. »Men säger inte spelarna något när 
ledarna skäller på er«, fortsatte jag undrande. »Man säger inget, det skulle man 
inte våga«, säger hon. Resultatet indikerar att när vuxna och barn interagerar i 
barnfotbollspraktiken har de vuxna ett tolkningsföreträde och en makt som gör 
att en del barn inte vågar säga något till de vuxna om de anser att ledarna 
handlar på ett felaktigt sätt eller om de har en annan åsikt än ledarna. 
Därigenom får ledarna en stor makt i praktiken. 

Men det finns också spelare som vågar säga till ledarna i vissa frågor. Anneli 
berättar: »Jag sa till dem. För jag hade spelat back i typ tre år och bara 
mittfältare någon gång. Då sa jag till, alltså att jag inte tycker det är roligt 
längre. Jag vill inte spela back, jag tycker det är jättetråkigt. Ja, då fick jag börja 
spela mittfältare. Alltså då och då. Men jag har aldrig spelat på topp.« Det finns 
några särskilda tillfällen för spelare att förmedla sina önskemål till ledarna under 
en fotbollssäsong. Linnea berättar att spelarna kan förmedla sig skriftligt vid 
något tillfälle i början eller i slutet av säsongen: »Det var på träningslägret sist… 
då får vi skriva vad vi vill att de ska förbättra för oss och vad vi tycker. Sen läser 
ledarna det.« En annan möjlighet spelare har är också att prata med en spelare i 
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laget som är utsedd till lagkapten. Denna spelare kan de andra barnen anförtro 
sig till om de vill framföra något anonymt till ledarna. Sällan hörde jag dock att 
något togs upp i laget genom lagkaptenerna. I slutet av studien fick en ledare i 
flicklaget ansvaret att samtala med flickorna i gruppen i början av vissa 
träningar där spelarna fick prata fritt om vad de ville och tyckte om det som 
hände i fotbollen. Jag upplevde att spelarna var aktiva i det sammanhanget och 
passade på att säga vad de tyckte. Om och i så fall vilken effekt spelarnas 
diskussioner fick i praktiken kan jag inte uttala mig om då studien avslutades 
relativt kort tid efter att dessa samtal införts. Men med tanke på att Håkan 
enligt ovan sa att han skulle svara om någon ledare frågade honom vad han 
tyckte, kanske detta kan vara ett sätt att aktivt ta reda på barnens åsikter 
kontinuerligt. 

I båda lagen har jag sett att ledarna ibland säger orealistiska saker i 
interaktionen med spelarna. Jag ser det tydligt vid ett tillfälle när en ledare 
skriker till en spelare mitt under matchen »du står ju still och sover.« Jag ser att 
spelaren inte alls står och sover utan springer för fullt på planen men på något 
sätt som ledaren tycker är felaktigt. Ibland ger ledarna ett budskap till spelarna 
att om de bara vill tillräckligt mycket kan de vinna matchen, vilket skulle kunna 
sägas vara en orealistisk förväntning då utgången av matchen också beror på 
motståndarnas kapacitet. Spelarna verkar ha mer realistiska förväntningar i 
förhållande till sin egen prestationsförmåga än vad några av ledarna ger uttryck 
för. 

Efter en cupmatch när flicklaget förlorat frågar jag Eva hur det kändes att 
spela match idag. »Bra«, säger hon och fortsätter: »vi brukar förlora mot Sund 
IK. De har vunnit cupen två år i rad.« Hon verkar nöjd och glad trots att de 
förlorat matchen. Ledarna ger dock inte uttryck för att vara nöjda och glada, 
varken under eller efter matchen. Det verkar finnas en utvecklad kompetens hos 
spelarna att tolka de situationsberoende förväntningarna som fotbollsledarna 
förmedlar, men inte alltid. När jag observerar en av pojklagets matcher blir en 
del i processen av skapadet av orealistiska förväntningar på att göra mål synbar. 
En pojke i motståndarlaget springer gråtande till sidan av planen och säger till 
sina ledare att han inte vill spela mer. Min första tanke var att han gjort sig illa, 
men han säger att han är ledsen för han inte gjort något mål. Då säger en av 
ledarna till honom »men man gör inte mål varje match.« Dessa ledare skrek ofta 
på spelarna att de skulle göra mål. Kanske är det lätt att barnen då tror att 
ledaren verkligen förväntar sig att de gör mål varje gång det har ett skottläge om 
de skriker »gör mål« etc. Men här blir det tydligt att lagets ledare vet att det inte 
är rimligt, även om det är vad de förmedlar till spelarna genom sitt beteende. 
För spelarna kan det innebära svårigheter att tolka vad ledarna egentligen menar 
och vad som är rimligt eller orimligt i ledarnas budskap. Det tycks som om 
ledarna egentligen har mer distans till verkligheten än vad de förmedlar i vissa 
matchsituationer vilket påverkar barnens upplevelser och handlingar. När 
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ledarna förmedlar orealistiska förväntningar på barnens fotbollsspel kan det vara 
en risk att barnen har svårt att tolka dessa och förstå hur de ska klara av att leva 
upp till förväntningarna, vilket jag tror de vill i de flesta fall. 

Resultaten visar att det kan vara skillnad på vilka förväntningar som 
aktiveras vid olika tillfällen vilket ytterligare försvårar kommunikationen i 
idrottstriangeln och förståelsen mellan barn, ledare och föräldrar. Främst 
handlar det om att ledarnas förväntningar på barnen verkar vara 
situationsberoende då de varierar beroende på om det är en tränings- eller 
matchsituation. Ledarna har högre förväntningar på spelarnas prestationer på 
matcherna än på träningarna. Följande sekvenser av interaktioner visar 
tillsammans att förväntningarna från ledarna på spelarna varierar från träning 
till match. På en träning med flicklaget ropar en ledare till en spelare som 
skjuter mot mål i en skottövning: »men skjut med vänstern« varpå spelaren 
svarar: »nej jag kan inte.« »Pröva«, fortsätter ledaren. Träningssekvensen visar 
att ledaren vill att spelaren ska träna på att skjuta med båda fötterna, även den 
fot som hon är sämre med. Det är ur ledarens perspektiv acceptabelt att 
misslyckas på en träning. Spelaren väljer däremot den fot som hon anser sig ha 
störst chans att lyckas göra mål med, det vill säga den fot hon är bättre med. 
Det omvända observeras vid en flickmatch när en ledare ropar till en spelare 
som just missat målet med sitt skott: »du behöver inte använda vänster fot, 
använd höger som du är bra på.« På matcherna verkar således ledaren inte 
acceptera att spelare misslyckas i lika hög grad som de accepterar på 
träningarna.  

Barnen tycks ha problem med att förstå ledarnas beteende när deras 
förväntningar ändras beroende på situation vilket visar sig vid en träning. Under 
pojklagets träning spelar barnen fotboll i två lag när följande utspelar sig. Ena 
laget släpper in ett mål och Tom skriker: »helvete, man måste ju möta bollen.« 
Kommentaren riktar sig till en medspelare som missat i föregående situation 
vilket är en anledning till att det blev ett baklängesmål. Ledaren Frank säger till 
Tom »tagga ner.« »Men man måste ju möta«, svarar Tom på ledarens 
tillrättavisning. Han får inget medhåll utan Frank fortsätter »det är bara 
träning.« Jag ser att Tom inte förstår vad ledaren menar eller vad ledarna anser 
vara fel i hans resonemang. En förklaring till deras missförstånd, som jag ser det, 
är att flera förväntningar vävs in i en och samma interaktion. Det som spelar in 
här ser också ut att vara förväntningen som handlar om att barnen ska vara 
positiva mot varandra och inte kritisera andras prestationer, men det säger inte 
ledaren direkt till spelaren. I sak anser nog Frank att spelaren har rätt i att man 
måste möta bollen. Det är ingen ovanlig instruktion i fotboll. Men barn får 
enligt ledarna i dessa lag inte säga åt varandra i kritisk mening. Det blir också 
tydligt att ledaren ser på träning på ett annat sätt än på match när han säger att 
det bara är träning.  
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I och med detta menar jag att vissa förväntningar som ledarna har på barnen 
är situationsberoende. Toms reaktioner belyser att barnen inte alltid gör samma 
skillnad mellan träningar och matcher som ledarna gör, utan de försöker hitta 
ett sätt att bete sig som anses rätt. En slutsats av dessa situationer är att ledarna 
och barnen ibland har skilda uppfattningar om vad som är viktigt i olika 
situationer, vilket skapar svårigheter i interaktionerna för att spelare och ledare 
ska förstå varandras handlingar och de förväntningar som de ger uttryck för. 
Ledarnas beteende visar att de tonar ner prestationskraven på träning till 
förmån för lärande och höjer kraven på prestation på matcherna där lärande 
inte alls verkar existera i ledarnas synsätt. Ledarnas beteende på matcherna är, 
som vi såg i föregående kapitel, av betydelse för hur barn upplever 
tävlingssammanhanget. Tävlingen i sig är positiv för dessa barn, men om 
ledarna förmedlar att de har höga och orimliga krav på barnens prestationer i 
matchen kan det leda till negativa erfarenheter för barnen. 

Ledares anpassning till andra ledare inom laget 
Ledarna har liknande uppfattningar om vad som är ledarens uppgift och vad 
som är viktigt i barnfotbollen. Både i flick- och i pojklaget ser ledarna ut att 
jobba utifrån sina specifika ansvarsområden även om ansvarsfördelningen ser 
lite olika ut mellan lagen. Ledarna försöker vara med vid varje träning och varje 
match, de verkar göra sina uppgifter som de tagit på sig och det är ordning och 
reda runt träningar och matcher. Ledararbetet ser ut att ha blivit rutin. Ledarna 
jobbar likartat från träning till träning och från match till match. De 
återkommande rutinerna sprider sig till barnen som vet vad de ska göra vilket 
visar sig inför uppvärmning innan en match. Ledaren Sandra säger till spelarna: 
»Ni vet vad ni ska göra.« Spelarna placerar sig i grupper om fem barn och börjar 
passa till varandra för att värma upp inför matchen. Jag noterar i 
anteckningarna att det är en lugn stämning, spelarna är aktiva och ledarna kan 
lugnt gå omkring bland dem på planen. Sandra säger: »Vi är så otroligt 
samspelta och så träffas vi (ledare) ju på fritiden också. Då blir det som på en 
annan nivå.« Det verkar som om ledarna vet vad de ska göra. Förväntningarna 
mellan ledarna verkar vara klara. Enligt Mats är det ovanligt att ledarna inte gör 
det som de tagit på sig. Han säger: »Det är inte någon ledare som liksom utan 
att ha meddelat i förväg inte genomfört något som de ska, det har jag inte varit 
med om.«  

När det kommer nya ledare till lagen, vilket hände vid ett tillfälle under 
studiens gång, ser det ut att vara viktigt att följa andra ledares förväntningar på 
anpassning till de etablerade sätten att bete sig som ledare inom laget. Tommy 
förklarar hur ledarna väljer ut nya ledare: »Man har ju lärt känna dem innan, 
och efter det har man kunnat lyfta in dem i roller. Om det är någon annan som 
man inte har någon vetskap om, då skulle man vilja ha den möjligheten att 
kunna sålla på något sätt.« Tommy ger uttryck för att det är ett slags val som 
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lagets etablerade ledare gör när nya ledare kommer till lagen. Jag fick följa en 
process i pojklaget där ledarnas socialisation och krav på anpassning till övriga 
ledare i laget blev mycket tydligt. En förälder kom till pojklaget för att hjälpa 
till som ledare, men han slutade rätt fort för att han, som jag ser det, inte levde 
upp till de andra ledarnas förväntningar. Ulf var den nya ledaren som 
presenterades på en av pojkarnas träning i början av juni. Det såg ut som om 
Ulf gick sin egen väg direkt i början utan att ta reda på vilken syn som gällde i 
laget, vilket skulle vara tvärt emot ledarnas önskemål som de berättat för mig. 
När den nya ledaren var med på match första gången noterar jag följande: 
»Mats är för ovanlighetens skull ensam ledare idag. Han får dock hjälp av den 
nya ledaren Ulf. Under matchen ger Mats lugn feedback till spelarna på planen 
medan Ulf ger mer intensiv feedback och skriker till spelarna. Stämningen blir 
upphetsad på och utanför plan. Ulf bestämmer som om han vore en ordinarie 
ledare.« I fältanteckningarna skriver jag: »jag känner mig lite illa till mods över 
den hetsiga stämningen. Jag har inte upplevt detta tidigare under mina 
observationer. Vad beror detta på? Är det för att cupmatcher är något speciellt 
eller är det att de fått en ny ledare i laget?  

Redan under efterföljande observation pratar jag med Ulf som är öppen och 
berättar för mig: »Jag skulle inte ha varit med på matchen i går, för då kom 
Gabriel tillbaka«, säger han. Här förstår jag att det hände något på den 
cupmatch som jag inte var med på. Ulf säger att han inte vet sin roll i laget och 
att han har svårt att vara tyst vid sidan av planen.« Det är nog antagligen det 
som är orsaken till att det uppstått en negativ interaktion mellan ledarna Jag 
anar vid detta tillfälle att han blivit tillsagd av de andra ledarna i laget. Vidare 
får jag vara med om ett samtal mellan Ulf och Mats som belyser en del av 
processen som får konsekvensen att det verkar som om Ulf självmant väljer att 
inte fortsätta som ledare i pojklaget medan jag tolkar det som att en viss press 
från lagets övriga ledare också finns med i beslutet. Innan nästa match pratar 
Mats med Ulf om att det är viktigt att vara flera ledare i ett ungdomslag men 
han menar att tre är perfekt, vilket de redan är om inte Ulf är med. Ulf frågar 
då om de klarar sig utan honom och berättar att han känner att det kan bli för 
mycket att vara med i två lag, då han redan är ledare i ett annat lag i föreningen. 
Detta samtal kan tolkas som att de gemensamt kommer överens om att det är 
bäst om Ulf inte fortsätter i laget.224  

Socialisationsprocessen innebär i detta fall att konflikten löser sig rätt 
osynligt genom ett resonerande samtal. Det blir mycket tydligt genom denna 
period av fältarbetet att den nya ledaren inte alls följde förväntningarna på att 
vara diplomatisk i början och foga sig in i lagets synsätt och kultur. Därför blev 
han också utesluten av ledarna vilket är min tolkning av processen. Urvalet 
                                                      
224 Han är ledare för ett flicklag i föreningen samtidigt som han har en son som nyss börjat i detta 

pojklag. 
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kanske gick för fort för ledarna och de visste inte hur Ulf skulle bete sig. 
Samtidigt kan sägas att lagets ledare inte heller gav honom så mycket tid att få 
lära sig vad som förväntades av honom och eventuellt visa att han kunde 
anpassa sig. Ulf slutade inom tre veckor efter att han börjat. Situationen visar 
också att interaktionen inte alltid är så tydlig när det gäller vilka krav och 
förväntningar råder mellan medlemmarna i idrottstriangeln. Det är i många fall 
något som individen förutsätts förstå själv. Ledarna verkar inte i detta fall ha 
förklarat för Ulf vilka krav och förväntningar som gäller för ledare på att 
anpassa sig till varandra och kulturen i laget.  

Ledares makt och påverkan på barnen  
Förväntningarna från ledarnas sida på barnen att de ska lyssna på och lyda 
ledaren, aktiveras i samspelet mellan ledarna och barnen både vid träningar och 
vid matcher. På ett träningsläger noteras i fältanteckningarna hur en ledare 
förmedlar sina förväntningar på spelarnas sätt att vara disciplinerade. »Lystring 
som jag säger«, poängterar Tommy för spelarna i flicklaget. »Koncentration, det 
ska vara som i skolan. Det är ni bra på, ni lyssnar på lärarna«, fortsätter Mattias. 
För att få spelarna att lyssna på ledaren bättre säger Tommy att de »låter dem 
sitta ner för att öka lyssningsgraden.« Han berättar för mig att de tränat barnen 
att vara tysta: »Vi ställde in dem i målet och satte på dem västar, gula vid en 
stolpe och blå vid den andra, sen fick de stå där och försöka vara tysta. Det 
gjorde vi från början, det var det allra första.« Hans uttalande visar att när 
barnen började spela fotboll startade ledarna direkt lärandeprocessen för att 
forma barnen till disciplinerade spelare som ska lyda och underordna sig 
ledarna. Jag tolkar det som om ledarna anser att de har en rätt och kanske en 
skyldighet som barnfotbollsledare att bestämma över barnen på det viset. 

Ett annat sätt för ledarna att få spelarna att lyssna och göra som de vill är att 
använda positiv förstärkning och berömma dem. I fältanteckningarna noterade 
jag vid en pojkmatch: »Vid samlingen efter matchen verkar många spelare vilja 
gå hem. Spelarna letar efter sina kläder, nycklar och annat de har haft med sig. 
Gabriel försöker få pojkarna att vara tysta. Han säger »ingen går förrän vi 
snackat.« Gabriel säger när spelarna samlat ihop sig nära ledaren: »bra spelat i 
andra halvlek killar, ni visade att ni tog i närkamperna och framförallt att ni 
lyssnat. Nu tar vi med oss det här och börjar spela fotboll redan i första halvlek 
nästa gång.« Spelarna säger inget i den samlade gruppen utan börjar småprata 
med varandra. Alla spelarna går mot planens kortsida där fika serveras av 
föräldrarna. I denna interaktion förstärker ledaren betydelsen av att spelarna 
lyssnat på ledaren i pausen. 

I fält har jag noterat att både flickor och pojkar ofta försöker följa ledarnas 
förväntningar på att vara tysta och lyssna vid träningar och matcher. I 
fältanteckningarna noterades: »Mattias visar en övning på en taktiktavla, 
flickorna är tysta och lyssnar på honom. Spelarna försöker sedan göra som 
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Mattias visar.« Under pojkarnas träning noterade jag: »spelarna lyssnar och är 
koncentrerade på att göra som Gabriel säger. Gabriel är med hela tiden i 
situationerna. Efter 20 minuter säger han: »nu kan ni dricka och sen kommer ni 
tillbaka hit.« Men spelarna följer inte alltid ledarnas önskan om att de ska lyssna 
på ledarna utan ledarna får kontinuerligt säga till spelarna.« Det delade 
ledarskapet ger också ledarna möjlighet att hjälpas åt för att få spelarna att göra 
som ledarna vill. Jag noterade att när två pojkar inte lyssnade på Gabriel fast 
han sagt åt dem då gick Frank in och tog över och upprepade tillsägelsen om att 
lyssna på ledaren.  

Som jag uppfattade det hade barnen tagit till sig ledarnas budskap då de ofta 
var seriösa och allvarliga till sitt fotbollsspel när de väl satt igång en träning eller 
match. Vid en flickträning där några av ledarna och föräldrarna var med och 
spelade på planen noterade jag: »Det är en avslappnad stämning, de vuxna 
skrattar åt varandra på plan, men det gör inte barnen på samma vis. Barnen tar 
spelet seriöst och är koncentrerade på sina uppgifter. De verkar göra så gott de 
kan för att följa ledarnas önskemål.« Situationen visar att det gäller olika regler 
för barn och vuxna, barnen ska vara seriösa även om ledarna för tillfället skrattar 
och inte tar det så allvarligt på fotbollsplanen. Jag frågar Frank om spelarna i 
pojklaget följer dessa förväntningar på disciplin och lydnad. »Nej, inte till fullo. 
De är för små så det är ju fullt naturligt. De ska ju inte göra det heller de är ju i 
den åldern«, säger han. Frank menar att han har förståelse för att spelarna inte 
följer förväntningarna helt på grund av deras ålder. Han antar här barnens 
situation och perspektiv i nuet. Men i nästa mening övergår han till att betona 
ledarens roll i relation till barnets framtid. »Men sen så måste man ju samtidigt 
träna dem, på att även om de protesterar mot saker ibland, så måste man 
försöka hålla en linje och visa eftersom jag är ledare så är det jag som bestämmer 
och det här ska vi göra. Man måste ställa högre och högre krav på dem. Jag 
menar de blir ju tretton nästa år och sen blir de fjorton.« Det beskrivna visar att 
ledaren har ett annat perspektiv än barnen, det framträder ett 
framtidsperspektiv hos ledaren där han kopplar ihop sina handlingar i nuet med 
barnets framtid inom fotbollen. Ledarens beteende och makt över spelarna 
legitimeras med argument som grundas i att det är något som barnen behöver i 
framtiden.  

Förväntningarna på barnen att vara seriöst inriktade på fotboll ser dock inte 
ut att stå i motsats till att de ska ha roligt. Även om det finns förväntningar på 
en seriös inställning hos spelarna är det ofta en lättsam och positiv stämning i 
interaktionen mellan barnen, ledarna och föräldrarna i båda lagen vid träningar 
och matcher. Jag har observerat att många av barnen är lekfulla och flamsiga 
ibland, vilket innebär att de inte följer ledarnas förväntningar på koncentration 
och prestation fullt ut. De tillåts också flamsa ibland men de blir ofta tillsagda 
av ledarna när de upplever spelarna som okoncentrerade. Vid en av pojklagets 
seriematcher noterade jag följande: »Några spelare som kommit ut för att byta 
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pratar om annat än fotboll, de småskrattar och flamsar. Då kommer Gabriel 
och ställer sig bakom dem utan att säga något som för att visa sin närvaro. 
Spelarna fortsätter flamsa. Efter en stund säger Gabriel åt dem »det är för 
mycket flams nu«. Ledaren förmedlar här till spelarna att det finns en gräns för 
hur mycket de får skratta och flamsa. Den gränsen tycks vara lägre på matcher 
än på träningar även när de står på sidan av planen. Det verkade som om 
Gabriel först försökte få dem att tystna bara genom att vara fysiskt närvarande, 
men när de inte tystnade fick de en direkt verbal tillsägelse. Ledarna förmedlar 
till spelarna att flamset inte får gå ut över deras seriösa inställning till 
fotbollsspelet för mycket. Min tolkning av ledarnas beteende är att ledarna har 
mer makt än spelarna att bestämma över vem som får flamsa och när det får 
ske. Det finns en slags gräns som spelarna inte får överträda.  

Att följa eller inte följa förväntningarna 
Ledarna följer inte barnens och föräldrarnas förväntningar på att barnfotbollen 
inte ska vara så prestationsinriktad. Även ledarna ger ibland uttryck för att de 
inte vill att prestation och att vinna matcher ska få gå ut över andra värden i 
barnfotbollen. Men ledarna verkar ha svårt att stå emot prestationsinriktningen 
och viljan att vinna när det gäller matcherna. Det verkar som om ledarna ibland 
handlar i relation till barnens prestationer på ett sätt som inte stämmer med hur 
ledarna säger att de vill vara. Ledare som säger att de inte har så stora 
förväntningar på barnens prestationsförmåga förmedlar ändå i interaktionerna 
med barnen att de förväntar sig att spelarna ska vara duktiga i fotboll. Ibland 
kan ledare genom tystnad i förhållande till någon ledare som är ännu mer 
prestationsinriktad, ändå bidra till att legitimera inriktningen mot prestation. 
Ledarna säger sällan emot varandra. Det skiljer sig dock åt mellan ledarna hur 
prestationsinriktade de är gentemot barnen.  

Några ledare förmedlar tydligt att de vill att barnen ska kunna genomföra 
det som de tränat på under träningarna också under matcherna vilket Anneli 
vittnar om. Hon säger: »Om de gör en jättesvår övning på en träning, alltså som 
de tycker att man borde ha klarat och kanske du är en av få i laget som inte har 
det då kan man ju bli ledsen… Och så säger dom »jamen, du ska göra som vi 
har tränat«, och så kan man inte övningen. Då blir de jättesura på en och 
skriker på en, och då spelar man ju ännu sämre om man blir ledsen.« Jag tolkar 
hennes resonemang som att interaktioner där höga förväntningar på spelarnas 
prestationer uttrycks av ledarna kan leda till att spelarna blir ledsna men också 
till att barnen presterar sämre fotbollsspel, vilket är tvärtemot vad ledarna 
egentligen vill. Det finns några tillfällen, särskilt i matcherna, där det blir synligt 
att ledaren vill att spelarna ska prestera på »toppen« av sin fotbollsförmåga, till 
och med »över« sin förmåga. Vid en match säger Tommy till spelarna i 
flicklaget: »BK-spelarna har mycket bättre teknik än oss, det här duger inte.« 
Vad ska barnen svara på ett sådant påstående tänker jag. Barnen säger heller 
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ingenting utan fortsätter som de brukar göra på matcherna. De byter med 
varandra, dricker vatten och småpratar på sidan av planen.  

Sandra hjälper oss att förstå varför de som ledare ibland säger en sak och gör 
en annan i relation till spelarnas prestationer. Hon belyser svårigheterna i att 
hantera sina känslor i förhållande till det budskap hon säger att hon vill 
förmedla till spelarna när hon ställer följande fråga till mig: »Hur ska jag kunna 
förmedla att det inte är så viktigt att vinna när jag i cupmatchen inte vågade se 
på när matchen skulle avgöras genom straffar. Då gick jag upp i skogen…« Hon 
visar på en självkritik av sitt handlande och menar att de som ledare hetsar upp 
sig på matcherna och därför blir negativa. Utifrån hennes beskrivning förstår jag 
det som att ledare inte alltid kan antas vara så rationella som de vill vara, utan 
att känslorna i situationen påverkar deras beteende. Samtidigt visar Sandras 
beteende att det finns en stark tävlingsinriktning inom barnfotboll. Ledarna 
talar medvetet om hur de vill att barnfotbollen ska vara för att det uppfattas 
som en god barnfotboll, men att de inte förmår följa det i alla lägen, särskilt inte 
i matchsituationer. 

Under fältarbetet har det varit vanligt att ledarna ger berömmande och 
uppmuntrande kommentarer som »bra passning Anton, perfekt« och 
tillrättavisande och förbättringskommentarer som »hårdare pass, var mer 
aggressiv, stå inte still och titta på, jobba hårdare« till spelarna. Det sker högt 
och tydligt så alla på planen hör vad ledaren säger. Budskapet till barnen att det 
är viktigt att prestera och förbättra sig i fotboll tror jag förstärks genom att 
ledarna kontinuerligt värderar och verbalt kommenterar spelarens 
fotbollsprestationer vid träningar och matcher på detta sätt (vilket spelare inte 
får göra). Att betoning på prestationer går hand i hand med betydelsen av att 
vinna matcher ser jag vid en match med flicklaget. I fältanteckningarna skriver 
jag följande: »Det är en positiv stämning som råder. Laget har medgång och 
spelövertag i matchen. I pausen säger Mattias till flickorna att samlas runt där 
han står. Mattias är full av beröm. Han säger att de spelar otroligt bra, varför 
han bockar åt tjejerna och säger: det är det enda jag kan göra. Det är bara att 
fortsätta spela så här, men vi får inte slappna av för vi har inte vunnit än. Det 
står bara 1-0 till oss just nu.« Genom dessa kommentarer signalerar ledarna till 
spelarna att det är viktigt att den goda prestationen leder till vinst. Ledarnas 
beteende och interaktioner med spelarna bidrar till att reproducera kraven på 
prestation som betydelsefulla för att kunna vinna fotbollsmatcherna. 

Resultaten visar också att spelarna verkar transformera ledarnas 
förväntningar på prestation till att bli krav på dem själva. Spelarna har lärt sig 
att acceptera den prestationsinriktning som ledarnas beteende bidrar till att 
etablera. Detta ger en inblick i hur själva socialisationsprocessen går till. Det blir 
särskilt tydligt när ledarna introducerar offsideregeln på träningar under hösten 
året innan de ska börja spela med offsideregeln på fullstor plan med 11 spelare i 
laget. Vid första träningen efter att ledarna i flicklaget introducerat offsideregeln 
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och tränat på den i spel skrev jag i fältanteckningarna: »När de spelat över hela 
11-mannaplanen kommer Elin ut för att byta efter en stunds spel. Elin säger till 
mig att lagkamraten Morina haft mardrömmar om att hon kommer att springa 
offside. »Hon tror hon kommer att göra det hela tiden«, säger Elin. Jag noterade 
att det efter förra träningen såg ut som om spelarna har börjat skapa nya 
förväntningar på sig själva (och på andra) i relation till offsideregeln. Det visar 
sig att Morina springer offside några gånger ute på plan.« Hon fick således sin 
»mardröm« uppfylld. Efter några träningar ger ledarna intryck av att de vill att 
spelarna ska hantera offsideregeln i matchsituationerna. De planerar och deltar i 
både träningsmatcher och en cup med 11 spelare på plan (fast de fortfarande 
spelar i en 7-manna serie). Ledarna kommenterar offside ofta i dessa matcher. 
Särskilt när det gäller försvarsspelarnas prestationer i relation till offsidespelet.  

Det finns situationer där ledare förmedlat till spelarna att de kan lyckas bara 
de vill och anstränger sig. Jag noterade detta i fältanteckningarna vid en 
flickmatch. Tommy säger till flickorna innan matchen: »Nu ska vi ta det här. 
Det beror på er själva nu. Planen är fin utan en massa tuvor, så går inte 
passningarna fram är det ert eget fel.« Det innebär att ansvaret för att vinna 
matchen läggs på spelarna. Som om barnen själva kan avgöra matchen 
oberoende av andra faktorer som exempelvis motståndarens fotbollskompetens. 
Ledarna förmedlar i denna situation orealistiska förväntningar på barnen. På 
träningarna kan jag se att ledarna interagerar med barnen mer i enlighet med de 
förväntningar som de uttryckt i intervjuerna. Sandra försöker själv förstå varför 
detta sker när hon säger: »När vi ser att spelarna inte spelar så bra som vi vet att 
de kan blir man mer frustrerad. Skulle man veta att de inte kan, skulle man inte 
säga något. Men vi vet ju vad de kan.« Här ser jag det som att ledarnas kunskap 
om barnens tidigare prestationer styr deras beteende. Det innebär att kraven 
från ledarna blir att spelarna förväntas prestera på toppen av sin förmåga i laget 
för att ledarna ska vara nöjda. Gabriel säger till mig att han förstår att en spelare 
på plan kanske själv anser att han gör sitt bästa även om det inte verkar så för 
ledaren. Han säger att han funderat på detta ibland. Frank förklarar att han 
upplever svårigheter när vuxna och barn, som har olika sätt att vara, möts i en 
barnfotbollspraktik. »Man måste ju försöka komma ihåg själv att det fortfarande 
är lek, lek, lek… Man kommer på sig själv ibland va’ men stopp det är faktiskt 
lek, nu är jag för hård«, säger han om sig själv. Gabriels och Franks 
reflekterande indikerar att ledare och spelare kan se på det som sker på olika 
sätt.  

Förväntningarna på ledarna om att de ska vara positiva och rättvisa mot 
barnen finns såväl från barnen som från föräldrarna. Även ledare talar om att de 
tänker kring rättvisefrågan i sammanhanget. Dessa förväntningar följs inte alltid 
av ledarna. Spelare upplever exempelvis orättvisa när ledare låter spelare delta i 
olika övningar vid samma tillfälle. Att individanpassa övningarna till spelarnas 
förutsättningar eller prestationsförmåga kan tolkas negativt av spelarna även om 
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det är ett försök från ledarens sida att anpassa träningen så alla får lika 
utvecklingsmöjligheter. Hanna och Lena förklarar att det hänt i flicklaget: »Ja, 
de bra får göra lite snabbare övningar och de lite sämre får göra lite 
långsammare för att det ska bli lättare för dem som är lite sämre.« » Är det inte 
bra«, frågar jag. Lena som säger: »Nej, det är ju bra om de som är bättre får 
träna, men det är ju kul om alla får göra samma sak. Så det inte blir sån där 
skillnad«, säger Hanna. Det verkar som om barnen inte vill att skillnader i 
prestationsförmåga ska ligga till grund för hur ledarna organiserar träningarna 
för då blir skillnaderna mellan barnens prestationsförmåga ännu tydligare. 
Kanske kan det bero på att barnens kompisrelationer också kan påverkas av hur 
duktiga de är i fotboll. Därför kan det vara viktigt att skillnaderna osynliggörs så 
gott det går i barnens perspektiv. Resultaten visar att ledarna och barnen ibland 
har skilda synsätt och tankar om en handling och dess konsekvenser.  

På samma sätt kommer ledares och barns skilda synsätt till uttryck när det 
gäller toppning i barnfotboll. Barnen upplever det som toppning när ledarna 
placerar spelarna i olika byten efter prestationsförmåga på matcher. Det går 
emot spelarnas, särskilt flickornas, förväntan om att alla spelare ska behandlas 
rättvist och lika. Anneli förklarar: »Om man byter i det tredje bytet som aldrig 
brukar bli helt, då får man ju aldrig dubbla. Men det brukar första bytet få. Och 
då om man hamnar i tredje bytet några gånger i rad. Då känner man sig 
jättedålig. Alltså som, Jaha, vad är det för fel på mig då? Varför får jag inte vara 
med i första, och andra, och dubbla?« Hon belyser att det finns möjligheter att 
låta några spelare spela mer än andra när de har 7 spelare på plan där flera 
formationer ska turas om att spela på planen. När ledarna låter 
prestationsförmågan styra formationen av laget ser det ut som om risken ökar 
för att spelarnas ska uppleva att de behandlas olika och därmed orättvist. 
Mattias anser att de som ledare tar hänsyn till rättviseaspekten när de formar 
laget inför matcherna. »Vi har ju försökt göra bytena så de är ganska 
jämnstarka. Så att de är jämn nivå på dem. De som inte kommit så långt, de 
krigar ju ännu bättre om de får vara för sig själva. Annars litar de bara på dem 
som kommit en bit på väg«, säger han. Det betyder att flera av de bästa spelarna 
placeras i samma byte av ledarna och flera av de sämre i ett annat, vilket är 
tvärtemot några spelares uttryckta önskemål.  

Man kan förstå det som att spelare och ledare ser på rättvisa eller toppning 
på olika sätt. Barnen vill inte att ledarna ska lägga upp barnfotbollen utifrån 
spelarnas prestationsförmåga som de ofta gör. Det kan uppfattas som orättvist 
av barn att behandla dem olika beroende på prestationsförmåga. Även positivt 
beröm från ledarna tycks kunna leda till att spelare upplever orättvisa. Karin 
berättar: »För vissa räcker det med att slå en passning för att få beröm. När jag 
kommer ut från plan, så får jag veta att jag ska göra något ännu bättre.« Hon 
upplever således att hon inte får beröm på samma sätt som de som är sämre i 
fotboll utan att hon måste prestera mer vilket hon uppfattar som orättvist. När 
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jag frågar Mattias i flicklaget om detta säger han att de nog är så men att han 
inte tänkt på det. Ledarna upplever att det är svårt att behandla alla spelare lika. 
Mattias förklarar: »Det är väl det jobbigaste med det hela. Att det ska bli något 
så när rättvist. Både för de som tränar supermycket och de som inte tränar 
mycket… men vi försöker ju att alla ska få spela ungefär lika mycket.« Citatet 
visar att det är svårt att hantera spelarnas matchtid i relation till hur mycket de 
tränat på ett rättvist sätt. Min slutsats är att det tycks vara svårt för ledarna att 
förstå vilka konsekvenser ett ledarskap som ofta tar sin utgångspunkt i barns 
prestationsförmåga, kan få för barnens upplevelser och erfarenheter.  

Att ha egna barn i laget är också en svårighet för ledarna att hantera, särskilt 
i relation till att de ska vara rättvisa mot alla spelare. Ledare vill inte att deras 
egna barn ska få fördelar som andra inte får. Frank förklarar: »Han går ju inte 
till någon annan ledare och säger saker som han kanske säger till mig. Då kan 
det bli mycket snack när man kommer hem.« Ledarna i pojklaget överlämnar 
därför sina barn till andra ledare när barnen har synpunkter på något. Frank 
berättar: »Jo, vi försöker ju liksom styra det så att jag ska slippa ta konflikt med 
min son va’. Om han säger nu har jag fått spela för lite, nu är det min tur att 
vara med. Då är det någon annan som tar den dialogen va’.« Jag noterar detta 
under en pojklagsträning: »Gabriel går runt och ger spelarna olika kommentarer 
som »alerta, kom igen, bättre fart på benen.« Gabriel försöker få en grupp 
spelare där hans son är med att röra sig mer. Han säger direkt till sin son »kom 
igen nu.« Det ger inget större resultat så han ber Frank komma och ta hand om 
den gruppen. Frank kommer direkt och försöker få fart på övningen.« Redan i 
början av övningen kallade Gabriels son sin pappa för »knövelpappa« för att visa 
sin kritik mot hur han delade in lagen. Här urskiljer det sig att relationen och 
interaktionen är en annan mellan ledaren och det egna barnet än till övriga 
barn.  

De dubbla rollerna som ledare och förälder innebär också att ledaren måste 
hålla igen med sina känslor gentemot det egna barnet. Sandra berättar hur hon 
upplever det att ha barn i flicklaget: »Många gånger kan jag känna att det är 
jättesvårt att vara ledare och ha egna barn med. För jag kan komma på mig själv 
när hon gör någonting bra… då blir jag så här väldigt översvallande med 
beröm, men alltså jag har kommit på mig själv så att jag ger akt på det där.« Jag 
tolkar ledarnas hantering av dessa situationer som ett led i att leva upp till att 
vara en rättvis ledare. Det innebär att en ledare i barnfotboll ibland måste 
kunna distansera sig från sitt eget barn för att inte bryta mot förväntningar på 
rättvisa. Det blir därför svårare för ledare att i interaktionerna med barnen 
hantera rättviseperspektivet då de själva har barn i lagen. Dessutom verkar det 
som om barnen öppet vågar ifrågasätta sina egna föräldrar mer än andra ledare. 
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En slutsats är att relationen till eget barn i laget får konsekvenser för hur 
ledarna, men också barnen, handlar på träningarna och matcherna.225  

När ledarna inte följer det som förväntas av dem så är föräldrarna osäkra på 
vad som händer. Det kan vara så att föräldrarna pratar med varandra, funderar 
Nils mamma. Hon är dock mer bestämd om att: »det måste komma upp på 
något vis«, när föräldrarna är missnöjda. Evas pappa säger att föräldrarna inte 
säger ifrån direkt om ledarna inte gör som de förväntas göra, utan han menar att 
ledarna till slut förstår genom olika indikationer från omgivningen. Det blir en 
slags passiv och försiktig protest från föräldrarna när de ska kritisera ledarna. En 
anledning till försiktigheten är deras medvetenhet om att ledarna arbetar ideellt. 
Evas pappa säger: »Egentligen är väl alla glada att det är någon som tar tag i det. 
För det är ju mycket tid de lägger ner, de som är tränare.« Därför lägger de sig 
inte i ledarens sätt att styra laget, vilket gör att ledarna får mycket makt att 
bestämma över vad som ska göras och vad som ska betraktas som viktigt i 
verksamheten. »Det är klart att det här med laget det styr ju tränaren… och 
hela upplägget av det, det är ju ingen annan som lägger sig i det egentligen«, 
förklarar Evas pappa. Det som också kan ligga bakom är en viss rädsla att 
föräldrars kritik kan ge negativa konsekvenser för dem eller för spelarna enligt 
Kristinas mamma. Därför uttrycker inte föräldrarna så tydligt vad de förväntar 
sig av ledarna. 

Evas pappa menar att det är vid matcher och i själva matchningen som 
ledarna bryter mot föräldrarnas förväntningar om att prestationsnivån inte ska 
avgöra vilka som får spela. Exempelvis i avgörande matcher där vissa spelare får 
spela lite mer. Han menar att ledarna bryter förväntningarna på att inte toppa 
laget. »Jo, nog händer det. Det är ju som en gråzon hela tiden egentligen. Fast 
det kanske inte märks«, säger han. Han berättar samma sak som spelarna, att 
när barnen spelar i flera kedjor kan de ibland vara udda spelare som innebär att 
några får dubblera: »Då blir det ju lätt hänt att det är vissa spelare (de duktiga) 
som får göra det. Det ser man ju.« Annikas pappa menar att toppningen märks 
för »de sätter ihop vissa spelare och kallar dem för superfemman«, säger han och 
skrattar. Men allvaret lyser ändå igenom när han talar om att det finns vissa 
barn som inte hamnar i superfemman och att deras föräldrar tycker det är synd. 
Evas pappa säger att han vill att ledarna inte ska »tänka allt för elittänkande.« 
Han värderar verksamheten och säger att ledarna i flicklaget gjort det bra trots 
den beskrivning han gjort av att de ändå toppar laget ibland. Att han uttrycker 
sig med orden allt för visar att han som förälder ändå accepterar en viss grad av 
elittänkande inom barnfotbollen men att det samtidigt finns en gräns 
någonstans.  

                                                      
225 Noterbart i sammanhanget att barnen inte sagt att de upplever några problem med att ha sina 

föräldrar som ledare, snarare det motsatta. 
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På frågan om vad som händer om det är någon spelare som bryter mot 
ledarnas förväntningar förklarar Tommy: »Ja, då säger vi åt dem. De som inte 
lyssnar de försöker vi att påpeka för, alltså vi försöker att säga det väldigt fint. 
Där kanske vi lägger in lite skämt och lite ironi om att »nu är det färdigt« och 
talar om att »nu måste vi skärpa till oss«.« Några spelare menar att de direkt får 
veta ledarnas förväntningar på dem när de bryter dem. Anton berättar att de får 
veta att de ska lyssna och inte slamsa: »De säger till och så där, de ryter till 
ibland.« Ledarna blandar således sina tillsägelser med skämt och ironi för att 
tona ner allvaret i sin kommunikation med spelarna. Det innebär att spelarna 
måste tolka ledarnas budskap, både kroppsligt och verbalt, vilket framträder i 
följande intervjusekvens med Hanna och Lena. 

 

Inger: Vad händer om man inte följer de här reglerna eller förväntningarna som 
finns på er spelare? Exempelvis om ni inte är snälla, inte lyssnar eller inte 
kämpar. 

Hanna: Ja, då blir man ju tillsagd. 

Hanna: Om man inte kämpar på planen då brukar de (ledarna) ju hota med att 
flytta härifrån men det är ju ingen som har behövt göra det. 

Inger: Hur känns det när de säger något sådant? 

Lena: Vi vet att det är på skoj men... 

Inger: Det är så? Känner ni när de skojar och när det är allvar? 

Hanna: Ja. 

Lena: Det ser man i ansiktet. Annars så ser de ganska allvarliga ut. Eller så ser de 
lite… skrattiga ut.  

Inger: Ni ser det på ansiktet om det är… 

Lena: Allvar eller inte. 

Lena: Det är blandning ibland. Ibland kan de byta ansiktsuttryck. 

 

Spelarna svarar inte så ofta på ledarnas uppmaningar eller tillrättavisningar 
verbalt utan de gör som de säger. Det verkar som om barnen lärt sig att 
underordna sig ledarna i hög grad även om de bryter ledarnas förväntningar 
ibland. Jesper belyser hur spelarna förhåller sig till ledarnas lydnadskrav: »Alltså 
vi bara spelar. Huvudsaken man får spela match i alla fall.« Jag ser det som ett 
tecken på att Jesper anpassar sig till ledarnas krav i rätt hög grad. Bara han får 
spela match som han uppskattar så anpassar han sig till ledarnas förväntningar 
även om han kanske inte alltid är nöjd med situationen. Det finns alltså en 
gräns för barnens anpassning till ledarnas budskap och förväntningar. En annan 
tolkning av Jespers uttalande är att han som spelare inte har så stora möjligheter 
att protestera mot ledarna utan därför väljer att underordna sig och inte göra så 
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stort väsen av ledarnas makt utan inriktar sig på det roliga, att få spela match. 
Här ser jag att barnen och ledarna förhåller sig olika till det som sker.  

Barnen håller på med sitt och ledarna håller på med något annat fast de 
medverkar i samma situation. Barnens sätt att försöka komma undan ledarnas 
krav är att försöka inte bry sig så mycket om vad ledarna håller på med. Det är 
ett sätt som barn hanterar situationerna på när de upplever att ledarna har 
»felaktiga« eller för »höga« förväntningar på dem. Genom studien förstår jag 
också att barn som alltid lyssnar och gör som vuxna säger har svårare att klara av 
att hantera situationer när ledaren kan sägas vara för krävande eller när de 
uttrycker att de är kritiska gentemot barnen på grund av deras prestationer och 
prestationsförmåga. Studien har lett fram till att detta är ett sätt att förstå barns 
sätt att hantera interaktionen med vuxna, men att det också kan variera 
beroende på det specifika barnet och dennes situation i laget hur de påverkas av 
de omgivande kraven och förväntningarna.  

Sammanfattande reflektioner 
Ledarna anser att deras arbete som ledare är värdefullt och ger dem mening i 
livet. Det som ledarnas värderar högt är när barnen utvecklas i fotboll. Ledarna 
uppskattar också att få vara tillsammans med barnen och bli en förebild för 
dem. Samtidigt finns svårigheter i ledarskapet som har att göra med hur de ska 
anpassa sitt ledarskap till respektive barns utveckling, att det tar mycket fritid i 
anspråk och att det ibland är svårt att leda sitt eget barn 

Barnen förväntar sig att ledarna ska var positiva, rättvisa och lära dem 
fotboll. Medan ledarna förvätar sig att barnen ska vara tysta och lyssan på 
ledarna, göra som de säger och vara snälla mot lagkamraterna.  Studien visar att 
ledarnas förväntningar är situationsberoende då de kan ändras från träning till 
match. I matcherna har ledarna högre krav på barnens fotbollsprestationer. 

Resultaten visar tydligt att det finns förväntningar från barn och föräldrar 
som ledarna inte följer. Särskilt gäller det i förhållande till krav på prestation 
och att behandla barnen rättvist. Resultaten visar också att barnen ofta, men 
inte alltid, följer ledarnas förväntningar på att exempelvis vara tysta och lyda 
ledarna. Det är en ständig process som pågår mellan barnen och ledarna för att 
konstruera, förhandla om och vidmakthålla normerna om hur de ska bete sig i 
relation till varandra. Barnen säger sällan hur de vill att ledarna ska vara, 
möjligen säger de till när de tycker något är fel. Resultaten ger en fingervisning 
om att ledaren har en annan makt än barnen i den sociala interaktionen och i 
relationen mellan spelare och ledare.  

Ledares förväntningar på barnen och barnens prestationer gränsar ibland till 
att vara orealistiska vilket barnen hanterar och förstår på sitt sätt. Många av 
barnen motsätter sig inte ledarnas krav då de inte har så stora möjligheter att gå 
emot vuxna ledare. Barnen lyfter fram de positiva värden som de upplever av 
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barnfotbollen som kompisarna, fotbollsmatcherna, att ledarna tror på dem 
vilket hjälper dem att klara av negativa aspekter i sammanhanget. Barnen 
förväntar sig att ledarna ska lära dem fotboll och att de ska vara positiva mot 
barnen även när de förlorar en match. Barnen, ledarna och föräldrarna har 
byggt upp en positiv miljö i träningssammanhang som ibland blir negativ i 
matchsituationen vilket innebär att barnen vill att ledarna ska ändra sitt 
matchbeteende.  

Genom att flera av ledarna lyfter fram barnens fotbollsutveckling och 
fotbollsprestation på matcherna som det bästa med barnfotbollen visar det 
vilken central plats idrottsfärdigheter, prestation och tävling har i ledarnas 
tankar. Detta förklarar ledarnas beteende i interaktionen med andra och 
upplägget för träningar och matcher. Ledarna säger dock att de viktigaste är att 
barnen kan hålla på med fotboll så länge de vill men i praktiken ges mycket 
utrymme till idrottsprestationen från ledares sida. Det är ett starkt tryck på barn 
i barnfotboll från ledarna att de ska utveckla sin fotbollsförmåga. Jag tolkar det 
som att prestationsinriktningen är så stark inom barnfotbollen i stort att 
barnfotbollens ledare har svårt att ställa sig utanför denna även om de vill. 
Ledarna upplever det svårt att vara rättvisa och samtidigt ta hänsyn till det 
enskilda barnets prestationsförmåga eller utveckling. Ledarna toppar laget 
ibland vilket inte stämmer med barnens och föräldrarnas önskemål om att de 
ska vara rättvisa och mer inriktade på lärande än på prestation. Ledarna är 
kritiska mot barnens beteenden och prestationer ibland, även fast barnen och 
föräldrarna vill att ledarna ska vara positiva mot spelarna oavsett prestation. En 
slutsats av barnens resonemang är att de anser att det är betydelsefullt hur 
ledarna kommunicerar med barnen.  

Träning framstår som något annat än tävling.i ledarnas perspektiv I 
tävlingssituationen ändrar ledaren förhållningssätt vilket barnen ibland har svårt 
att förstå. Studien belyser också att det ibland råder olika förväntningar på 
spelare och ledare. Resultaten visar att ledarna har ett tolkningsföreträde i att 
bedöma spelarnas fotbollsprestationer och att de har rätt i egenskap av sin roll 
som ledare att kritisera spelarnas prestationer. Att inte kritisera medspelares 
prestationer är en norm för spelarna medan att värdera och kritisera spelares 
prestationer är en norm för ledarna. I stort sett ger ledarna likartade budskap till 
pojkar och flickor om vilka förväntningar de har på spelarnas 
fotbollsprestationer och beteende när det är träningar och matcher.  

Det finns svårigheter i kommunikationen mellan vuxna och barn på grund 
av olika status och roller. Genom ledarnas förväntningar på barnen att vara tysta 
och inte säga emot ledaren blir konsekvensen att spelaren lär sig att inte ta egna 
initiativ, utan väntar på att ledarna ska säga åt dem vad de ska göra. Spelarna 
blir därigenom passiva och det krävs då att ledarna är än mer aktiva för att 
något ska hända under träningen. Innan träningarna ser jag att spelarna håller 
på med sitt tills ledarna säger till dem vad de ska göra. Spelarna gör också oftast 
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det ledarna säger att de ska göra. Barnen verkar ha förstått och anpassat sig till 
normerna som gäller för spelare i barnfotboll. Samtidigt visar resultaten att 
barnen och ledarna ibland verkar tolka en situation utifrån skilda perspektiv. De 
ser ibland ut som om spelarna och ledarna är upptagna med olika tankar där 
deras uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt kan skilja sig åt. 
Detta är något de måste hantera i praktiken i interaktionen dem emellan. 
Interaktionen mellan barnen, ledarna och föräldrarna i dessa fotbollslag är sällan 
direkt konfliktfyllda trots att inte alla förväntningar mellan individerna och 
grupperna i idrottstriangeln följs. 

Sammanfattningsvis visar resultaten att ledarna har stor bestämmanderätt 
över vad som ska genomsyra verksamheten och hur människor ska bete sig i 
sammanhanget. Resultaten indikerar att ledaren har bestämmanderätt över 
många av barnfotbollens normer och att de förväntningar som förmedlas från 
ledarna främst utgår ifrån ett vuxenperspektiv, särskilt ett ledarperspektiv. Det 
visar att barnfotbollens normer och värden inte utgår ifrån barnens perspektiv i 
första hand.  
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6. BARNEN OCH FÖRÄLDRARNA 
I detta kapitel behandlas framförallt föräldrarnas uppfattningar om 
barnfotbollspraktiken i flick- och pojklaget, föräldrarnas förväntningar på 
varandras beteende och den interaktions- och påverkansprocess som pågår 
mellan föräldrarna i barnfotbollen. Utöver interaktionen mellan föräldrarna 
ingår i detta avsnitt också interaktion mellan föräldrarna och barnen samt till 
viss del interaktion mellan föräldrarna och ledarna. Kapitlet inleds med en 
beskrivning av föräldrarnas värdering av den barnfotboll deras barn deltar i. 
Dessa värderingar bildar en grund för att förstå föräldrarnas perspektiv och hur 
deras beteende och uppfattningar formas i interaktionen med andra i 
barnfotbollspraktiken. Kapitlet avslutas med några sammanfattande reflektioner 
över de resultat som växt fram genom studien och som ger en bild av 
socialisationen mellan föräldrarna, barnen och ledarna i flick- och pojklaget sett 
främst utifrån föräldrarnas perspektiv och situation i idrottstriangeln.  

Föräldrar om barnfotbollens värden  
Föräldrarna har en grundläggande positiv värdering av barnfotbollen. De ser 
flera positiva värden i form av de fostrande effekterna den har för deras barn, 
särskilt den sociala fostran interaktionerna i ett lag innebär. Vidare uppskattas 
barnfotbollen exempelvis för att barnen får kompisar i laget och att 
fotbollsmatcherna ger föräldrarna en spänning. Det finns dessutom vissa värden 
som föräldrarna anser vara negativa. Framförallt gäller det när det blir för viktigt 
att vinna matcherna vilket de menar blir negativt för vissa barn.  

En positiv verksamhet 
Många föräldrar uttrycker att barnfotbollen är mycket positiv, både för deras 
barn och för dem själva. Kristinas mamma berättar: »Det innebär ju mycket 
glädje. Det är mycket roligt att vara med. Det är skoj och det är ett intresse.« 
Antons mamma som inte har idrottat själv berättar att hon blev positivt 
överraskad av det hon upplevde i barnfotbollen: »Jag hade nog inte alls förstått 
att det kunde vara så pass kul att stå och titta på små knattar som spelar fotboll. 
Jag nästan skrattade åt mina väninnor som åkte iväg varje helg.« Hennes 
resonemang belyser att barnens fotboll bidrar till en glädje i föräldrarnas liv. 
Därigenom möter spelarna föräldrar vid sidan av fotbollsplanen som uppskattar 
stora delar av den verksamhet som deras barn deltar i och som de själva ofta är 
delaktiga i.  
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Fostrande funktioner 
Flera föräldrar betonar värdet av att fotbollen bidrar till att fostra deras barn. 
Det bästa med barnfotbollen för flera föräldrar är att barnen utvecklas socialt. 
Antons mamma berättar: »De bästa med fotbollen är väl just den där sociala 
biten för barnen. Att de får kompisar och att de får lära sig samarbeta och hjälpa 
till.« Kristinas mamma säger: »Man får så mycket från idrotten, mycket positiva 
saker. Du får vänner och du får lära dig en social gemenskap. Du får lära dig att 
umgås med andra helt enkelt.« Nils mamma uppskattar att barnen fostras till att 
bry sig om varandra. Hon säger: »Jag tycker det blir en bra laganda, alltså han 
känner att de bryr sig om varandra.« Det viktigaste för föräldrarna se ut att vara 
att barnen får lära sig hur de ska umgås med andra i en större grupp. 

En positiv fostrande effekt av barnfotbollen är att den bidrar till att hålla 
deras barn borta från att göra det som föräldrarna anser vara mindre lämpliga 
saker. Morinas mamma säger: »De lär sig att motionera och sköta sig själva, 
istället för att de springer runt och hittar på dumheter.« Föräldrarna verkar vara 
glada för att barnen har ett fritidsintresse som är organiserat av vuxna med 
bestämda mål. Föräldrarna anser också att den fysiska fostran barnen får genom 
barnfotbollen är bra som motvikt till barnens stillasittande fritidsaktiviteter. 
Nils mamma förklarar: »Jamen, jag tycker det är som bra att röra sig, de sitter ju 
så himla mycket vid datorn och det är ju mycket det nu… det är ju den tiden 
nu. Jag tycker det är bra att han bara är ute och springer och gör något… alltså 
det känns friskt.« Idrotten har blivit viktig för föräldrarna i deras 
fostransgärning för att få barnen att vara fysiskt aktiva i och med en ökad 
konkurrens med TV- och dataspel om barns fritid.  

Kompisvärden 
Föräldrarna är medvetna om att barnfotbollspraktiken kan ha stor betydelse för 
barnens sociala liv tillsammans med jämnåriga. Flera föräldrar betonar att det 
bästa med barnens fotboll är att det leder till ett socialt umgänge med andra. De 
uppskattar att deras barn får kompisar genom fotbollen vilket de menar kan få 
stor betydelse för barnen. Annikas pappa förklarar: »Jag ser det som en social 
bit. De får mycket kompisar, även om de slutar i barnfotbollen. De kommer att 
känna igen många när de börjar gymnasiet, då tror jag de har igen det.« Hennes 
pappa ser därmed värdet av barnfotbollen i ett längre perspektiv.  

Barnfotbollspraktiken bidrar också till flera andra positiva sociala värden 
utöver att barnen får kompisar. Även föräldrarna upplever att de får en ökad 
vänskapskrets genom att de träffar andra föräldrar till barn i fotbollslaget. »Det 
är kul, gemenskapen, att träffa andra människor som jag inte skulle ha träffat 
annars«, säger Hannas mamma. Barnens fotboll bidrar också till att föra barn 
och föräldrar närmare varandra. Peters mamma förklarar: »Det är roligt att 
Peter spelar fotboll… inte det att jag är intresserad av idrott, utan att man blir 
»ett« med barnen.« Det betyder för henne att det stärker familjens 
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sammanhållning. En annan mamma berättar att hon upplever att idrotten 
bidrar till att de exempelvis kan spela fotboll eller paddla kanot tillsammans i 
sommarstugan. Genom att barnen lär sig att idrotta kan det således också leda 
till att barnen lättare kan utöva olika fysiska aktiviteter tillsammans med 
föräldrarna. 

Fotbollsmatchernas betydelse 
På samma sätt som barnen säger föräldrarna att de uppskattar 
fotbollsmatcherna. För föräldrarna verkar värdet av matcherna handla om den 
spänning som tävlingen ger upphov till. Kristinas mamma uttrycker det så här: 
»Ja, det bästa är ju spänningen – ska man vinna eller förlora.« Föräldrarna i 
både flick- och pojklaget är också oftare med på matcherna än på träningarna. 
Vissa föräldrar som jag aldrig träffade på träningarna kunde jag träffa i samband 
med fotbollsmatcherna. Genom att fler föräldrar kommer till matcherna 
förmedlas det till barnen att matcherna är mer intressanta och kanske till och 
med viktigare än träningarna. Föräldrarnas intresse för matcherna är att den 
leder till en värdefull spänningsupplevelse. Kanske är spänningen viktigare än 
resultatet för föräldrarna. Samtidigt uppkommer ju spänningen på grund av att 
matchen är en tävling där ett mål är att vinna över motståndarlaget. 

En del föräldrar menar, likt barnen, att det finns delar i matchsituationerna 
som de också betraktar som det sämsta med barnfotbollen. Det handlar om 
risken att det blir för viktigt att vinna. Kristinas mamma förklarar: »det finns en 
risk att det här med att vinna blir för stort och det innebär att vissa spelare 
glöms bort på vägen.« Hon belastar inte ledarna för att det blir så utan hon 
reflekterar också över föräldrarna som medskapare till de förväntningar som 
aktiveras i tävlingssammanhang: »Jag som förälder vill ju att de ska vinna, men 
samtidigt måste man ha en spärr bakom som säger att »det är faktiskt barnet 
som vi jobbar med.« Tävlingen kan således vara både positiv och negativ. 
Kristinas mamma menar att betoningen på att vinna måste vara lägre i 
barnfotboll än i vuxenfotboll, just för att det är barn de har att göra med. 
Föräldrarna verkar söka efter en balans i sitt beteende men har svårt att veta var 
gränsen går för vad som kan krävas av barn i ett idrottssammanhang.  

Förväntningar i relation till föräldrarna 
Föräldrarna omges av förväntningar från andra på hur de ska bete sig i 
sammanhanget och de har själva särskilda förväntningar på lagets spelare, ledare 
och föräldrar. Dessa förväntningar är av betydelse för den socialisation som 
pågår i relation till föräldrarna i idrottstriangeln.  
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Barnens förväntningar på föräldrarna  
Barnen vill att föräldrarna ska göra det som verksamheten kräver av dem, men 
också att de ska komma till matcherna och vara positiva. Frida vill att de ska: 
»ställa upp och följa med på matcherna, hjälpa till om man behöver sälja några 
lotter så de inte bara säger nu måste du sälja lotterna.« Jesper säger: »Föräldrarna 
ska göra lite grann, typ fika och sådär.« Föräldrar förväntas enligt barnen bidra 
med ett ekonomiskt stöd i form av att genomföra de olika ideella 
arbetsuppgifterna. För det flesta barnen verkar det betydelsefullt att föräldrarna 
kommer till matcherna. Blotta närvaron av en förälder vid matcherna verkar ge 
barnen en särskild trygghet. Föräldrarna ger uttryck för att de förstått att barnen 
vill att de ska finnas där utan att göra så mycket egentligen. Nils mamma 
förklarar: »Han bara känner… han kanske vill ha pengar eller något sådant. Att 
man bara finns där som… ibland gör de ju illa sig.« Barnen önskar sig därmed 
ett socialt stöd i form av närvaro av sina föräldrar, särskilt vid matcherna.  

Hur föräldrarna ska bete sig när de väl är på match finns det lite olika åsikter 
om bland barnen. Maja menar att föräldrarna ska »vara tysta, för alltså de 
skriker ju så mycket…« medan Frida säger: »Det är ju på sätt och vis bra också 
att de skriker. Det är ju roligare istället för att de följer med och inget säger. 
Som att de engagerar sig.« Några barn vill således att föräldrarna ska ropa från 
sidan, andra vill det inte. Pias pappa visar att han är medveten om spelarnas 
förväntningar på att vara positiv: »De vill väl helst att vi ska sjunga hejaramsor 
eller något. Men det är vi väl dåliga på. De vill väl mer att vi ska pusha dem i 
positiv anda, ropa när de gör något bra eller heja mer så att säga.« Relationen 
mellan förälder och barn kan samtidigt vara känslig att synliggöra enligt Antons 
mamma: »Men man får inte vara en »hönsmamma« och gå fram till honom när 
han skadat sig.« Anton tycker det är »så pinsamt« när hon skriker på matcherna. 
Han vill att hennes röst helst ska drunkna i det allmänna sorlet bland publiken. 
Antons mamma berättar vad som hände när hon skrek för mycket vid en 
match. »Han (Anton) ville aldrig mer att jag skulle komma på en match. Men 
sen gick det tre dagar då var han istället jättebesviken över att jag inte skulle 
följa med till nästa match … det glöms bort«, säger hon. 

Barnfotbollen kan också sägas ge barnen en möjlighet att lära sig saker som 
de sedan kan visa upp för föräldrarna. De vill visa att de är duktiga förklarar 
Annikas pappa. »Det ser man ju«, säger han och förklarar att han förstod det 
när hans flicka kom hem och sa: »Kom ut pappa så ska du få se. Hon skulle ju 
visa… hon höll på med en bollövning och tog upp bollen bak i ryggen… de ska 
som visa.« Barnfotbollen erbjuder således barnen en möjlighet att lära sig olika 
fotbollsfärdigheter som de sedan stolt kan visa upp för sina föräldrar.  

Föräldrars förväntningar på andra föräldrar 
Föräldrar förväntar sig att de andra föräldrarna utför de arbeten som 
barnfotbollen medför. Kristinas mamma säger: »Man hoppas ju att det är 
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föräldrar som deltar aktivt i de här arbetena vi har.« Samtidigt som hon 
förväntar sig att andra föräldrar ska jobba är hon kritisk till mängden arbete 
som de i dagsläget är engagerade i. »Det är ju fruktansvärt mycket arbete runt 
omkring«, säger hon. »Det är hallvaktsveckor, bingolotto och så packa kassar, 
och fika och allting.« Under de två år som flick- och pojklaget studerats så har 
föräldrarna genomfört flera olika arbetsuppgifter. De har bland annat städat 
vägrenarna på våren, arbetat som hallvakt på kvällstid i en kommunal skolas 
idrottshall och städat klubblokalen. Föräldrarna har också åkt med på 
lokalbussarna som bussvärdar som ett led i att minska skadegörelsen och 
därmed tjänat in pengar till föreningen. I båda lagen har föräldrarna också varit 
ansvariga för att ordna fika på hemmamatcherna till motståndarlaget och för 
försäljningen till publiken. Under ett år blev både pojklaget och flicklaget 
ålagda av idrottsföreningen att sköta fotbollssektionens fotbollsavslutning. 
Fotbollsavslutningen diskuterades från första föräldramötet på våren och 
kontinuerligt under hela säsongen. Det var ett stort jobb där föräldrarna skulle 
arrangera en cup mellan föreningens alla lag, ordna lotteri och lotterivinster, 
sälja fika, städa etc. Föräldrarna är tydligt en del av idrottsföreningens 
verksamhet vilket kanske är oklart för många föräldrar när barnet ska börja spela 
fotboll. Föräldrarna vet således inte vad det innebär för dem när de anmäler sitt 
barn till ett fotbollslag i idrottsföreningen.  

Det allra sämsta med barnens fotboll menar föräldrarna är allt det ideella 
arbetet som måste utföras. »Bingolotto«, utropar Nils mamma självklart som det 
sämsta: »Det är ju så många som säljer, så vi köper dem själva. Det blir ju så. Jag 
tycker det blivit mycket som ligger på föräldrarna.« Hon uttrycker ett visst 
missnöje med att föräldrarna blir indragna i alla olika jobb i idrottsföreningen. 
Samtidigt sätter hon sin egen insats i relation till de föräldrar som är ledare för 
lagen: »Men å andra sidan, tänk om man vore tränare, förstå vilket jobb de har.« 
Detta visar en inställning om att föräldrarna och ledarna sitter i samma »båt« 
och är beroende av varandras ideella arbetsinsatser för att kunna ro 
barnfotbollens verksamhet i land.  

Barnfotbollen är inte bara barnens fotboll utan den blir också föräldrarnas i 
hög grad. Kanske är föräldrarnas arbetsbelastning en aspekt som glöms bort när 
det i idrottsföreningen tas beslut i olika frågor som resulterar i uppgifter som 
föräldrar ska genomföra för barnen, för idrotten och för idrottsföreningen. 
Under en match funderade jag på varför det krävs att föräldrarna ska baka 
fikabröd och säljas vid matcherna om det nu är så att föräldrarna anser att det är 
för mycket jobb redan som det är. Är det kulturella trycket så hårt att de inte 
själva kan ta beslut om att dra ner på vissa arbetsuppgifter? Det verkar så i dessa 
lag i alla fall. Vart går alla pengar och aktivitetsbidrag är en fråga som väcks i 
relation till föräldrarnas situation i barnfotbollen. Dessa frågor har jag dock inte 
studerat närmare i denna studie. 
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Det finns ytterligare förväntningar mellan föräldrarna. Några menar att det 
är viktigt att de som föräldrar inte analyserar och kritiserar barnens 
fotbollsprestationer. Antons mamma säger »det är jätteviktigt att man som 
förälder inte sitter och analyserar sönder kompisarna.« Morinas mamma säger: 
»Jag tycker väl överhuvudtaget att föräldrarna inte ska kritisera andras barn för 
mycket…« Enligt Morinas mamma händer det ibland: »Det har förekommit 
öppet att de (föräldrarna, min anm.) gör fel, men inte så farligt… På träningar 
tror jag inte det händer men på matcher. Många vuxna tänker inte på att 
barnen hör vad både ledare och föräldrar säger.« Det är tydligt att föräldrarna är 
medvetna om att det kan vara negativt för spelarna när de analyserar deras 
prestationer. Samtidigt ger föräldrarna uttryck för att detta är svårhanterligt.  

När jag frågade vad som händer när föräldrar kritiserar barnen säger Morinas 
mamma: »Jag tror att det är en som har slutat på grund av det.« En förklaring 
till att hon ändå säger att det inte är så farligt kan vara att det sällan sker. Det 
mest vanliga var att föräldrarna inte kommenterade spelarnas 
fotbollsprestationer vid matcherna i negativ bemärkelse. Vid en pojkmatch 
noterade jag i fältanteckningarna att föräldrarna var rätt tysta under matchen. 
De applåderade när det blev mål för laget, ropade bra till spelarna och att de 
skulle kämpa på. Det är få tillfällen jag observerat att dessa föräldrar vid sidan av 
planen gett spelarna kommentarer i direkt anslutning till matcherna som jag 
uppfattat som negativa. Oftast har jag upplevt en avslappnad, uppsluppen och 
positiv stämning bland föräldrarna. När det haft synpunkter på 
fotbollsprestationen har det också oftast riktats mot sitt eget barn.  

Föräldrarna menar också att det är viktigt att de har en social förmåga för att 
kunna umgås med övriga i föräldragruppen. »Vanligt socialt hyfs att man pratar 
med de här personerna som kommer, så de får komma med«, menar Kristinas 
mamma. Under observationerna har jag sett att föräldrar försöker få med de 
föräldrar som sällan är med i umgänget, precis som Kristinas mamma önskar. I 
anslutning till en cupmatch säger Elins mamma till Jills mamma som sällan är 
med: »Vad roligt att du kom, det tycker jag.« Antons mamma menar att det är 
viktigt även för barnen att föräldrarna är positiva mot varandra för att »få in 
dem i gemenskapen.« Hon berättar om en pojkes föräldrar som hon upplevt 
svårigheter med att få in i föräldragemenskapen: »Det var lite svårt… och han 
(spelaren) hoppade av också.« Här ser vi att det också för barnet är av betydelse 
hur föräldrarna tas emot, passar in och medverkar i föräldragruppen. Barn och 
barns fotbollsdeltagande påverkas således av hur föräldrarna socialiseras in och 
hanterar kraven och förväntningarna i föräldragruppen.  

Ledarnas förväntningar på föräldrarna  
Föräldrarna möts också av ledarnas förväntningar i barnfotboll. Från ledarnas 
perspektiv handlar det om förväntningar som berör sociala och ekonomiska 
aspekter. När ledarnas uttalar sig om föräldrarnas betydelse är det ingen tvekan 
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om att de anser att föräldrarna är av oerhört stor betydelse för lagets verksamhet 
som helhet. »Vi ställer stora krav på föräldrarna, det gör vi. Och jag tror att 
barnen behöver det något år till faktiskt«, säger Tommy. Föräldrarna förväntas 
sköta allt runt omkring medan lagledningen sköter träningarna och matcherna. 
Frank förklarar: »Det är ju nästan en förutsättning om man har ungdomslag att 
föräldrarna ställer upp, för att annars funkar det inte socialt. Alltså vi kan inte 
vara föräldrar också.« 

Föräldrars sociala stöd är viktigt enligt Tommy: »för att barnen fortfarande 
är barn… många ska kunna klara det här själv men gör inte det. De är mogna 
på olika sätt och olika självständiga och föräldrarnas roll går inte att 
nonchalera.« »De ska vara med och de ska supporta. Supporta sina barn och 
supporta laget«, förklarar Mats. Vid träningar men främst matcher ser jag hur 
närvarande föräldrar finns med som stöd till sina barn. Efter en cupmatch slår 
jag följe med Lottas pappa. Under den tid jag pratar med honom när vi går från 
fotbollsplanen till sekretariatet kommer Lotta flera gånger och pratar om olika 
praktiska saker, bland annat hur de ska äta mellan cupmatcherna. Lotta går iväg 
för att efter en kort stund komma tillbaka. Då säger hon »jag behöver ju pengar 
också.« När hon fått pengar av honom ger hon sig iväg igen till de andra 
flickorna i laget. Interaktionen visar att föräldrarna står för det praktiska runt 
om kring spelarna vilket ledarna menar är önskvärt och en förutsättning för att 
barnen ska kunna vara med i barnfotbollen på ett tillfredsställande sätt.  

Flicklagets ledare Lottie berättar att hennes förväntningar på föräldrarna 
innebär att: »de ska se till att barnen kommer hit i tid, de ska hjälpa dem på 
traven med rätt utrustning och skjutsa till fotbollsmatcherna. Hjälpa dem med 
det här att läsa mail och se till att det funkar runt omkring.« Att hantera 
informationen verkar vara en viktig del i det sociala stödet som krävs från 
ledarna. Föräldrarna ska helst ha tillgång till dator och internet för att ta del 
informationen som rör barnfotbollen. Både flick- och pojklaget har egna 
informationssidor via idrottsföreningens hemsida på internet. På hemsidan 
finns all information om vilka tider de har träning, vad de ska ha med sig och så 
vidare.  

Ledarna har också förväntningar på föräldrarna som kan relateras till lagets 
och idrottsföreningens ekonomi. Ledare i båda lagen menar att föräldrarna ska 
dra in pengar genom att ordna fika till hemmamatcher och stå för försäljningen. 
Men också sköta andra uppgifter i idrottsföreningen som att »vara bussvärd på 
vintern och städa vägar och vara hallvakter och så«, förklarar ledaren Mats. 
Dessutom ingår i de ekonomiska kraven att föräldrarna måste betala 
idrottsföreningens medlemsavgift för att barnen ska få vara med och spela 
matcher. Vissa föräldrar ger uttryck för att ledarna inte har så många 
förväntningar på dem, trots att de har det. Det kan förstås som att 
förväntningarna blivit så naturliga och självklara så att de inte reflekterar över 
dem i så stor utsträckning. Det kan också vara tecken på att det finns en 
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utbredd ömsesidig förståelse för dessa och att de anpassat sig till de 
förväntningar som finns i barnfotboll.  

Föräldrarnas förväntningar på barnen 
Föräldrar i båda lagen anser att det är viktigt att barnen är omtänksamma, 
hänsynsfulla och aktiva när de deltar i barnfotbollspraktiken. Föräldrarna 
betonar att det är viktigt att deras barn uppför sig väl mot andra i laget. 
Morinas mamma förklarar att hon förväntar sig att Morina är snäll med sina 
kompisar. Antons mamma säger: »Man hoppas att de är schyssta mot varandra i 
laget. Det tycker jag de verkar vara. Så det inte är några fula tråkningar och så« 
Det kan handla om att inte kritisera andra spelare när de förlorat en match 
vilket händer ibland enligt henne. I detta ingår också för föräldrarna att de 
förväntar sig att barnen är uppmärksamma på vad ledarna säger och respekterar 
dem. I pojklaget säger föräldrar att de förväntar sig att pojkarna inte svär när de 
tränar och spelar matcher. För föräldrarna handlar förväntningarna på barnen 
främst om ett gott uppförande mot andra i den sociala interaktionen.  

Flickspelarnas föräldrar poängterar tydligare än pojkspelarnas föräldrar, att 
de förväntar sig att spelarna är engagerade när de tränar och spelar match samt 
att de går på träningen för att träna fotboll och inget annat. Evas pappa 
synliggör detta:» Min tjej är då så fruktansvärt engagerad så hon gör ju inte 
annat än att spela fotboll, mer kan jag då inte kräva.« Morinas mamma säger: 
»Sen tycker jag att när hon är här och tränar fotboll, till exempel, då ska hon 
träna fotboll. Alltså hon ska inte bara stå och leka. För det gjorde de ju mycket 
när de var yngre… att de inte lyssnade.« Kristinas mamma betonar också 
engagemanget: »Ja, man vill ju att hon är aktiv och är med. Att det är roligt 
först och främst, men givetvis känner man ibland att jamen ge lite mer.« Hon 
resonerar vidare kring balansen i föräldrars handlingar i relation till 
förväntningarna på engagemanget: »Man kan bli lite för ivrig och pusha på 
dem, men då får man försöka bromsa sig.« Uttalandet visar att föräldrarna tror 
att deras förväntningar och handlingar kan påverka barnen negativt om det inte 
balanseras på ett särskilt vis. Detta ger uttryck för att det finns en gräns för när 
det blir olämpligt att pusha på sina barn.  

Det finns bland föräldrar föreställningar om att deras önskemål och 
förväntningar på barnen som fotbollsspelare, måste anpassas till att det är just 
barn som spelar fotboll. En barnfotbollsspelare betraktas av föräldrarna vara 
något annat än en fotbollsspelare i allmänhet. Annikas pappa uttrycker att de 
som föräldrar glömmer« att spelarna är barn ibland. Det finns således en önskan 
från föräldrar att barn ska betraktas mer som ett barn än som en fotbollsspelare i 
fotbollen än vad som är fallet idag, vilket verkar vara svårt för de vuxna att klara 
av. Kanske är förväntningarna på barnfotbollsspelare baserade på samma 
förväntningar som ställs på vuxna fotbollspelare. Samtidigt ser jag tecken på att 
föräldrars förväntningar kan skilja sig åt beroende på föräldrarnas egna 
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erfarenheter. Mischas mamma menar att de barn som har fotbollskunniga 
föräldrar kan ha mer prestationsmässiga förväntningar på spelarna. Peters pappa 
ger också uttryck för detta när han poängterar att han förstår att tränarna vill 
prova vilka platser spelarna passar att spela på. Han berättar att han själv som 
barn hade en fotbollstränare som bestämde vart han skulle spela. Resonemanget 
synliggör hur föräldrars egen idrottserfarenhet kan ge legitimitet till ledares 
handlingar och att vissa ingredienser i kulturen reproduceras och vidmakthålls 
genom föräldrarna. 

Spelarna uttrycker att de uppfattat att föräldrarna vill att de ska »jobba på 
fotbollsplan« som Jesper säger och göra sitt bästa som Frida förklarar: »De 
förväntar sig ju att jag ska försöka springa allt jag kan och så. Och tänka på vad 
jag gör så att jag inte… till exempel byter när vi är mitt i ett anfall. Att man kan 
byta på inkasten istället.« Några barn lyfter fram att föräldrarna förväntar sig att 
de gör mål på matcherna. »Mamma blir glad om jag gör mål, för varje mål jag 
gör får jag en kaka«, säger Felix. Ola som har pappa som tränare säger: »Pappa 
vill väl att jag ska göra två mål per match.« Han säger »väl« vilket visar att det är 
vad han tror att pappan vill utan att det behöver vara direkt uttalat. Peters 
mamma berättar att hennes son har känt sig sämst i laget för att han inte har 
gjort något mål på matcherna. »Men det har blivit ändring nu då han gjort mål 
i en match. Han har alltid spelat back tidigare men fick gå upp i kedjan i stället 
och då gjorde han mål«, förklarar hon. Det blir därmed tydligt att spelare kan 
uppleva sig som sämst i laget om de aldrig gör mål i matcherna.  

Att bli och vara en fotbollsförälder  
I följande avsnitt ges en beskrivning av hur förväntningar förmedlas, förstås och 
följs i interaktionen mellan barnen, ledarna och föräldrarna samt hur 
föräldrarna medverkar i barnfotbollens socialisationsprocess.  

Förmedling och förståelse av förväntningarna 
Hur olika förväntningar förstås beror, bland annat, på hur de förmedlas och 
uttrycks mellan individerna. Vissa förväntningar på föräldrarna är mycket 
tydligt uttryckta verbalt eller i skrift medan andra är mer otydligt uttryckta och 
måste tolkas för att förstås. När jag följt lagen under två fotbollssäsonger har det 
också blivit tydligt att förväntningarna på föräldrar uttrycks, formas och förstås 
genom deltagande över en längre tidsperiod. Dessutom läggs nya förväntningar 
till med tiden. En förälder menar att det vore önskvärt att kommunikationen 
om vad som förväntas av föräldrarna skulle kunna förbättras. Särskilt viktigt 
anses det vara när det kommer nya föräldrar kommer till laget.  

Mellan föräldrar och barn verkar det överlag vara en direkt och nära kontakt 
särskilt mellan föräldrar och det egna barnet. Föräldrarna förklarar att de egna 
barnen talar om för föräldrarna vad de vill att de ska göra. Även omvänt så får 
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barnen veta direkt från föräldrarna vad de förväntar sig av dem. Morinas 
mamma säger: »Jo, jag har sagt åt henne flera gånger, om jag råkar höra henne, 
att hon måste lyssna. De kan ju springa åt alla möjliga håll ibland.« Pias pappa 
förklarar att deras kommunikation med de egna barnen skiljer sig ifrån ledarnas, 
som måste kommunicera och bry sig om alla barnen. Föräldrarna vid sidan av 
planen ser inte ut att lägga sig i hur andras barn beter sig i så hög grad.  

Det blir tydligt att det finns flera faktorer som inverkar på kommunikation 
av förväntningar mellan föräldrarna. Mellan föräldrarna ser det inte ut att vara 
en lika direkt kommunikation av förväntningarna som mellan förälder och det 
egna barnet. Föräldrar emellan talar inte direkt om att de exempelvis förväntar 
sig att andra föräldrar inte ska kritisera barnens fotbollsprestationer vid 
träningar och matcher. Det förstår föräldrarna mer utifrån enstaka tillfällen i 
interaktionerna i olika situationer. När jag frågade om de som föräldrar någon 
gång pratar om förväntningar säger Antons mamma: »Nej, nej, inte direkt, det 
tycker jag inte vi gör… kanske man står och säger att det är viktigt att vi är 
positiva och hejar på dem. Jo, så kanske, att det är bra med support«, säger hon 
när hon reflekterar över föräldrarnas beteende. Antons mamma tror inte att 
andra föräldrar egentligen vet vad hon förväntar sig av dem. Det är därmed 
svårare när nya spelare och föräldrar kommer med i laget att förstå vad som 
förväntas av deras och barnets beteende i barnfotbollspraktiken. Pias pappa 
anser att de inom föräldragruppen inte är tillräckligt öppna utan att det är lätt 
att de ställer sig med de gamla föräldrarna. Han förklarar att det kan ha att göra 
med att alla nästan varit med från början när de startade upp fotbollslaget varför 
de inte pratar så mycket om vad som gäller längre. Det tas för givet att alla 
förstår det förväntade beteendet. Detta leder till en otydlighet som kan innebära 
att barn, ledare och föräldrar missförstår varandra. 

Ett tydligt resultat i studien är att det blir ett slags grupptryck mellan 
föräldrarna som begränsar deras beteende och vad de kan säga till varandra. 
Kristinas mamma förklarar: »Om man kan säga ett grupptryck, det blir ju som 
en klump. Så om någon kommer in i den här gemenskapen och har en massa 
åsikter så… då beror det ju på hur den personen lägger fram det och allt det här 
för man vill ju bli accepterad i gruppen. Även om det inte syns och vi är vuxna 
människor så är det jättesvårt kanske, att framföra vad man vill.« I hennes 
resonemang framträder en bild av föräldrarna som en, till viss del, avskild grupp 
med egna angelägenheter där det pågår betydelsefulla grupprocesser. Hon 
belyser också att det inte är så synligt att det finns svårigheter i 
kommunikationen föräldrarna emellan. Kanske beror det på att föräldrar inte 
har någon formell makt eller roll i lagen som gör att de har svårare att prata 
öppet mellan varandra om vad som är önskvärt i en barnfotbollsverksamhet. 

Enligt ledaren Mats får både föräldrar och ledare lära sig med tiden att det är 
mycket jobb kring ett fotbollslag. Han förklarar: »Man får inte veta det på en 
gång, det kommer så småningom. Om man inte har varit med alltså så är det ju 
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så, kan jag tänka mig, att om man liksom radade upp allting så skulle nog 
ganska många bli förvånade hur mycket jobb det är runt detta egentligen. Bara i 
ett enda lag. Men i och med att vi har föräldrarna på det här sättet så klarar vi 
av att dela ut de här arbetsuppgifterna någorlunda rättvist.« De aktuella 
förväntningarna på föräldrarna blir tydligt uttryckta när det gäller de konkreta 
arbetsinsatser som de måste genomföra under innevarande år. Det är vanligt att 
ledarna kontinerligt säger till föräldrarna vad de ska göra. Det kan ske både 
skriftligt exempelvis via e-post och muntligt. »Sen sker också en muntlig 
överföring om sådana här saker vid matcher och träningar«, säger Mischas 
pappa.  

Ett annat sätt som används för att förmedla det som ledarna anser vara 
viktigt att föräldrarna gör, är att samla såväl barn som föräldrar i anslutning till 
match eller träning där ledare pratar inför hela gruppen. Föräldrar och barn får 
då höra vad som gäller när de är med i fotbollen. Ledarna utnyttjar också 
föräldramöten för att förklara vilka krav de har på spelarna. Exempelvis att de 
ska komma i tid, ha ätit innan träning och match och ha rätt utrustning på sig. 
Det finns olika meningar mellan föräldrarna om öppenheten i 
kommunikationen. Några föräldrar menar att det råder en god öppen dialog 
mellan föräldrar och ledare i laget och att föräldrarna har en möjlighet att säga 
till ledarna vad de tycker. Nils mamma ger uttryck för att föräldrarna och 
ledarna egentligen är en grupp som tillsammans ansvarar för att det fungerar för 
pojklaget, där föräldrarna kan ringa till ledarna om det är något. »Man känner 
ju inte vi och dom eller nåt sånt«, utan Nils mamma menar att ledarna är »alla 
tiders.« De föräldrar som är med vid många träningar, matcher och 
föräldramöten får sannolikt en bättre förståelse för vilka förväntningar och 
sociala konventioner som råder i barnens fotbollsverksamhet.   

Det verkar däremot inte som om föräldrarna förmedlar sina förväntningar 
på ledarnas beteende så ofta. Det finns en viss rädsla för att föra fram kritik mot 
ledarna som anses sitta inne med makten att bestämma över deras barn vid 
träningar och matcher. När jag frågar föräldrar om de förmedlar till ledarna vad 
de förväntar sig av dem säger Kristinas mamma: »Det tror jag inte. Det kan 
krypa fram ibland… att jag tycker den och den är för hård och så va’, men såna 
åsikter kommer sällan fram. Det är ju en ganska laddad fråga att kritisera någon 
utan att man känner som förälder, att det faller tillbaka på en eller på barnen. 
Det är väl att man inte vågar. Jag tror inte det händer något farligt om man 
säger sin åsikt, och det beror väl på hur man framför det till dem och hur man 
säger saker och ting.« Även Morinas mamma säger att föräldrarna, bara till viss 
del, säger till ledarna men »om man kritiserar dem för mycket får man ju 
tillbaka att »det är jag som bestämmer«. Det har faktiskt hänt. Man får linda in 
det väldigt intelligent«, säger hon och skrattar. Kanske försvåras 
kommunikationen för att föräldrar och ledare har olika uppfattningar om vad 
som kan krävas av barnen. Pias pappa kallar det för »tränarvärderingar« och 
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»föräldravärderingar.« Det krävs således en särskild förmåga och trygghet för att 
föräldrarna ska kunna kommunicera med ledarna om sina önskemål utan att 
riskera att det får negativa konsekvenser för barnen eller föräldrarna.  

Föräldrarnas makt och påverkan på andra  
Föräldrarna påbörjar sin socialisation till barnfotbollsförälder direkt när deras 
barn börjar spela fotboll. Mischas pappa menar att föräldrarna i början 
tvingades vara med på träningarna. Han förklarar: »För Frank som är ledare, 
tyckte att föräldrarna skulle faktiskt vara med va’, då de var riktigt små.« Både 
ledare från flick- och pojklaget menar att det främst är ledarnas förväntningar 
som kommer till uttryck i verksamheten och som slår igenom i vid träningar 
och matcher. Dessutom menar de att förväntningarna också utgår ifrån 
idrottsföreningens policy i grova drag. Samtidigt visar Lottie att hon som ledare 
inte reflekterat så mycket över vem som bestämmer hur det ska vara i 
barnfotbollen. Hon säger: »Ja, det är kanske vi ledare som bestämt det.« Hon 
säger att vissa regler är uppsatta för att det ska bli »lättare för ledarna.« Hennes 
»kanske« kan vara ett tecken på att även de som ledare socialiseras in i en 
befintlig förenings- och fotbollskultur som de själva inte har full 
bestämmanderätt över.  

Föräldrarna förväntas i många fall anpassa sig efter ledarnas önskemål. Bland 
annat involveras föräldrarna av ledarna att kontrollera att spelarna följer det som 
förväntas av dem i barnfotbollspraktiken. I fältanteckningarna noterade jag att 
Frank samlade föräldrarna vid ett tillfälle för att be dem ingripa i spelarnas 
diskussioner om de är negativa mot varandra. Föräldrarna förväntas här agera 
som ledaren säger och det blir ingen diskussion om det. Ledarna ingriper också 
och tillrättavisar föräldrar under pågående matcher exempel när föräldrarna 
coachar barnen på planen. Under en cupmatch ropar en förälder »fel håll« när 
en spelare i laget driver bollen på planen. Det hörs över hela plan och då skriker 
en av ledarna från andra sidan högt till honom »tyst.« Detta medger också 
föräldrarna. »Tommy har ju läxat upp oss några gånger«, säger Annikas pappa 
och skrattar, »vi får heja men inte ge instruktioner.« Han förklarar att det hade 
blivit bättre med tiden. »Det är ju framförallt ledarna som tar kontakt med 
föräldrarna om föräldrarna inte följer förväntningarna«, säger Antons mamma. 
När föräldrarna har skrikit för mycket någon gång menar ledarna att de tagit 
upp hur klubben förväntar sig att de ska uppträda. Annikas pappa accepterar 
ledarnas makt och han har inte något emot att ledarna styr över hur de ska bete 
sig, för han är glad att någon tar på sig ansvaret för barnens fotbollsträningar 
och matcher. »Det är ju mycket tid de lägger ner, de som är tränare«, säger han. 
Antons mamma anser att det fungerar bra i laget och att föräldrarna anpassar sig 
till klubbens riktlinjer.  

För föräldrarna ser fotbollen till stor del ut att handla om att bli en förälder 
som sköter sina ideella arbetsuppgifter. Framförallt är det uppgifter relaterade 
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till idrottsföreningens eller lagets ekonomi, men det kan också handla om att 
organisera lagets resor till match eller att ordna ett träningsläger. Det som sker i 
båda dessa fotbollslag för att få föräldrar att genomföra olika arbeten är att 
föräldrarna organiseras som grupp. I varje lag utses en förälder till att vara lagets 
»föräldraansvarige«. I den uppgiften ingår att fördela arbetet mellan föräldrarna 
men också att se till att uppgifterna blir utförda som förväntat. I lagen finns 
också en annan förälder som är särskilt utsedd för att ansvara för de pengar som 
laget har fått in. Varje lag har ett eget bankkonto till förfogande.226 Det blir en 
funktionell strategi att på detta sätt involvera föräldrar att ta ansvar för att dra in 
pengar till laget och idrottsföreningen som också innebär att vissa föräldrar får 
ett officiellt mandat att aktivt påverka övriga föräldrar så de följer förväntat 
beteende.  

Under observationerna har jag sett att föräldrarna som kommer till 
träningarna ofta diskuterar det praktiska arbetet tillsammans med andra 
föräldrar, men också med ledarna. Vid en träning med pojklaget diskuterar 
föräldrarna hur de ska arrangera en cupresa. Under diskussionen passar den 
föräldraansvarige på att berätta om ett utskick han gjort över fördelning av 
arbetet med att vakta idrottshallen. En mamma skämtar och säger: »Vi som 
lagade mat under träningslägret borde ha gjort vårt nu« men det visar sig direkt 
att den föräldraansvarige inte håller med om det. Hon syftade på pojklagets 
träningsläger där fyra mammor, arbetade med att laga lunch åt alla spelare och 
ledare. Föräldraansvariga upplever inga stora problem att få föräldrarna att ställa 
upp. Mischas pappa som är föräldraansvarig i pojklaget säger: »Det har inte 
varit något problem i laget att få folk att jobba.« Själv tror han att det är lättare 
att få föräldrar att ställa upp om de varit med från början på träningarna och 
lärt känna varandra tidigt. När det skapats en social sammanhållning mellan 
föräldrarna kan det därför vara svårare som förälder att motsätta sig dessa 
arbeten. Om några föräldrar inte genomför uppgifterna som förväntat menar 
föräldrar att det leder till att andra blir ännu mer belastade. Under två års tid 
har jag kunna se att det kontinuerligt skapas nya arbetsuppgifter för föräldrarna, 
både från idrottsföreningen men också genom lagets egen verksamhet. Antons 
pappa förklarar att det blir mer förväntningar på föräldrarna ju äldre spelarna 
blir när det gäller engagemanget med det praktiska arbetet.  

De flesta föräldrarna i fotbollslagen deltar i och genomför dessa arbeten 
vilket leder till att föräldrarnas ideella arbeten betraktas som normalt. Därmed 
normaliseras det ideella arbetet. Antons mamma säger: »Det är ju tydligen så i 
de här idrottsvärldarna att det ska vara mycket ideellt arbete. Ibland skulle det 
vara skönt att få köpa sig fri, men än så länge har det gått bra.« Peters pappa 

                                                      
226 Denna studie innefattar inte klubbens ekonomi och budget i förhållande till lagens, vilket vore 

intressant att göra en uppföljningsstudie på. Föräldrarna lyfter fram i min studie att en nackdel 
med barnfotbollen är allt arbete som föräldrarna ska utföra.  

 127



I  S K I L D A  I D R O T T S V Ä R L D A R   

säger: »Man får ju ställa upp. Man gör det gratis om man så säger. Men det gör 
ju alla, så det får man ta.« Många föräldrar upplever det som ett måste att göra 
alla dessa saker. Pias pappa berättar: »Vi får ju ta ansvar för allt ifrån att vi får 
fixa fika på matcherna till att vara hallvakt och sådan där saker. Så det finns ju 
sådant vi måste ta på oss… eller måste och måste… men det finns uttalat att det 
är något man ska göra för att klubbens ekonomi ska fungera.« Mischas pappa 
säger: »som föräldraansvarig så vill jag att de jobbar.« Samtidigt lyfter han fram 
svårigheten att tvinga någon att jobba i en frivillig ideell verksamhet som 
barnfotbollen är. Han tycker att föräldrarna ska få säga till om de inte kan. Han 
snarare vädjar till viljan hos föräldrarna: »Jag tycker att man ska göra det av fri 
vilja. Man jobbar ju för barnens skull.« Föräldrarna accepterar detta och förstår 
det som att deras arbetsinsats krävs för att barnen ska kunna vara med och spela 
fotboll. 

Även om föräldrarna verkar acceptera dessa arbetsuppgifter finns det en viss 
irritation som »bubblar« under ytan. Nils mamma säger: »Ja, man måste ju 
ställa upp på att det som är ändå. Men ibland kan man känna… vad mycket det 
är ändå med det här.« Kristinas mamma förklarar: »Jag känner att jag aldrig haft 
möjlighet att framföra det till klubben… att mer och mer så känner jag det att 
klubben måste gå ut när de säljer ett medlemskap, att det står då i det här 
medlemskapet på fyrahundrakronor så kommer det att ingå de här och de här 
arbetena.« Hon upplever att hon aldrig fått ta ställning till om hon som förälder 
vill vara med på allt arbete som är »obligatoriskt«. »Kan man inte bara strunta i 
uppgifterna som förälder«, frågade jag Nils mamma. »Nej«, säger hon lika 
bestämt som självklart. »Vad händer om man gör det då«, fortsatte jag. »Jag vet 
inte, men det kan man ju inte göra. Då är det någon annan som får ta mer. Det 
kan man ju inte heller«, säger hon. Det förstärker bilden av att grupptrycket är 
starkt och att socialisationen leder till att det till slut blir självklart att ställa upp.  

Slutsatsen är att föräldrarna medverkar aktivt i att forma ett grupptryck i 
föräldragruppen genom att de ställer krav på andras arbetsinsats, trots att de 
själva inte alltid tycker om allt arbete. Därigenom bidrar föräldrarna själva till 
att vidmakthålla och förstärka kraven och förväntningarna som flera föräldrar 
egentligen är kritiska till. Kristinas mamma säger: »Jag blir klart irriterad när 
folk inte ställer upp.« Hon ger uttryck för att det går bra om det är några 
enstaka föräldrar som inte ställer upp på kraven men inte om det är många. 
Föräldrarna tycks vara lämnade åt sig själva att lösa dessa arbetsuppgifter och de 
konflikter som kan uppkomma dem emellan som en konsekvens av normen om 
det ideella arbetet. Det finns inget stöd till föräldrarna från idrottsföreningen 
om de inte klarar alla arbeten. Kristinas mamma förklarar att de som arbetar på 
idrottsföreningens kansli sagt: »det där får ni lösa med de andra föräldrarna.« 
Hon fortsätter: »Men man kan ju inte förväntas gå ut och vara polis åt de här 
föräldrarna som inte ställer upp… det är en jättejobbig bit.« Det Kristinas 
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mamma säger visar att interaktionen mellan föräldrarna inte är friktionsfri utan 
det uppstår ett grupptryck vilket de upplever som mycket jobbigt ibland. 

Att följa eller inte följa förväntningarna  
Ledarna trycker på föräldrarna om att ta ansvar för barnens sociala beteende. 
Tommy säger att när föräldrarna i flicklaget inte bryr sig om att hjälpa barnen 
socialt som att exempelvis hålla tiderna så säger ledarna till föräldrarna och 
barnen. Främst säger ledarna till de föräldrar som kommer till matcherna och 
träningarna. Tommy säger: »Ja, alltså vi försöker säga åt barnen va, vi går via 
barnet om inte föräldern är där då. De är kanske inte alltid där. Idag är inte så 
många föräldrar med som det var från början, då kunde man säga det direkt till 
dem. Men idag är ju barnen oftast själva på träning och då säger man till barnet 
att de måste försöka passa tiderna och komma med rätt utrustning.«  

Om föräldrarna inte kan ställa upp och arbeta vid ett tillfälle har de ansvaret 
att själva ordna en ersättare. Det är inget som lagledningen ansvarar för. Om 
föräldrarna inte följer de här reglerna och förväntningarna säger Mats: »Ja då 
blir ju folk sura naturligtvis, men då är ju principen den att om man inte kan 
ställa upp då är det man själv som ska ta kontakt med andra föräldrar och fråga 
om de kan göra jobbet. Sen så får man ta det nästa gång istället.«  

Några spelare i pojklaget har slutat där en anledning antagligen var att 
föräldrarna inte betalat medlemsavgiften eller utfört de uppgifter som 
förväntades i fotbollslaget. Ledaren Frank berättar om en av dessa pojkar: »Ifjol 
betalade sociala hans medlemsavgift. Då hade vi en kontaktperson där som 
fixade det där med ekonomin. Eftersom det var första året då hade vi 
överseende med det här med att sälja fika och hallvakteri. Men inte från i år. Så 
att det är lite synd«, säger han. Under studiens gång har jag följt en pojke, 
Markus, vars föräldrar inte har betalt klubbens medlemsavgift. Markus är med 
och tränar men får inte vara med och spela matcher med argumentet att han 
inte betalat medlemsavgiften. Markus är den enda pojken ur laget som följer 
med till en bortamatch utan att få delta i matchen. Hans föräldrar är inte heller 
med. När matchen ska börja säger en ledare åt Markus att flytta sig från 
spelarnas sida: »Markus är du på andra sidan, är du snäll.« Han säger inget utan 
ger sig iväg till andra sidan där det, för övrigt, bara står föräldrar. Denna 
situation visar att när föräldrarna av någon anledning inte följer de formella 
reglerna som att betala medlemsavgiften får barnet ta en del av konsekvenserna 
genom att han eller hon hindras att spela match. Här synliggörs att de 
ekonomiska kraven gäller alla föräldrar oavsett deras ekonomiska och sociala 
situation. Det finns således en gräns för hur länge ledarna i föreningen 
accepterar ett barn i laget vars föräldrar inte följer förväntningarna.  

En slutsats är att kraven på ett ekonomiskt stöd innebär att barnen blir de 
som får ta konsekvenserna om deras föräldrar inte kan ställa upp på dem. Lottie 
menar att dessa barn inte heller blir lika intresserade och engagerade. »De tycker 
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kanske det är lite tråkigare«, säger hon. En förälder menar att de barn som inte 
har engagerade föräldrar riskerar att få sämre chans att utvecklas som 
fotbollsspelare. Om barnen utesluts ur en verksamhet på grund av att föräldrar 
inte följer förväntningarna menar jag att barnen inte bara riskerar att missa en 
fotbollsmatch utan också att missa värdefulla möjligheter att få fler kompisar 
och tillfällen att umgås med dem. 

Det finns några andra situationer där föräldrarna inte följer förväntningarna 
inom laget. Föräldrarna menar exempelvis att det särskilt är i matchsituationer 
som de inte följer förväntningar på att inte kritisera spelarnas 
fotbollsprestationer. Antons mamma säger: »Jo, visst är det väl mer allvar i 
matcherna. Det är det. Och även ledarna ser lite mer… De är mer spända och 
mera… det är ett helt annat allvar då.« I matchsammanhanget är »det många 
som glömmer att det är lek«, säger Antons mamma. Det gäller såväl föräldrar 
och ledare men också spelare. Hon säger att det för hennes son är »dödligt allvar 
med matcherna.« Detta visar att den sociala interaktionen och de budskap som 
förmedlas ser olika ut beroende på om det är träning eller match. 
Socialisationen inom idrottstriangeln varierar därför med situationen. Skilda 
beteenden bland föräldrar kan därmed komma till uttryck i tränings- respektive 
i matchsituationen.  

Kristinas mamma förklarar hur hon som förälder kan känna när ledarna inte 
följer föräldrarnas förväntningar. Ett exempel är i matcherna när ledarna toppar 
laget med de bäst presterande spelarna. »Visst, när man är i en final eller i en 
kvartsfinal kan jag känna »men plocka in de bästa då, fem minuter åtminstone«. 
Men man får faktiskt ta sig i kragen själv som föräldrar och tänka på vad som är 
det viktigaste i långa loppet«, säger Kristinas mamma. Detta visar att föräldrar 
anser att det finns en viss problematik med en vinnarinställning i barnfotboll. 
Föräldrarna är medvetna om sitt beteende och att det ligger nära till hands att 
dras med i en tävlingshysteri. »Det blir ju som… vad ska man säga… 
tävlingsskallen som tar över. Man vill ju att de ska vinna men… man glömmer 
ju att de är barn och ska utvecklas«, säger Annikas pappa. Kristinas mamma 
säger att hon ändå tycker det fungerat bra i flicklaget vilket tyder på att hon 
accepterat den nivå som man har i flicklaget idag när det gäller 
tävlingsinställningen.  

Man kan anta att den inställning barn, ledare och föräldrar har till att vinna 
matcher har ett samband med hur prestation lyfts fram och får betydelse i 
interaktionen. Morinas mamma är ambivalent till hur hon som förälder ska 
förhålla sig till problematiken kring tävling och spelarnas prestationsförmåga. 
Hon säger »Ju äldre de blir så får man acceptera att några inte får spela lika 
mycket som andra. Men frågan är när. Egentligen är det viktiga att de får spela 
någorlunda så de är nöjda själva. För alla orkar ju inte lika mycket heller.« Hon 
förklarar att spelarna blivit mer elitinriktade med åldern: »Ju äldre de blivit så 
har vissa spelare blivit väldigt elitinriktade. Då kan de säga åt dem som inte är 
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lika duktiga… dumma saker.« Hon menar att det händer någon gång även fast 
barnen för det mesta är positiva gentemot varandra. Barnens ålder tycks vara 
avgörande för föräldrarnas uppfattningar om elittänkande och toppning inom 
barnfotbollen. 

På matcherna reagerar föräldrarna extra positivt när en spelare gör mål. 
Föräldrarnas beteende förmedlar att ett sätt för spelaren att få beröm och bli 
uppskattad i laget är att göra mål. I mina fältanteckningar från en cupmatch 
med flicklaget skrev jag: Laget tar ledning med 2-0. Andra målet görs av Malin 
och flera föräldrar säger: »Vad roligt att just hon fick göra mål.« »Varför då« 
frågar jag. »För att hon sällan gör mål«, förklarar en förälder. Lottas pappa 
förklarar att det inte går att komma ifrån att det går ut på att göra mål.« När 
matchen är slut säger också en ledare: »Det var roligt att Malin fick göra mål.« 

På matcherna ropar föräldrarna som ofta står samlade på långsidan mittemot 
spelarna följande: bra Lotta, kom igen, backa inte hem för mycket etc. Ofta är 
det berömmande kommentarer men ibland blir det coachning också. Jag hör att 
föräldrarna gärna ropar personliga kommentarer till sina egna barn. Inga 
föräldrar säger att de pressar barnen för att de ska bli duktiga i fotboll. Men 
Peters mamma beskriver en viss typ av press som hon ägnar sig åt. Hon berättar 
att hon tjatar på Peter för att han ska göra sig i ordning och gå på träningen. 
Han brukar fråga om han måste gå på träningen varför hans mamma menar att 
han behöver pushas på. Flera föräldrar visar på den inställningen att spelarna 
inte bara kan strunta i att gå på träningen även om spelarna inte själva vill. Pias 
pappa säger att det har med lagsport att göra: »Det tycker jag är en del av 
grejen, det är skillnad mot ensamsport, det är ett annat ansvar. Det är ju inte 
alla som inser det men det tycker jag är en viktig bit som man bör lära sig 
ganska snart när man spelar i ett lag.« Den förväntade omtänksamheten och det 
goda sociala beteendet som krävs av spelarna bidrar således till att sätta press på 
spelarna att de måste gå på träningen vilket upplevs negativt av vissa spelare. 
Resultatet visar att det som av föräldrarna inte upplevs som pressande kan för 
barnen tvärtom resultera i en upplevelse av negativ press. Det visar att föräldrar, 
ledare och barn ibland uppfattar situationer på olika sätt. 

Sammanfattande reflektioner 
Sammanfattningsvis kan sägas att föräldrarna i det stora hela är positivt inställda 
till barnfotbollen. De uttrycker att det bästa med barnfotbollspraktiken är 
barnfotbollens fostrande effekt på barnen, det sociala värdet med att barn och 
föräldrar får kompisar och att matcherna innebär en positiv spänning för 
föräldrarna. Det positiva för föräldrarna handlar om att barnen lär sig umgås 
med andra, att samarbeta, att ta ansvar och att förstå vad laganda innebär. 
Genom att barnen är medlemmar i en stor grupp som ett fotbollslag är, leder de 
sociala interaktionerna fram till att barn fostras och lär sig anpassa sig till andra i 
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en grupp vilket föräldrarna uppskattar. Barnfotbollen kan sägas bidra till att 
komplettera föräldrarnas fostran. I föräldrarnas perspektiv verkar det inte som 
att de uppfattar några nackdelar med denna fostran utan den antas enbart vara 
positiv. 

När det gäller föräldrarnas förväntningar på varandra handlar dessa om att 
inte kritisera barnens fotbollsprestationer negativt, att ställa upp och arbeta 
ideellt och att hantera sociala relationer mellan varandra. Föräldrarna betonar 
också att de har förväntningar på barnens sociala beteende. Ledarnas 
förväntningar på föräldrarna har främst att göra med att de ska vara ett stöd till 
barnen, så de kan delta i barnfotbollen. Därutöver kommer förväntningar på att 
föräldrarna ska vara med och arbeta för att dra in pengar till laget och 
idrottsföreningen samt följa ett visst beteende på fotbollsmatcherna. Ledarnas 
förväntningar kan relateras till deras omtanke om barnens bästa nu och i 
framtiden men också till att barnen behöver hjälp för att kunna leva upp till 
ledarnas förväntningar och de normer som gäller i barnfotbollspraktiken. 
Någon förälder uttrycker att de pushar spelarna för att de ska leva upp till deras 
förväntningar. Inte på prestation utan på det sociala beteendet som att gå på 
träningen, vara aktiva, engagerade och omtänksamma mot andra. Det handlar 
för föräldrarna om pushande i en fostrande mening.  

Barn som idrottsutövare betraktas ofta av vuxna som att de är i utveckling 
till att bli något annat vilket blir tydligt i relationen mellan barn och föräldrar i 
barnfotboll. Det handlar om att det successivt ska bli mer seriöst och mindre 
lek. Förväntningarna är således föränderliga med barnets ålder. Nya 
förväntningar kan därmed skapas eller gamla förväntningar kan ändras. En 
förväntning från barnen som ändrats över tiden är att föräldrarna inte behöver 
vara med på träningarna i samma omfattning som tidigare. Detta är också en 
tydlig indikation i verksamheten under andra året av fältarbete. Genom att de 
nästkommande år ska övergå från 7 spelare på plan till 11 innebär det att nya 
förväntningar redan nu börjar komma till uttryck bland spelare, ledare och 
föräldrar, särskilt på att barnens fotbollsprestationer på matcherna.  

De flesta förväntningar i relation till föräldrarna ser relativt lika ut i flick- 
och pojklaget. En skillnad är dock att flickföräldrarna pratar mer om att de 
förväntar sig att flickorna ska vara aktiva och träna fotboll och inte leka på 
träningar och matcher. Pojkföräldrarna lyfter i högre grad fram förväntningar 
på språket och uppträdande spelare emellan som de upplever lite mer problem 
med. Här syns en skillnad i föräldrarnas förväntningar på barnens beteende som 
kan bero på en föreställning om pojkar och flickor i idrott. Exempelvis att 
flickorna från föräldrarnas sida inte får verka oseriösa och leka utan ska vara där 
för att träna fotboll.  

Förmedlingen av förväntningar och normer kännetecknas av att de inte ges 
alla på en gång utan ofta ges korta meddelanden om detta över längre tid. Det 
kan innebära att det tar lång tid för nya spelare och föräldrar att förstå vilka 
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normer som gäller och vad som förväntas av dem då det kommer information 
över längre tid. Jag har också sett att vissa förväntningar kan förändras från en 
situation till en annan. Ett exempel på detta är att föräldrarna handlar olika i 
relation till barnens prestation i fall det är träning eller match. Även om 
föräldrarna inte tycker barns prestationer ska kritiseras händer det ibland i 
matchsituationerna. Det verkar som om föräldrarnas önskvärda och medvetna 
förhållningssätt får konkurrens av mindre önskvärda men medvetna 
förhållningssätt vid matcher. Resultaten visar att föräldrarna är medskapare till 
det som de egentligen inte tycker om med barnfotbollen. Föräldrarna bidrar till 
att sätta press på andra föräldrar att arbeta med olika uppgifter även om de visar 
en kritisk hållning till det omfattande arbete de förväntas utföra för att barnet 
ska få spela fotboll. Redan när barnen börjar spela fotboll startar den 
sociokulturella påverkan som leder till att en ideellt arbetande förälder formas. 
Genom att de så småningom blir indragen i fler och fler jobb införlivar de 
tanken om det ideella arbetet. Irritation uppstår mellan föräldrarna när någon 
inte gör sitt jobb. Detta är en reell problematik i barnfotbollens vardag.  

En tydlig bild som framträder är att föräldragruppen lever ett eget liv som är 
betydelsefullt på flera sätt. Det verkar vara viktigt att en förälder passar in i 
föräldragruppen och följer de förväntningar som finns för att bli accepterade 
och för att barnet ska kunna vara med i fotbollslaget. Det krävs en social 
förmåga hos föräldrarna för att hantera samspelet mellan barn, ledare och 
föräldrar. Att som förälder passa in i föräldragruppen tycks vara betydelsefullt 
för barnets deltagande i barnfotboll. Härigenom blir barnens fotboll även 
föräldrarnas fotboll. Det framträder samtidigt att föräldrarna har svårt att veta 
hur de ska bete sig för att ligga i samklang med att det är en 
barnidrottsverksamhet. De vill egentligen att barnfotbollen ska ge mest 
utrymme till deras barn att utvecklas och ha roligt, där alla får spela lika mycket 
fotboll. Föräldrarna framhållet att det inte är prestationsförmågan som ska vara 
avgörande för om barnen får vara med eller inte.  
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7. FLICKOR OCH POJKAR I 
FLICK- OCH POJKLAG  

Detta kapitel om genussocialisation inom barnfotboll är något annorlunda till 
sin form än de föregående resultatkapitlen. De tidigare kapitlen baseras på det 
som sker i respektive fotbollslag i praktiken och hur det uppfattas även om de 
också innehåller aspekter av genus. I detta kapitel redovisas barns, ledares och 
föräldrars uppfattningar om flickor och pojkar som fotbollsspelare i 
könssegregerade fotbollslag samt uppfattningar om könsblandade fotbollslag 
vilket inte är en del av praktiken som studeras.  

Uppdelning av flickor och pojkar i barnfotboll  
Inom den föreningsorganiserade barnfotbollen i Sverige delas barn som regel in 
i olika lag om de är flickor och pojkar vilket är förutsättningen för de barn, 
ledare och föräldrar i flick- och pojklaget som studeras.  

Flickor och pojkar i olika fotbollslag 
Barn, ledare och föräldrar har inte reflekterat så mycket över anledningen till att 
barnen i barnfotboll delas in i flick- och pojklag. När jag frågar Peters pappa 
varför det är så i barnfotboll säger han: »Ja det är en bra fråga. Det vet jag inte 
varför man gör.« Pias pappa har heller inga förklaringar men visar en viss 
tveksamhet eller ett motstånd mot det: »Jag tycker det är lite märkligt… att 
man redan då de är sex år delar upp dem. Det borde inte spela någon roll.« Om 
föräldrarna är lite tveksam till uppdelningen i flick- och pojklag när barnen är 
små så är det för barnen mer självklart. Peter i pojklaget förklarar uppdelningen 
med att säga: »För att flickor är flickor och pojkar är pojkar.« Han säger det 
med en slags självklarhet som visar att det är naturligt för Peter att de är 
uppdelade. Argumentet om att barnen är flickor och pojkar räcker som 
förklaring. Det antyder en uppfattning om skillnader och kanske en slags 
biologisk förklaring. Inom barnfotbollen har barnen lärt sig att det är normalt 
och i första hand organisera en fotbollsverksamhet med flickor och pojkar var 
för sig. En ledare menar att segregationen av flickor och pojkar har med gamla 
traditioner inom fotbollskulturen att göra. Mats som är ledare i flicklaget 
förklarar uppdelningen: »Det kanske är gamla traditioner som spelar in här.«  

Traditionerna inom fotbollen ser ut att orsaka svårigheter för den som skulle 
vilja integrera barnen menar både ledare och föräldrar. Mischas pappa förklarar: 
»Om vi tittar på elitmatcher så är det ju inga mixade lag. Så jag tror att det 
ligger i kulturen. Det är kvinnor som spelar och det är ju aldrig att man mixar.« 
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En förälder visar sin skepsis till att kunna förändra situationen när segregerade 
lag är normen i fotboll genom att säga: »Det är nog lite för rotat det där. Jag 
tror det är svårt att göra någon ändring på det.« Lottie som är ledare i flicklaget 
ge ändå en öppning för en integration och säger: »Men skulle de vara van att 
spela ihop så skulle det nog bli annorlunda tror jag.« Här framträder en bild av 
att vanan och traditionen inom fotbollen utgör ett hinder för att organisera 
barnfotbollen så att flickor och pojkar skulle kunna spela fotboll i samma 
fotbollslag. Möjligen kan vanan brytas om föreningarna redan när barnen börjar 
spela fotboll integrerar flickor och pojkar i fotbollslagen.  

En ledare sätter fotbollsverksamheten in i ett samhällsperspektiv och menar 
att en uppdelning av flickor och pojkar inte bara finns inom barnfotbollen. 
Mats förklarar: »Under hela uppväxten och i uppfostran är det så mycket som 
spelar in för att dela på flickor och pojkar tidigt. Det där kan man ju säga börjar 
när de är jättesmå. Flickor ska leka med dockor och pojkar med pistoler va’. De 
sitter ju i den miljön själva.« Ledaren anser att barnfotbollen speglar hur 
könsrelationerna konstrueras i samhället i övrigt.  

Integration av flickor och pojkar i fotbollslag 
Att integrera flickor och pojkar i samma fotbollslag visar de flesta av barnen ett 
starkt motstånd mot. De svarade oftast direkt och verkade säkra i sina 
uppfattningar, även om de samtidigt ger uttryck för att de inte tänkt så mycket 
över betydelsen av att vara flicka och pojke i fotboll. Fler av pojkarna var mer 
negativa än flickorna till blandade fotbollslag medan några flickor var positiva 
och sa det skulle fungera bra. Genom intervjuerna kommer det fram att barnen 
grundar sitt motstånd till integrerade lag i sina uppfattningar om att det finns 
skillnader mellan hur flickor och pojkar beter sig och hur de spelar fotboll. 
Frida säger: »Man vet ju att killarna kanske kan ta för sig mycket mer av planen. 
De kör mycket hårdare och om man möts i lag med både tjejer och killar, då 
kanske hon blir fälld eller något. Det händer nästan aldrig i flickfotboll.« 
Flickorna som är emot blandade lag argumenterar också för att pojkarna inte 
skulle passa flickorna samt att pojkarna skulle säga dumma saker till dem vilket 
skulle göra flickorna ledsna. Ola är enda pojken som uttrycker en positiv 
inställning till att spela med flickor är dock rädd för omgivningens reaktioner. 
Ola säger att det skulle vara som vanligt om de tränade tillsammans, men att de 
skulle riskera att bli »retad av andra lag.«  

Frida säger: »Man trivs ju bättre om man är bara tjejer. Då kan man göra 
mer på fritiden tillsammans för man vet vad de gillar… de är ju som en själv.« 
En tanke som slog mig under arbetets gång var att då barnfotboll är en bra 
arena för barnen att få kompisar vore det kanske en bra arena att få flickor att 
bli kompisar med pojkar om de spelade tillsammans i samma lag. Därför 
frågade jag Frida: »Du säger att om ni bara tränar och spelar med tjejer så får du 
mer kompisar på fritiden. Tror du inte att du skulle få pojkkompisar om ni 
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spelade tillsammans med pojkar?« Frida ger uttryck för att genusrelationerna är 
mer komplexa än så när hon säger: »Det blir ändå inte så. Man gör som inte 
det. Man vågar inte ringa till någon kille för då är det alltid någon som tror - 
jaha är du kär i honom.« Detta visar att uppdelningen av flickor och pojkar i 
barnfotboll också förstärks i och med det finns en risk för att ett kompisskap 
mellan flickor och pojkar ska uppfattas som att det har med kärlek att göra. 
Frida relaterar sina uppfattningar om uppdelningen i flick- och pojklag till 
kärleksrelationer mellan flickor och pojkar, särskilt heteronormativa. 

Även ledare har lättare att räkna upp nackdelar än fördelar med att integrera 
både flickor och pojkar i samma fotbollslag. Tommys främsta argument mot en 
integration av flickor och pojkar i samma lag baserar han på att barnen är 
beroende av kompisarna i laget. Han menar att en sammanslagning av pojkar 
och flickor i barnfotboll skulle innebära färre flickor i laget vilket skulle kunna 
påverka kompisgruppen negativt. Tommy relatera det till hur barnen leker med 
varandra: »När pojkar och flickor inte leker lika mycket med varandra, så 
kommer flickor fortsätta att leka med flickor. Kompisgruppen blir framförallt 
mer sårbar vid avhopp från träningsgruppen.« Enligt Tommy skulle det bli 
svårare att få flickorna att fortsätta i fotbollslaget om antalet flickor minskade då 
det innebär färre att bli kompisar med. Som ledare är Tommy således medveten 
om att flickorna värderar barnfotbollen som en arena för kompisskapande och 
när barnens lek och relationer är genusbaserade innebär det att ledare ser än mer 
negativt på en integration av flickor och pojkar i samma fotbollslag. Barnens 
genusbaserade beteende vid kompisskapande bidrar således till att förstärka 
normen om en uppdelning av flickor och pojkar i olika lag. Idrotten utgör en av 
få organisationer där en formell segregering tillåts utan att det ifrågasätts särskilt 
mycket. Ett sätt att förstå varför uppdelningen av flickor och pojkar i olika lag 
uppfattas så positivt är just att barnfotbollen uppskattas för den arena den är för 
flickor att bli kompisar med flickor och på samma sätt för pojkar att bli 
kompisar med pojkar.  

En ledare i pojklaget föreställer sig att det skulle vara mer krävande att ha 
blandade lag. De skulle behöva arbeta kontinuerligt och genomtänkt när 
uppdelning av flickor och pojkar varit så vanlig i barnfotbollspraktiken under 
lång tid. Mats förklarar: »Men alltså jag tror att det blir hemskt jobbigt för att 
då måste man, ha en ganska grundläggande diskussion och speciellt bland 
ledarna… på grund av den starka traditionen.« Mats menar att om man ska 
mixa flickor och pojkar i fotbollslagen »måste man ta sig en rejäl funderare som 
ledare. Man måste göra det väldigt klart för barnen att det ska vara så här. Och 
sen stötta det, för släpper man då kommer vi in på hela debatten för varför 
kvinnor och män delar på sig va.« Det finns en alltså en rädsla både hos spelare 
och ledare för att vara avvikande gentemot andra lag och för en genusdebatt. 
Ledarna anser att det är bäst att hålla sig för sig själv, med flickor och pojkar i 
olika lag. Intressant är att varken spelare, ledare eller föräldrar ser några 
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nackdelar eller problem med att ha det som nu med flickor och pojkar i skilda 
fotbollslag.  

Föräldrarna har mer skilda uppfattningar om att blanda flickor och pojkar i 
samma lag. Några tror inte på det, några vet inte, medan några är positiva. 
Deras ambivalens kan förstås utifrån att de inte har några egna erfarenheter av 
könsintegrerad barnfotboll och att de inte tänkt så mycket kring detta. Flera 
föräldrar tror att det skulle kunna vara blandade lag när barnen är yngre innan 
den fysiska tillväxten i puberteten tar vid. Kristinas mamma förklarar: »Jag tror 
att någon gång så skulle de ju kunna vara tillsammans och träna. Men det är ju 
samtidigt viktigt att komma ihåg de här tjejerna som kanske inte är så fysiskt 
starka. Men jag tror att man har så mycket att lära av varandra, både tjejer och 
killar, så det tycker jag man skulle kunna göra till en början.« Antons mamma 
säger också att hon tror att de skulle fungera. »I ett antal år i alla fall. Rent 
fysiskt så är det ju inte så stora skillnader i de lägre åldrarna. Sen blir det ju 
naturligtvis skillnad.« 

 Om flickor och pojkar som fotbollsspelare  
När barn, ledare och föräldrar berättar om fotbollsspelande flickor och 

pojkar framträder att de ser några övergripande likheter dem emellan medan 
skillnaderna dominerar. De likheter barnen lyfter fram är exempelvis att både 
flickor och pojkar är människor, att de gör lika övningar på träningarna, att de 
tycker fotboll är lika kul. Ledare menar exempelvis att flickor och pojkar har 
samma glädje av fotboll, samma vilja att utvecklas och att vinna och föräldrar i 
båda lagen menar att pojkar och flickor tränar lika mycket idag227, att de är lika 
tekniska i fotboll och att det är samma förväntningar på pojk- och flickspelare i 
dagens fotboll. Hos många barn, ledare och föräldrar dominerar ändå 
föreställningarna om att flickor och pojkar skiljer sig åt som fotbollsspelare i 
många avseenden. Även om barnen inte spelar i samma fotbollslag har många 
av flickorna mycket bestämda åsikter om pojkarna och tvärtom har pojkarna 
mycket bestämda åsikter om flickorna. En pojke överraskar mig med en annan 
uppfattning när han säger att han inte vet något alls om flickor. Ledarna har 
också tydliga föreställningar om att det finns betydande olikheter mellan 
fotbollsflickor och fotbollspojkar medan föräldrarna har mindre bestämda 
uppfattningar. Uppfattningarna om skillnader handlar mer om barnens sociala 
beteende och deras skilda spelstilar än om fysiska skillnader.  

                                                      
227 I denna studie visar det sig dock att flicklaget tränar en dag mer i veckan än pojklaget.  
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Sociala flickor och individualistiska pojkar 
En bild som framträder i datamaterialet är att flickor beskrivs utifrån en 
traditionell femininitet om att vara sociala medan pojkar beskrivs utifrån en 
traditionell maskulinitet om vara individualistiska. När flickorna beskriver sig 
själva som fotbollspelare menar de att de tänker mer på varandra än vad 
pojkarna gör när de spelar fotboll. Dessa flickor menar att pojkarna är egoistiska 
på planen medan flickorna passar mer till varandra och kan låta någon annan 
göra mål. Malin ger uttryck för att hon upplever att det är mindre krav på 
flickornas individuella prestation när hon säger: »Vi får inte kommentarer som 
killarna får exempelvis »vad dålig du är eller du borde skjuta mer på mål.« 

Ledaren Tommy förstärker bilden av sociala flickor när han betonar att 
flickor är bättre på att utvecklas i grupp: »Flickorna har en större 
utvecklingspotential, de utvecklas snabbare för de kan mindre när de börjar. 
Tjejerna är bättre i gruppbeteende, de jobbar mer i flock, oerhört lojala mot 
gruppen medan pojkarna kan sticka iväg mer som individ.« Tommy fortsätter: 
»Jag tycker att de är lättare att jobba med för de är tystare när man ska prata, de 
har betydligt lättare att ta en auktoritet än vad pojkarna har. Säger vi att de ska 
passa då gör de det lättare när de är en flicka än när de är en pojke. Det tycker 
jag att jag har klara belägg för och det gör också att de agerar för laget på ett 
annat sätt än vad en pojke gör, framför allt stjärnorna.« Mattias säger om 
flickorna i laget: »Tjejerna är inte lika uppstudsiga som killarna är. Det kanske 
är en förutfattad mening, men jag har ju sett de andra pojklagen som tränar. De 
kan vara rätt högljudda och stökiga.« Mats som är ledare i pojklaget instämmer 
med flicklagets ledare: »De generella olikheterna är ju att flickor oftast är lite 
mognare än pojkar. Det är nog kanske lättare att ha ordning kring flicklaget. De 
lyssnar när ledarna pratar och så.« Ett sätt att se på detta är att flickorna 
anpassat sig mer till ledarnas förväntningar om att tänka på andra än vad 
pojkarna gjort.  

Ledarna i denna studie kan sägas medverka i konstruktionen av genus 
genom att de bemöter flickor och pojkar på olika sätt. Gabriel i pojklaget säger: 
»Man pratar olika med pojkar och flickor också. Så är det ju, eftersom jag är 
kille själv… jag tror att jag själv pratar annorlunda med pojkar än flickor. Att 
jag pratar kanske mera direkt, kanske lite hårdare… det gör jag inte med flickor 
på samma sätt.« Ledare tror också att spelarna förväntar sig olika bemötande av 
ledarna. Mattias menar att det är viktigare för flickorna hur ledaren säger saker: 
»Om man säger fel saker till ett tjejlag så kan ju halva laget sluta… men med 
killarna där är det väl inte så. Där kan man säga lite dumma grejer utan att det 
är någon som tar riktigt illa vid sig.«  

Pojkarna i pojklaget beskrivs som mer känslosamma än flickorna. Flickorna 
menar att pojkarna gråter oftare, att de är mer känslosamma och allvarliga på 
fotbollsplanen till skillnad mot flickorna. Frida säger: »Killarna, de spelar teater 

 139



I  S K I L D A  I D R O T T S V Ä R L D A R   

mera. De lägger sig ner och grinar. Tjejer de fortsätter spela ändå för de tycker 
det är roligt.« Maja förklarar utifrån sina erfarenheter från skolan: »Som när vi 
kör på rasterna. Typ några av killarna i min klass börjar gråta så fort de missar 
målet eller så svär de väldigt fula ord.« Eva berättar: »Killarna gör allt för att 
vinna. Så är det på skolan när vi spelar. Det är på liv och död, för dem.« 
Flickorna anser sig kunna hålla inne med sin ilska till skillnad från pojkarna 
som de menar blir arga direkt. Morina förklarar: »Vi kan hålla inne med vår 
ilska. Sen kan vi gå och sparka sönder våra vattenflaskor eller vi kan prata med 
varandra och säga »det där var jättedumt, tycker jag«. Men pojkarna kan gå och 
säga direkt till motståndarna att »ni var ju jättedumma« och sen köra jätte-
jättehårt mot dem. Så gör vi inte«, fortsätter Morina. Frida menar att pojkarna 
kritiserar varandra om de misslyckas på fotbollsplanen: »Pojkarna klagar mycket 
mer på varandra och säger »vad fasen… varför gjorde du inte så«. Medan vi 
tjejer peppar varandra eller så håller vi bara tyst.«  

Flickledaren Sandra förstärker bilden av känslosamma pojkar och säger: 
»Pojkar har väldigt svårt att ta en förlust, de blir aggressiva och besvikna. Jag har 
sett pojkspelare som gråter av ren besvikelse efter en match. Våra flickor kan 
deppa ett tag, men på ett annat sätt. Det blir en lågmäld stämning i stället.« 
Pojkledaren Gabriel ser skillnader mellan flickor och pojkar: »Jag tror det är en 
skillnad i tävlingsmomentet, där det är viktigare att vinna kanske, för pojkarna. 
Det är mer så… att man räknar bland killar. Jag tror inte att tjejer är lika hårda 
konkurrenter som killar är.« Det ser ut som om flickorna och ledarnas 
beskrivningar av flickor och pojkar går emot en traditionell bild om att flickor 
skulle vara mer känslosamma än pojkar och att flickor lättare skulle gråta. Detta 
är däremot inte något som pojkarna lyfter fram. 

I datamaterialet finner jag också att uppfattningarna inte ger en entydig bild 
av flickor i förhållande till pojkar. En flicka förklarar för mig: »En del pojkar är 
som tjejer.« Det visar att hon uppfattar att det inte går att säga att pojkar eller 
flickor uteslutande är på ett bestämt sätt utan att flera maskuliniteter och 
femininiteter kan antas av både flickor och pojkar. Det går inte att generalisera 
det till att alla flickor är på ett sätt och alla pojkar på ett annat.  

Flickors och pojkars spelstilar 
I fotbollslagen finns också uppfattningar om att flickor och pojkar har olika 
spelstilar. Några flickor menar att de är mer lagspelare än pojkarna. Flickorna 
beskriver sitt spel som att det grundar sig på ett utvecklat passningsspel till 
skillnad mot pojkarnas mer individuella spelstil som grundar sig på dribblingar. 
Ina säger: »Vi passar och de dribblar hela tiden.« Både flickor och pojkar 
beskriver att flickorna passar varandra mer än pojkarna. Frida säger att de 
brukar spela med killar på skolan »då brukar de ha bollen och passa varandra 
och springa helt själv och göra mål. Alltså det är inte så roligt då, det blir liksom 
inget spel. Då brukar vi oftast gå därifrån.« Ina beskriver till och med hur 
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bollbanan skiljer sig åt när pojkar och flickor skjuter bollen på mål: »Tjejerna 
skjuter högt och sen så går bollen ner men killarna skjuter rakt uppåt.«  

Några pojkar förklarar att pojkarna är hårdare och har ett tuffare spel än 
flickorna. Nils säger: »tjejerna de är mycket mer försiktiga. De vågar inte gå in i 
en tuff närkamp som killarna.« En pojke beskrev flickornas spelsätt som 
»defensivt« till skillnad från pojkarnas som är »offensivt«. Både flickor och 
pojkar säger att pojkarna till skillnad från flickorna skriker på domarna under 
matcherna. Flickorna menar att de fortsätter spela istället för att skrika på 
domaren om det händer något på planen. Frida berättar: »Om man har bollen 
och det är någon som springer rakt in i en då säger kanske en tjej, som stött i 
axeln, bara »aj« och sen fortsätter hon spela, men killarna de skriker »aj, 
domar’n, domar’n«.« 

Pojkar eller flickor som norm i barnfotboll 
Det visar sig i ledares uppfattningar att det även inom barnfotboll finns tecken 
på att pojkarnas fotbollsspel är en norm i barnfotboll mer än flickornas. Mattias 
menar att det både är för- och nackdelar med flickornas och pojkarnas vanliga 
beteenden. För honom finns däremot idealet i fotboll någonstans mitt emellan. 
Mattias säger: »Flickorna är mer försiktiga än pojkarna, de går och ber om 
förlåtelse om de råkar sparka på någon.« Han som ledare i flicklaget ger uttryck 
för att han inte gillar detta utan fortsätter med att säga han önskar att flickorna 
»tordes peta på motståndarna när de ska markera.« Retoriskt överdriver han en 
svaghet som han uppfattar med flickornas närkampsspel genom att använda 
ordet »peta«. Han fortsätter med att reflektera över hur deras flickor utvecklats 
över tiden. »Fast nu håller de ju på att tuffa till sig, tyvärr är det väl så att det går 
åt det hållet att det blir lite hårdare. Något mitt emellan hade ju inte varit 
dumt. Inte lika fullt ut som för killarna… eller som killarna har det.« 

Resonemanget visar att samtidigt som ledare vill att flickorna ska vara tuffare 
och mer lik pojkarna än de är idag, så är det inte enbart positivt när flickorna 
nu håller på att bli mer tuffa. När han säger tyvärr indikerar Mattias att även 
om flickorna skulle bete sig som pojkarna skulle det ändå inte uppskattas av 
ledarna fullt ut. Om pojkar utgör en norm och har högre status inom 
barnfotboll än flickor kan inte flickan värderas som bättre än pojken, oavsett 
beteende eller prestation. Det innebär att flickor kan uppfattas som sämre i 
fotboll bara för att de är flickor och på motsvarande sätt kan pojkar uppfattas 
vara bättre bara för att de är pojkar.  

Den maskulina normen 
Om normen i barnfotboll särskilt bland pojkarna är att vara tuffa och hårda så 
innebär det att om barnen, särskilt pojkarna inte följer detta betraktas denne 
som avvikande. Detta kan då tolkas som exempel på en underordnad 
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maskulinitet vilket barnen själva uppfattat och ger uttryck för. Det är inte bara 
de tuffaste eller fotbollsmässigt bästa pojkarna som säger att pojkarna i pojklaget 
ska vara tuffa. Henrik i pojklaget berättar om att pojkarna »vill vara tuffa och 
göra mål.« »Vad menar du med att vara tuff«, frågar jag. Henrik förklarar: »De 
vill inte vara små så att de ramlar av en knuff. De vill vara stora så att de kan gå 
förbi backarna och skjuta mål… och vara tuffa.« Att han säger de och inte vi 
indikerar att han inte riktigt identifierar sig med dessa spelare. Han är inte en av 
de »tuffa« killarna vilket jag också observerat i praktiken. Han kan inte leva upp 
till normen om att vara tuff och hård, fast han är pojke. Här påtalar Henrik att 
när spelaren kan gå förbi backar på fotbollsplanen och skjuta mål betraktas 
denne som tuff. Det kan relateras till den bild flera spelare har av pojkars spelstil 
där individuella dribblingar anses dominera spelet. Min tolkning är att pojkarna 
måste visa att de kan dribbla förbi och göra mål för att visa att de är tuffa. 
Sambandet mellan manlighet och synen på hur en tuff spelare är verkar bidra 
till såväl hur spelstilen utvecklas som hur de beter sig mot exempelvis domaren i 
en matchsituation. Barnen är medvetna om hur de visar upp sig genom sitt 
beteende beroende på kön. Barnen har lärt sig hur de ska förhålla sig till hur de 
ska vara som flicka eller pojke genom förväntningarna i barnfotbollspraktiken. 
De lär sig också hur de ska hantera situationen om de inte kan leva upp till det 
som förväntas.  

I några av pojkarnas matcher såg jag att spelarna försökte spela mycket hårt 
vilket blev på gränsen till vad reglerna tillåter. Flera pojkar gick in med all sin 
kraft i en situation utan att de egentligen verkade veta hur de skulle göra för att 
klara det på bästa sätt och få med sig bollen. Det slutade ofta med att de bara 
sprang ihop, det smällde till och bollen for iväg åt något oförutsägbart håll. 
Några pojkar, men inte alla, försökte följa en norm om att vara aggressiva, tåla 
fysiska smällar och inte vara rädda för att gå in hårt i närkamperna. Utifrån min 
bedömning visste de inte riktigt hur de skulle tacklas på ett korrekt sätt eller hur 
de i närkamperna kunde erövra bollen utan att skada andra spelare. 
Konsekvensen av att uppmuntra till tufft och hårt spel innebar därmed en 
skaderisk. Pojkarna kanske lättare faller in i ett sådant riskfyllt spel då de är 
medvetna om att det tillhör den maskulina fotbollsnormen att spela tufft och 
hårt. Och vice versa – kanske är det på grund av den förväntade femininiteten 
som finns på flickor i vanliga fall, som gör att de inte säger sig uppskatta ett hårt 
fotbollsspel. 

Mattias lyfter fram betydelsen av herr- och damfotboll som förebild för 
barnen: »Pojkarna är väl mer oslipade när de sett stormatcher där de kastar sig 
och slänger sig efter folk och sådär. Så det är väl inte bara på gott. Det är för 
mycket fulheter där. Och damfotboll är faktiskt betydligt snällare än vad 
herrfotboll är.« En paradox som flickorna måste hantera är att flickfotboll 
uppfattas som snällare och innehåller mindre fulheter vilket ofta retoriskt 
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uppskattas i relation till fair play, policys etc., men att de i praktiken ändå ofta 
får höra att de är för snälla och måste vara tuffare och hårdare som pojkarna.  

Värderingar av flickor och pojkar  
Barnen i studien beskriver varandras beteenden på ett negativt sätt vilket de 
sedan tar avstånd ifrån. Hanna berättar: »En sak som är en mycket stor skillnad, 
är att killarna håller på att filma och gör olagliga saker.« »Gör inte ni tjejer det 
då«, frågade jag. »Nej«, säger Hanna medan Lena nyanserar svaret: »Jo, ibland 
kanske.« Men Hanna och Lena fortsätter att framhålla att de ändå är en skillnad 
i stilen och att det är meningen bakom beteendet som skiljer sig åt mellan 
flickor och pojkar. »Ibland kan man ju råka göra något fult, fast det är inte med 
mening. Inte kanske killarnas heller, men de vill ju ändå skada motståndaren«, 
förklarar de. Här målar flickorna upp en negativ bild av pojkarnas sätt att vara. I 
både flickornas och pojkarnas resonemang markerar de att beteendet inom det 
egna laget är att föredra. Barnen är aktiva i socialisationen och det innebär att 
deras uppfattningar om varandra bidrar till att förstärka normen om segregation 
av flickor och pojkar i barnfotboll. Genom intervjuerna visas att barnen också 
bidrar till att förstärka skillnadstänkandet om flickor och pojkar.  

Pojkarna bidrar till att skapa och förstärka en manlig norm i barnfotboll när 
de förklarar att pojkarnas sätt är bättre än flickornas. Ola säger: »Pojkarna är ju 
starkare och bättre än tjejerna.« Några pojkar argumenterar för att deras sätt att 
kritisera domaren handlar om att pojkarna uppvisar en tuff sida av sig själva. De 
menar att de vågar säga emot domaren för att de är tuffare än tjejerna. I dessa 
pojkars perspektiv blir det således positivt att klaga på domaren i 
matchsituationen följande intervjuutdrag visar:  

 

Nils: »Killarna är bättre än tjejerna.«  

Inger: »Bättre på vad då?«  

Nils: »Fotboll.« 

Inger: »På att spela fotboll?«  

Håkan: »Det är tuffare spel i killarna. Tjejerna de skulle ju aldrig våga säga emot 
domaren. Men vi, vi klagar ju på domaren varenda gång de får frispark eller 
någonting. Då klagar vi ju hela tiden.« 

Inger: »Tycker du att det är så det ska vara alltså?« 

Håkan: »Ja.« (skrattar).  

 

Detta innebär att pojkarna aktivt medverkar till en konstruktion av en manlig 
överordning. De stärker sin överordnade position genom att säga att deras 
beteende är bättre än flickornas.  
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När flickors och pojkars prestationsförmåga i fotboll bedöms har kön en 
betydelse vilket bidrar till att skapa en relation mellan flick- och pojkfotboll. 
Hanna illustrerar sin upplevelse av omgivningens, främst vuxnas och pojkars 
förhållningssätt till flickors och pojkars prestationsförmåga. Hon säger: »Det 
räknas som att tjejerna är så här »de kan ju skjuta ganska bra, fast killarna är 
bättre«. Mika är inne på samma spår när hon förklarar att flickorna kan anses 
tuffa, men att pojkarna i jämförelse alltid anses vara tuffare. Dessa flickspelare 
förmedlar en bild av att flickorna alltid hamnar på efterkälken i värderingarna 
när flickors prestationer relateras till pojkars. Flera pojkar säger också i 
intervjuerna med en självklarhet att de är bättre än flickorna i fotboll. Jakob 
förklarar att om de skulle spela tillsammans skulle: »de (flickorna) bara slarva 
bort bollen och passa till fel motståndare.« Henrik säger: »Om ett blandat lag 
spelar mot ett tjejlag då är de ganska överlägsna men om ett blandat lag spelar 
mot ett killag då är de underlägsna.« Här uttrycker pojkarna att de skulle förlora 
om de hade flickor med i laget. Barnen, såväl flickor som pojkar, ger här uttryck 
för att det finns en manlig överordning inom barnfotboll.  

Några av de flickor som uppfattat att andra anser att de är sämre på att spela 
fotboll än pojkarna, gör ett visst motstånd. Lena säger: »Det räknas som att 
tjejerna, typ, petar på bollen och är försiktiga medan killarna tar i. Fast det är 
inte så.« Jill säger också: »Vissa tycker att pojkar är bättre än flickor, men vi kan 
ju bli lika bra som pojkarna är. Men det finns ju de som inte tror på det.« Jills 
uttalande visar att hon anser att flickorna kan vara lika bra som pojkarna men 
att det i omgivningen finns uppfattningar om att det inte går.  

I intervjuerna finns också en beskrivning av en flicka att flickor är bättre än 
pojkar. Mika säger: »Jag brukar köra fotboll med killarna på min gård. De tar i 
mycket i närkamperna, men jag tar bollen av dem ändå.« Hon uttrycker att 
pojkarna inte självklart är bättre än flickorna. Kan pojkarna sägas vara bättre än 
flickorna bara för att de är pojkar eller för att de är tuffare och starkare i 
närkamperna, om en flicka ändå tar bollen. En rimlig förståelse för vuxnas och 
pojkars uppfattningar är att de ofta baseras på en manlig överordning som 
råder, medan flickorna inte har accepterat uppfattningen att pojkar skulle vara 
bättre än flickor i fotboll. Det handlar mer om skillnader i uppfattningar om 
prestationsförmågan relaterat till kön än om skillnader i förmågan att prestera i 
praktiken.  

Förutfattade uppfattningar om att pojkar skulle vara bättre än flickor i 
fotboll ser också ut att vara en grund för att stärka segregationen av flickor och 
pojkar inom barnfotboll. Ledarna Sandra och Mattias menar att tjejer med 
dåligt självförtroende skulle få det svårare i blandade lag just på grund av 
pojkarna har en förutfattad mening om att de är bättre än flickor i fotboll. 
Mattias förklarar: »Det är förutfattade meningar att tjejer ska vara sämre än 
killar. Det är väl just bara det som är problemet att killarna tror att de är så 
mycket förmer, fast de egentligen inte är det. Så därför slår inte killarna en 
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passning till en tjej. Så tyvärr är det av den enkla anledningen.« Jill ger uttryck 
för att denna förutfattade mening om prestationsförmågan bara kan testas om 
de får spela tillsammans: »Jag har tränat i pojkarnas handbollslag och då så 
känner man sig som… bra och sådär.« När Jill får möjligheten att spela med 
pojkarna känner hon sig bra i idrotten och får ett bevis på att hon är lika bra 
som pojkarna och ett bevis på att det är en myt att pojkar alltid är bättre än 
flickor. Detta bevis kan hon aldrig få så länge hon spelar i könssegregerade 
idrottslag varför den manliga överordningen lättare vidmakthålls.  

Varför beskriver flickor och pojkar varandra på ett negativt sätt? En tolkning 
från flickornas perspektiv är att flickorna gör ett visst motstånd mot en en 
manlig norm i fotboll genom att de kritiserar och tar avstånd från det som de 
uppfattar vara pojkarnas sätt att spela fotboll. Varför verkar det som om pojkar 
konkurrerar mer med varandra? Kanske finns det en koppling mellan 
genussocialisation och barnens sätt att bete sig för att få kompisar inom laget 
som jag beskrivit tidigare. Det kan finnas en viss skillnad i hur barnen vill visa 
sig själva för varandra för att få kompisar av samma kön. Lottie beskriver ledares 
uppfattningar: »Jag tror att många killar spelar oavsett om bästa kompisen 
spelar eller inte men så upplever jag inte att det är i ett tjejlag.« Mina resultat i 
tidigare kapitel visar dock att kompisar i laget är lika viktiga för pojkarna. 
Därför påstår jag att flickor och pojkar är lika socialt inriktade på att använda 
fotbollen för att träffa kompisar. Tjejerna förväntas dock inte att konkurrera 
fotbollsmässigt med varandra för att få kompisar vilket pojkarna måste göra. 
Snarare förväntas tjejerna stödja varandra i den sociala interaktion, vilket är 
grundläggande bland flickorna för att kunna få kompisar i laget. 

Sammanfattande reflektioner 
Kön eller genus är inte något som barn, ledare eller föräldrar talar så mycket om 
i praktiken. Men i samtal med barn, ledare och föräldrar visar de i många fall att 
de har bestämda uppfattningar om flickor och pojkar som fotbollspelare samt 
om betydelsen av att barn delas utifrån kön i olika fotbollslag.  

Att barnen delas in i flick- och pojklag uppfatta ha med traditioner i fotboll, 
vanor och uppfostran att göra. Barnen är motståndare mot att de skulle spela i 
samma fotbollslag främst på grund av att de anser att flickor och pojkar spelar 
fotboll på olika sätt, att de skulle kunna bli retade om de spelade tillsammans 
och att flickor trivs bättre med flickor och pojkar med pojkar. Även ledare är 
emot en integration särskilt mot bakgrund av att kompisarna är så viktig för 
barnen och att de skulle vara svårt för dem att leda både flickor och pojkar. 
Föräldrarna visar en mer öppen intställning till en integration.  

Barn, ledare och föräldrar anser att det finns några likheter mellan flickor 
och pojkar som fotbollsspelare medan uppfattningar om skillnader dominerar. 
När barn, ledare och föräldrar berättar om fotbollsspelande flickor och pojkar 
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framträder att de ser några övergripande likheter dem emellan medan 
skillnaderna dominerar. Barnen menar att flickor och pojkar gör lika övningar 
och tycker fotboll är lika roligt. Ledare menar att de har samma glädje av fotboll 
och att de vill utvecklas och vinna medan föräldrar menar att pojkar och flickor 
exempelvis är lika tekniska i fotboll. Även om de beskriver att flickor och pojkar 
är lika i dessa avseenden ger de fler beskrivningar av dem som olika. Detta gäller 
särskilt barn och ledare medan föräldrar har mindre bestämda uppfattningar. 
Flickor beskrivs som mer sociala och mer anpassningsbar än pojkarna som 
beskrivs som induvidualistisk och uppstudsiga. Dessutom menar barnen att de 
har olika spelstilar i fotboll. De menar att flickorna har en spelstil som innebär 
att de passar bollen till lagkamraterna oftare än pojkarna, medan pojkarna anses 
vara mer individuellt inriktade och ha en mer fysisk spelstil än flickorna. 

Resultaten visar att flickorna bidrar till att konstruera vänskapliga eller snälla 
flickor medan de samtidigt i intervjuerna konstruerar egoistiska eller dumma 
pojkar. Pojkarna ger tvärtemot uttryck för att de konstruerar starka, tuffa och 
duktiga pojkar samtidigt som de i intervjuerna konstruerar fega, svaga och 
sämre flickor. Det ser ut som om flickorna distanserar sig från pojkarna och att 
pojkarna distanserar sig från flickorna i talet om varandra. Ett sätt att förstå att 
de talar om fler skillnader än likheter är att de får lättare att distansera sig från 
varandra och framställa sig själva som bättre i sin konstruktion av flickor och 
pojkar. Detta avståndstagande leder till att ett skillnadstänkande om flickor och 
pojkar förstärks. Men varför förvandlas ett medvetet förhållningssätt som 
flickorna uppskattar till en svaghet i pojkarnas ögon, och tvärtom? Jag har inga 
definitiva svar på dessa frågor men anser att det är ett intressant fenomen om 
konstruktionen av fotbollsflickan och fotbollspojken som synliggjorts genom 
denna studie. 

Studien visar också att ledarna har pojkarnas fotbollspel som en norm i 
barnfotboll. Barnen ska vara tuff och hård i fotbollsspelet och inte för snälla. 
Därigenom stärks också en norm som baseras på en dominerande maskulinitet 
där andra maskuliniteter liksom alla femininiteter blir underordnade. Ett annat 
tecken på konstruktion av pojken som norm i barnfotboll kommer till uttryck 
genom att pojkar pratar om flickor som om de inte kan vara bättre än pojkar i 
fotboll. Utöver att vara sämre än pojken kan de möjligen uppfattas som lika bra. 
Givetvis skulle en flicka kunna bedömas som bättre än en pojke i fotboll på 
samma sätt som tvärtom, men det ingår inte i barnfotbollsdiskursen eller i 
normen för hur vi ska se på fotbollsflickor och fotbollspojkar. Resultaten som 
helhet visar att skillnader mellan flickor och pojkar till stor del skapas och finns 
främst i våra föreställningar och hur vi talar om flickor och pojkar. I praktiken 
finns många likheter mellan det som sker i flick- och pojkfotboll.  
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8. DISKUSSION OCH 
SLUTSATSER 

I kapitlet diskuteras barnens, ledarnas och föräldrarnas interaktioner i 
barnfotbollspraktiken, deras uppfattningar om det som sker, hur relationerna 
inom idrottstriangeln formas samt hur det som sker i barnfotboll kan förstås i 
relation till generation och genus. Studiens resultat visar att relationerna i 
idrottstriangeln är betydligt mer komplexa än vad den enkla idrottstriangel som 
refereras till i inledningen ger sken av.228 Kapitlet avslutas med förslag på en mer 
utvecklad modell av idrottstriangeln som utgångspunkt för vidare forskning. 
Vidare innehåller kapitlet förslag till fortsatt forskning.  

Värden och perspektiv i barnfotbollen 
Närmast diskuteras de värden och perspektiv som framträder tydligast inom 
respektive grupp av barn, ledare och föräldrar i flick- och pojklaget. 

Barnens värden och perspektiv  
Det mest genomgripande värdet som upptäcktes bland barnen var att 
barnfotbollen uppskattas särskilt mycket just för att idrotten ger dem 
möjligheter att få kompisar och tillfällen att få vara tillsammans med dem. Ur 
barnens perspektiv är detta något som ger barnfotbollen en större mening än att 
idrotten bara handlar om att få spela fotboll. Att det sociala är viktigt i barnens 
värld betyder dock inte att annat saknar betydelse. Barnen värdesätter också 
starkt att de får lära sig spela fotboll och att de får spela fotbollsmatcher. Men 
det sociala samspelet mellan barnen verkar värderas allra högst vilket också får 
stor betydelse för hur barnen beter sig i praktiken och hur de upplever det som 
sker.  

De sociala relationerna mellan barnen är något betydelsefullt som finns i 
barnens tankar. Genom att fältarbetet varade över en längre tid kunde 
interaktionerna följas upp i relation till intervjuerna vilket ledde fram till 
resultatet att det finns ett samband mellan det av barnen uttryckta värdet av 
kompisar, deras förväntningar på lagkamraternas beteenden och barnens 
handlingar. Detta är betydelsefullt för att förstå barnens interaktioner och har 
inte beskrivits i tidigare forskning. Slutsatsen är att både flickor och pojkar 

                                                      
228 Tony Byrne, "Sport: it's a family affair," i Coaching children in sport, editerad av Martin Lee 

(London: E&FN Spon, 1993). 
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använder idrotten som en arena för att forma och utveckla vänskap med andra 
barn. Fotbollen som gemensamt intresse blir ett »kitt« mellan barnen som gör 
att de håller ihop som kompisar. Barnfotboll verkar vara en lämplig arena för 
kompisskapande, eftersom de flesta barn ger uttryck för att de får många 
kompisar genom att vara med i fotbollen.  

Det visar sig att barnen är aktiva i socialisationen genom att de använder sig 
av att barn värderar kompisar högt, för att påverka lagkamraternas beteende. 
Den starka betydelsen av kompisar ger därför både flickor och pojkar ett 
maktmedel för att sätta social press på övriga barn i laget att bete sig enligt deras 
förväntningar, och utesluta den som inte gör det från gemenskapen. I detta 
samspel har även genus betydelse, vilket diskuteras mer i resonemanget om 
flickors och pojkars genussocialisation.  

Att barnfotboll leder till att barnen får kompisar gäller många, men inte alla, 
barn. Barnfotbollen blir oerhört betydelsefull för de barn som upplever att de 
har kompisar i laget, medan den på motsatt vis nästan blir obetydlig för den 
som inte lyckats utveckla ett kompisskap. Det är därför de barn (det stora 
flertalet) som har många kompisar i lagen som framhåller kompisvärdet starkast. 
Dessa barn var också mer motiverade att fortsätta spela fotboll än de barn (ett 
fåtal) som inte hade så många kompisar i sitt lag, vilket gäller oavsett kön.  

Tidigare forskning har visat att barn idrottar för att de tycker det är roligt,229 
men exakt hur barnens uppfattningar ska förstås har varit oklart.230 Denna studie 
visar att ett fungerande socialt samspel barnen emellan är en nyckel till glädje, 
motivation och meningsskapande för barnen.231 Den framträdande bilden av hur 
barnen använder sig av sin fotbollsaktivitet för att få vara med kompisar 
överensstämmer med aktuell fritidspedagogisk forskning som visat att för 
barnen är det viktigaste med en fritidsaktivitet inte själva aktiviteten, utan att få 
ha roligt tillsammans med kompisarna.232  

De sociala relationerna mellan barnen visar också hur pojkar förhåller sig till 
en dominerande maskulinitet och hur flickorna förhåller sig till en manlig norm 
som råder för barns fotbollsspel. En pojke ger uttryck för ett avståndstagande 
från en dominerande maskulinitet som norm i pojklaget genom att säga att »de 
andra pojkarna vill vara tuffa«, när han pratar om hur det är i barnfotboll. 

                                                      
229 Göran Patriksson, Idrottens barn. Idrottsvanor - stress - utslagning (Friskvårdscentrum, 1987). 
230 Jay Coakley och Anita White, "Making decisions. How young people become involved and 

stay involved in sports," i Inside sports, editerad av Jay Coakley och Peter Donnelly (London: 
Routledge, 1999). 

231 Barnens positiva inställning till fotbollen i denna studie ligger i linje med Augustssons resultat 
om att uppskattar idrotten särskilt för kompisarnas och för tävlingsinslagens skull. Christian 
Augustsson, "Unga idrottares upplevelser av föräldrapress" (Doktorsavhandling, Karlstads 
universitet, 2007) 90. 

232 Maud Ihrskog, "Kompisar och kamrater: Barns och ungas villkor för relationsskapande i 
vardagen" (Akademisk avhandling, Växjö universitet, 2006) 83. 
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Studien visar att det finns skilda maskuliniteter inom pojkgruppen233. Pojken är 
ett exempel på underordnad maskulinitet, vilken gör att han riskerar att 
marginaliseras i det sociala samspelet i gruppen.234 Flickorna ger å sin sida 
uttryck för att de är medvetna om att deras fotbollsspelande och beteenden inte 
uppskattas eller värderas lika högt som pojkarnas.235  

Eftersom flickor och pojkar är uppdelade i olika lag innebär det att 
barnfotbollen leder till en ökad utveckling av kompisrelationer inom flick- 
respektive pojklaget, och kan därför bidra till att förstärka segregationen av 
flickor och pojkar.236 Flickorna ger också uttryck för att de vill vara kompisar 
med flickor och pojkarna med pojkar, vilket innebär att deras kompisskapande 
har betydelse för konstruktion av genus i barnfotbollspraktiken.  

En annan bild av barnens värld som framträder är att barnens tankar och 
handlingar ofta utgår från det som pågår just för tillfället. Deras känslor får 
utrymme för stunden och har inte bäring, varken mot framtida idrottsliga mål 
eller fostrande konsekvenser som finns med i vuxnas perspektiv. Detta pekar på 
att det finns skilda intressen mellan generationerna.237  

Ledarnas värden och perspektiv  
För att leda fotbollslagens verksamhet fördelar ledarna tydligt olika 
arbetsuppgifter mellan sig. Detta kan ses som ett uttryck för att barnfotbollen är 
en professionaliserad verksamhet där det krävs ett delat ledarskap. Genom det 
delade ledarskapet bildas en grupp av ledare inom varje lag där det pågår ett 
socialt samspel som innebär att ledarna tvingas anpassa sig till varandra.  

Resultaten visar att det grundläggande värdet för ledarna är att se barnens 
idrottsliga förmåga utvecklas och att de kan prestera en så bra fotboll på 
matcherna att de kan vinna. Denna värdegrund påverkar ledarnas handlingar i 
interaktionerna med övriga ledare, barn och föräldrar. Verksamheten 
organiseras av ledarna utifrån det huvudsakliga syftet att barnen ska lära sig den 
specifika idrotten fotboll. Tävlingsinslaget blir, ur ledarnas perspektiv, ett sätt 
att testa och utvärdera barnens prestationsförmåga i förhållande till vad ledarna 
förväntar sig efter att de genomfört fotbollsträningarna. Uppföljning och 
värdering av barnens fotbollsprestationer är centralt för ledarnas handlingar och 

                                                      
233 R.W. Connell, Gender (Camebridge: Polity Press, 2002). 
234 Jesper Fundberg, "Kom igen, gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter" 

(Doktorsavhandling, Stockholms universitet, 2003). 
235 Jmf. Mari-Kristin Sisjord, "Idrett og ungdomskultur. Bø-ungdom i tall og tale" 

(Doktorsavhandling, Norges Idrottshøgskole, 1993). 
236 Jmf.  Michael Messner, Taking the field. Women, men and sports (Minneapolis: University of 

Minnesota Press, 2002). 
237 Jens Qvortrup, "A voice for children in statistical and social accounting," i Constructing and 

reconstructing childhood. Contemporary issues in the sociological study of childhood, editerad av 
Allison James och Alan Prout (London: RoutledgeFalmer, 1997). 
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hur de organiserar laget. Detta gäller särskilt för ledare med huvudansvar för 
själva fotbollsträningen och coachningen på matcherna. Men de är också dessa 
ledare som räknas som de riktiga ledarna, bland ledarna själva.  

Ledarna förmedlar att de vill att barnen ska ha kul, vilket de också har, men 
att det inte får gå ut över barnens seriositet och koncentration på fotboll. Det är 
mycket tydligt i de sociala interaktionerna att ledarna kräver en seriös 
fotbollsinställning hos barnen, att barnen lyssnar extra noga på ledarna och gör 
som de säger, vilket leder till att barnens perspektiv sällan får något större 
utrymme utan det riskerar att bli osynliggjort. Ledarnas beteende kan förstås 
utifrån deras grundläggande inställning om att barnen ska lära sig så mycket 
fotboll som möjligt under tiden de är tillsammans och att det är barnens 
utveckling i fotboll som de flesta ledare värderar allra mest med barnfotbollen.238  

Fotbollsledarna tycks grunda sin syn på barnet enligt det traditionella 
synsättet om att barnen är ofullständiga och ska utvecklas till att bli fullständiga 
vuxna.239 Det handlar om att barn ska anpassa sig till och internalisera vuxnas 
normer och värderingar. I både flick- och pojklaget utgår ledarna från synsättet 
att vuxna har ett ansvar att utveckla barnen240 och att de vuxna ledarna har en 
rätt att bestämma vad som är bäst för barnen. I studien blir det tydligt att 
kommunikationen om vad som är viktigt och rätt i barnfotboll i många fall är 
enkelriktad, från ledare till spelare. Ledarna interagerar med barnen som om det 
är givet att de vet vad som är bäst för barnet och vad som är viktigast i 
sammanhanget. De ger också uttryck för att deras bedömningar eller 
värderingar av barnens beteende och fotbollsprestationer är de rätta. Härigenom 
understryker och förstärker de sin överordnade roll gentemot barnen, som 
därmed underordnas.241 Ledarna är alltså de som bestämmer över barnen i 
många situationer och de sätter den »offentliga« agendan i sammanhanget. 
Barnen har, som vi sett, också en annan agenda än att utvecklas som 
fotbollsspelare.  

Bedömningen är att ledarna i de lag som följts i Norra IF har goda avsikter, 
att de skapar en idrott där barnen har roligt tillsammans och att de oftast är 
positiva mot barnen. Men ledarnas maktposition och rätt att bestämma om vad 
som ska uppnås verkar dock legitimera att de inte alltid behöver vara positiva, 

                                                      
238 Redelius kallar kraven som ledarna har på barnen om att införliva normer om lydighet, 

pålitlighet, snällhet etc. för barnidrottens dolda läroplan. Karin Redelius, "Ledarna och 
barnidrotten. Idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran" (Doktorsavhandling, 
Lärarhögskolan i Stockholm, 2002) 200. 

239 Nick Lee, Childhood and society. Growing up in an age of uncertainty., ed. Tim May, Issues in 
society (Buckingham: Open University Press, 2001). 

240 Ibid. 
241 Jmf. Lars Dencik, "Fremtidens børn - om postmodernisering og socialisering," i Børn og 

familie i det postmoderne samfund, editerad av Lars Dencik och Per Schultz Jørgensen 
(Køpenhavn: Hans Reitzels Forlag, 1999). 
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rättvisa och snälla i interaktionerna med barnen. Ledarnas handlingar riktas 
mot att barnen ska formas till att bli mer lika vuxna fotbollsspelare i den 
meningen att de ska vara allvarliga, disciplinerade och presterande, något som 
ofta anses legitimt inom vuxnas idrott. Av detta följer en rätt för vuxna att tona 
ner det uppsluppna, lekfulla och kreativa hos barnen, vilket blir en 
motsägelsefull situation i relation till frågan om leken. Ska barnidrott vara lek 
eller allvar? Eller ska det vara både och? När ska det i så fall vara lek och när ska 
det vara allvar?  

Även om fotbollsledarna oftast verkar vara mycket säkra på sitt sätt att leda 
verksamheten framträder ibland en osäkerhet som kan relateras till barnens 
ålder. En ledare säger att hon vill tona ner allvaret för att spelarna är barn, men 
att hon har svårt att göra det på grund av att spänningen blir allt för hög i 
tävlingssammanhanget. Hon frågar sig hur hon ska kunna säga att det inte är så 
allvarligt om de vinner eller inte, när hon själv inte vågar titta på fotbollsspelet i 
slutet av viktiga matcher. Det finns också ledare som säger att de inte har så 
stora förväntningar på att barnen ska bli så bra fotbollsspelare, samtidigt som de 
i praktiken sätter upp de disciplinära reglerna just för att barnen ska kunna lära 
sig så mycket fotboll som möjligt för att kunna prestera på hög nivå under 
matcherna. Detta visar därmed att även om ledarna säger att de vill tona ner 
allvaret och prestationskraven så blir det ändå inte så i barnfotbollspraktiken. 
Tvärtom tydliggör ledarna ofta att det viktigaste är att barnen är seriösa och 
lyssnar på ledarna så de kan utvecklas prestationsmässigt.242 Barnens 
socialisationsprocess relaterat till kompisskapande får liten uppmärksamhet av 
ledarna. Ledarna uttrycker inte inför barnen vid träningar eller matcher att 
kompisperspektivet skulle vara viktigt eller värdefullt i sammanhanget, utan 
talar oftast utifrån ett idrottsligt perspektiv.  

När ledarnas beteende relateras till genus kan man se att ledarna bemöter 
flick- och pojkfotbollsspelare relativt lika vid träningar och matcher. En liten 
skillnad, som framträder i interaktionerna mellan ledarna och barnen, är att 
ledarna i flicklaget starkare betonar vikten av att vara högpresterande i fotboll, 
än vad ledarna i pojklaget ibland gör. I pojklaget försöker ledarna däremot tona 
ner pojkarnas beteende när de anses bli för allvarliga och för 
prestationsinriktade, vilket blir särskilt tydligt vid träningarna. Under 
matcherna är det däremot mer självklart att ledarna låter dem vara 
prestationsinriktade.  

                                                      
242 Jmf. Redelius som visat på liknande motstridigheter i ledarskapet när barnidrottsledare säger 

att de vill förmedla att idrott handlar om gemenskap och laganda men att samma ledare 
samtidigt hårt styr och ställer med regler för barnens beteende. Karin Redelius, "Ledarna och 
barnidrotten. Idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran" (Doktorsavhandling, 
Lärarhögskolan i Stockholm, 2002).  

 151



I  S K I L D A  I D R O T T S V Ä R L D A R   

Flicklagets ledare, Mattias, visar en skepticism till hur bra barnfotbollens 
påverkan på flickorna är. Han menar att även om flickornas spelstil ändrats från 
en försiktig och snäll till en tuffare, är han ändå inte riktigt nöjd. Han vill att 
flickorna ska spela tuffare och mer likt vissa av pojkarna, men vill inte ha de 
nackdelar som det tuffare spelet för med sig i form av ojustheter och skador. 
Detta är ett uttryck för att manliga normer råder bland spelare i både flick- och 
pojkfotbollslagen men att kraven på flickornas beteende blir ännu större och att 
de handlar om att flickorna ska förändras.  

I barnfotbollen utövas alltså ett ledarskap med ett tydligt vuxenperspektiv, 
vilket ger ledarna makt att sätta agendan för vad som ska uppnås. Fine menar 
att det finns en risk att vuxnas rätt att kritisera barnen i barnidrotten, som 
grundar sig på motivet att barn ska utvecklas att se saker som vuxna gör, tas för 
given.243 Även om ledarna i denna studie säger att barn varken är, eller ska vara, 
som vuxna, så blir det tydligt att det finns ett vuxenperspektiv i ledarnas sätt att 
leda barnen. Av ledarnas överordnade ställning följer att deras perspektiv 
hamnar i förgrunden samt att deras perspektiv får stor inverkan på det som sker 
och för de handlingsmönster som utvecklas mellan barn, ledare och föräldrar i 
praktiken.  

Föräldrarnas värden och perspektiv  
Föräldrarna har det egna barnet i fokus när de medverkar i 
barnfotbollspraktiken. De värdesätter starkt den fostrande och sociala betydelse 
barnfotboll har för dem och deras barn. Föräldrarna uppskattar att barnen fått 
nya kompisar och att de själva blivit vänner med andra barns föräldrar. I vissa 
familjer blir barnfotbollen också värdefull eftersom den leder till en 
sammanhållning i familjen kring den gemensamma idrottsaktiviteten. Några 
föräldrar menar att barnfotbollen gjort att de själva kan idrotta tillsammans med 
barnen. Idrotten kan på det viset sägas föra barn och vuxna närmare varandra.244 
Föräldrarna betonar vikten av att träningar och matcher sker i en positiv miljö 
för deras barn. Samtidigt uppskattar de att barnen disciplineras genom 
barnfotbollen, vilket gör att föräldrarna relativt lätt kan acceptera ledarnas 
dominerande vuxenperspektiv. 

Genom studien upptäcktes hur föräldrarna påverkar varandra genom sociala 
processer inom föräldragruppen. I barnfotbollspraktiken skapas särskilda 
förväntningar på vad föräldrarna ska göra för att deras barn ska få spela fotboll, 
genom krav på både ett ekonomiskt och ett socialt stöd från föräldrarna. 

                                                      
243 Gary Alan Fine, With the Boys. Little League Baseball and Preadolescent Culture (Chicago: The 

University of Chicago Press, 1987) 78. 
244 Jmf.  Karp som talar om barns idrott som ett familjegemensamt projekt. Staffan Karp, "Barn, 

föräldrar och idrott. En intervjustudie om fostran inom fotboll och golf" (Doktorsavhandling, 
Umeå Universitet, 2000). 
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Föräldrarna involveras i olika arbetsuppgifter som förmedlas via ledarna och 
genom att någon utses till lagförälder som ser till att övriga föräldrar gör sina 
uppgifter. Dessa krav innebär att det skapas en press på föräldrarna eftersom 
deras insatser är nödvändiga för att verksamheten ska fungera. Föräldrarna kan 
inte avsäga sig de uppgifter som de tilldelas eftersom de är mer eller mindre 
obligatoriska. Föräldrarna införlivar kraven och ställer dem i sin tur på 
varandra. Det innebär att de själva bidrar till att skapa och upprätthålla en press 
inom föräldragruppen, trots att de upplever att kraven på deras ideella arbete är 
på gränsen till för högt idag.245 Ofta råder det en öppen och positiv 
kommunikation mellan föräldrar och ledare. Men de problem som föräldrarna 
upplever när de tvingas sätta press på varandra är svåra för föräldrarna att 
diskutera öppet. De har också svårt att föra fram sina åsikter eller ge förslag på 
förändringar, när de i många fall är nöjda med vad idrotten ger.246 Därigenom 
tystas deras åsikter ned.247 För att barnen ska få vara med i fotbollslaget ställer 
därför de flesta föräldrar upp på det som krävs. Det gäller dock inte alla vilket är 
en grund för irritation bland föräldrarna.  

Resultaten visar att föräldrarnas ekonomi och de allt mer systematiska 
kraven på att leva upp till förväntningarna på att arbeta för idrottsföreningens 
räkning, blir avgörande för om barnen ska få spela fotboll eller inte. Studien 
väcker frågor om vad som är idrottsföreningens ansvar för de barn vars föräldrar 
inte har ekonomiska möjligheter att till exempel betala medlemsavgiften eller 
andra möjligheter att stödja barnets fotbollsspel. Utifrån barnens perspektiv, 
och utgångspunkten att de vill fortsätta spela fotboll, vore det önskvärt om det 
fanns ett utökat stöd, ekonomiskt och socialt, till de barn vars föräldrar sällan 
eller aldrig har möjlighet att medverka i fotbollslagets verksamhet. Det finns 
mycket lite kunskap om dessa föräldrar och vad deras frånvaro betyder för 
barnen. I denna studie finns det några föräldrar som sällan eller aldrig är med på 
träningarna eller matcherna, vilket gör att de inte heller finns med som 
informanter i studien.  

När föräldrarna inte klarar av att leva upp till kraven påverkas det egna 
barnets möjligheter i barnfotbollen. En konsekvens kan bli att barnet så 
småningom kan tvingas sluta med fotbollen. Detta är ett tydligt exempel på det 
beroende som utvecklas mellan barn, ledare och föräldrar inom idrotten, som 

                                                      
245 Jmf. Staffan Karp, "Den goda barnidrotten. Föräldrar om barns idrott" i FoU-rapport 2004:7 

(Stockholm: Riksidrottsförbundet, 2004). 
246 Ibid.i, 28. 
247 Jmf. Patriksson och Wagnsson som visat att föräldrar inte är så delaktiga i att påverka 

idrottsföreningarnas verksamhet vilket de anför som ett demokratiproblem inom 
idrottsföreningen. Göran Patriksson och Stefan Wagnsson, "Föräldraengagemang i barns 
idrottsföreningar" i FoU-rapport 2004:8 (Stockholm: Riksidrottsförbundet, 2004). 
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innebär att det som sker i en grupp påverkar det som sker i de andra.248 Kraven 
på föräldraengagemanget riskerar därmed att bli ett hinder för barnens 
idrottsutövande. Forskare har påtalat att det är viktigt att hitta strategier för att 
hantera olika problem som skapas genom föräldrars beteende i barnidrott.249 
Enligt denna studie behövs också strategier för att stärka föräldrarna i 
idrottstriangeln och för att göra deras röster hörda. Om inte för deras egen 
skull, så för barnens.  

Barn, ledare och föräldrar i skilda idrottsvärldar 
Resonemanget visar att barn, ledare och föräldrar har olika uppfattningar om 
vad som är mest värdefullt i barnfotbollen, vilket påverkar vad de förväntar sig 
av varandra, hur de beter sig vid träningar och matcher samt hur de förstår det 
som sker. Flickor, pojkar, ledare och föräldrar tänker ibland på olika sätt kring 
vad som är viktigt och vad som ska uppnås. De är inte alltid medvetna om att 
de kan ha olika perspektiv utan det kan samtidigt se ut som om de är överens 
eftersom alla uppskattar verksamheten. En övergripande slutsats i studien är 
därför att barn, ledare och föräldrar befinner sig i något som kan benämnas 
skilda idrottsvärldar. I dessa världar agerar individerna utifrån olika överordnade 
logiker. Detta är en grundläggande förutsättning för den socialisation som pågår 
bland barn, ledare och föräldrar i barnfotboll. 

Barn, ledare och föräldrar i barnfotboll agerar alltså utifrån skilda 
idrottsvärldar eller fotbollsvärldar i barnfotboll. Dessa fotbollsvärldar grundas i 
tre olika logiker som identifierats genom studien. Flickors och pojkars 
fotbollsvärld grundas främst i en social logik och då särskilt i värdet av 
kompisar, ledarnas fotbollsvärld grundas främst i en idrottslig logik och då 
särskilt i värdet av att forma en högpresterande fotbollsspelare och föräldrarnas 
fotbollsvärld grundas främst i en fostrande logik och då särskilt i värdet av det 
som är bra för det egna barnet.  

Med en social logik i barnens fotbollsvärld menas att de sociala relationerna 
mellan barnen relaterat till kompisskapande är särskilt värdefullt och blir 
grundläggande för flickors och pojkars tanke-, förståelse- och handlingsmönster. 
Även om barnen också ibland handlar utifrån en annan logik, som till exempel 
idrottslogiken, kan ändå den sociala logiken sägas vara överordnad i barnens 
idrottsvärld eftersom den framträder som mest betydelsefull för barnens 
handlingsmönster och meningsskapande.  

                                                      
248 Jmf. Tony Byrne, "Sport: it's a family affair," i Coaching children in sport, editerad av Martin 

Lee (London: E&FN Spon, 1993). 
249 Andy Pitchford, "Parents and carers," i Child welfare in football. An exploration of children's 

welfare in the modern game, editerad av Celia Brackenridge, et al. (Oxon: Routledge, 2007). 
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Med en idrottslig logik i ledarnas fotbollsvärld menas att utvecklandet av 
barnen som fotbollspelare är särskilt värdefullt och blir grundläggande för 
ledarnas tanke-, förståelse- och handlingsmönster. Även om ledarna också 
ibland handlar utifrån en annan logik, som till exempel fostranslogiken återgår 
de relativt snabbt till de idrottsliga argumenten. Därmed kan den idrottsliga 
logiken sägas vara överordnad i ledarnas värld eftersom den framträder som 
mest betydelsefull för ledarnas handlingsmönster och meningsskapande. I 
ledarnas värld finns ett tydligt vuxenperspektiv som ger dem makt att sätta 
agendan och bestämma vad som ska uppnås i idrotten. Ledarnas beteende 
legitimeras ofta av idrottslig rationalism som utgår ifrån att barnen ska lära sig 
spela fotboll på bästa sätt. Den idrottsliga logiken hamnar därigenom ofta i 
förgrunden i ledarnas interaktioner med barn och föräldrar.  

Med en fostranslogik i föräldrarnas fotbollsvärld menas att det egna barnets 
bästa är särskilt värdefullt och blir grundläggande för föräldrarnas tanke-, 
förståelse- och handlingsmönster. Den fostrande logiken handlar främst om 
värdet av att barnen lär sig ett särskilt handlingsmönster i en organiserad 
idrottsgrupp. Ibland kan föräldrarna också handla utifrån en annan logik, 
exempelvis idrottslogiken, men samtidigt är fostranslogiken överordnad och det 
som är bra för det egna barnet är det som framträder som mest betydelsefullt för 
föräldrarnas handlingsmönster och meningsskapande. Föräldrarnas värld består 
också mycket av att leva upp till de sociala och ekonomiska förväntningar som 
verksamheten kräver. 

Ett kännetecken för socialisationen är att barn, ledare och föräldrar 
förmedlar förväntningar på andras beteende särskilt i relation till deras 
uppfattningar om barnfotbollens värden. När de uppfattar olika värden innebär 
det därför att dessa förväntningar inte alltid stämmer med mottagarens bild av 
vad som är viktigt. En konsekvens blir att de tre grupperna måste hantera att de 
tänker lite olika och att de uppfattar det som sker utifrån olika perspektiv. 
Barnens, ledarnas och föräldrarnas synsätt kan i vissa situationer antas kollidera 
eftersom de ibland har olika uppfattningar om vad som är viktigt och värdefullt 
samt att de kan vara inne i olika socialisationsprocesser relaterat till olika logiker 
för tillfället.  

En anledning till att idrottslogiken blir dominerande i barnfotbollen är att 
ledarna har mest bestämmanderätt vilket leder till att deras huvudsakliga logik 
och perspektiv blir överordnad i praktiken. Ledarna argumenterar tydligt för 
deras synsätt är de rätta, i interaktionerna med barn och föräldrar. En annan 
anledning till att en dominans av idrottslogiken accepteras är att barnen 
uppskattar att lära sig idrotta och få tävla tillsammans med kompisarna. 
Dessutom ser föräldrarna positivt på barnens träningar och matcher varför de 
lättare accepterar den rådande ordningen. Därmed är idrottslogiken den logik 
som barn, ledare och föräldrar har mest gemensam i socialisationen vilken alla 
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därför bidrar till att förstärka även om de tar sin utgångspunkt i olika 
perspektiv.  

Barnens värld, som grundas i den sociala logiken, kan sägas pågå mer i det 
tysta agerandet mellan barnen (i barnens värld) varför den inte heller framträder 
omgående för en betraktare vid sidan av fotbollsplanen. På samma sätt är även 
de socialisationsprocesser som pågår mellan föräldrarna mer osynliga. 
Fostranslogiken kan man säga delas främst av föräldrar och ledare även om den 
inte kommer till uttryck på samma sätt som idrottslogiken gör. Slutsatsen blir 
därför att ledarnas grundläggande idrottslogik får mest genomslag i praktiken.250 
De olika logikerna innebär att det inte alltid är så enkelt för barn, ledare och 
föräldrar att förstå varandra i den vardagliga interaktionen.251  

Ledarnas idrottslogik och föräldrarnas fostranslogik innebär båda att de 
bygger på en idé om att barn ska utvecklas inför framtiden, vilket kan relateras 
till generation. Föräldrarna förväntar sig att barnen, genom barnfotbollen, ska 
lära sig något mer än fotboll – de ska fostras tillsammans i gruppen. 
Uppfattningarna om att barn behöver disciplineras delas av ledare och föräldrar. 
Tidigare undersökningar har indikerat att föräldrarna ger sitt stöd till ledarna 
även om de anser att det ibland begränsar barnen i idrottssammanhanget.252 På 
så vis utgår föräldrarnas fostranslogik och uppfattningarna om det goda för 
barnet i första hand från ett vuxenperspektiv vilket kanske inte alltid är vad 
barnen anser vara det bästa. Ur ett generationsperspektiv kan det förstås som att 
vuxna ledare och föräldrar ofta stödjer varandra för att de har vissa liknande 
kulturella erfarenheter av relationen mellan vuxna och barn.  

Bland ledarna finns samtidigt en viss osäkerhet om de håller sig inom 
rimliga gränser i relation till övriga i idrottstriangeln. Ledarna i studien försöker 
fånga upp barns och föräldrars reaktioner, utan att egentligen fråga dem direkt. 
De drar sig också för att lägga sig i familjens angelägenheter, trots att de anser 
att det ibland behövs för barnens eller lagets skull. Ledarna befinner sig alltså på 
trygg mark när de ägnar sig åt det idrottsliga där de känner att de har legitim 
rätt att agera, vilket kan vara en förklaring till varför ledarnas idrottslogik blir så 
dominerande.  

Utöver skilda världar, med tre grundläggande logiker, visar studien att 
relationerna kompliceras ytterligare av att ledarna själva är föräldrar till något 

                                                      
250 Hertting menar att ledare i barnfotboll också kontrollerar det språk som används i 

sammanhanget. Se Krister Hertting, "Den sköra föreningen mellan tävling och 
medmänsklighet. Om ledarskap och lärprocesser i barnfotbollen" (Doktorsavhandling, Luleå 
tekniska universitet, 2007). 

251 Craig C. Stewart, "Parents and coaches: expectations, attitudes and communication," Physical 
Educator 51, no. 3 (1994). 

252 Staffan Karp, "Barn, föräldrar och idrott. En intervjustudie om fostran inom fotboll och golf" 
(Doktorsavhandling, Umeå Universitet, 2000). 
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barn i laget. Studien visar också att sociala processer med mellanmänskliga 
aspekter behandlas mer indirekt av ledare, barn, och föräldrar till skillnad mot 
mer direkt när det gäller idrottsspecifika aspekter253. 

De skilda idrottsvärldarna är en teoretisk uppdelning och en förenkling av 
en komplex socialisation som pågår i en kontinuerlig process bland barn, ledare 
och föräldrar i barnfotbollens praktik. Barns, ledares och föräldrars skilda 
idrottsvärldar eller fotbollsvärldar ska inte uppfattas som helt skilda ifrån 
varandra, utan de representerar snarare skilda perspektiv, erfarenheter, situation 
och intressen vilka möts i en social process och får betydelse för individens 
beteende, förståelse och erfarenheter i barnfotbollspraktiken. Individerna i dessa 
tre världar kan sägas ha olika värde- och meningsskapande logiker i förgrunden 
för sitt beteende och för sina tolkningar av olika situationer, även om de ibland 
kan anta varandras logiker till viss del. Såväl barn, ledare och föräldrar kan 
handla utifrån alla dessa tre logiker, men beskrivning av skilda världar visar det 
som huvudsakligen är av grundläggande betydelse för individens synsätt inom 
respektive grupp.  

Studien visar också att barn, ledare och föräldrar ibland har skilda normer 
för sitt beteende. Barnen får exempelvis inte värdera andras fotbollsprestationer, 
vilket ledarna ofta gör. Barnen förväntas vara positiva och snälla med varandra 
och tona ner idrottsprestationens betydelse sinsemellan, medan ledarna tvärtom 
betonar prestationen starkt i interaktionen med barnen. Begreppet skilda 
världar synliggör också att det pågår skilda socialisationsprocesser inom 
grupperna i idrottstriangeln. Barn, ledare och föräldrar har till viss del kunskap 
om varandras synsätt men dessa får olika utrymme i olika situationer. Ledarna 
är medvetna om att kompisar i laget är viktiga för barnen och barnen vet att 
ledarna tycker det är viktigt att de är duktiga i fotboll. Dessa världar fungerar på 
således parallellt med varandra.  

Att barn, ledare och föräldrar beskrivs ha en egen värld betyder förstås inte 
att det inte finns variationer mellan individerna. Men tillräckligt mycket i 
datamaterialet pekar mot att de mönster som beskrivs genom de skilda 
världarna, finns etablerade i barnfotbollspraktiken. De ser ibland ut som att det 
som sker i barns, ledares och föräldrars skilda världar bara skulle beröra 
individerna inom respektive grupp, men studien visar att det som sker inom 
grupperna blir betydelsefullt och får konsekvenser för övriga grupper och 
individer i idrottstriangeln. Begreppet skilda världar med tre grundläggande 
logiker, kan användas som ett teoretiskt verktyg för att beskriva och förstå 
barns, ledares och föräldrars beteendemönster formas och hur de uppfattar och 
förstår varandra i olika situationer. 
                                                      
253 Jmf.Krister Hertting, "Den sköra föreningen mellan tävling och medmänsklighet. Om 

ledarskap och lärprocesser i barnfotbollen" (Doktorsavhandling, Luleå tekniska universitet, 
2007). 
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Generations- och genussocialisation i barnfotboll 
I det följande avsnittet diskuteras interaktionerna mellan vuxna och barn 
(generation) samt mellan flickor och mellan pojkar (genus), hur dessa utvecklas 
och vilka betydelser det får för de fotbollsspelande flickorna och pojkarna.  

Relationen mellan barn och vuxna  
Resultaten visar att ledarna har stor auktoritet och bestämmanderätt att besluta 
vilka normer och sociala konventioner som ska gälla vid fotbollsträningar och 
under matcher. När en ledare träder in i barnens interaktioner verkar ledarens 
förväntningar ta över. Barnen tystnar, ibland efter tillsägelse, för det är vad de 
förväntas göra. Ledarna har också tolkningsföreträde i interaktionen med 
föräldrarna för hur barnfotboll ska bedrivas. Föräldrarna protesterar inte så 
mycket mot detta eftersom de i grunden är glada att någon tar på sig uppdraget 
som ledare. När idrotten dessutom upplevs vara en trygg plats som bidrar till att 
fostra deras barn, ökar föräldrarnas positiva inställning till barnfotbollen trots 
en stark tävlings- och prestationsinriktning som ibland medför vissa negativa 
konsekvenser.254 Därmed bidrar föräldrarna till att legitimera ledarens 
bestämmanderätt i barnfotbollen.255  

Ledare och föräldrar tillhör samma generation, med liknande erfarenheter, 
vilket gör att de lättare kan förstå varandras perspektiv som nämndes tidigare. 
Ledarna såväl som föräldrarna är dock osäkra på om det nuvarande sättet är det 
bästa att bedriva barnfotboll. Föräldrar ger uttryck för att de och barnen måste 
acceptera tävlingsidrottens och fotbollskulturens prestationskrav med alla dess 
effekter såväl positiva som negativa, men frågar sig när det ska ske i relation till 
barnens ålder.  

Barnen och föräldrarna är till stor del följsamma och försöker anpassa sig 
efter ledarnas önskemål. Utåt sett kan det därför verka som om det råder en 
slags maktbalans mellan barn, ledare och föräldrar, vilket inte är fallet.256 Särskilt 
barnen får lov att acceptera ordningen med ett överordnat system av vuxenmakt 
som ledarna har när de väl befinner sig i barnfotbollspraktiken.257 
Fotbollsledarna i denna studie kan i relation till barn och föräldrar alltså anses 
ha mest makt över vad som ska göras, hur det ska göras samt vad som ska anses 

                                                      
254 Jmf. Staffan Karp, "Barn, föräldrar och idrott. En intervjustudie om fostran inom fotboll och 

golf" (Doktorsavhandling, Umeå Universitet, 2000). 
255 Jmf. Noel. Dyck, "Parents, Kids and Coaches: Constructing Sport and Childhood in Canada," 

i Games Sports and Cultures, editerad av Noel Dyck (Oxford: Berg, 2000). 
256 Jmf. Gary Alan Fine, With the Boys. Little League Baseball and Preadolescent Culture (Chicago: 

The University of Chicago Press, 1987) 62. 
257 Jmf. Andy Pitchford, "Children and young people," i Child welfare in football. An exploration 

of children's welfare in the modern game, editerad av Celia Brackenridge, et al. (Oxon: 
Routledge, 2007). 
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viktigt och rätt i praktiken, vilket också andra undersökningar visat.258 Samtidigt 
finns det också en viss maktfördelning mellan ledarna, som beror på deras 
specifika uppgift inom laget.  

Den samtalsgemenskap som utvecklas i interaktionen mellan ledare och barn 
handlar mycket om fotboll och fotbollsprestationer, medan barns sätt att 
använda barnfotboll, det vill säga som ett medel för att få vara med kompisar, 
inte ges utrymme. En konsekvens av denna ojämlika maktfördelning mellan 
ledare och barn kan innebära att ledarna missar vad barnens interaktioner 
handlar om och vad som är viktigt för barnen. Trots det tar barnen sig 
utrymme att använda fotbollen som arena för kompisskapande.  

En annan konsekvens av obalansen i makten mellan barn och vuxna är att 
ledarna inte upplever att barnen har så stora förväntningar på dem. Detta kan 
troligen bero på att barnen sällan får möjlighet att uttrycka vilka förväntningar 
de har på vuxna eller hur de önskar att ledarna ska bete sig. Det skulle gå emot 
den etablerade generationsrelationen mellan barn och vuxna, som baseras på att 
vuxna har både en rätt och ett ansvar att bestämma över barnen. Barnen har 
däremot inte någon rätt att bestämma över vuxna i sammanhanget. När ledarna 
har den dominerande position de har kan de lättare upprätthålla och förstärka 
en idrottslogik genom sitt handlande och kontinuerligt tala om att barnens 
fotbollsprestation är det viktigaste.  

Även om maktbalansen väger över till fördel för vuxna bjuder barnen ett 
visst motstånd. De gör inte allt som ledarna säger, utan lär sig att hantera den 
etablerade generationsrelationen. Genom socialisationen lär sig barnen att förstå 
hur de förväntas bete sig och genom att ta aktiv del i processen finner de 
strategier för att hantera de uppkomna situationerna. När de olika logikerna 
kolliderar i praktiken väljer barnen exempelvis att inte svara på ledarnas tilltal 
eller så visar de upp ett beteende som om de inte bryr sig om ledarnas 
uttalanden, även om de alltid hör och lyssnar på vad ledarna säger. Barnen låter 
ledarna gå på i sin värld, medan barnen till viss del avskärmar sig från denna. 
Kanske har barnen viktigare saker på gång i sin värld i relationen till 
lagkamraterna, än det ledarna betonar. Med andra ord får barnen en slags 
kompetens i relation till sin egen generation och till vuxengenerationen, som 
hjälper dem att hantera olika förväntningar och krav som uppkommer i 
fotbollen.  

Matchning och tävling är ett självklart, vanligt och uppskattat inslag i 
barnfotbollslagens vardag. Matcherna är meningsskapande för såväl barn och 
ledare som föräldrar, men på olika sätt. Att barn och ledare finns i delvis skilda 
                                                      
258 Staffan Karp, "Barn, föräldrar och idrott. En intervjustudie om fostran inom fotboll och golf" 

(Doktorsavhandling, Umeå Universitet, 2000). Se också Andy Pitchford, "Coaches," i Child 
welfare in football. An exploration of children's welfare in the modern game, editerad av Celia 
Brackenridge, et al. (Oxon: Routledge, 2007). 
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idrottsvärldar märks i meningen med själva tävlingssituationen. Utifrån ledarens 
perspektiv ser träningen och matchen ut att ha olika funktioner, vilket innebär 
att ledarnas förväntningar på barnen ändras beroende på situation. Kraven på 
barns fotbollsprestationer är starkare på matcherna än på träningarna vilket är 
en del i ledarnas idrottslogik. Detta är något som barnen tycks ha svårt att förstå 
och hantera. Barnen värdesätter fotbollsmatcherna för den fysiska känslan, 
kampen och att få vara med kompisarna, men också i den glädje som upplevs 
när de spelar bra. För ledarna betyder matcherna något annat. De vill helst få 
testa barnens prestationsförmåga och utvärdera om de lärt sig vad det tränat på. 

I matcherna är ledarna mer allvarliga än vid träningarna. Ledarna har svårt 
att avdramatisera tävlingsresultaten, även om de är medvetna om att det skrivits 
i riktlinjer för barnidrott.259 Träningarna ses mer som ett tillfälle för lärande där 
det betonas att barnen ska ha roligt. Barnens vill att ledarna ska vara lika 
avslappnade och inriktade mot lärande på matcherna som de kan vara på 
träningarna och inte så värderande i sina kommentarer i relation till utfallet av 
prestationerna. Men under matcherna förmedlar ledarna till barnen att de 
förväntar sig att de ska klara av det ledarna instruerar dem att göra. Barnen 
protesterar inte mot ledarnas kritiska förhållningssätt när de ibland fokuserar på 
barnens tillkortakommande på matcherna. En pojke förklarar hur de hanterar 
situationen när barnens och ledarnas perspektiv kolliderar genom att säga att de 
»bara spelar på« för att de tycker det är roligt att spela match, oavsett ledarnas 
kommentarer från sidan av fotbollsplanen. Så hanterar barnen skilda intressen 
och en ojämn maktbalans mellan ledare och barn i matchsituationen.  

Matcherna innebär att vissa barn upplever att de förväntas vara bättre i 
fotbollsmatcherna än de egentligen är. Därför anser barnen att ledarnas krav på 
deras prestationer är orimliga. Sådana orimliga prestationskrav leder till att barn 
upplever matcher som det sämsta med fotbollen, samtidigt som det också finns 
situationer i matcherna som är bland det bästa. Det blir därmed mycket viktigt 
hur vuxna ingriper och handlar i interaktionen med barnet för hur situationen 
upplevs. Även om ledarna ofta berömmer barnens prestationer medför det 
också att vissa barn får negativa erfarenheter av att spela fotbollsmatcher. I själva 
ögonblicket när ledare berömmer barnens prestationer förmedlas nämligen ett 
budskap om att det är viktigt att prestera på ett visst sätt. Om berömmet riktas 
till den som presterar bra kan det bli problematiskt för de barn som presterar 
sämre. Samtidigt blir beröm ett tillfälle för barnen att få uppmärksamhet. När 
ledare, föräldrar och barn blir prestationsinriktade och fokuserar på 
prestationen, riskerar de barn som är sämre i fotboll inte bara att tappa 
självförtroendet och få spela mindre på grund av så kallad toppning, utan också 

                                                      
259 Riksidrottsförbundet, Idrotten vill (Riksidrottsförbundet, 2005),  Hämtad 2008 07 23 från 

www.rf.se. 

 160



8 .  D I S K U S S I O N  O C H  S L U T S A T S E R  

att bli utanför i det sociala samspelet mellan lagkamraterna, vilket för de flesta 
av barnen antagligen är värre än att missa speltid i en fotbollsmatch.260  

Balansen mellan världarna skiljer sig mest åt i matchsammanhang genom att 
ledarnas handlande innebär att en kravfylld prestationsinriktad del av 
idrottslogiken ibland dominerar matchsituationen. Detta kan vara en förklaring 
till varför tävlingssituationen betraktas som problematisk inom barnidrotten. 
Redelius har visat att ledare tvingas acceptera tävlingsidrottens ideal när de 
befinner sig i ett sammanhang där tävling, prestation och resultat värderas 
högt.261 Omgivningen och idrottskulturen kan därmed till viss del förklara 
ledarnas ändrade fokus på matcherna. Denna studie visar att det också har att 
göra med att ledarna anser att det bästa med barnfotbollen är att få uppleva att 
de lärt barnen något på fotbollsträningen, som de sedan lyckas genomföra i 
matchen. I matchexemplet blir det synligt att de skilda världarna pågår parallellt 
och individerna kan ägna sig åt olika saker fastän de deltar i samma situation.  

När barnen delar en positiv kompiskultur ser de ut att stå emot 
vuxentrycket, som blir särskilt stark på matcherna, bättre.262 När barnens värld 
fungerar bra, genom att barnen exempelvis har lyckats skapa goda relationer 
med sina lagkamrater, tycks det innebära ett visst skydd gentemot negativa 
aspekter som kan uppstå i barnfotbollen. Barn som är svagpresterande i fotboll 
eller inte har några kompisar i laget behöver antagligen ett stort stöd för att hitta 
motivation för att fortsätta med fotbollen.  

Vuxnas, och då framförallt ledarnas, dominans inom barnidrotten lyfts allt 
oftare fram för att den anses begränsa barnens rättigheter som individer.263 
Brackenridge menar dessutom att den ideella stämpeln på barnidrotten effektivt 
fungerat som en barriär mot en extern kontroll av att olika lagar följs inom 
idrotten.264 Generationssystemet med en dominerande vuxenmakt bidrar till att 
vuxna får en möjlighet att exploatera och kontrollera barnen och här är 
fotbollen inget undantag.265 Detta betyder inte att de ledare som finns med i 

                                                      
260 Jmf. Brian J. Bigelow, John H. Lewko och Linda Salhani, "Sport-involved children's 

friendship expectations," Journal of sport & exercise psychology 11 (1989). Deras studie visade att 
barn som hade sämre idrottsfärdigheter var mindre socialt involverade i interaktionerna med 
lagkamraterna. 

261 Jmf. Karin Redelius, "Ledarna och barnidrotten. Idrottsledarnas syn på idrott, barn och 
fostran" (Doktorsavhandling, Lärarhögskolan i Stockholm, 2002). 

262 Gary Alan Fine, With the Boys. Little League Baseball and Preadolescent Culture (Chicago: The 
University of Chicago Press, 1987) 60. 

263 Paulo David, Human rights in youth sport. A critical review of children's rights in competetive 
sports, ed. Mike McNamee och Jim Parry, Ethics and sport (New York: Routledge, 2005). 

264 Celia. H Brackenridge, Spoilsports. Understanding and preventing sexual exploitation in sport, ed. 
Mike McNamee, Ethics and Sport (London: Routledge, 2001) 22-24. 

265 Leena Alanen, "Gender and generation: Feminism and the "child question"," i Childhood 
matters. Social theory, practice and politics, editerad av Jens Qvortrup, et al. (Aldershot: 
Avebury, 1994). 
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studien utövar makt som handlar om förtryck och våld mot barnen, utan att 
risken för det finns. Makten mellan vuxna och barn i dessa lag handlar främst 
om en kontinuerlig disciplinering av barnen utifrån ett vuxenperspektiv.  

Även om ledarna kan sägas ha den största makten att bestämma över hur 
individen ska bete sig i fotbollen och hur verksamheten ska utformas, har denna 
studie också visat att barn och föräldrar har makt i relation till varandra inom 
grupperna, vilket de aktivt använder sig av i socialisationen. Makten kan utövas 
genom att barn, ledare och föräldrar innehar en viss position i flick- eller 
pojklaget.266 I relationen mellan barn och vuxna kan barnen till vissa delar sägas 
bli nedtystade, medan de mellan varandra har ett större maktutrymme att 
påverka andra. Därmed är maktrelationerna inte entydiga utan olika 
kraftmätningar kan äga rum inom och mellan grupperna. Studien har visat att 
flera värdeperspektiv finner en plats i barnfotbollen även om de kommer till 
uttryck på olika sätt och i olika situationer. I och med att ledare såväl som barn 
och föräldrar finner positiva värden med idrotten accepterar de tävlingsidrottens 
ideal i hög grad vilket bidrar till att normalisera den tävlings- och 
prestationskultur som etablerats inom barnfotbollen.  

Stewart menar att det bör finnas en samsyn kring förväntningarna i 
idrottstriangeln för att relationerna ska fungera tillfredsställande och för att 
barnen ska gynnas av det.267 Utifrån studiens resultat kan man dock dra 
slutsatsen att det kanske inte är så enkelt att skapa rättvisa överenskommelser 
och en samsyn när det råder en ojämn maktbalans mellan grupperna samtidigt 
som barn, ledare och föräldrar tar sin utgångspunkt utifrån de skilda världar 
som beskrivits. För att barnens värld ska få större genomslag i verksamheten bör 
en samsyn särskilt grundas i ett barnperspektiv. Annars finns risken att 
samsynen baseras på att barn tvingas anpassa sig till vuxnas normer, vilket 
bevarar ett traditionellt vuxendominerande perspektiv.  

Relationen mellan flickor och mellan pojkar 
Det framgår tydligt att barnen är aktiva i socialisationen för att påverka 
lagkamraternas handlingar. Flickorna och pojkarna använder betydelsen av 
vänskap som ett maktmedel för att få andra barn att bete sig enligt vad de 
förväntar sig. Eftersom vänskap är så betydelsefull för barnen och att barnen 
samtidigt har en stark social drivkraft att integreras i gruppen, ger detta dem en 
särskild makt som blir central i socialisationen i barnens fotbollsvärld.268  

                                                      
266 Jmf. Michel Foucault, Övervakning och straff (Lund: Arkiv förlag, 1998). 
267 Craig C. Stewart, "Parents and coaches: expectations, attitudes and communication," Physical 

Educator 51, no. 3 (1994). 
268 Lars Dencik, "Fremtidens børn - om postmodernisering og socialisering," i Børn og familie i det 

postmoderne samfund, editerad av Lars Dencik och Per Schultz Jørgensen (Køpenhavn: Hans 
Reitzels Forlag, 1999). 
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Flickorna i flicklaget och pojkarna i pojklaget förväntar sig i stort samma 
beteenden av lagkamraterna. Man ska till exempel vara snäll mot varandra och 
vara duktig i fotboll. De använder sig också av en makt att påverka varandra på 
samma sätt. Värdet av kompisar används aktivt för att påverka andra barn att 
bete sig som de förväntas vilket en pojke gav uttryck för genom att säga: »När 
han inte kan positionerna då blir man lite irriterad. Han springer fel hela tiden, 
springer på min kant kanske och så där. Och då blir man lite irriterad och… då 
blir man aldrig bra kompisar.« En flicka håller först och främst fram att det 
viktigaste är att barnen i laget är snälla »Alltså det viktigaste är att de är snälla 
och är en bra lagkamrat.« På samma sätt menar flickan att konsekvensen om 
spelarna i laget inte lever upp till förväntningen på att vara snäll kan bli negativt 
för kompisskapandet: »då kanske man inte vill vara med henne.«  

Det finns dock en viss skillnad mellan flickornas och pojkarnas prioritering 
av vad som är det viktigaste av att vara snäll eller duktig i fotboll, även om det 
inte går att generalisera till att gälla alla barn. För några pojkar är det viktigast 
att vara duktig i fotboll i första hand och snäll i andra medan några flickor 
uttrycker att det är viktigast att vara snäll och sedan uttrycker att de gärna får 
vara bra i fotboll också. Det är en slags omvänd prioritering mellan att vara 
duktig och vara snäll i förväntningarna mellan barnen, vilket ligger i linje med 
studier som visat att en hög prestationsnivå i fotboll ger hög status bland såväl 
pojkar såväl som flickor men att pojkarna starkare betonar detta.269 Man kan 
också tolka detta som att det framträder en traditionell syn på manligt och 
kvinnligt i förväntningarna mellan barnen. Oavsett skillnad i prioritering så är 
poängen att flickor såväl som pojkar relaterar sina förväntningar på andras 
beteende till kompisskapandet och till vad de värdesätter mest. 

Ihrskog menar att det är viktigt för barn i elva till tolv års ålder att likna 
varandra i något avseende för att de ska bli kompisar.270 Att vara lika bra i fotboll 
eller vara lika snäll som de andra kan av barnen uppfattas som en indikation på 
att de liknar varandra, vilket därför kan påverka kompisrelationerna inom lagen. 
Ett exempel på hur prestationsnivån får betydelse är att pojkarna ibland 
grupperade sig efter prestationsförmåga på träningarna, vilket inte kunde ses i 
samma utsträckning i flicklaget. Studiens resultat indikerar att pojkarnas 
möjligheter att få kompisar i pojklaget i högre grad har att göra med 
prestationsförmågan i fotboll än vad det har för flickorna att få kompisar i 
flicklaget. På motsvarande sätt kan det vara så att det i flicklaget är viktigare att 

                                                      
269 Robert J. Brustad och Julie A. Patridge, "Parental and peer influence on children's 

psychosocial development through sport," i Children and youth in sport, editerad av Frank L. 
Smoll och Ronald E. Smith (Iowa: Kendall/Hunt Publishing company, 2002), 200. 

270 Maud Ihrskog, "Kompisar och kamrater: Barns och ungas villkor för relationsskapande i 
vardagen" (Akademisk avhandling, Växjö universitet, 2006) 98. 
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vara en snäll lagkamrat än i pojklaget för att få kompisar. Det bör dock påpekas 
att båda aspekterna är viktiga för barnen i båda lagen.  

Utifrån analysen av datamaterialet dras slutsatsen att det är en myt att flickor 
skulle vara mer socialt inriktade än pojkar och att pojkar skulle kunna sägas vara 
mer prestationsinriktade än flickorna. Resultat pekar i stället på att flickorna 
och pojkarna är lika socialt inriktade i både flick- och pojklaget. Det är just den 
sociala logiken i relation till kompisskapande som är grundläggande för både 
flickors och pojkars socialisation inom lagen, även om sättet att skapa ett socialt 
nätverk av kompisar tycks vara något annorlunda i flick- och pojklaget. Detta 
kan relateras till Hartups resonemang om att ett större intresse för relationer 
bland flickor och ett större intresse för status och dominans bland pojkar 
felaktigt har tolkas som en reflektion av individernas karaktär, när det 
egentligen handlar om en manifestation av relationen mellan individerna.271 
Connell menar att det inte handlar om några skillnader i egenskaper mellan 
män och kvinnor,272 medan Thorne har visat att genus har betydelse när det 
gäller hur barns vänskapsmönster konstrueras. Flickor föredrar att bli kompisar 
med flickor och pojkar med pojkar vilket är fallet också i dessa fotbollslag. 
Enligt Thorne finns inte några säkra förklaringar till varför det är så och menar 
därför att det är bättre att försöka förstå hur denna genusseparation och 
genusintegration formas, än att söka förklaringar på varför det är på detta vis.273  

När barnfotbollen visats vara en så bra arena för att barnen ska få kompisar 
innebär det att barnfotbollspraktiken bidrar till att stärka relationen mellan 
flickorna i flicklaget och mellan pojkarna i pojklaget, men inte mellan könen. 
Skulle det vara annorlunda om flickor och pojkar spelade i könsintegrerade 
fotbollslag? Barnen och ledarna anser att könsblandade lag tvärtom skulle 
innebära att barnen skulle få färre kompisar, eftersom de menar att det inte är så 
vanligt att flickor och pojkar leker med varandra i andra sammanhang. Barnen 
tror också att de skulle bli retade om de spelade i könsintegrerade lag för att det 
skulle avvika mot det normala.274 Slutsatsen är att samtidigt som barnfotbollen 
förstärker en segregation av flickor och pojkar är det också uppdelningen i 
flicklag och pojklag som gör barnfotbollen till en så god arena för att få 
kompisar. Flickorna kanske också har en annan möjlighet att kunna skapa en 

                                                      
271 Willard W. Hartup, "Cooperation, close relationships, and cognitive development," i The 

company they keep. Friendship in childhood and adolescence, editerad av William M. Bukowski, 
Andrew F. Newcomb och Willard W. Hartup (Camebridge: Camebridge University Press, 
1996), 224. 

272 R.W. Connell, Gender (Camebridge: Polity Press, 2002) 40-41. 
273 Barrie Thorne, Gender Play. Girls and Boys in School. (Buckingham: Open University Press, 

1993) 57. 
274 Jmf. Thorne som visat att barn i skolmiljö som leker könsintegrerat riskerar att bli retade. Ibid.  

54. 
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egen värdegemenskap i ett flicklag, när fotboll är en så manligt dominerande 
idrott.275  

Genusbaserade normer i barnfotboll 
Eftersom många forskare skrivit om att fotboll är en manlig idrott var det 
intressant att studera om detta kunde ses i barnfotbollen. Flera flickor i 
flicklaget har uppfattat från omgivningen att de som flickor anses vara sämre på 
att spela fotboll än pojkar, vilket visar att det finns en manlig norm inom 
barnfotbollen likt den inom vuxenfotbollen.276 Flickorna håller däremot inte 
med utan gör ett motstånd mot föreställningen. En flicka förklarar: »Det räknas 
som att tjejerna, typ, petar på bollen och är försiktiga medan killarna tar i. Fast 
det är inte så.« En annan flicka säger: »Vissa tycker att pojkar är bättre än 
flickor, men vi kan ju bli lika bra som pojkarna är. Men det finns ju de som inte 
tror på det.« Pojkarna å sin sida visar att de anammat uppfattningen om att 
pojkar är bättre än flickor. En pojke förklarar det genom att helt enkelt säga: 
»pojkarna är ju starkare och bättre än tjejerna.« I uttalandet verkar det vara 
självklart och oproblematiskt för honom att ge uttryck för en norm om en 
manlig överordning inom idrotten, medan det verkar mer problematiskt för 
flickorna.  

Barnens sätt att uttrycka sig visar att det är legalt och accepterat i (kanske till 
och med normalt för pojkar) att säga att flickor är sämre i fotboll än pojkar. 
Barnen har uppfattat genusrelationen mellan flick- och pojkfotbollsspelare 
genom att de uttrycker sig på ett sådant sätt.277 Lorbers förklaring till varför 
individen följer genusbaserade förväntningar är att de är inbyggda i människans 
känsla av värde och identitet samt att människor är övertygade om att 
»samhällets« väg är en »naturlig« väg.278 Därför kan det bli svårare för flickor att 
följa förväntningarna som finns på flickor, när det inte sammanfaller med vad 
som betraktas som värdefullt i barnfotbollspraktiken. Genus får betydelse för 
barnens erfarenheter av idrotten men inverkar alltså också på deras beteende i 
praktiken. Barnen, ledarna och föräldrarna verkar ha accepterat själva 
uppdelningen av flickor och pojkar i olika lag som den bästa lösningen och de 

                                                      
275 Jmf. Shiela Scraton et al., "It's still a mans game? The experiences of top-level European 

women footballers," International review for the sociology of sport 34, no. 2 (1999). Se också 
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276 Eva Olofsson, "Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna 
under 1900-talet" (Doktorsavhandling, Umeå, 1989) 191. Se också Jonny Hjelm och Eva 
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277 Jmf. R.W. Connell, Gender (Camebridge: Polity Press, 2002). Se också Birgitta Fagrell, "De 
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gör inte något stort väsen av att flickor underordnas pojkar inom fotbollen, 
vilket paradoxalt nog osynliggör den problematik som kan relateras till genus.279  

Det är svårt för flickorna att visa att de är lika bra som pojkarna i fotboll när 
deras verksamheter i stort sett är helt segregerade. Flickornas röster har svårt att 
göra sig hörda och omgivningen kan fortsätta säga att pojkar är bättre än flickor 
i fotboll, trots att flickorna motsäger sig att det är givet på grund av deras kön. 
Om män och kvinnor gör samma saker menar Lorber att de segregeras för att 
mäns överordning, tillika kvinnors underordning, ska kunna rättfärdigas.280 På 
samma sätt visade Olofsson i slutet av 1980-talet att isärhållandet av manligt 
och kvinnligt inom fotboll var en förutsättning för att upprätthålla den manliga 
makten inom fotboll. När kvinnor började spela fotboll på 1970-talet 
kontrollerades verksamheten av männens fotbollsverksamhet genom att 
damfotbollen integrerades i fotbollsförbundets verksamhet.281 När 
barnfotbollens tävlingsverksamhet på samma vis organiseras med olika lag och 
serier för flickor och pojkar är det inte heller konstigt att uppfattningar om 
nödvändigheten att segregera flickor och pojkar finns på lägre nivå i 
idrottsföreningens barnfotbollslag. Idrottsrörelsens väg blir den naturliga vägen.  

Resultaten visar också att de traditionella stereotyperna som snäll flicka och 
tuff pojke konstrueras av barnen när de pratar om varandra samt att flickor 
respektive pojkar tar avstånd från och nedvärderar varandras sätt att vara, i sina 
beskrivningar av hur flickor och pojkar är som fotbollsspelare. Kanske handlar 
det för flickorna om att göra ett motstånd mot sin underordnade position i 
förhållande till pojkarna, medan pojkarna kanske strävar efter att upprätthålla 
den överordnade position de redan har genom den manliga normen i fotboll i 
stort.282  

Barnen i både flick- och pojklaget bidrar aktivt till konstruktionen av 
genusrelationen när de utgår ifrån en konstruktion av ett skillnadstänkande om 
varandra. Med Connells ord kan det sägas att de fotbollsspelande barnen har en 
slags »genuskompetens« som innebär att de vet hur genusrelationerna i 
samhället fungerar och hur de ska använda och hantera dessa i interaktioner 
med andra. Barn har alltså lärt sig olika konfigurationer som femininitet och 
maskulinitet samt hur de manövrerar i relation till dessa. Barnen kan därför, vid 
valda tillfällen, visa upp ett genusanpassat beteende.283 Tidigare forskning om 
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pojkar inom idrott har visat att pojkar har ett behov av att differentiera sig själva 
ifrån de som är kvinnliga, svagare och yngre.284 Inom pojkfotboll är det också en 
särskild maskulinitet som dominerar och hyllas, enligt Fundbergs studie.285

Trots en segregation och ett avståndstagande mellan grupper av flickor 
respektive pojkar utvecklas till stor del liknande mönster av handlingar bland 
barnen i flick- och pojklaget. Även om flera barn berättar om hur olika de anser 
att fotbollsspelande flickor respektive pojkar är, har det varit svårt att belägga 
detta trots att barnen observerats under två fotbollssäsonger. Slutsatsen är att de 
största skillnaderna skapas och finns framförallt i uppfattningarna om flickor 
och pojkar samt hur flickor och pojkar värderas i förhållande till varandra. 
Detta kan i Lorbers mening förstås som att det i den sociala konstruktionen av 
genus inte har någon betydelse vad män och kvinnor gör, utan att den sociala 
institutionen av genus understryker att det de gör uppfattas som annorlunda.286 
Det kan förklaras med att människor genom socialisationen influeras både av 
hur världen är och hur världen uppfattas.287  

Sammanfattningsvis kan man säga att de sociala processerna som pågår 
bland grupperna av barn, ledare och föräldrar utvecklas till att handla om olika 
intressen, angelägenheter och problem. Barn, ledare och föräldrar ser olika 
värden med barnfotbollen och har olika makt mellan och inom grupperna. 
Detta leder fram till slutsatsen att barn, ledare och föräldrar tar sin 
utgångspunkt i, och befinner sig i, vad som i denna studie kallas skilda 
idrottsvärldar. Detta förhållande är grundläggande för socialisationen som 
kontinuerlig process, där barnen konstrueras som fotbollsspelare i första hand 
och där barnens föräldrar lär sig att bli en fotbollsledare alternativt 
fotbollsförälder, genom de normer och värden som uttrycks i praktiken. På 
detta vis påverkar förhållandet med skilda världar barns, ledares och föräldrars 
situation, upplevelser och handlingsmönster inom barnfotbollen. Hur 
interaktionen mellan flickor, pojkar, ledare och föräldrar tar sig uttryck i 
praktiken beror också på etablerade genus- och generationsrelationerna inom 
barnens idrottsverksamhet, liksom hur dessa utspelas i socialisationen. 
Resultaten ska inte uppfattas som att det finns en entydig och homogen bild av 
alla barns, ledares och föräldrars perspektiv, det finns självklart variationer inom 
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dessa grupper. För att lyfta fram barnen övergår nu diskussionen till att handla 
om vad ett barnperspektiv inom barnfotboll egentligen kan vara. 

Det svårfångade barnperspektivet 
Vuxna ledare och föräldrar har ibland svårt att veta vilket beteende som 
harmonierar med en idrottsverksamhet för barn. Både ledare och föräldrar 
funderar över verksamhetens syfte och mål. De menar att de får påminna sig 
själva om att det är barnfotboll de är involverade i och att de bör tona ner sin 
prestationsinriktning. Men de vet samtidigt inte hur verksamheten bäst ska 
bedrivas för att inte vara så starkt tävlings- och prestationsinriktad som 
barnfotbollen är, i Sverige288 och i andra länder289. 

Vid flera tillfällen under studiens gång har det funnits anledning att fundera 
över vad det betyder när det i policydokumenten skrivs att barnidrotten ska 
bedrivas på barnens villkor. Exempelvis vad barns behov och förutsättningar 
egentligen är.290 En av utgångspunkterna i denna studie har varit att barnens 
röster måste vägas in mer om man vill förstå deras behov och förutsättningar. 
Däremot går det inte att bara fråga barnen som idrottar eftersom de själva är en 
del av idrottsmiljön och socialisationen samt att barns föreställningar också är 
präglade av samtiden och den idrottsverksamhet de deltar i.  

När en flicka i studien sa att barnen inte ska vara med i barnfotboll bara för 
att få kompisar utan för att de är intresserade av fotboll, väcktes en viss 
fundersamhet eftersom flera barn sagt att kompisskapet var det bästa med 
fotbollen. En förklaring, utöver att det bara är olika åsikter bland barnen, är att 
hon lärt av andra att det inte är korrekt att tycka så. Ledare och föräldrar 
framhåller vikten av att barn är seriösa och fokuserade på fotboll, och särskilt 
ledarna är upptagna med att lära barnen detta. Hur ska vi då veta vad som är 
barnens behov eller intresse? Det är alltså inte så enkelt att bara lyfta fram 
barnens uppfattningar eller önskemål, utan vi måste också se till 
sammanhanget, förutsättningarna och villkoren för barnen i idrottsmiljön. Ett 
villkor som gäller för barnen i barnfotbollen är att de i hög grad måste anpassa 
sig till ledarnas normer. Detta belyser vikten av att kunna tolka barns utsagor 
och villkor inom barnidrotten, kanske mot bakgrund av de sociala processer 
som pågår i de skilda världar som beskrivits för att komma fram till en rimlig 
förståelse av vad ett barnperspektiv kan vara eller vad som kan antas vara bra för 
barnen.  
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Vi kommer för den skull inte att kunna komma fram till en enhetlig bild av 
barnens perspektiv som kan generaliseras till alla barn, även om deras 
föreställningar tar sin utgångspunkt i den tid och i de rum de befinner sig i just 
nu.291 Det måste finnas en öppenhet för olikheter även bland barnen. Vissa barn 
har exempelvis lärt sig att hantera och acceptera effekterna av den dominerande 
idrottsliga logiken som de befinner sig i mer än andra. Alla barn måste också 
hantera de sociala relationerna i idrottstriangeln, men de kan göra det på olika 
sätt. Hur ska vi då veta om, eller hur, vi ska förändra barnidrotten för att den 
ska passa barns perspektiv mer? För att svara på den frågan följer här en mer 
konkret diskussion av ett barnperspektiv så som det framträder i denna studie, 
samt hur en barnfotbollspraktik skulle kunna närma sig ett sådant perspektiv.  

Villkoren för barnen är bland annat att de har svårt att göra sina röster hörda 
bland vuxna i idrottsmiljön, och då särskilt bland ledarna. Barnen ger också 
uttryck för att det är för många krav som de förväntas leva upp till. Ett 
traditionellt generationssystem med vuxna som bestämmer över barnen tycks ha 
normaliserats i verksamheten. Om ledare vill lyfta fram barnens perspektiv för 
att ge dem mer utrymme kräver det en omdefiniering av relationen mellan barn 
och vuxna samt att betydelsen av kön inom idrotten beaktas. För att förändra 
de vuxnas relation till barnen krävs det att vuxna som har den dominerande 
makten måste vilja reflektera över sitt eget beteende och sätta sina behov eller 
perspektiv i mindre överordnad position i relation till barnens. Men vuxnas 
beteende eller dominans kan inte betraktas som negativ per automatik, eftersom 
barnen är positiva till stora delar av verksamheten och vill att ledarna ska 
organisera och möjliggöra barnidrotten under ordnade former. Många barn 
uppskattar att ledarna kan arrangera ett idrottssammanhang, med aktiviteter 
som blir meningsfulla för barnen. Även om ledarna i denna studie tar sina 
beslut mot bakgrund av en grundläggande idrottslig logik betyder det inte att 
ledarna enbart styrs av tävlingsresultat och prestation. I dessa lag handlar det 
inte om att vinna till varje pris utan om att många perspektiv möts och att det 
ibland blir en för kravfylld prestationsinriktning, enligt alla såväl barn, ledare 
och föräldrar.  

I den barnfotboll som studerats är ledarnas perspektiv tongivande, där ett av 
de viktigaste målen är att preparera barnen för att bli bra fotbollsspelare i 
framtiden och när det talas om utveckling finns en idé med om att barnen är på 
väg mot något annat. Föräldrarnas perspektiv skiljer sig något från ledarnas, 
men även för dem handlar det om att barnfotboll ska bidra med en förändring 
av barnen i form av fostran. Ett sätt att möta barnens perspektiv är att se barnet 
som en fullgod människa med eget berättigande och sätta nutiden mer i 
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centrum. De fotbollsspelande barnen i denna studie tänker mindre på den 
idrottsliga framtiden än både ledare och föräldrar. Kanske glömmer vuxna att 
tänka på barnets liv som det ser ut just för tillfället, i sin strävan mot framtiden. 
Att lyfta fram barns sociala relationer och kompisskapande som betydelsefullt 
skulle vara en väg för att också lyfta fram barnens behov och värden i 
barnfotboll. Det kan vara ett sätt att ändra riktningen, från att barnidrotten 
styrs av idrottens och vuxnas behov till att styras mer av barnens.292 Den 
dominerande bilden av barn som ofullständiga som måste fostras av vuxna har 
bidragit till svårigheter att erkänna barn som självständiga människor inom 
idrotten. Det traditionella synsättet att barndomen fortfarande betraktas som en 
resa mot vuxendomen, kan vara en förklaring till att vuxenfotbollens 
prestationsinriktning i hög grad dominerar barnfotbollen. Det finns mycket att 
vinna på att se barn som de sociala aktörer de är, i nuet, istället för att se dem 
som nästa generations vuxna fotbollsspelare. Eller som Thorne uttrycker det: 
»Childrens interactions are not preparation for life; they are life itself.« 293

För att veta vad barnen vill krävs det att de vuxna tar vara på de åsikter 
barnen har om verksamheten och hur de vill att andra ska bete sig i anslutning 
till träningar och matcher. Denna studie visar att barnen relativt klart vet hur de 
vill ha det i sin idrottspraktik, vad de tycker om och vad de inte uppskattar.294 
Att barns röster inte får genomslag i idrottspraktiken handlar alltså inte om att 
barnen inte har några synpunkter på verksamheten, utan att deras åsikter inte så 
ofta ges utrymme eller tas tillvara. För att utveckla verksamheten utifrån 
barnens perspektiv skulle ledarna kunna fokusera mer på lärande än på att 
värdera och ställa krav på barnens fotbollsprestationer. Barnen anser att det är 
särskilt i matchsituationerna som ledarnas beteende skulle kunna vara 
annorlunda. Barnen förväntar sig att ledarna lär dem fotboll och de vill absolut 
spela fotbollsmatcher, och prestera bra. Men i barnens perspektiv är det mycket 
tydligt att de inte tycker om de vuxnas krav på att de måste kunna prestera på 
den nivå som ledarna önskar och kräver, eftersom de upplever att de har svårt 
att klara denna nivå. De är också kritiska till den del av idrottslogiken som 
innebär en specialisering som leder till att de får spela på samma platser i laget 
varje match. Barnen vill byta platser och helt enkelt lära sig mer vilket kan 
innebära nya upplevelser och utmaningar. Dessutom gillar inte barnen att lagen 
toppas i matcherna utan önskar mer ett rättviseperspektiv. Detta leder fram till 
en slutsats om att coachning som utgår ifrån barnens prestationsförmågor inte 

                                                      
292 Tomas Peterson, "Föreningsfostran och tävlingsfostran. En utvärdering av statens stöd till 

idrotten,"  (Statens offentliga utredningar SOU 2008:59, 2008), 351. 
293 Barrie Thorne, Gender Play. Girls and Boys in School. (Buckingham: Open University Press, 

1993) 3. 
294 Jmf. Andy Pitchford, "Children and young people," i Child welfare in football. An exploration 

of children's welfare in the modern game, editerad av Celia Brackenridge, et al. (Oxon: 
Routledge, 2007). 
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ligger i linje med barnens perspektiv. Barnen vill inte heller att ledarna ska 
kritisera deras prestationer negativt utan att ledarna ska vara positiva mot dem 
oavsett deras prestationer. Det negativa för barnen är därför den del av ledarnas 
idrottslogik som innebär orealistiska krav på barnens prestation samt en negativ 
kritik om de inte klarar prestationskraven. Studien visar att ett barnperspektiv 
får mer utrymme vid träningar än vid matcher. I träningssammanhang följer 
ledarna i högre grad barnens önskemål och förväntningar än på matcherna.  

Att sätta barnens perspektiv i centrum handlar därför om att ge barn 
möjligheter till lärande, att få nya upplevelser och att få spela matcher. Men det 
är viktigt för barnen att detta sker utan höga krav på deras prestationer. Vidare 
handlar det om att i praktiken ge större uppmärksamhet till kompisarnas 
betydelse för barnen i barnens fotbollsvärld. Det är dessutom viktigt för barnen 
att positiva förhållningssätt antas av barn, ledare och föräldrar oavsett deras 
prestationer och att barns uppfattningar på allvar tas tillvara. Det kan tyckas 
enkelt att som ledare alltid vara positiv mot barnen, att låta barnen få vara med 
och bestämma, att som vuxen inte utnyttja barnen vare sig för idrottens eller 
egna behov, att som vuxen inte anse sig som den som har rätt och vet vad som 
är bäst för barnen i alla lägen, att ge barnen mer frihet och talutrymme etc. För 
detta krävs dock god kunskap och mod hos ledaren att delvis stå emot den 
etablerade idén om meningen med tävlingsidrott (fotboll), och då särskilt 
vuxnas tävlingsidrott, det vill säga att prestera på högsta nivå och vinna 
matcherna eller tävlingarna. Vidare krävs att ledaren till viss del ska kunna gå 
emot delar av den idrottsliga logiken till förmån för barnens perspektiv, värden, 
intressen och behov, men också att kunna kliva ur det förhärskande 
generationssystemet som baseras på vuxnas rätt att bestämma över barnen.  

Barnfotbollspraktiken skapas av barnen, ledarna och föräldrarna 
tillsammans. Studien visar hur det skapas ett beroende mellan barnens, ledarnas 
och föräldrarnas världar. Det går därför inte att enbart se till barnens värld. Det 
gynnar troligen inte barnen fullt ut. För att kunna stärka barnen får därför inte 
ledarnas och föräldrarnas världar glömmas bort.295 Att sätta barnen i centrum är 
bland det viktigaste om ett barnperspektiv ska få en större plats i praktiken, 
men kunskapen om och förståelsen för hur barnens fotbollsvärld hänger ihop 
med ledarnas och föräldrarnas världar är en viktig del som måste vägas in i 
arbetet med att lyfta fram barnen inom barnidrotten. Studien visar att även 
föräldrarna och ledarna inom barnidrotten behöver stärkas på olika sätt.  

Slutligen bör sägas att barnfotboll inte är någon lek utan handlar om viktiga, 
allvarliga och betydelsefulla saker för alla inblandade, även om den också är 
lekfull ibland. I avhandlingen blir det tydligt att barnen har ett annorlunda 
perspektiv med mindre makt än vuxna varför barnen också behöver vuxnas stöd 

                                                      
295 Jmf. idrottstriangeln. 
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för att ha en reell chans att nå fram med sina röster, önskemål och behov i en 
vuxendominerad barnidrott.  

 En blick mot framtiden och fortsatt forskning 
Denna avhandling har gett en bild av det som sker bland barn, ledare och 
föräldrar inom barnfotboll samt till viss del svarat på vad ett barnperspektiv är 
och vilket utrymme det får i barnfotboll. Men det behövs ytterligare kunskap 
för att svara på hur barnidrotten kan utvecklas för att närma sig ett 
barnperspektiv. Framförallt finns det för lite kunskap och vägledning för barn, 
ledare och föräldrar om hur policys och riktlinjer för en god barnidrott ska 
kunna omsättas i praktiken.  

Peterson menar att den svenska idrottspolitiska förordningen borde 
förstärkas med ett barnperspektiv eftersom idrottsrörelsens åtagande för unga 
medlemmar idag är betydligt större än för tio år sedan.296 Att lyfta fram 
idrottsutövande barns rättigheter297 och att sprida kunskap om Barnkonventionen 
inom idrottsrörelsen antas vara en god grund för att barns och ungdomars 
rättigheter ska bli tillgodosedda inom idrotten.298 Resultaten i denna studie visar 
att barns rättigheter kan framhållas i arbetet för att barns perspektiv ska få mer 
utrymme i praktiken. Samtidigt bör det påpekas att barnkonventionen i sig inte 
har några givna lösningar på hur den ska omsättas i barnidrotten, utan det krävs 
en tolkning av konventionen i relation till en specifik idrott för att den tydligare 
ska kunna användas och förstås av barn, ledare och föräldrar i praktiken.299 
Regeringen föreslår i propositionen om statens stöd till idrotten att ett 
barnrättsperspektiv baserat på barnkonventionen bör ligga till grund för ett 
ekonomiskt stöd till idrottsföreningarnas verksamhet. Om förslaget går igenom 
kommer barnens situation inom idrotten att uppmärksammas än mer i 
framtiden.300

                                                      
296 Tomas Peterson, "Föreningsfostran och tävlingsfostran. En utvärdering av statens stöd till 

idrotten,"  (Statens offentliga utredningar SOU 2008:59, 2008). 
297 Paulo David, Human rights in youth sport. A critical review of children's rights in competetive 

sports, ed. Mike McNamee och Jim Parry, Ethics and sport (New York: Routledge, 2005). 
298 Michel Devillaz, Kristin Fransson och Isabella Grujoska, Ska barnen vara ”med” i barnidrotten? 

(Idrottsforum.org, 2006),  Hämtad 2008 11 03 från www.idrottsforum.org. 
299 Några specialförbund har tolkat barnkonventionen för att kunna omsätta den i relation till den 

specifika idrotten. Se till exempel det Svenska frisbeesport förbundet som vid sitt årsmöte 2008 
antog FN:s barnkonvention som ett rättesnöre att arbete efter när det gäller barn under 18 år. 
Svenska_Frisbeesport_förbundet, Barnkonventionen – applicerad på Svenska frisbeesport 
förbundet (Svenska_Frisbeesport_förbundet, 2009),  Hämtad 2009 0101 från 
http://www.proteamonline.se/storage/customers/743/archive/Barnkonventionen.pdf. 
Därigenom kan en praxis utvecklas om barnkonventionens innehåll som kan göra 
bestämmelserna om barns mänskliga rättigheter inom idrott tydligare. 

300 Lena  Adelsohn Liljeroth, "Regeringens proposition 2008/09:126. Statens stöd till idrotten," 
ed. Kulturdepartementet (Svenska regeringen, 2009). 
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Det finns några områden i relation till ett barnperspektiv alternativt ett 
barnrättsperspektiv som jag vill lyfta fram för vidare forskning. Denna studie 
visar att barn som har föräldrar som nästan aldrig är med vid träningar eller 
matcher får svårt att finna sig tillrätta i fotbollen. Det finns i princip ingen 
forskning om vilken betydelse föräldrarnas »icke medverkan« har för barnens 
möjligheter till idrottsdeltagande. Vidare visar resultaten att barns, ledares och 
föräldrars interaktioner påverkas av att föräldrar leder sina egna barn. Att få veta 
mer om »föräldraledarskapet« känns angeläget, inte minst mot bakgrund av att 
det förekommer inom fler idrotter än barnfotboll. Studien indikerar att 
idrottslogiken får ett större utrymme i barns, ledares och föräldrars världar ju 
äldre barnen blir. Därför vill jag för vidare forskning särskilt lyfta fram studier 
om flickors, pojkars, ledares och föräldrars interaktioner i relation till 
idrottsvärldarnas grundläggande logiker och hur den barnidrottspraktik som 
formas stämmer överens med intentionerna i Idrotten vill 301och i förhållande till 
Barnkonventionen. I sådana studier kan teorier om makt och kön vara relevant 
för att djupare analysera barnens situation. 

Idrottstriangeln med fokus på interaktionerna mellan barn, ledare och 
föräldrar var utgångspunkten för studien. Genom lång tid i fält är slutsatsen att 
utöver det som sker mellan grupperna av barn, ledare och föräldrar är också det 
som sker mellan individerna inom dessa grupper betydelsefullt när det gäller 
socialisationen. Idrottstriangeln har därför utvecklats för att lyfta fram 
betydelsen av interaktionerna inom och mellan grupperna av barn (flickor och 
pojkar), ledare och föräldrar enligt figur 2. 

 

 

 

Figur 2.  Den utvecklade idrottstriangeln 

                                                      
301 Riksidrottsförbundet har belyst hur egna policydokument kommer till uttryck inom barn- och 

ungdomsidrotten. Se Lars-Magnus Engström, Johan Norberg och Åkesson Joakim, "Idrotten 
vill - en utvärdering av barn- och ungdomsidrotten" i FoU rapport 2007:1 (Riksidrottsförbundet, 
2007).  
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Pilen mellan flick- och pojkidrottstriangeln syftar på att det finns en relation 
mellan flickor och pojkar samt mellan flick- och pojkidrott som har betydelse 
för socialisationen samt för hur flickor och flickidrott värderas i förhållande till 
pojkar och pojkidrott. Även om denna avhandling särskilt handlar om 
barnfotboll kan den utvecklade idrottstriangeln även vara lämplig som 
utgångspunkt för studier om andra barnidrotter. 
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ENGLISH SUMMARY 

Background  
We often talk about children’s sports, but what is this really? What happens in 
the practice of child sport? This thesis aims to explore what it means for 
children, leaders and parents to be involved in child football in an ordinary 
Swedish sports club. The Swedish Sport Federation defines children’s sport as 
sporting activities for children up to twelve years of age which aims to be a 
physical activity carried out in order for children to have fun, feel good and 
achieve more (Riksidrottsförbundet, 2005).  

Many leaders and parents are involved in child and youth sport in Sweden. 
A special feature which emerges in child and youth sport in the western world is 
the distinct involvement of adults. The relationship between the children, 
leaders and parents is very important for children's experiences of sport. This 
relationship that emerges between children, leaders and parents in children's 
sport is usually illustrated in the form of a triangle, and denoted the sporting 
triangle (Figure 1).  

 
Figure 1.  The sporting triangle (Byrne, 41) 

This means that a dependency between the children, leaders and parents is 
established. If problems arise in the relationship between two member groups in 
the sporting triangle, the third will be affected. We know little about how this 
dependency is created and the consequences for children, leaders and parents in 
various child sports.  

Despite the rhetoric that child sport should be playful and tailored to 
children's interests, this is not what has been seen to occur. Children’s sport 
around the world has become more serious, less playful and more adult-
dominated than in the past. Researchers have shown that children have 
difficulty in making their voices heard among adults. In Sweden, and in other 
countries, demands that adults meet children's specific needs and desires more 
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seriously in sport have became more common. The United Nations Child 
Convention is more frequently highlighted as a guideline in dealing with those 
aspects of children’s sport activities that lead to negative consequences for 
children.  

By following the everyday life of one football team for girls and one for boys 
for a longer period of time, the study aims to explore what happens when 
children, leaders and parents meet in the context of football and how they 
construct the practice of child football. The investigation focuses on how 
children, leaders and parents are actively involved in shaping the behaviour, 
habits, perceptions and ideas learned in the child football culture in which they 
are participants. 

Previous research 
There are a number of Swedish studies that have highlighted child sport from a 
variety of perspectives. Aggestedt and Tebelius (1977) presented a thesis on 
children's experiences of sport in the late 1970s which was one of the first to 
highlight a child perspective in sport research. Patriksson’s (1979) thesis on the 
socialisation and involvement in sport continued youth sport research. Since the 
early 1980s, interest in research into the sporting activities of children and 
young people has slowly increased, but it is especially during 21st century, that a 
more rapid increase in scientific investigations of child and youth sport has 
seen. Contributions to the understanding of child sport in Sweden have been 
made, for example by Karp (2000), Larsson (2001), Redelius (2002), Fundberg 
(2003), Augustsson (2007) and Hertting (2007).  

Previous research has revealed the following key aspects of child sport. 
Children engaged in sport are at various stages of the socialisation process, 
depending on their age. It appears that young children are more focused on 
play, games and fun while older children want more specialisation in a specific 
sport. Researchers have also explored why children participate in sport and also 
what makes them withdraw from sport, seemingly a complex process. Leaders 
in children’s sport seem to have different motives for coaching children and 
young people, but they usually value highly good sporting performance and 
winning competitions. Research has also shown that parents perceive children’s 
sporting activities as a positive aid in the upbringing of children, while some 
believe that it has become too competitive. Researchers have also shown that 
parents often behave in a positive way but sometimes make children feel a 
negative pressure. It has further been shown that competitive children’s sport, 
like competitive adults sport, has come to be more closely associated with 
masculine values than feminine. Scientific studies have contributed to a better 
understanding of how masculinity and femininity is constructed in child and 
youth sports. Studies on children’s sport and gender have contributed to raising 
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awareness of how the sports discourse helps to construct the perceptions of girls 
and boys.  

The children and particularly a child perspective have been relatively 
invisible in previous research on child sport. Children, leaders or parents have 
usually been studied separately while a few studies have included two of these 
groups. Research on child and youth sport has changed methodologically from 
being more quantitatively oriented in 1970s and 1980s to being more 
qualitatively oriented in the 21st century. Although quantitative methods are 
still used they are often combined with qualitative methods. Gender theoretical 
research, where concepts of gender, masculinity and femininity are used as an 
analytical tool, has become more common since 2000. Research studies which 
includes children, leaders and parents to understand the process of socialisation 
in a more holistic perspective is missing. There are also very few, especially 
within more ethnographic-orientated studies, who have studied both girls and 
boys to examine what happens in child sport.  

Theoretical starting points 
This study has an ethnographic research approach, meaning that it is 
exploratory in nature. It is based on ethnographic field work over a period of 
two years. One reason for choosing an ethnographic approach is the scientific 
argument that children's collective processes are best studied when they occur in 
their local cultures. Wolcott (1999, 68) describes the purpose of ethnographic 
research as follows: The underlying purpose of ethnographic research is to describe 
what the people in some particular place and status ordinarily do, and the meanings 
they ascribe to what they do, under ordinary or particular circumstances, presenting 
that description in a manner that draws attention to the regularities that implicate 
the cultural process. Furthermore, an ethnographic approach can be used to 
highlight any different interests and rationales present in the child sport 
environment. The advantage of an ethnographic approach is that it also can 
give children a more direct voice in the research.  

Researchers in the 1990s developed in childhood research theories about the 
relationship between children and adults which differed significantly from the 
traditionally established theories in the field. Prout and James (1997) means 
that this is a scientific paradigm that has been developed over the last decade, 
which helps to give children a voice in the research. Central to this paradigm 
has been an understanding of childhood as a social construction, that children's 
social relationships and cultures are worthy of study in themselves, that children 
are active in the social processes that construct their own and others' lives, and 
that ethnography is a particularly useful research method for studying 
childhood.  
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This study draws on this new childhood paradigm which is based on this 
new approach to the relationship between children and adults. Earlier scientific 
studies of childhood have been criticized because they were dominated of 
psychological development-oriented ideas and explanations. Piaget's cognitive 
development theory and Parson’s theory of socialisation from the 1950s have 
both been influential scientific theories which, according to Lee (2001), have 
contributed to an image of children as incomplete. A common view was that 
adults were seen as people (human beings) while children were seen as those 
who will be people in the future (human becomings).  

In order to understand the interactions of children, leaders and parents in 
sport, the study has also been influenced by socio-cultural perspectives on 
socialisation where this is seen as a collective process within a social practice. In 
particular it is about how the individual human being will come to think and 
act in relation to what others in the group are doing, allowing or encouraging, 
and how this thinking and action are activated in a social context. In the 
sociocultural perspective, it is important to highlight expectations, norms and 
values as reflected in practice in order to understand human behaviour in 
socialisation. Norms can be described as the behavioural rules that determine 
what is acceptable and unacceptable behaviour in a group. The norms create a 
basis for mutual expectations among group members. Values can be described 
as abstract ideas that define what is considered to be important, valuable and 
desirable. 

In this thesis the concepts of generation and gender are used in relation to 
the concept of socialisation. The term generation is used to describe how the 
relationships between children and adults are created and reflected in practice, 
while the term gender is used to understand girls and boys in the context of 
child football. I have been particularly inspired by Connell’s (2002) gender 
theory and Thorn’s (1993) ethnographic gender studies, which both provide 
support for the view that gender is a social construction process in which 
children actively participate. Central to Connell’s theory is the focus on social 
relations within which individuals and groups act.  

This study takes its point of departure in the new childhood paradigm in 
which children are considered to be active participants in the socialisation. With 
a more holistic approach where children, leaders and parents are included it is 
possible to contrast the perspectives of children and adults in a way that have 
not done before. In addition, both girls and boys are included in the study in 
order to understand the importance of gender. The intention with an 
ethnographic and longitudinal research approach is to study one sport such as 
football to find new knowledge that will contribute to a deeper understanding 
of how children, leaders and parents are shaped by socialisation in the practice 
of sports. 
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Purpose and questions 
Taking the sporting triangle as its point of departure this thesis aims to describe 
and understand the socialisation processes among children, leaders and parents 
in girls’ and boys’ football teams, focusing on how the children's perspective is 
reflected in practice. The study questions are:  
 
What is important, valuable and desirable in child football according to 
children, leaders and parents and how is this reflected in practice? 

 
What expectations are established between the children, leaders and parents, 
and how are they expressed in training sessions and matches? 
   
What do children, leaders and parents think of girls in girls' football teams and 
of boys in boys' football teams, and what impact does this have for the 
children’s sport? 
 
How do the interactions between children and adults and between girls and 
boys look like, and what significance does this have for children’s sport. 

Methods for data collection 
The results are based on field work over two years in one football team for girls 
and one for boys in an ordinary sports club in Sweden called Norra IF. In total 
43 children, 8 leaders and 52 parents (n=103) are included in the study. There 
were 26 children in the girls’ team and 17 children in the boys’ team. The 
children were aged between 11 and 12 years when the study was conducted, 
most of them being born in 1991. The field work spanned over the football 
seasons of 2002 and 2003. The data collection was concentrated to the most 
active time for football in Sweden i.e. the months of May, June, August and 
September. Data were collected through participatory observations of the the 
childrens football and through interviews with children, leaders and parents. I 
followed the children, their leaders and parents, primarily during football 
practice and football matches but also on some other occasions such as parents 
meetings, training camps, football games etc. Throughout this work, I have 
integrated and reflected on ethical issues, on the basis of the Swedish Research 
Council’s ethics advice for humanities and social science research. Girls’ and 
boys’ team was observed at a total of 60 occasions as shown in table 1.  
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Table 1. Number of observations in girls’ and boys’ teams at different 
situations. Divided after practice, matches and others.  

     Observation situations  

 Practice Matches Others Total 

Girl’s team 15 15 4 34 

Boy’s team 10 13 3 26 

Total 25 28 7 60 

 

During the field work, I chose the role of observer as participant. This means 
that I did not actively participate in the children’s football but was present as a 
researcher whose main objective was to observe and implement the fieldwork. 
This role also meant that I was known to the group as an observer.  

Altogether research interviews were conducted with 38 children, seven 
leaders and eight parents. Most of the children were interviewed in groups of 
three to four while the adults were interviewed individually. The length of 
interviews varied between 25 and 65 minutes. Table 2 shows the distribution of 
informants interviewed from each team.  

Table 2.  Number of interviewed informants in girl’s and boy’s team. 
Divided after children, leaders and parents. 

   Informants  

Team Children Leaders Parents Total 

Girl’s team 23 4 4 31 

Boy’s team 15 3 4 22 

Total 38 7 8 53 

 

The ethnographic approach meant that the data was processed and analyzed 
from the first period in the field. The analysis aimed to identify the most 
significant meaning of the data material and focused on the following topics: 1) 
What expectations regarding behaviour and preferences for different behaviours 
and attitudes are reflected in children's football practice in girls’ and boys’ 
teams; 2) How are these mediated and constructed by players, leaders and 
parents; and 3) What impact do these processes have for girls, boys, their 
leaders and parents.  
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Results, discussions and conclusions 
The exploration of the interactions between children, leaders and parents in 
football has resulted in a description of a complex dependency regarding values 
and norms which is related to generation and gender.  

It was found that the most substantial value among the children was that 
they greatly appreciate football as it enabled them to make new friends and 
provided them with opportunities to be together. This gives children’s sporting 
activities a broader sense of meaning, than merely being about playing football. 
The social importance in the children's world does not mean that other aspects 
are irrelevant. The children also put a high value on learning to play football 
and that they get to play football matches. But the social interaction between 
the children seems to be the most highly valued by many of the children and 
seems also be of great importance for how children behave when playing 
football and how they perceive what is happening. Interactions and perceptions 
among children showed that they actively make use of the value of friends in 
the team to affect team-mates’ behaviour.  

Girls and boys put pressure on their team-mates to behave as they expect i.e. 
by excluding them from friendship if they do not do so, but in a slightly 
different ways. The social relationship between the children shows how boys 
relate to a dominant masculinity and girls relate to a male standard that exists in 
children's football. One boy embodies a rejection of a dominant masculinity as 
the norm in the boys’ team by saying that "the other boys want to be tough," 
when he talks about what it is like in the boys’ team. The boy is an example of 
subordinate masculinity (Connell, 2002), which means that he is at risk of 
being marginalized in the social interaction within the team. The girls say that 
they are aware that their behaviour is not appreciated or valued as highly as that 
of the boys, even if their behaviour is quite similar in many ways. Since girls 
and boys are divided into different teams, it means that children’s football leads 
to an increased development of friendships in sexually segregated teams, which 
in turn contributes to enhancing segregation of boys and girls. 

In contrast, the fundamental value for leaders is to ensure that the children's 
sporting abilities develop and that they can perform on a high level in football 
matches, and ultimately win the games. This value affects the leaders' actions in 
interactions with other leaders, children and parents. The leaders want the 
children to have fun but not at the expense of their seriousness and 
concentration on football. The leaders' behaviour in children's football is linked 
to their fundamental position that children should learn as much football as 
possible while they are together. In both girls’ and boys’ team the leaders act 
from the perspective that adults have a responsibility to develop the children 
and that they have the right to decide what is best for them. This underlines 
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and reinforces the view that the leaders have a superior role over the children in 
child sport.  

Parents, on the other hand, think that the most important aspect is what is 
good for their own child. They value the educational and social significance 
football has for the children. Parents appreciate children to be fostered in 
groups and disciplined through football. This means that parents relatively 
easily accept the leaders' predominant adult perspective. Parents also stress the 
importance of training and that matches should take place in a positive 
environment for their children. In the parent’s world there are also many 
demands to live up to the social and economic expectations of the football club 
which impacts on the relations with other parents in the teams.  

These results have led me to the main conclusion that children, leaders and 
parents have different views about what is most valuable in children’s football 
and that this affects how they behave, interact and what they expect of each 
other. Girls, boys, leaders and parents sometimes think differently about what is 
important and what is to be achieved, although it may appear that they agree on 
what is important as they all appreciate footballing activities. It is also clear that 
children, leaders and parents sometimes have different norms for their 
behaviour. The children are expected to be positive and to downplay the 
importance of performance, while the leaders, on the contrary, emphasize 
strong performance in their interactions with the children. One overall 
conclusion is, therefore, that children, leaders and parents in child football are 
in what is referred to as different sports worlds. These worlds are based in 
different predominating logics. The world of girls and boys is based in a social 
logic, particularly in the value of friends. The world of football leaders is based 
in a sporting logic, particularly in the value of developing a high performance 
football player. The parent’s football world is based in an educational logic, 
particularly in the value of what is good for their child. The football world of 
leaders is based on an adult perspective that gives them the power to set the 
agenda and determine what should be achieved in the sport. 

The different sports worlds express a theoretical distinction and are a 
simplification of a complex socialization occurring in a continuous process 
among children, leaders and parents. These worlds should not be seen as 
entirely different from each other, but rather as representing different 
perspectives, experiences, situations and interests which meet in a social process 
and are relevant to individual behaviour, understanding and experience in child 
football. Children as well as leaders and parents can sometimes act out of all 
three of these logics, but the description of the different worlds shows what is 
generally of fundamental importance for the individual approach in each group. 

The study shows moreover, that adult leaders and parents sometimes have 
difficulties to knowing how to behave in the context in order to harmonize 
their actions with a sport for children. Both leaders and parents feel that they 

 182



E N G L I S H  S U M M A R Y  

must remind themselves that it is children’s football they are involved in and 
should, therefore, tone down the performance orientation. But they do not 
know the best way to do so. On several occasions during the study, there has 
been reason to consider the implications of the policy documents for Swedish 
child sport which put forward the importance of taking children's interests and 
needs into consideration. What do we know about the children’s interests and 
what are their needs that should be considered? One of the starting points of 
this study was that children's voices should be given more considerations if you 
want to understand their interests and needs. However, we cannot simply ask 
children what these are, because they are part of the sporting environment and 
are actively involved in the ongoing socialisation processes. Children's 
perceptions are, therefore, influenced by the current context and conditions of 
the sport they are participating in. 

One condition governing children in child football is the expectations to 
adapt to the leaders’ standards to a large extent. Another is that children have 
difficulties making their voices heard among adults in the sporting 
environment, especially among leaders. The children also said that there are too 
many requirements that they are expected to live up to. A traditional generation 
system of adults who decide over the children also seems to have been 
normalized in practice. This highlights the importance of being able to interpret 
children's statements and conditions in relation to the sporting environment. 
How will we know if, or how, child sport could be changed to fit in more with 
children’s perspectives? 

One way to meet the child’s perspective is to see the child as a complete 
human being with their own legitimacy and bring the present more in to the 
centre. The children in this study think less about their sporting future than 
either leaders and parents. To highlight children's social relationships and the 
building of friendship as important would be one way of adjusting to children’s 
needs and values. Taking the children’s perspective more seriously means 
focusing more on learning than on performance, in practices as well as in 
matches. Some children today feel that leaders have unrealistic expectations of 
their performance at football matches. Children also want everyone in the 
sporting triangle to adopt a positive approach to them at all times in practice. 

This study shows that if leaders wish to highlight the children's perspective 
to give them more space, this will require a redefinition of the relationship 
between children and adults and to that the meaning of gender in sport takes 
into consideration. This may be one way in which to change direction, from an 
adult governed child sport to one more guided by the children’s perspective. 
The study reveals a dependency among the children’s, leaders’ and parents' 
worlds. It is, therefore, also important to consider the world of the leaders and 
parents, in order to strengthen the children’s position. The results indicate that 
parents and leaders also need to be strengthened in various ways. Thus, there is 
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much to be gained from seeing children as the social actors they are, here and 
now, instead of seeing them as the next generation of adult football players. Or, 
as Thorne (1993) puts it: »Children's interactions are not preparation for life; they 
are life itself.«  

This thesis presents a picture of what is happening among children, leaders 
and parents in children's football and to some extent responds to what a child 
perspective is and how it is reflected in child football. But there is a need for 
additional knowledge to answer the question of if and how children’s sport can 
be improved in relation to a child perspective. In particular, there is still too 
little knowledge and guidance for children, leaders and parents about how the 
policies and guidelines for proper child sport should be put into practice. The 
United Nations Child Convention has recently been introduced as as useful 
tool for making child and youth sport more child orientated (David, 2005), but 
it requires an interpretation in relation to sport to be more specific about what 
is expected of children, leaders and parents in practice. The thesis has shown 
that power is exercised by children as well as leaders and parents to influence 
others’ behaviour in various ways. Further research is needed into the interplay 
between the balance of power among girls, boys, leaders and parents and the 
social, sporting, and upbringing logics in the different sports worlds. In such 
studies theories about power and gender may be relevant in a deeper analysis of 
the children's situation and perspective in relation for example to, the child 
convention. But we will not of course be able to find a coherent picture of 
children's perspectives that can be generalised to all children. Further research 
must keep an open mind towards differences among children. 

Finally, in order to deepen our knowledge within the field of child and 
youth sport, this thesis offers a more developed model of the sporting triangle, 
useful as a point of departure for further research. This highlights the 
importance of interactions among, as well as within, the groups of children 
(girls and boys), leaders and parents (see figure 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2.  The developed sporting triangle 
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The arrow between the girls’ and boys’ triangles indicates that there is a 
relationship between girls and boys as well as between girls' and boys' sports 
that is relevant to the socialisation process and for how girls and girls’ sports are 
valued compared to boys and boys’ sports. Although this study particularly 
focuses on children playing football, the developed sporting triangle can also 
serve as a basis for studying other child sports. 
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BILAGOR  
Bilaga 1. Kontaktbrev till idrottsföreningen 

 Ungdomsfotboll – vad innebär det? 

 
Mellanstad (fingerat namn) 2002-04-30 
Till Tor Sigvardsson (fingerat namn) ordförande Norra IF och  
Nils Olausson (fingerat namn) ordförande fotbollsektionen Norra IF 

 

Hej! 

Jag heter Inger Eliasson och är antagen till forskarutbildningen i pedagogik vid 
Umeå universitet. Idrott är ett av mina stora intressen och har så varit sen jag 
var barn. Nu har jag en möjlighet att få skriva om idrottens betydelse i 
samhället. Min avsikt är att beskriva och försöka förstå vad fotboll betyder för 
aktiva flickor och pojkar i 11-12 års ålder, deras ledare och föräldrar. För att 
kunna göra det önskar jag följa två fotbollslag under träningar och matcher. Jag 
vänder mig till er i Norra IF, med en förfrågan om att få genomföra min studie 
tillsammans med er. 

För mig vore det lämpligt att få följa ett flicklag och ett pojklag säsongen 
2002/2003, med början i maj månad, med möjlighet att återkomma säsongen 
2003/2004 om behov finns. Sammanlagt skulle jag vilja delta i er verksamhet 3-
5 gånger per vecka. Troligen kommer jag också att vilja göra några mindre 
intervjuer med deltagarna. En förutsättning för studiens genomförande är att 
två lag med ledare, aktiva och föräldrar vill delta i studien. Studien följer de 
riktlinjer som finns för god etisk samhällsvetenskaplig forskning. Deltagarnas 
anonymitet kommer att garanteras genom hela studien.  

Om ni är positiv till studien ser jag fram emot att få kontakta ledare för ett 
flicklag och ett pojklag, med spelare i 11-12 års ålder (födda samma år, 1990 
eller 1991). Om lagets ledare är positiva till deltagande kommer jag att 
informera barnen och deras föräldrar om vem jag är och vad min studie 
innebär. 

Jag kontaktar er inom den närmaste veckan för ett samtal. Ni kan kontakta mig 
på telefon 090-786 79 12 eller e-post Inger.Eliasson@pedag.umu.se. Mina 
handledare är Staffan Karp och Martin Johansson, Pedagogiska institutionen, 
Umeå universitet. 

Ser fram emot ett positivt svar och ett givande samarbete. 
 
Vänligen  
Inger Eliasson 
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 Bilaga 2. Observationsmall socialisationsprocess 

 

Normer och förväntningar 

Vilka förväntningar och krav finns på individen från barn, ledare och föräldrar. 
Hur förväntas barn, ledare och föräldrar vara i fotbollssammanhang? Hur ska 
man vara mot andra barn, ledare och föräldrar? Vad är viktigt i fotbollslaget? 
Vad verkar betydelsefullt? Varför finns dessa krav och förväntningar? Vad bidrar 
förväntningarna och kraven till i praktiken? Vilka normer blir gällande? Vem 
verkar bestämma dessa regler eller förväntningar? Hur får barns, ledares och 
föräldrars förväntningar utrymme i praktiken? 

 

Process 

Hur förmedlas dessa förväntningar och normer? Hur kan man se det? Hur får 
barn, ledare och föräldrar veta dessa förväntningar? Hur bemöts 
förväntningarna och kraven när de förmedlas. Sker överträdelser? Vad är orsak 
till detta? Vid vilka tillfällen sker överträdelser? Vad händer om barn, ledare 
eller föräldrar inte följer förväntningar eller regler? Hur kommuniceras 
överträdelser?  

 

Flickor och pojkar 

Är förväntningar och krav på flickor och pojkar som spelar fotboll lika? Är 
några normer och förväntningar på och från barn, ledare och föräldrar unika i 
flick- och pojklag? Finns det olika förväntningar och krav på manliga och 
kvinnliga ledare? Förmedlas förväntningar och krav lika inom flick- och 
pojklag? Är det lika mellan individer? Är konsekvensen för normöverträdelse är 
lika för flickor och pojkar? Är det skillnad på hur man får veta att man inte följt 
normer i pojklag eller flicklag?  
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Bilaga 3. Intervjuguide för ledare 
 

Erfarenheter av fotbollen och dess värden 

Varför är du ledare för pojkar/flickor i fotboll? Vad betyder det för dig att vara 
ledare för ett fotbollslag? Vad upplever du i med laget? Är det några önskningar 
eller behov du får uppfyllda? Vad lär du dig av fotbollsverksamheten? Hur går 
det till? Vad lär sig ditt barn? Är det bra eller mindre bra att lära sig detta? Är 
det något du/de har nytta av i andra sammanhang utanför fotbollslagets 
aktiviteter? Hur fördelar ni ledare arbetsuppgifter mellan varandra? Vad är det 
bästa med fotbollen? Motivera. Vad är det sämsta med fotbollen? Motivera. Är 
du ledare i någon annan idrott? Håller du själv på med någon idrott? Är det 
något annat du hellre skulle vilja hålla på med på fritiden än att vara ledare i 
fotboll?  

 

Förväntningar och normer mellan barn, ledare och föräldrar 

Vad känner du för krav eller förväntningar på dig som ledare från övriga ledare, 
från spelarna och från föräldrarna? Vilka förväntningar har du på de andra 
ledarna, på spelarna och på föräldrarna? Vem har bestämt dessa regler eller 
förväntningar? Varför finns dessa krav och förväntningar? Vad bidrar normerna 
och förväntningarna till? Varför är just dessa viktiga i fotbollslaget? Vad tycker 
du om dessa krav och förväntningar i fotbollen? Hur får du som ledare, spelare 
och förälder veta att dessa regler och förväntningar gäller? Hur kommuniceras 
dessa? Vad händer om ledare, spelare eller föräldrar inte följer dessa 
förväntningar eller regler? Vid vilka tillfällen sker överträdelser? Hur får du veta 
att du inte följt förväntningarna och normerna från spelare, ledare eller 
föräldrar? Hur känns det då? Vad har hänt i ert lag om någon inte följt dessa 
regler eller förväntningar?  

 

Flickor och pojkar 

Är det några likheter och skillnader mellan att vara en manlig och en kvinnlig 
ledare i fotboll? Vad anser du att det finns för likheter och skillnader mellan en 
11-12-årig fotbollsspelande pojke respektive flicka? Vilka likheter och skillnader 
tror du det finns mellan ett pojklag och flicklag med 11-12 åringar? Finns det 
olika förväntningar och krav på manliga och kvinnliga ledare? Hur förmedlas 
förväntningar och krav på flickor och pojkar som spelar fotboll? Vilka 
konsekvenser får normöverträdelser i flick- och pojklag? Flickor och pojkar 
tränar och spelar oftast inte tillsammans i samma lag i fotbollen i förening. 
Varför tror du det är så? Hur skulle det fungera om lagen bestod av både pojkar 
och flickor. Skulle du vilja det? Motivera. 
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Bilaga 4. Analysprocessens fyra olika steg 

 

Steg 1 

Första steget var att genomföra fortskridande analyser av fältarbetet och det 
insamlade datamaterialet för att få vägledning i det fortsatta arbetet. Utöver att 
vägledas av datamaterialet från ena dagen i fält till nästa, så utgjorde en analys 
av första årets datamaterial en grund för den fortsatta datainsamlingen under år 
två. Första årets datamaterial analyserades noggrant genom att jag läste igenom 
datamaterialet ett flertal gånger, jag reducerade informationen genom 
anteckningar i marginalkanten om vad i barns, ledares och föräldrars beteenden 
och uppfattningar som verkade betydelsefulla och meningsskapande för dem 
under träningar, matcher och övriga sammanhang i relation till förväntningar, 
normer, värden, generation och genus. En viss fokus riktades mot barnens och 
ledarnas interaktioner och perspektiv genom att de också intervjuades mot 
slutet av första året. Arbetet gick framåt när framväxande insikter och idéer från 
första året kunde kontrolleras och vägleda mig under andra året. Steg ett 
återkom således under andra året.  

 

Steg 2  

Andra årets material analyserades på ett likartat sätt som det första årets för att 
försöka skapa en noggrann och systematiskt studie. Det nya i andra årets 
datamaterial var föräldraintervjuerna som analyserades mer koncentrerat på 
samma sätt som jag gjort med intervjudata från barn och ledare. I och med 
analysen av andra årets datamaterial fördjupades resultaten genom att 
fältanteckningarna avgränsades mer mot hur den sociala interaktionen går till 
mellan och inom grupperna av flickor, pojkar, ledare och föräldrar och hur den 
uppfattades av de inblandade. Ett centralt steg i analysen under både år ett och 
år två var att analysera det sammanlagda insamlade datamaterialet för att besluta 
om jag hade tillräckligt med material för att besvara de inledande 
frågeställningarna (år 1) och de mer koncentrerade frågeställningarna (år 2) för 
att kunna avsluta datainsamlingen och därmed lämna fältet. 

 

Steg 3 

Det tredje steget var att bearbeta det sammanlagda datamaterialet samt den 
reducerade informationen som fanns i form av marginalanteckningar i 
loggpärmarna. Dessa lästes igenom flera gånger och hela materialet 
sammanställdes i form av översiktliga bilder, mindmaps, med kortfattad text om 
centrala delar. Utifrån datamaterialet som insamlats genom deltagande 
observationer skapades åtta olika mindmaps vilka var 1) flicklagets träningar ─ 
vad som förväntas mellan barn, ledare och föräldrar, 2) flicklagets träningar ─ 
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hur förväntningarna förmedlas och konstrueras, 3) flicklagets matcher ─ vad 
som förväntas mellan barn, ledare och föräldrar, 4) flicklagets matcher ─ hur 
förväntningarna förmedlas och konstrueras. På motsvarande sätt skapades fyra 
mindmaps för pojklagets träningar och matcher. Dessa mindmaps analyserades i 
sin tur och med hjälp av färgmarkeringar noterades vad som kunde hänföras till 
barn, ledare, föräldrar och annat. Utifrån intervjuerna skapades skilda 
mindmaps för barn, ledare och föräldrar. Mindmapparna skapades utifrån de 
teman intervjuerna följde vilket innebar att jag höll isär uttryckta och upplevda 
förväntningar mellan barn, ledare och föräldrar samt förmedling, konstruktion 
och konsekvenser av dessa men också uppfattningar om flick- och 
pojkfotbollsspelare samt om uppdelningen av flickor och pojkar i olika 
fotbollslag. I mindmaps från intervjuerna placerades data från flick- och pojklag 
sida vid sida för att möjliggöra analys mellan flick- och pojklagen. I alla 
mindmaps för både observationerna och intervjuerna noterades radnummer 
från texten i loggpärmarna samt för intervjuerna den intervjuades namn som 
hänvisning till loggpärmarna för att jag lättare skulle kunna gå tillbaka och läsa 
igenom den ursprungliga texten i loggpärmarna under analysen vilket gjordes 
ett flertal gånger. Eftersom materialet var så omfattande var hänvisningen till 
loggpärmarnas radnummer en nödvändighet för att kunna kontrollera 
slutsatserna som växte fram samt att jag lätt kunde hitta tillbaka för att välja ut 
relevanta citat till den slutliga texten.  

 

Steg 4.  

Det fjärde steget var att avsluta analysen och fördjupa mig kring några områden 
i relation till den slutliga texten i avhandlingen. Den slutliga analysen i steg 4 
genomfördes för att granska data i relation till en helhet av de processer och 
fenomen som studerats. Utifrån alla skapade mindmaps analyserades 
datamaterialet i förhållande till uppfattningar, beteende och interaktioner 
relaterat till generation (grupperna barn, ledare och föräldrar) och till genus 
(flick- och pojkfotbollsspelare). När jag började med avhandlingstexten så skrev 
jag om flicklaget särskiljt från pojklaget. Det visade sig att det blev två likartade 
berättelser som innebar en mängd upprepningar i texten genom att likheterna 
mellan beteende och uppfattningar i flick- och pojklaget var mer påtagliga än 
olikheterna. Det innebar att resultattexten bearbetades och organiserades om så 
att resultaten från flick- och pojklaget integrerades i en textmassa. I anslutning 
till att resultatkapitlen i avhandlingen formades genomfördes en fördjupande 
och avslutande analys.  
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