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Förord 

Vi vill tacka för engagemanget och stöd från samtliga inblandade föreningar, 

ungdomar, och inte minst vår handledare.  Tack till vår familj, våra vänner, och 

närstående som haft tålamod med oss under våren då vi ägnat mycket tid att skriva 

arbetet. Tack för stöd och förståelse



 

Abstrakt 

Vi har valt utifrån ett sociologiskt perspektiv studera skillnader mellan elitsatsande och icke-

elitsatsande föreningar. Syftet med vår studie är att få större förståelse om hur fotbollskulturer 

(elitsatsande och icke-elitsatsande) påverkar ungdomars sociala identitet. För att i styrning 

kunna koppla samman fokus på resultat och skillnader mellan föreningar. Vi har utfört en 

kvalitativ studie där vi har använt semistrukturerade intervjuer för att samla in vårt material. 

Vi har använt oss av teorier kring kollektiv identitet, sociala band, interaktionsritualer, 

habitus, fält och tillhörighet för att få en förståelse och skapa ett sammanhang för vår data. Vi 

har även använt oss av tidigare forskning kring tränarens roll, kulturen och utslagning för att 

få en ökad förståelse och för att läsarna ska få en mer utsträckt bild kring vår frågeställning. 

För att kunna nå och sträva efter resultat samt att ha en grupp som mår bra krävs en tydlig 

kommunikation från ungdomar, ledare och organisation. Resultatet visar att det finns 

skillnader i kulturen mellan de olika föreningarna som kan påverka den sociala identiteten. I 

den elitsatsande föreningen satsar man på individnivå för att de ska bli en professionell 

fotbollsspelare. I den icke-elitsatsande föreningen fokuserar man på kollektivet och 

gemenskapen. Dessa ritualer kan påverka kan påverka ungdomens vardag.   
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Abstract 

We have chosen from a sociological perspective to study differences between elite- and non-

elite associations. The purpose of our study is to gain a deeper understanding of how football 

culture (elite- and non-elite associations) affects young people's social identity. In order to be 

able to link together focus on results and differences between associations. We have 

conducted a qualitative study where we have used semi structured interviews to collect our 

material. We have used theories about collective identity, social bond, interaction rituals, 

habitus, fields and affiliation to get an understanding and create a context for our data. We 

have also used previous research on the coach's role, culture and exclusion to get a better 

understanding and readers to get a more comprehensive picture of our issue. In order to reach 

and strive for results and to have a group that is well-needed, clear communication from 

young people, leaders and organization is needed. The result shows that there are differences 

in the culture between the different societies that can affect social identity. In the elite 

association, they focus on individual level to become a professional football player. In the 

non-elite association, the focus is on the collective and the community. These rituals can 

affect the everyday life of the youth. 
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1. Inledning 

I dagens samhälle är den största fritidsaktiviteten som utövas bland barn och ungdomar 

fotboll, enligt Riksidrottsförbundet statistiska undersökning som gjordes 2010 

(Riksidrottsförbundet, 2010). För många barn och ungdomar är idrott en central del i deras 

vardag och många provar på olika former av idrott under deras barn- och ungdomsliv. Mer än 

80 procent av alla ungdomar går någon gång med i en idrottsförening. Vid 20 års  

ålder är ”bara” ungefär hälften kvar. I större utsträckning är det de yngsta (8-9 år) och de 

äldsta som slutar med sin idrott än de i mellanåldrarna (FoU-rapport 2004). Idrottsrörelsen 

tappar uppenbarligen många unga medlemmar och orsaken kan handla om att de vuxna 

pressar barn och ungdomar att prestera. Problemet med utslagning kan ligga mer hos de vuxna 

som försöker vara “experter” än barnen själva (FoU-rapport, 2004). Idrotten engagerar med 

nära tre miljoner medlemmar som är både utövare och åskådare.  Det svenska samhället ger 

ett omfattande stöd till idrotten med stora förhoppningar på att verksamheterna ska bidra till 

en demokratisk och social fostran, till integration och jämlikhet (FoU-rapport, 2004). Är det 

verkligen jämlikt med utslagning och hur påverkas den sociala fostran? Anledningar till att 

varför ungdomar idrottar kan vara många, det kan vara för att uppnå resultat, ett sätt att träffa 

vänner och få motion (FoU-rapport, 2004). Som barn kanske idrotten är en start och ett sätt att 

träffa nya vänner eller för gemenskapen, som barn även gör i skolan. I skolan lärs det ut bland 

annat om etik och moral. Etik är läran om seder och moral. Om vad som är tillåtet och 

otillåtet, påbjudet och förbjudet, gott och ont, rätt och orätt. Den uppstår i mötet mellan en 

annan människa/varelse och handlar om vårt förhållningssätt mot den andra. I fotbollen finns 

det också regler om vad som är tillåtet och otillåtet. Den sociala identiteten formas och skapas 

genom sociala interaktioner där individer identifierar sig med eller väljer bort andra individer. 

Andra individers åsikter kan påverka individens självbild och identitet eftersom 

identifieringsprocessen sker i den så kallade ’’sociala fältet’’ (Jenkins, 2014). Barn och 

ungdomar som utövar idrotten träffar andra individer under fotbollsaktiviteter, vad innebär 

fotbollskulturen för den sociala identiteten hos ungdomen och kan den sociala identiteten 

påverkas utav idrotten? Sociologen Randall Collins har introducerat begreppet 

interaktionsritualer (Collins, 2004) som handlar om situationer och utveckling, där i 

människans kropp fulls det upp med känslor och medvetande. Ritualer och symboler kan ses 

en del av samhällets struktur eller för att manifestera sin kultur och värderingar. Det kan 

handla både på mikro-nivå och i makro-nivå. Har fotbollens kultur ritualer och symboler som 
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kan påverka individen och vad innebär det för samhället och den sociala sammanhållningen? 

Det svenska samhället ger ett omfattande stöd till fotbollen med stora förhoppningar på att 

verksamheterna ska bidra till bland annat en social fostran. Trots stödet väljer många barn och 

ungdomar att sluta med idrotten (FoU, 2004). Vi vill undersöka på vilket sätt idrotten innebär 

för ungdomens sociala identitet. Samt undersöka de bakomliggande i fotbollskulturer som kan 

få ungdomen att vilja sluta med fotboll. Vad driver ungdomarna att fortsätta spela fotboll? 

Och vilka upplevelser har de själva med fotbollskulturen. Studien undersöker även hur 

makrostrukturer kan påverka individer i mikronivå med ämnet fotboll och social 

sammanhållning ur ett sociologiskt perspektiv.  

 

 

1.1.Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att få större förståelse om hur fotbollskulturer påverkar 

ungdomars sociala identitet utifrån ungdomars tillhörighet och sociala band. För att förstå 

fotbollskulturer har vi fokuserat på ungdomars interaktionsritualer och fotbollsföreningars 

organisation. Målet med den här studien är att kunna bidra med ökad kunskap till de befintliga 

fotbollsklubbarna som finns runt om i Sverige.  

 

Frågeställningar 

 Vilken betydelse har fotbollsföreningars kultur till ungdomars sociala identitet? 

 Hur påverkas ungdomars sociala identitet utifrån en elitsatsande verksamhet 

respektive icke elitsatsande verksamhet? 

 

1.2. Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa vår studie genom att fokusera oss på fotbollens kultur genom att 

studera två olika fotbollsföreningar (elitsatsande- och icke-elitsatsande verksamhet) och dess 

inre faktorer (föreningens arbete, tränarens roll och ungdomens egna upplevelser om 

föreningen) och dess inverkan på ungdomars sociala identitet. Vi valde att avgränsa oss till 

ungdomar, både killar och tjejer, mellan 16-17 år gamla eftersom vi anser att vid den åldern 

har de varit med längre i fotbollskulturen och har tillräckligt med upplevelser innan 20-års 

ålder då många väljer sluta med idrotten (FoU, 2004). 
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1.3. Disposition 

Uppsatsen presenteras i kapitel ett där studiens problemformulering, syfte, frågeställningar 

och avgränsningar beskrivs. I kapitel två presenteras bakgrund och tidigare forskning inom 

ämnet fotbollskulturens inre faktorer. I kapitel tre presenteras relevanta teorier kopplat till 

ämnet. I kapitel fyra beskrivs studiens metodologiska tillvägagångssätt och etiska aspekter. I 

kapitel fem redovisas studiens resultat. Kapitel sex innehåller analys av resultatet utifrån 

studiens bakgrund, tidigare forskning och teoretiska perspektiv. Avslutningsvis innehåller 

kapitel sju studiens slutsats. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras inledningsvis en kort bakgrund om den elitsatsande föreningen 

respektive den icke-elitsatsande föreningen som vi avsett att använda oss av i studien. Vi vill 

undersöka föreningarnas kultur, verksamhet och ungdomarna som tillhör dessa föreningar. 

Därefter presenterar vi aktuell rapport och tidigare forskning i form av vetenskaplig artikel 

som vi anser är relevant för vår studie. Rapporten handlar om utslagning från föreningar. Vi 

vill förstå om det finns ett samband med hur verksamhet arbetar mot ungdomarnas önskemål 

och mot en förbättrad social sammanhållning. Artiklarna tar upp om hur kulturen inom 

fotbollen påverkar den sociala identiteten samt den grupptillhörighet som individen drar sig 

till, eftersom vi ska undersöka vilken betydelse fotbollsföreningars kultur till ungdomars 

sociala identitet tycker vi att detta är relevant för vår uppsats. Artiklar tar även upp tränarens 

roll under de fysiska aktiviteterna och hur tränaren kan påverka ungdomen. Källan för 

verksamheterna anonymiseras av etiska skäl (se metodkapitel). Rubrikerna på de 

vetenskapliga artiklarna är titel på artikeln.  

Bakgrund 

2.1. Elitsatsande verksamhet 

I den elitsatsande verksamhetens hemsida skriver de att föreningen är en förening att se upp 

till. Det är deras vision, att i föreningen ska de hela tiden sträva efter att vara ett föredöme 

avseende hur föreningen ska drivas och uppfattas idag och i framtiden. De kallar den här 

visionen för ett mål till 2020, som är ett styrdokument som ska leda dem in i framtiden. 

Strategin för föreningen har enats med en rad olika punkter som mål, dessa är: 

 Den stabila allsvenska föreningen. Den stabila föreningen som inte behöver titta ner, 

varken i tabellen eller i resultaträkningen. 

 En plantskola för ledare. Ledare med höga ambitioner ska söka till förening för att 

kunna utvecklas. 

 Spelare som vill utvecklas ska föreningen vara självklara valet. 

 Sveriges trevligaste arena utan något våld, inga hatramsor, och bara kärlek till laget 

med en välkomnande kultur till alla.  

Under föreningens stadgar har de även tagit upp allmänna bestämmelser som alla medlemmar 

i föreningen ska följa. Där de tar upp att idrott är en fysisk aktivitet som utövas för att kunna 
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prestera mera, ha roligt och må bra. Föreningen vill bedriva sin idrott så att den utvecklar 

människor positivt såväl fysiskt/psykiskt som socialt/kulturellt. Den ska ge alla som deltar en 

trygg gemenskap. Enligt föreningens stadgar så ska alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, 

kön, nationalitet, fysiska eller psykiska förutsättningar få vara med. Det ger på det sättet 

upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupper. Föreningens 

seniorlag spelar på högre division i Sverige säsongen 2018. 

2.2. Icke-elitsatsande verksamhet 

Under föreningens ledarguide skriver de om vision, mission och devis. Värdegrunden för 

föreningen är att det ska vara en förening som drivs med sociala värderingar, vilket innebär att 

alla som kommer till föreningen ska få en möjlighet i verksamheten. I verksamheten strävar 

de efter att alla har lika värde, och inte göra någon skillnad mellan pojkar oh flickor. De gör 

inte heller skillnad på funktionsnedsättande, religion eller etniskt ursprung. Utgångspunkten 

för klubbens verksamhet grundar sig på utveckling för barn och ungdomar i idrotten, skolan 

och samhället. De försöker skapa en positiv miljö där barn och ungdomar ska utvecklas i en 

miljö utan utslagning, mobbning, fördomar och droger. Barnens och ungdomars resa i 

föreningen ska vara så lustfyllda som möjligt och hjälpa att forma de så att blir 

ansvarstagande vuxna med positiva och sunda värderingar. Föreningens seniorlag spelar i 

lägre division i Sverige under säsongen 2018.  

2.3. Varför lämnar ungdomar fotbollen? 

En undersökning av fotbollstjejer- och killar från 13 år till 15 år. 

Riksidrottsförbundet skriver i sin rapport (2004), om en undersökning varför ungdomar 

mellan 13 till 15 år lämnar idrotten, med fokusering på de som utövar fotboll. Mer än 80 

procent av alla ungdomar går någon gång med i en idrottsförening (Riksidrottsförbundet, 

2004:3). Vid 20 års ålder är det ungefär hälften som är kvar i föreningar. Frågan är varför? I 

den allmänna debatten används begreppet ”utslagning” som orsak för varför ungdomar slutar 

idrotta. Begreppet innebär att hetsande ledare som sparkar ut sämre presterande barn och 

ungdomar ur gemenskapen, men detta kan innebära en liten del av medlemsbortfallen. I 

reportaget sammankopplas utslagning med elitism och oftast förekommer det i elitsatsande 

verksamhet. Det finns både inre och yttre faktorer. Yttre faktorer handlar om det utanför 

verksamheten, familjen och skolan. Interna faktorer handlar om idrottens egen verksamhet. 

Det finns skillnader mellan olika idrottsgrenar, det finns lagidrotter och individuella idrotter. 

Det finns även historiska, kulturella, ekonomiska, geografiska och sociala skillnader i 

idrottsgrenar men även i idrottsverksamheten i föreningen (Riksidrottsförbundet, 2004:8). I 
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undersökningen Idrottens barn från 1987 tar upp det i debatten om utslagning och svårigheten 

med att definiera vad avhopp och utslagning kan stå för. Undersökningen gjordes i Karlstad 

med fem olika föreningar och kom fram till att det är en stor rörlighet mellan olika idrotter 

men också mellan olika föreningar följaktligen är avhoppen från idrott lika stor som avhopp 

från olika föreningar, undersökningen gjordes på barn och ungdomar mellan 7–18 år. Det 

vanligaste skälen till att byta förening var missnöje med träningen eller tränaren, det var inte 

roligt längre och andra fritidsaktiviteter var viktigare och därmed var tidsbristen ett problem. 

De yngsta 8–9 år och de äldsta mellan 16–18 år slutar i högre grad med idrotten samt att 

slutsatsen för problemet med utslagning ligger mer i vuxna ”experter” än för barnen själva. 

Resonemanget som rapporten dragit fram är att det utgår från själva verksamheten. Den 

organiserade idrottsverksamhet som flickor och pojkar kan välja att hoppa av ifrån. När det 

gäller inverkan på utflödet ska det också tittas på resultatet av deras möte med verksamheten. 

Det handlar nämligen om långvarigt möte med flera träningar per vecka plus flera tävlingar 

under ett år. Därmed är det en viktig del i hur verksamheten bedrivs och vad den går ut på. 

Det viktigaste målet med ungdomsverksamhet är för de flesta idrottsföreningar att uppfostra 

och utbilda nästa generation seniorer. Hur detta sker i den enskilda föreningen varierar 

beroende på en rad olika faktorer. En faktor kan handla om föreningens karaktär (exempelvis 

kultur och historik) och organisationens styrka, vilka rekryteringsmöjligheter de har, vilka 

verksamhetsprinciper de väljer att arbeta efter och vart de befinner sig i tävlingshierarkin. Ju 

mer elitinriktad föreningens seniorverksamhet är desto mer betonas ’’hellre färre men bättre’’. 

Träningsdosen höjs och kraven ökar, på individnivå handlar det om hur de handskas med 

detta. Om de avskiljs ur verksamheten trots att de vill vara kvar ligger det dock inte längre på 

individnivå. Det handlar mer om de interna faktorernas betydelse. Ofta börjar barn och 

ungdomar idrotta i grupp – kompisgäng eller klassgäng. Ledarens betydelse är också viktig, 

ledaren är en representant för organisationen och ska arbeta utifrån organisationens 

målsättningar och verksamhetsprinciper.   

Idrotten utgör en viktig del i det svenska samhället eftersom föreningarna utgör en stor del i 

den demokratiska och sociala fostran, till integration och jämlikhet samt att det ska uppmuntra 

barn och ungdomar till att utföra en fysisk aktivitet. Vid sidan av skolan och familjen i barn 

och ungdomars liv så utgör idrotten den viktigaste organiserade socialisationsmiljön. Ett 

socialt kapital i form av att ha skolkamrater eller kompisar i sitt lag/förening är som ett stöd 

till varandra och väljer ett barn eller en ungdom att sluta så försvinner det stödet och det 

förhöjer sannolikheten att de slutar med.  
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Tidigare forskning 

2.4. The ball is round: ways with soccer 

Artikeln är skriven av Robert Muponde & Abebe Zegeye, 2011. Artikeln handlar om att 

fotboll handlar mer än bara en kultur, det handlar även om språk, ekologi och historiken kring 

bollen. Som en tradition för en fotbollsspelare handlar det om fotbollsträningar, gester, 

symboler och fotbollsregler som gör fotboll möjlig. Ju mer en signifikant symbol är använd 

desto mer mening finns det i det. I fotboll har vissa symboler och fraser status för grunden till 

direkta tankar och beteenden (Muponde & Zegeye, 2011:261). ‘’Bollen är rund’’ är en fras 

som används till matchen, under matchen och efter matchen, det är ett verktyg som används 

för att komma åt de oöverträffade resultaten och gå vidare under och efter matchen. Den 

skapar hopp bland anhängare av ens sida eller osäkerhet i vinnaren eller motståndaren. Den 

talar om kärnan i fotbollen, även när alla spelplaner annonseras i förväg, är resultatet av spelet 

inte det som är garanterat. Fotboll handlar om kollektivet och det offentliga förvaltade 

spektret av mänsklig strävan där mänskligheten är ritualist och pliktfylld som återskapar sig i 

interaktioner och ger ofta mening och medel för livet. Det finns något genomskinligt i fotboll, 

något som medger allmänhetens deltagande. Fotboll är en republik, en kommunitär, en resa, 

som länkar de olika och mångsidiga ambitionerna i ett samhälle tillsammans. Det snittar över 

klass, ras, kön och ålder. Det samlar gränser och fokuserar på energier kring bollen. 

Skrikande, visslande, glädjande, ljud, handklappningar etc. Fans åker till matcher 

tillsammans, hejar tillsammans, förlorar med laget tillsammans, de skapar en karaktär av 

tecken, och fotbollsdrömmar av nätverk som spunnits runt fotbollen. Fotboll, som ett 

ekosystem möjliggör andra liv, som en sak att drömma med och drömma igenom. Det har 

visat sig vara en av de viktigaste i att finna hopp bland människor i Afrika. Kraften i symboler 

för fotboll förenar enighet om rättvisa i spelet och skapar hopp, rättvisa och återlösning, och 

det faktum att bollen är rund: Den kan rulla och det kan ske olyckor och förmögenhet i 

oväntade inriktningar. Sammanfattningsvis visar artikeln att fotbollens rundhet är kopplad till 

när det gäller var och hur det berör oss i våra dagliga liv samt professionella upplevelser. 

Fotbollens ekologier, berättelser, genererar den språk som medför i livet och de språk som är 

centrala för våra vägar vi kan vara med fotbollen (Muponde & Zegeye, 2011:263–265).  
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2.5. On- and off-field antisocial and prosocial behavior in adolescent soccer players 

Artikeln är skriven av ett antal forskare från olika universitet i Nederländerna. Studien 

undersöker vad ett medlemskap i ett lag påverkar på och utanför fältet med antisocial samt 

prosocial beteende bland tonåriga idrottare. Jämfört med skola och familj är kontexten av 

organiserade fritidsaktiviteter kända för att tillbringa respekt till sin socialisering potential på 

tonåringars utveckling. Sport representerar ett av de mest viktigaste organiserade 

fritidsaktivitet för barn och ungdomar (2008:372). Deltagande i organiserad 

ungdomsidrottsförening ger specifika erfarenheter för ungdomen och erbjuder en rad nya 

möjligheter. Unga idrottare erbjuds inte bara möjligheter för specifik kompetens och kunskap 

som de behöver för att utöva idrotten; De utvecklar också sina moraliska värderingar som 

exempelvis grundläggande regler och normer för sporten de utövar. Studien har fokuserat i 

vilken nivå till vilken sport som påverkar ungdomars utveckling, fokuserat på ungdomar som 

idrottar med antisocial beteende (exempelvis normer som undviks för att hålla eller 

extraordinärt beteende som aggression) och prosocial beteende (exempelvis att vara hjälpsam, 

dela med sig och supporta andra). Studien har fokuserat på idrotten fotboll eftersom det är den 

högsta deltagande sporten bland ungdomar i Europa men också för att det är en lagsport som 

betyder att det är en kontaktsport mellan lagen som betyder att det finns en större risk för 

aggression och instrument på plan samtidigt som det finns regler på hur de ska bete sig på 

plan. Resultatet visar att ungdomars antisociala och prosociala beteende kan påverkas av 

tränarens attityd till fair-play och moraliska attityder mot sportdilemman. Storleken av 

kontextens effekt för antisocial beteende borde överväga det viktiga med träningar 

(2008:383). Studien visar också att relationellt stöd från tränaren som kan skydda ungdomar 

att delta i konkurrenskraftiga aktiviteter för att utveckla det sociala beteendet. Relationsstöd 

var den enda faktorn som relaterade till både antisocialt och prosocialt beteende. Idrottare från 

lagsport upplevde mer relationellt stöd från sina tränare och på fältet visade de mer prosocialt 

beteende och mindre offensivt antisocialt beteende. Tidigare studier visar även att relationellt 

stöd från tränaren kan till och med påverka antisocialt beteende utanför idrottskontexten. 

Tränaren är fysiskt närvarande under aktiviteten och kan därmed belöna vissa beteenden. 

Olika normer och regler så som fair-play kan också påverka unga idrottares beteende, här har 

både tränaren och domaren stor påverkan till ungdomarnas beteende. 
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2.6. Integrating sport-for-development theory and praxis 

Artikeln är skriven av Alexis Lyras och Jon Welty Peachey, 2011. Teorin om The sport-for-

development (SFD), står för sport-för-utveckling, och innebär att genom sporten arbetar för 

att affektera personlig- och samhällelig förändring över hela jorden. Det går att definiera SFD 

som en positiv inverkan på offentlig hälsa, socialiseringen bland barn, ungdomar och vuxna, 

social infattning, ekonomisk utveckling både regional och kommunal, att utveckla 

interkulturellt byte och konfliktupplösning. Det finns dock ett antal kritiska argument om 

teorin. Dels att förstå utmaningen och att sträva efter att förstå förhållandet mellan 

sportformer, former av organisationer, typer av socialt kapital och former av utveckling samt i 

vilken utsträckning dessa förhållanden kan existera. Andra kritiserar teorin att det finns en 

avsaknad av en teoretisk ram som underlättar sportinterventioner och vi bör istället sträva 

efter att utveckla teorin för att förstå de villkor, strukturer och processer som kan främja social 

förändring genom sport. Forskare har uppmanat att redesigna våra sportprogram för att uppnå 

hälsoutfall, positiv socialisering av barn och ungdomar för stödjande samhällsutveckling. 

Organisationer behöver policy och kunskap om de viktiga principerna (hur människor lärs ut, 

växer och utvecklas). SFD-program främjar positiv social förändring genom att främja 

kollektiv ansvar, förbättrar självbegrepp och själverkan hos deltagarna, och genom att främja 

värderingar som samarbete, sammanhållning, respekt och medvetenhet om andra som kan 

överföras till den sociala världen, bortom lagets idrottsstruktur (Lyras & Peachey, 2011:312). 

Dock är det svårt att bevisa sambandet mellan sport och social förändring men forskare bör 

undersöka olika program för identifiera gemensamma egenskaper och förutsättningar för en 

framgångsrik organisation med utsikten att kunna bestämma vilka mekanismer genom sport 

som kan påverka förändring. Allport (1954) som var bland de första forskarna för att ge en 

väsentlig teoretisk ram för intergrupp kontakt föreslog att kontakt mellan olika grupper (olika 

egenskaper, inklusive kön och etnicitet) är det mest effektiva ”medicin” mot rasism, fördomar 

och diskriminering. I situationer där det finns brist på interaktion och intergrupp kontakt så 

växer konflikter och fördomar som en ”sjukdom”. Gruppkontakt kan vara positiv endast när 

vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor är: (a) jämlik status bland gruppmedlemmar (b) 

gemensamma mål för syfte och kontaktens ramverk, (c) intergruppssamarbete som hjälper 

alla i gruppen att nå sina mål, (d) stödjande från myndigheter, strukturer och institutioner i ett 

samhälle (Lyras & Peachey, 2011:313). Dessa villkor underlättar processen att bryta ner 

fördomar och stereotyper. Forskningen saknar dock betydande bevis för utvecklingen av 

positiva känslor och kognitioner för gruppmedlemmar. Forskaren skriver också att för 

mänsklig utveckling behövs också en säker och autonom miljö, kärlek och respekt, kompetens 
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för möta deras potentialer. Baserat på SFD-teorin föreslås att idrottsinitiativ kan underlätta 

personlig utveckling och social förändring genom att omfamna idrottshantering genom att i de 

olika sporterna blandar kulturell anrikning (blandning av kulturella och pedagogiska 

aktiviteter). Forskarna drar slutsatsen att program som syftar till att ta med om social 

förändring och utveckling bör mätas med hjälp av tre nivåer av analys – makro-, meso-, 

mikronivåerna av samhället. Makronivån avser förändringar i ekonomiska resurser, 

socioekonomiska indikationer och policyer. Meso-nivån innefattar förändringar i sociala 

nätverk, mellangruppsrelationer, värderingar, normer, likabehandling och tillgång till resurser 

och material till olika grupper. Slutligen mikro-nivån avser psykologiska effekter som 

självkänsla, perceptioner, stereotyper och möjligheter till material till enskilda (Lyras & 

Peachey, 2011:315). 

 

2.7. Creating a supportive environment among youth football players 

A qualitative study of French and Norwegian youth grassroots football coaches 

Artikeln är skriven av en mängd forskare från både Frankrike och Norge, 2014. Artikeln 

handlar om hur man kan få fler ungdomar inom idrotten att finna en motivation att vilja 

fortsätta med sin idrott, oavsett hur bra individen är på idrotten. Många i världen lever av 

övervikt och den har ökat enligt världshälsoorganisationen (2000). Övervikt är en global 

epidemi som har stora konsekvenser på folkhälsan, speciellt på ungdomar. Epidemin är 

kopplad till fysisk inaktivitet och att man måste främja den fysiska aktiviteten bland barn och 

ungdomar. Många ungdomar världen över engagerar sig i fotbollen och fotboll är en hög 

fysisk aktivitet samt kan bidra till att övervikten världen över minskas.  Med en ny forskning 

har det visat att alla barn som inte är involverade inom idrotten upplever det positivt. Det är i 

genomsnitt 21 procent bland 12- till 15-åringar som upplever inte idrott som något positivt 

(Delorme et al., 2010). Det kan bero på att tränarna är en primär faktor till upplevelsen i sin 

idrott, det är deras uppgift att skapa en säker och trevlig miljö för ungdomarna (Mageau och 

Vallerand, 2003). Forskningen har tagit hänsyn till ”grassroot coaches” som ska vara 

hälsofrämjande och är till för att utveckla ledarnas kompetens inom idrotter genom SDT som 

är självbestämmande, en teori om motivation. SDT är en teori som har utvecklats bredvid 

idrottsområdet (t ex Fraser-Thomas och Côté, 2009; Reinboth et al., 2004). SDT har tre 

grundläggande psykologiska behov som behövs och det är autonomi, kompetens och 

sammankoppling så det går att ta hand om ungdomarnas behov. Ett träningsprogram 

(Empowering CoachingTM) utvecklades utifrån SDT som fokuserar på att träna ledare för att 

kunna främja en miljö som stödjer ungdomarnas positiva sportupplevelse och viljan att på 
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lång sikt delta i en idrott. I studien så var det 18 volontär tränare (tolv norska och sex franska) 

som tränar barn och ungdomar i Frankrike och Norge. Efter att tränarna hade varit på 

träningsprogrammet så kom de fram till en del saker om hur de ska arbeta framöver och hur 

de nu upplever det. Vad de franska och norska tränarna kom fram till var att upplevde en 

delad positiv filosofi av programmet. De norska tränarna associerade kul med att främja bra 

relationer bland spelare, en känsla av släktskap och de franska tränarna associerar kul med att 

inte pressa spelarna. Både de franska och norska tränarna betonade vikten av att lyssna på sina 

spelare och fråga dem frågor som de franska tränarna inte hade gjort innan. De franska och 

norska spelarna nämnde i studien att behovet att accepter skillnader mellan spelare är viktigt 

för att alla ska känna sig som en del av laget. Genom att ge spelarna mer frihet och inflytande 

i laget så märkte både de franska och norska tränarna att spelarnas motivation hade ökat. 

Sammanfattningsvis så upplevde både de franska och norska tränarna att resultatet efter 

träningsprogrammet gjorde det möjligt att använda sig av SDT teorin i alla idrottskulturer 

oavsett hur man har arbetat innan och att spelarna får en motivation samt känner stöd av sina 

tränare om de arbetar utefter träningsprogrammet. Med denna positiva klimatförändring så 

ökar motivationen till att engagera sig i en fysisk aktivitet och finna ett mentalt och 

emotionellt välbefinnande så förhindrar det utfall från aktiviteter. 

 

2.8. Football, sport and the development of young people’s life skills 

Artikeln är skriven av Edward Copea, Richard Baileyb, Daniel Parnellc and Adam Nichollsa, 

2016. Artikeln handlar om utvecklingen av livskvalifikationer som är förknippade med att 

delta inom idrotten, specifikt fotbollen men även andra fysiska aktiviteter. För att kunna 

utveckla sina livskunskaper så är en faktor, enligt artikeln, tränarnas handlingar och 

beteenden. Oavsett vilken idrott så kan spelarnas livsförmåga påverkas utifrån sportsmiljön 

ungdomarna är i. Det är tränarna som innehar rollen för att kunna säkerställa ungdomarnas 

sportsliga- men även utanför idrottens utveckling. Ett tillvägagångssätt som påverkar 

utveckling av livskvalifikationer hos ungdomar är positiv ungdomsutveckling (PYD) (Lerner 

et al. 2005). PYD:s premiss är att alla ungdomar har en liten form av resursförmåga som kan 

leda till lyckliga och framgångsrika liv. Om en spelare har någon nivå av sociala färdigheter 

då utvecklar PYD-metoden ytterligare dessa färdigheter för att kunna tillhandahålla spelare 

med en positiv inställning istället för misslyckande. PYD har även utvecklats för att tränarna 

ska kunna skapa en kunskapsinriktad miljö där man lägger vikten på självförbättring istället 

för en tränare som prioriterar att vinna (Holt och Neely 2011). Det är vanligt bland tränare att 

reproducera i sin praktik vad de upplevde som spelare, observatörer eller nybörjar 
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tränare.  Man har utvecklats utbildningsprogram om hur man som tränare ska hjälpa sina 

spelare med ens livskunskaper. Två exempel är” Going for the Goal” (GOAL) -programmet 

och “Sports United to Promote Education and Recreation” (SUPER)-programmet. Dessa 

program utvecklades i Nordamerika med syfte att kunna utveckla sina känslor, kontroll och 

förtroende att kunna bli bättre medborgare samt bidra mer positivt till samhället (Danska och 

Nellen 1997). Skillnaden på dessa program är åldern. Man utvecklar färdigheter som kan 

överföras till andra delar av livet. Tränare som inte har fått utbildning eller utbildning i hur 

man utvecklar livet färdigheter kan inte uttryckligen ange hur de gav sina spelare möjligheter 

att utvecklas. Sammanfattningsvis så har forskningsresultat gett några bevis på att tränare som 

har specialutbildats i utveckling av livskvalifikationer bland sina spelare har uppnått bättre 

resultat än tränarna som inte har någon utbildning alls inom detta område. Men det finns i 

allmänhet begränsade bevis för att kunna föreslå en formell tränarutbildning som har någon 

verklig inverkan på tränarnas utövande även fast det finns studier som har rapporterat hur 

tränarna upplever att ”GOAL” och ”SUPER” har gett en positiv påverkan. 

 

2.9. Sammanfattning bakgrund och tidigare forskning 

Våra frågeställningar är vilken betydelse fotbollsföreningarnas kultur har till ungdomars 

sociala identitet och hur påverkas ungdomars sociala identitet utifrån en elitsatsande- icke 

elitsatsande verksamhet?  

Bakgrunden visar vilka mål de olika föreningarna vi tänkt undersöka strävar efter vilket kan 

jämföras med ungdomarnas perspektiv om hur verksamheten arbetar och vilken kultur de har. 

Bakgrunden tar även upp rapport om utslagning vid tidig ålder och vad det innebär för 

ungdomar, finns det några skillnader på elitsatsande verksamhet och icke elitsatsande 

verksamhet om hur de ser på utslagning och hur påverkar det ungdomen? Tidigare forskning 

visar hur symboler och ritualer i fotbollen påverkar människor på olika sätt som kan hjälpa 

oss att förstå vilka symboler och ritualer fotbollsföreningarna har och hur det kan påverka 

ungdomar. De vetenskapliga artiklarna tar även upp om vikten av tränarens arbete med 

ungdomar i fotbollsverksamheten vilket är relevant för vår studie då vi ska undersöka de inre 

faktorerna i de olika föreningarna om hur kulturen är hos föreningar och hur det påverkar 

ungdomens sociala identitet. Vi kan konstatera utifrån tidigare forskning att vår förförståelse 

stämmer att ungdomar i en större utsträckning påverkas av de inre faktorerna med hur 

tränaren arbetar och föreningens mål med utövningen av idrotten för barn och ungdomar.  

.  
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3. Teorier och begrepp 

I detta kapitel kommer det presenteras fem olika teorier som vi anser är relevanta för vår 

studie. I vår analys kommer dessa teorier hjälpa oss att förklara fenomenet med 

fotbollsverksamheter för ungdomar. För att besvara det sociala fenomenet vi studerar behöver 

vi teorier för att kunna skapa förståelse om ungdomsverksamhet och vad ungdomarnas 

uppfattning är om fotbollsföreningarna de tillhör. Våra valda teorier handlar om den 

kollektiva identiteten som sociologen Richard Jenkins tar upp, den handlar om att 

identifieringsprocessen aldrig anses vara fullbordad och förändras utifrån den kollektiva 

identiteten och i sociala interaktioner. Den andra handlar om Vanessa Mays teori om 

tillhörighet, denna teori samspelar med de övriga teorierna vi valt, med denna teori vill vi se 

ifall känslan av tillhörighet till vissa grupper eller individer spelar en viktig roll i valet att 

börja spela fotboll. Randall Collins teori om interaktions ritualer förklarar de olika ritualer och 

symboler som kan finnas i fotbollen som kan hittas i individer som en länk att de också kan 

användas i vardagen. Thomas J. Scheff beskriver begreppet sociala band med en relation 

mellan mikro- och makronivå och hur emotioner, skam och stolthet kan påverka sociala band. 

Pierre Bourdieu beskriver sina begrepp habitus och fält som är relevant till vår studie eftersom 

habitus handlar om relationen mellan aktör och den struktur man befinner sig i och relationen 

till det sociala fältet man befinner sig i. Han förklarar också samverkan mellan habitus och 

fält som är väsentlig för vår studie 

 

3.1. Social identitet 

Sociologen Richard Jenkins har skapat en teori om kollektiv identitet i sin bok Social identity, 

2014. Den sociala identiteten formas och skapas genom sociala interaktioner där individer 

identifierar sig med eller väljer bort andra individer. Andra individers åsikter kan påverka 

individens självbild och identitet eftersom identifieringsprocessen sker i den så kallade 

’’sociala fältet’’. Ett av det första en individ gör när den träffar en annan individ är genom 

symboliska- eller annan liknande signaler för att kunna identifiera individen. Symboler skapar 

en känsla av tillhörighet. Hela kollektivet kan vara symbol men kollektivet i sig kan ha 

symboler, detta kallar Jenkins för symbolisk tillhörighet (Jenkins, 2014:134). Det kan vara till 

exempel klädsel, kön, etnicitet och språket. Kollektiv identitet innebär att flera individer delar 

något gemensamt och/eller där de har samma intressen. Den fokuserar på likheter som 

individer har med varandra därmed uppstår att man skiljer sig med andra individer som i sin 
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tur leder till selektion om vilka som ska inkluderas och exkluderas i kollektivet (Jenkins, 

2014:102). Jenkins tar upp två aspekter för sin teori, det första är att identifikationsskapande 

är en process och det andra är att identitet inte är något man har utan något man gör (Jenkins, 

2014:6). Identifieringsprocessen kan aldrig anses vara fullbordad, det är en process som är 

ständigt är igång eftersom vi förändrar våra identiteter genom sociala interaktioner. Jenkins 

menar att det är på det här sättet vi får reda på vem vi är, vilka andra är och vad som är vad 

(Jenkins 2014:13). En tillhörighet för en social grupp eller kategori kan vara positiv i den 

mening att man blir inkluderad och har fler möjligheter än andra grupper som blir 

exkluderade eller uteslutna. Maktaspekten blir här uppenbar som styrs av olika processer 

(politiska, kulturella, sociala, ekonomiska), begreppet som Jenkins använder för detta är 

institutionalisering av identifikation, där olika institutioner använder olika maktstyrning för att 

identifiera människor och grupper (Jenkins, 2014:166–167). 

 

3.2. Tillhörighet 

Sociologen Vanessa May beskriver begreppet tillhörighet i sin bok Conneting self to society, 

2013, som en process för skapandet av en känsla för identifikation med, eller samhörighet 

med, kulturer, människor, platser eller materiella objekt, är exempel på det samhörigheten 

manifesterar med (May, 2013:3). Tillhörighet kan också bli karakteriserad som en 

avslappnande känsla med en själv i en social, kulturell, relationell och materiell kontext.  Vi 

kommer förstå vart och med vem vi känner tillhörighet med, vilket är varför tillhörighet är 

fundamental viktigt till en själv. Som barn börjar vi förstå om oss själva för våra föräldrar och 

andra signifikanta människor berättar för oss vem vi är och vilka vi inspirerar till bli (May, 

2013:4). I den här processen lär vi oss att anropa skillnader och liknande: Exempelvis jag är 

som henne för vi bägge växte upp från samma område eller jag är inte som honom för att jag 

gillar annan sort av musik. Den här processen av identifikation är två-vägs. Ett att vi 

identifierar med (själv-identifikation), medan andra identifierar oss som (kategorisering), och 

för identifikation alltid involverar andra (vem vi identifierar oss med och vem som 

kategoriserar oss). Det är en relationell process och detta förklarar May genom Jenkins 

begrepp som vi tog upp tidigare. May inspireras även från Simmels (1950) och Elias (1991) 

som argumenterar att samhället inte är en ”grej” men istället en dynamik av produkter av 

interaktioner och samspel mellan individer. Samhället kan ses som en relation mellan tre’ 

’ordningar’’. Individens ordningar av vad som går i människors hjärna, interaktionens ordning 

av vad som föregår mellan människor, och den institutionella ordningen som är organiserad 

och symboliks, sätt att göra saker på. May menar också att samhället är skapat av individer 
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relation med deras materiella miljö. Vi använder exempelvis våra kroppar till att tänka och 

röra på oss, och för att integrera med andra kroppar, medan miljön är något som är 

organiserad på olika sätt. Både i termer av psykisk anläggning och förväntande 

beteendemönster.  Saker som vi finner oss själva samhöriga med i vardagslivet och 

människors vardags interaktioner, vanor och utövningar, hjälper oss att skapa sociala 

ordningar. Det är ett särskilt sätt att göra saker och tänka om världen.  

Vi kan inte välja att inte tillhöra någon social grupp, relationer eller kulturer, och det finns 

inte en person som kan välja alla deras identifikationer. Från dessa grupper, kulturer delar vi 

sätt att se världen på, tankar och handlingar, som i sin tur skapar kollektiva identiteter (May, 

2013:96). Medlemmar av en kultur vet bara hur man ska bete sig, eller tänker likadant som 

ingår i samma kultur. Kulturer är inte förenade men kan innehålla grupper som har olika 

intressen, ibland till och med motsatta synpunkter. I centrum för varje förhandling eller 

tävling som förekommer mellan sådana grupper är frågan om vem som har rätt att göra 

anspråk på hur vi gör saker. Vissa grupper hävdar att tillhörighet är framgångsrik, medan 

andra har avvisat dem. Ett exempel är att minoritet grupper som inte blir accepterade från 

majoritet grupper. Kulturell tillhörighet menar May används för att förstå andra individer samt 

jämföra sig själv med andra individer, som människor så vill vi ha meningsstrukturer så som 

klass, kön detta hjälper oss att skilja på varandra samt bibehålla en slags tillhörighet i gruppen 

man tillhör, gränsen för olika meningsstrukturer är i ständig konflikt och i förändring (May 

2013:112). Rationell tillhörighet menar May på att individen kan ha en ofrivillig tillhörig så 

som till familjen, samt känna tillhörighet till döda släktingar och dess historia. 

Vänskap/vänner kan anses av vissa vara en viktigare resurs än kärnresursen (familjen) 

eftersom likheten mellan vännerna gynnar de sociala nätverken som individen utvecklar (May 

2013:129). 

3.3. Interaktions ritualer 

Randall Collins visar varför vi får mer av situationer och utveckling individuellt mer än att 

starta med enbart individer. Begreppet Interaction Ritual är ett begrepp om situationer 

(Collins, 2004:4). Det handlar om att i människans kropp fulls upp med känslor och 

medvetande (eftersom de har gått genom en del tidigare i livet). Enligt Collins är individer 

unika eftersom deras vägar under interaktion ritualer kedjor är annorlunda, deras mix av 

situationer under deras tid skiljer sig från andra människors vägar. Individen är alltså den 

interaktion ritualens kedjor. Situationer har lagar och processer av dess egna och det är det IR 

teorin handlar om. Energi och handlingar är alltid processer av vad individer gör i en 
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situation, men handlingar av en lokalitet kan gå över till en annan, där en situation kan gå över 

till andra situationer på andra ställen (Collins, 2004:58–59). Den är övergången blir då på 

makro-nivå. Ett sätt att tala ut kan refereras till handlingar så som revolutionära kriser. Den 

energin kan lämna spår över framtida situationer eftersom individer resonerar med emotioner, 

som efter en tid försvinner men kan längre fram kan komma upp i något efterföljande möte 

(situationer). 

 

3.4. Sociala band 

Scheff (1990) menar att sociala band är en beståndsdel som sätts in i relationen till mikro- och 

makronivå, kontakten mellan den lilla världen och den stora (Scheff, 1990,20).  Att kunna 

bevara och skapa sociala band menar Scheff är något fundamentalt för människan. Utifrån hur 

våra sociala band ser ut så är det de huvudsakliga emotionerna en människa kan uppleva som 

Scheff menar är skam och stolthet kan uppstå. Skam visar att de sociala banden är hotade eller 

skadade. Man kan ha en kroppshållning som är försjunken eller har svårt med att se andra 

individer i ögonen. Stolthet innebär att de sociala banden är oförändrad och påverkad av tillit 

och respekt till varandra, man är ståndaktig när individer tittar på varandra och det medför i 

säkra sociala band. Det är de säkra sociala band som kan hålla ihop ett samhälle (Scheff, 

1990:15). De sociala banden handlar om hur vi står i relation till varandra och Scheff menar 

att det bästa för individer är att finna en balans mellan distanserade och nära sociala band. 

Scheff har utvecklat ett hänsyn-emotionssystem (deference-emotionsystem) som visar hur 

skam och stolthet kan vara helt väsentligt för en individs beteende. Systemet fungerar genom 

sanktioner straffa individer vid brist på hänsyn, som leder till skam och vedergälla en individ 

vid visad hänsyn, som leder till stolthet. Systemet av sanktioner och känslor är ideligen 

närvarande i vad individer gör (Scheff, 1990:75). Systemet handlar om interaktioner om hur 

människor förhåller sig till varandra och dess aspekter. Det krävs yttre och inre processer för 

att systemet ska få betydelse. Inre stolthet kommer från ömsesidig respekt i interaktioner 

vilket i sin tur leder till yttre visade positiva känslor. De positiva känslorna sprids mellan 

personerna i interaktioner att en spiral av stolthet skapas i varje individ och de sociala banden 

blir starkare. Det uppstår en tredje spiral av stolthet mellan individer och det uppstår en 

kedjereaktion i form av en trippelspiral, en spiral av stolthet samt en spiral mellan dem. 

Kedjereaktionen kan vara hela livet eller endast några minuter och det kan beröra en nation 

till en interaktion mellan två personer alternativt fler (Scheff, 1990,48). Trippelspiralen 

fungerar på samma sätt när det gäller skam. Utifrån hur de sociala bandens struktur ser ut i 
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förhållande till skam eller stolthet visa hänsyn-emotionssystemet hur vi vid visad hänsyn 

upplever skam och stolthet.  

3.5. Kultur i organisationer 

Kulturella drag i människor påverkar den interaktion som sker inne i organisationer (Ahrne, 

2014). Det är fenomen som värden, normer och andra typer av institutioner som har 

inflytande hur organisationer utformas och vad som händer i dem. Det är inte alltid där goda 

värderingar ger goda organisationer. När organisationer gör saker är det alltid människor som 

utför handlingarna. Organisationer kan ses som aktörer, eftersom organisationer 

tillhandahåller mönster och resurser för samordning av människors handlingar. Organisationer 

skapar individer och ger dem en identitet. Den tillhörigheten som människor får genom 

organisationer ger också upphov till skillnader, som exempelvis, klasskillnader, 

könsskillnader och etniska skillnader. Detta sker genom att skillnader förstärks och 

reproduceras genom att rekrytera och sortera människor efter typer av skillnader. På så sätt 

bidrar även organisationer till att skapa och upprätthålla en ojämlikhet mellan människor i det 

sociala landskapet. 

Ju starkare en organisations verksamhet är förknippad med dess medlemmars identitet, desto 

svårare blir det att förändra organisations ideologi (Ahrne, 2014). Även en organisation som 

präglas av en stark gemensam kultur kan vara svår att förändra, Nya medlemmar jämförs med 

gamla medlemmar och de skolas in i gamla mönster, reglerna och kulturen skapar ett starkt 

tryck på de nya att fortsätta på gamla vanor. Nya medlemmar får tillgång till resurserna i 

organisationen men måste acceptera de gamla reglerna. Ahrne menar på att förhållandet 

mellan organisation och individerna är något som knyter individerna till samhället. Eftersom 

det mesta i samhället är organiserad och att det är organisationerna som utgör samhället. 

Organisationer tillför en slags tillhörighet, en identitet, stabilitet för människors handlingar i 

samhället. Eftersom interaktionen i organisationer också upprepas i samhället där 

interaktioner i en lokalitet kan överföras till en annan. Ahrne menar också på att en individ 

som tillhör en organisation är individens försök till att skapa en viss trygghet i en osäker 

värld. 

 

3.6. Teorier relaterat till empiri 

Teorierna om den sociala identiteten får oss förstå varför vissa ungdomar väljer att spela för 

en elitsatsande fotbollsklubb eller icke elitsatsande fotbollsklubb. Utifrån vart ungdomarna 

delar något gemensamt befinner de sig kanske i klubbar där man delar samma intressen som 
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andra individer gör och har en kollektiv identitet. Tillhörighet för en grupp är positiv i den 

meningen att man är inkluderad och har fler möjligheter. I de sociala interaktionerna 

förändras identiteten. Det gör att fotbollsverksamheten för ungdomar är en betydelsefull i 

ungdomens liv eftersom där ger sociala interaktioner. En annan aspekt om tillhörighet som 

Vanessa May tar upp är hennes teori. Där kan vi förstå tillhörigheten till olika grupper och 

med hjälp av teorin hoppas vi att kunna förstå om påverkan i ungdomarnas val av 

fotbollsverksamhet. För att fokusera på fotbollskultur har vi även använt oss av Randall 

Collins begrepp som visar att interaktions ritualer om individens känslor och medvetande som 

tidigare i livet kan påverka individens energi och handlingar. Det kan hjälpa oss förstå hur 

fotbollens ritualer (exempelvis regler och betydelser) kan påverka ungdomens handlingar och 

energi där interaktions ritualer kan överföras från en lokalitet till en annan. Makrostrukturen i 

form av föreningens arbete med ungdomarna kan påverka interaktions ritualer för ungdomen 

som spelar för föreningen. Sociala band kan hjälpa oss förstå hur ungdomens sociala band kan 

se ut, ifall ungdomen kan uppleva skam eller stolthet utifrån den sociala band man har i 

fotbollsföreningen. Vi vill se om sociala band kan påverka sociala identiteten genom koppla 

sociala band och tillhörighet. Kan det skilja sig från en elitsatsande- respektive icke-

elitsatsande verksamhet? Genom Ahrnes teori om kultur i organisationer kan vi förstå om hur 

en organisation ställer olika krav på sina medlemmar i form av regler och mönster som 

påverkar medlemmars identitet, det är relevant till organisationer som har skilda 

fotbollskulturer.  
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4. Metod 

I detta kapitel behandlas metod i form av en kvalitativ metod, hermeneutisk utgångspunkt, 

semistrukturerad som metod för att samla empiriskt material, urval och tillvägagångssätt, 

intervjuguide, etiska aspekter och analysmetod.  

4.1. Hermeneutisks ansats 

I den här studien har vi använt av en hermeneutisks ansats. Hermeneutiken handlar om att 

man vill förstå men inte ingripa och här handlar det om tolkning och förståelse av människors 

handlingar (Gilje & Grimen, 2007:173). Det är här tolkning och förståelse har sin grund för 

fenomen och därför uppfattas resultatet som en tolkningsprocess. Nackdelen med 

hermeneutiken är att vi som forskare tillskriver våra egna tolkningar om särdraget hos andra 

människor, forskaren ger sina egna beskrivningar och tolkningar om vad de gör och beskriver 

samhället de själva lever i. Dessa tolkningar och beskrivningar blir vad forskaren själv ser, 

hör, tror på och vilken bild man får av fenomenet. Det är viktigt att forskaren förhåller sig till 

den fysiska världen där till exempel fenomenet är redan tolkad av de sociala aktörerna själva. 

När man använder sig av hermeneutiken är det också viktigt att förstå hur aktörerna tolkar 

världen för annars kan det bli svårt att förklara och tolka deras handlingar (Gilje & Grimen, 

2007:175). Den hermeneutiska cirkeln innebär att all forskning består av ständiga rörelser, om 

hur forskaren ska tolka fenomenet beroende av kontexten, förförståelse, helheten och delen 

(Ingemann, 2013:86). Den förklarar hur vi ska motivera en tolkning av en text, ett avsnitt eller 

en formulering och vad den baseras på. För att kunna tolka och formulera ett resultat måste 

forskaren gå till texten som helhet och till andra texter som har skrivits, alltså de begrepp och 

artiklar som förklarats och försöka applicera det med vad man undersökt (Ingemann, 

2013:87). Det är ett tillvägagångssätt att motivera olika tolkningar av enskilda formuleringar 

som resulterar i olika tolkningar av verket, och omvänt. Om man ska tolka vissa delar av en 

undersökning måste man basera sig på det man konnoterat av de enskilda delarna. Det blir 

alltså en cirkel av det hela eftersom man inte står på samma punkt hela tiden (Gilje & Grimen, 

2007:188–189). I vår analys om ungdomars sociala identitet utifrån fotbollsföreningens kultur 

har vi tolkat vår förförståelse, bakgrund och teorier är kopplat till resultatet och på så sätt med 

de olika delarna har vi kunnat frambringa en helhet. Förståelsen består av åsikter och 

uppfattningar som vi har på förhand om det vi har studerat. I mötet med våra informanter och 
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med insamlade data. Det centrala för oss blir att dra in vår förförståelse på ett sätt och att den 

bidrar till största möjliga förståelse av informanternas upplevelser och uttalanden. För oss som 

forskare är det viktigt att lyssna och ta emot material från våra informanter. Det är en 

skapande process. Medvetenheten om vår förförståelse gör oss som forskare känsligare och vi 

kan därmed se på möjligheter till teoriutveckling när det gäller vårt insamlade material. Det 

insamlade materialet tolkas av oss forskare och tolkningen bygger i första hand på 

informanternas direkta uttalanden, men utvecklas vidare i en dialog mellan forskarna och det 

empiriska materialet (Dalen, 2015) 

 

4.2. Kvalitativ metod 

Vi har använt oss av kvalitativ metod som kan betecknas som ”mjuka” data som innebär data 

av t.ex. en text, en intervju, et samtal, en bok och en tidningsartikel. Den här studien fokuserar 

på intervjuer (Boolsen, 2007:18). Under den kvalitativa forskningsprocessen handlar det om 

fyra faser som forskare går genom; Problem och kunskap, planläggning och design, 

datainsamling och datakonstruktion och analys, slutsatser och utvärdering. Dessa fyra faser 

kan man se som det arbetsmässiga. Problem och kunskap bestämmer hur man ska gå vidare 

med sin planering, datainsamling och analys. Under arbetets gång sker det interaktion mellan 

de olika faserna där kunskap från datainsamlingen kan påverka planläggningsfasen, kunskap 

från analysfasen kan också medföra behov av nya datainsamlingar, ytterligare teorier 

etc.(Boolsen, 2007:22). Forskningen blir anpassningsbar och frågeställningarna fördjupas 

succesivt där framväxande av fenomenet upptäcks och tydliggörs. Resultatet grundas på ett 

litet antal individer och ett stort antal variabler. Resultaten går in på djupet och i specifika 

kontexter. Med kvalitativa metoder brukar det vara en närhet till undersökningsproblemet och 

det finns en närhet med en öppen interaktion mellan den som blir intervjuad och forskaren. 

Forskaren tolkar sedan den inhämtade informationen (Olsson & Sörensen, 2011:19). I 

kvalitativ forskning använder sig forskaren av frivilliga informanter eller gör ett subjektivt 

urval. En fördel med kvalitativ forskning är att forskaren går in djupare i frågan och med dess 

tolkning och förståelse kunna förstå bakomliggande orsaker, studien blir flexibel och kan 

anpassa sig efter situationen. Reliabilitet i kvalitativa studier måste värderas annorlunda för 

inom den kvalitativa forskningen kan man oftast inte beräkna tillförlitligheten. Reliabiliteten i 

kvalitativa studier handlar om att på ett säkert, förståeligt och intressant sätt att kunna 

beskriva hur man som forskare har gått tillväga för att behandla insamlade data. I uppsatsen 

skrivs det om ungdomarnas upplevelser om sin vardag och inom fotbollens värld. För att 
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kunna försäkra reliabilitet och validitet i arbetet så ska man uppkomma syftet och 

frågeställningarna. Genom att ge en bild av informanternas liv och om syftet och 

frågeställningarna verkligen har besvarats, får man svar på hur trovärdigt arbetet är (Bryman, 

2011). För att få en större trovärdighet i det som har studerats så hade vi behövt mer tid och 

fler lag hade behövts intervjuas. Vi hade velat intervjua fler elitsatsande lag och icke 

elitsatsande lag för att få bättre trovärdighet. Tillförlitligheten runt empirin och analysen är 

grundade på två olika lag i varje förening, ett flick- och ett pojklag med ett begränsat antal 

informanter (Bryman, 2011).  

 

4.3. Semistrukturerad intervju som metod 

Vi har använt oss av semistrukturerad intervju som innebär att samtalet är inriktad på 

bestämda ämnen som vi valt ut i förväg (Dalen, 2013:31). Motiveringen för detta val var för 

att vi anser att i öppen intervju berättar informanterna fritt om sina livserfarenheter. Det 

innebär att det blir krävande eftersom forskaren inte formulerat några frågor i förväg och 

förväntar sig att informanterna är villiga att öppna sig. Vi kände oss tryggare med att använda 

oss av strukturerad intervjuform där vi formulerar frågor i förväg med bestämda ämnen. 

Ämnen som vi har fokuserat oss på handlar om informanternas upplevelser om fotboll och 

dess kultur och hur det kan påverka den sociala identiteten. 

Semistrukturerad innebär också en kombination av strukturerad och öppen intervju. Vi ställde 

frågor som var formulerade i förväg och den var strukturerad i inriktade ämnen men 

respondenterna fick utrymme att formulera sina svar öppet (Dalen, 2013:32). Vi följde 

intervjuguiden och ställde ytterligare följdfrågor som gav oss som intervjuare möjlighet att 

urskilja vilka svar som var mer eller mindre betydelsefulla. Med kvalitativa metoder brukar 

det vara en närhet till undersökningsproblemet och det finns en närhet med en öppen 

interaktion mellan den som blir intervjuad och forskaren. Forskaren tolkar sedan den 

inhämtade informationen (Olsson & Sörensen, 2011:19). Nackdelen med metoden är att det 

finns en risk att de avviker systematiskt från hela populationen när det gäller det som ska 

observeras och registreras, urvalet är alltså skevt och möjligheter att göra studien 

generaliserbar begränsas (Olsson & Sörensen, 2011:115). 

4.4. Urval och tillvägagångssätt 

Val av informanter är en betydelsefull fråga inom kvalitativ intervjuforskning, vem ska 

intervjuas, hur många och hur ska de väljas ut? (Dalen, 2013:54). Antalet informanter kan inte 

vara för stort. Genomförandet och bearbetningen är en tidskrävande process därför bestämde 
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vi oss av att intervjua 7 ungdomar. Vi anser att det gav oss intervjumaterial med kvalité som 

utgjorde tillräckligt underlag för att kunna tolka och analysera. Nackdelen är att resultatet inte 

kan generaliseras till en större population. (Dalen, 2013:55). Valet föll på vi skulle undersöka 

fotbollsföreningar för ungdomar, hur och varför ungdomar väljer vissa fotbollsföreningar och 

förstå fenomenet om elitsatsande verksamhet. En elitsatsande fotbollsförening respektive en 

icke elitsatsande fotbollsförening. Valet av vilka ungdomar kom i följd efter att vi bestämde 

oss vad vi skulle undersöka. Valet föll på att vi skulle intervjua 4 ungdomar som spelade i 

elitsatsande förening och 4 ungdomar som spelade för icke elitsatsande förening men 

eftersom det var svårt att hitta informanter i icke elitsatsande förening så blev det 3 ungdomar 

där. Vi ville inte göra någon skillnad mellan tjejer och killar men vi valde ändå att intervjua 3 

killar och 4 tjejer för att få ut så trovärdig information som möjligt. Vi ansåg att det blir mer 

sanningsenlig om vi har med bägge könen. Valet där föll på att intervjua 2 tjejer och 2 killar 

på en elitsatsande förening samt 2 tjejer och 1 kille på icke elitsatsande verksamhet. Man kan 

definiera ordet ungdom till en relativ stor åldersgrupp. Vårt val föll på ungdomar mellan 16–

17 år, valet för den äldre delen av ungdomsålder föll eftersom vi ville ha större perspektiv av 

ungdomar som spelat fotboll under en längre tid av sitt liv och hade större erfarenhet inom 

fotbollsvärlden. Dessutom var det nödvändigt med en geografisk avgränsning, eftersom det 

skulle bli för omfattande att täcka in hela Halland eller hela Sverige, fokuserade vi på 

föreningar i Halmstad. Samtliga ungdomar var villiga att ställa upp för en intervju. Syftet med 

kvalitativ metod avser inte att generalisera resultaten som kallas då för icke sannolikhetsurval 

som oftast används i kvalitativ metod. Man argumenterar ofta för små urval men som kan ge 

djup kunskap, ändamålsenliga eller målinriktade urval för att hitta informationsrika fall att 

utforska på djupet (Dahlgren & Sauer, 2009:184). Variation bygger på en önskan om att få 

tillgång till olika människors erfarenheter och upplevelser om det givna fenomenet som vi har 

studerat. 

 

4.5. Intervjuguide 

I alla projekt som använder intervju som metod och speciellt när man använder 

semistrukturerad intervju finns det behov av att utarbeta en intervjuguide (Dalen, 2013:31). I 

intervjuguiden finns de centrala teman och frågor som täcker de viktigaste områden för 

studien. När vi utförde intervjuerna styrde vi intervjun genom att använda frågor som var 

centrala för det området vi ville undersöka. Trots att vi styrde dem med frågorna så var de 

ganska öppna att tala och utveckla sina svar. Alla frågor var relaterad till teman och 

problemställningarna vi ville belysa. De centrala teman är 1. Erfarenhet, fotbollsidentitet 2. 
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Social identitet (inre faktorer) 3. Social identitet utifrån fotbollskultur.  Områdesprincipen 

innebär att intervjuaren börjar med frågor som ligger i området som ska belysas (Dalen, 

2013:31). Vi började med frågan om hur gamla de var och vad de läser i gymnasiet. Vi 

började med frågan för att informanten skulle känna sig avslappnad och att det inte skulle bli 

för personligt. De inledande frågor bör vara frågor som får informanten att må bra och känna 

sig avslappnad, efter de första frågorna kan man börja med alltmer fokuserad mot de mest 

centrala temana (Dalen, 2013:31). Vi började med avslappnande frågor sedan kom vi in mer 

centralt i vad vi ville få ut gentemot vad vi studerar, med fokus på social identitet utifrån inre 

faktorer från fotbollsföreningarna och social identitet utifrån fotbollskulturer. Det 

informanterna berättade blev rikt och fylligt, i och med att informanterna talade öppet med de 

strukturerade frågor vi hade. Vi använde oss av ljudband och spelade in eftersom det är viktigt 

att få med informanternas egna ord. Vi försäkrade informanterna att det bara vi som forskare 

som skulle lyssna på banden. Informanterna kände sig avslappnad att det spelades in och det 

är viktigt för att få ut så bra resultat som möjligt att de känner sig trygga. 

4.6. Etiska aspekter 

I vår undersökning har vi förhållit oss till de etiska grundprinciperna: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, som är viktiga att förhålla sig 

till (Dalen, 2013:21). Informationskravet innebär att informanterna får information om den 

övergripande planen och syfte för forskningen. Vi talade om vilka metoder som kommer att 

användas och vilka följder det kan medföra, vilka som gör forskningen, att deltagandet är 

frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan (Dalen, 2013:22). Vi 

informerade deltagarna allt som ingår i informationskravet innan vi började med intervjun. 

Samtyckeskravet innebär att informanterna godkänner sitt deltagande. Eftersom vi intervjuade 

personer som är 16 år gamla eller äldre behövde vi inte samtycke från vårdnadshavare, 

informanterna godkände sitt deltagande (Dalen, 2013:21). Konfidentialitetskravet innebär att 

deras deltagande blir anonymitet och detta sades också innan intervjun påbörjades. 

Nyttjandekravet innebär att informationen vi får ut av informanterna kommer bara användas i 

undersökningens ändamål och det har vi tagit hänsyn till (Dalen, 2013:20). Vi har även tagit 

hänsyn till anonymitet för de olika organisationerna och valt att inte nämna någon kommun 

för att inte hänga ut någon organisation. Informanternas personliga integritet skulle vara så 

anonymt som möjligt och vi använde inte för känsliga frågor, vilket vi upplevde också för att 

det inte var relevant att ställa personliga frågor utifrån vad vi studerade.  
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4.7. Analysmetod 

I vår analysmetod har vi använt oss av hermeneutisk meningstolkning och löst det med att 

tolka texter (Brinkmann & Kvalte, 2015:253). Den hermeneutiska förståelseformen tillåter en 

mångfald av legitima tolkningar vilket innebär att man kan ställa en mängd olika frågor till en 

text i en analys och frågorna leder vidare till olika innebörder. Målet är att analysera den 

mening som texten har och beskriva spelarnas/ungdomarnas beskrivningar. Det gjorde vi 

genom att utveckla en bredare tolkning av fotbollsföreningars betydelse för den sociala 

identiteten för ungdomarna. Det viktiga är att vi också har formulerat på ett sätt där beläggen 

och argumenten som ingår i tolkningen kan också prövas av andra läsare. Forskningsfrågorna 

har varit tydliga vilket leder också till mindre slarvigt arbete och vi la märke till saker som 

stöder deras egen uppfattning och redovisar bara deras yttrande som rättfärdigar våra egna 

slutsatser och bortser från de belägg som pekar en annan riktning. Vi analyserar tolkningar 

därför är det extra viktigt att göra det möjligt att läsarna kommer begripa de olika 

tolkningarna (Brinkmann & Kvale, 2015:255).  

I vår analysmetod använde vi även oss av en teoretisk ram för tolkningen av ett uttalandes 

mening (Brinkmann & Kvale, 2015:257). Detta innebär att vi använde oss utav de teorier och 

begrepp som vi valt använda för den här studien och kunna projicera de till tolkningar och det 

som uttrycktes av intervjupersonerna. I analysen använder vi oss av tre centrala teman som vi 

ansåg var relevant för vår studie. När vi skapade vår intervjuguide och bestämde frågorna, 

bestämde vi först olika teman utifrån vad vi ville studera. Temana var 1. Erfarenhet 

(fotbollsidentitet) 2. Social identitet (inre faktorer) 3. Social identitet utifrån fotbollskultur.  

 

5. Resultat 

I det här kapitlet kommer vi presentera resultatet vi har fått från det insamlade materialet. 

Resultatet kommer presenteras utifrån olika rubriker som trädde fram under studiens gång 

tillsammans med empirin, och det insamlade materialet. Studien har utfört sju kvalitativa. 

intervjuer som har varit semi-strukturerade, materialet som finns under rubrikerna kommer 

vidare analyseras i analyskapitlet. Respondenterna kommer att namnges Lars, Lisa, Roger, 

Lina, Vera, Göran, och Emma. De intervjuades i ett rum, lokalen befann sig närliggande till 

deras träningar och intervjuerna utfördes efter träningen. Vi har valt att ge fingerande namn. 

Lars (informant 1) är 16 år gammal och studerar i fotbollsgymnasiet, tillhör elitsatsande 

förening. 
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Lisa (informant 2) är 16 år gammal och studerar i högstadiet och kommit in i 

fotbollsgymnasiet, tillhör elitsatsande förening. 

Roger (informant 3) är 17 år gammal och studerar i fotbollsgymnasiet, tillhör elitsatsande 

förening.  

Emma (informant 4) är 16 år gammal och studerar i fotbollsgymnasiet, tillhör elitsatsande 

förening. 

Lina (informant 5) är 17 år gammal och studerar ekonomi linjen i gymnasiet, tillhör icke-

elitsatsande förening. 

Vera (informant 6) är 16 år gammal och studerar samhällsprogrammet i gymnasiet, tillhör 

icke elitsatsande förening. 

Göran (informant 7) är 17 år gammal och studerar naturvetenskap i gymnasiet, tillhör icke 

elitsatsande förening. 

5.1. Val av skola kopplat till fotboll 

Vi inledde intervjuerna med att respondenterna fick svara på en fråga om deras ålder och vad 

de läste på gymnasiet sedan valde vi att ställa frågan om hur mycket tid fotbollen tar från 

skolan och fritiden. Resultatet visade sig att ungdomarna i den elitsatsande föreningen hade 

gemensamt att utöver träningarna med deras fotbollslag, så tränade de eller skulle börja träna 

fotboll i gymnasiet. Medan i den icke-elitsatsande valde ungdomarna annat program i 

gymnasiet. Lars nämnde att i skolan har han tre träningar i veckan och med sitt lag tränar han 

fem gånger i veckan. Lars beskrev även att på grund av fotbollen i skolan så går han längre 

dagar i skolan. Skolan och fotbollsträningarna med sin klubb överlappar varandra så Lars får 

gå cirka en halvtimme tidigare ifrån skolan för att hinna med träningarna efter skolan.  

  ”Ja det är nu när jag spelar i…, så är det mycket tid. 4 pass i veckan, och plus 

tränar vi med skolan så det blir inte mycket fritid. Men ja, det är mycket. Så det tar mycket tid 

om man räknar buss och ja träningstid är det med. Jag kommer hem halv åtta varje dag, 

ungefär. Sen är det plugg och så här till.”(Roger).   

Lisa beskrev att det är träningar, matcher men även samlingstiden för de ska vara på plats 

långt innan matchstart. De var alla överens som tränar i den elitsatsande klubben att fotbollen 

tar mycket tid, oavsett kön. En del av dem bor inte nära sin klubb och behöver pendla varje 

dag som gör att allt tar längre tid. Lisa och Lars beskrev att de måste strukturera för att hinna 

göra sina läxor mellan allt tid idrotten tar. 
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  ”Alltså det tar ju ganska mycket tid, träningar och sen matcher, det är 

samlingstid så man ska vara där långt innan och förbereda dig så ska man kanske plugga så 

har man en dag istället för två dagar för att lägga upp det” (Lisa) 

Det fanns tydliga skillnader mellan ungdomarna i den icke-elitsatsande föreningen och 

ungdomarna som spelade i den elitsatsande föreningen i den här frågan. Vera, 16 år gammal, 

beskrev att de tränar ganska mycket. De tränar två dagar i veckan och en match i veckan. Men 

hon beskrev att det inte påverkar skolan. Vera ansåg att de hinner göra sina läxor innan och 

efter träningen samt att de gör så mycket de kan i skolan. Enligt Vera klarar hon av skolan 

samtidigt som hon är aktiv inom idrotten. Något som Vera hade gemensamt med de andra 

som spelade i en icke-elitsatsande förening var att de läste annat program i gymnasiet än i 

fotbollsgymnasiet, som betydde att de inte hade fotboll i skolan varje vecka. Exempelvis 

beskrev Lina, 17 år gammal, att hon läser ekonomlinjen i gymnasiet och hon beskrev att ifall 

det skulle ta mycket tid i skolan, kunde hon säga till tränarna att hon inte kommer eftersom de 

har mycket i skolan. De valde bort fotbollsträningarna och studierna gick före än idrotten 

jämfört med de som spelade i den elitsatsande där fotbollen gick före.  

  ”2–3 träningar i veckan, det är inte så mycket. I en och halvtimme. Har man 

något prov eller så, kan man ju säga att man inte kan komma till träningen’’. Även Göran 

svarade’’ Vi tränar ungefär 2–3 träningar i veckan, sen en match på helgen, men de flesta 

kommer inte till alla träningar. Jag själv tycker inte det är så många träningar, eller att det 

tar för mycket tid, jag ser mer det som hobby plus träning för kroppen, sen känner jag att jag 

hinner med allt annat på fritiden.” (Lisa)  

Det fanns en del skillnader i svaren på de olika föreningarna. Ungdomarna som spelade i 

elitsatsande förening beskrev det som väldigt stressigt i skolan eftersom de hade fler träningar 

där de även tränade på fotboll i skolan. I de icke-elitsatsande såg de träningen som en hobby, 

därför kunde de välja bort träningen om det fanns väldigt mycket i skolan. 

 

5.2. Att välja idrotten, fotboll 

Flertal av respondenterna beskrev att de började spela fotboll för att de fanns någon/några i 

familjen eller släkten som var intresserad av idrotten eller för att de ville ha en aktivitet under 

fritiden och få gemenskap med andra. Det fanns inga skillnader om hur de började spela 

fotboll för de som spelade i en elitsatsande förening eller i en icke-elitsatsande förening.                                                                         

 ”Pappa har varit tränare och såhär. Men jag tror jag hade börjat spela fotboll ändå faktiskt. 

Man träffar mycket kompisar och jag är tacksam att jag har fotbollen’’ (Roger) 
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   ”Jag började spelade mer eller mindre för att min pappa spelade fotboll nästan 

hela sitt liv. Och han var väldigt duktig under sin karriär. Sen har jag morbröder eller 

farbröder som spelar, så i princip så har hela min släkt spelat fotboll, det har väll gjort att 

jag har fått upp att börja spela fotboll, sen när jag var liten så hittade jag det i skolan.” 

(Emma)  

Lina började spela fotboll för att hon ville ha någon aktivitet.  

”Bara för att ha någon aktivitet, och ha någonting att göra, det är så här typ när man är liten 

så är det standard att man börjar på fotboll. Och sen har jag bara tyckt att det varit kul, och 

bara fortsatt med det.” (Lina) 

 Informanterna nämnde att deras föräldrar har på något vis introducerat idrotten och fotbollen 

till dem. Lars nämnde att hans pappa spelade fotboll och Lars följde med honom på hans 

matcher men visste egentligen inte vad fotboll var för något men att pappan har haft stort 

inflytande av valet att börja spela fotboll. 

”När jag var liten spelade han fotboll och då var jag och kollade på hans matcher.” (Lars) 

5.2.1.  Att välja förening 

Vi ställde även frågan om varför de valde just den föreningen de tillhör just nu. Anledningen 

till att vi använde oss utav denna fråga var för att se om det fanns skillnader i valet av 

förening utifrån om de valde elitsatsande föreningen eller icke elitsatsande förening. 

Skillnader fanns här mellan respondenternas svar. Flertal av respondenterna valde en 

elitsatsande förening eftersom de ville ta klivet upp, att börja satsa på fotboll, medan individer 

som valde icke-elitsatsande förening valde för att det var kul att spela fotboll. Roger som 

spelar i elitsatsande förening och började spela fotboll i en icke-elitsatsande förening berättar 

varför han bytte lag.  

  ”’Åh, ja det är ju en grej när jag började i …, då var jag inte så gammal. Men 

för att jag tog steget hit var för att, om man spelar i …, de spelar i division 4, jag spelade i 

herrlaget där, och ingen som kommer och kollar på dig, det spelar ingen roll liksom. Men om 

du kommer hit, då lever du i fotbollen, du tränar varje dag nästan, och det blir lite annat. Det 

blir mer utmaning och det var därför jag tog lite det steget, alltså ja jag ville det.’’ (Roger) 

Valet av att spela i en elitsatsande klubb kan vara olika, de vill bli bäst eller utmana sig själv, 

eller bara att satsa på fotbollen. En av ungdomarna beskrev också att det fanns en vilja att 

utvecklas och ser fotbollen en stor del i sitt liv.  
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5.2.2. Prestera  

Lars nämnde i intervjun att han spelade först i ett lag som var lägre rankat men tränaren i det 

laget var tvungen att avgå och Lars valde att följa med tränaren. Men efter ett och halvt år i 

den elitsatsande föreningen hamnade Lars i en depression och slutade prestera i den nivån 

som han brukade göra. 

”[..]det var lite synd för jag var med i elitpojklägret, och det var ju liksom första steget in till 

proffslivet” (Lars). 

Lars nämnde att på grund av den jobbiga perioden när han kände sig nere och inte hade någon 

energi samt inte kunde prestera så valde han att gå tillbaka till klubben han började sin 

fotbollskarriär. Där fick han möjligheten att träffa sina barndomsvänner och hitta glädjen 

igen. Lars säger att det blev lyckat och valde därefter ett år senare att byta tillbaka till den 

elitsatsande klubben. Lars berättar även om depressionen och att den har med fotbollen att 

göra. Han säger att han alltid har velat spela fotboll och alltid tränat mycket. Träningarna som 

han la mycket tid på resulterade att Lars var nästan bästa spelaren varje match. När han blev 

deprimerad fick han helt plötsligt sitta på bänken istället för att starta. Lars trodde han hade 

blivit sämre. 

Skillnaderna var att i de icke-elitsatsande föreningar valde de föreningen för att den låg 

närmast eller för att de hade vänner som spelade i föreningen.  

 ”jag började spela fotboll sen jag var liten, sen har man bytt lag när man var yngre men nu 

spelar jag i … ett antal år, för att mina vänner spelar här också.” (Göran) 

Vera är även ny i laget, tränaren som var i det förra laget hon spelade i gick till det nya laget 

så följde hon med till sitt nuvarande lag. 

”När jag var 15 eller 14 så var jag med i Hallandslaget och var med och tränade där och 

kom ganska långt så, jag har ju satsat lite.” (Vera) 

Vera har spelat fotboll sen hon var liten och hon har ingen aning vad det som får henne att 

tycka att det är så roligt, men hon brinner för fotbollen. Några år tidigare var hon med i 

Hallanslaget och tränade där. Därefter slutade hon med fotbollen en period för att ta en paus. 

Vera berättade att hon slutade med fotbollen för att i den tidigare föreningen hon spelade i, 

tillhörde hon damlaget och var ganska ung. Vera beskrev att de andra i laget såg ner på henne 

för att hon var yngre än de andra i laget. Det som Vera i dagsläget har energi att vilja fortsätta 

med fotbollen är att hon får energi till att utvecklas och när det går bra vill de fortsätta till det 

blir ännu bättre. 
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5.3. Uppdelning i laget 

Ungdomar som spelade i den elitsatsande föreningen beskrev att det inte fanns uppdelning 

från den sociala delen men att det kan finnas uppdelning för vilka som får spela matchen. 

Skillnaden från de som spelade i icke-elitsatsande där det inte fanns uppdelning utan för att få 

spela matcher behöver de träna, men det kunde vara någorlunda uppdelning under träningarna 

och matcher beroende på om de gick i samma skola eller var vänner utanför fotbollen i den 

icke-elitsatsande föreningen. Roger beskrev att det fanns skillnad på hur hans förra förening 

som spelade i lägre division och hur de arbetade och hur de arbetar nu i den elitsatsande 

föreningen. 

  ”här i … så jobbar man få så många a-lagsspelare som möjligt och det är ju bra 

för då kan man ju öva på det man vill, om vi säger att jag behöver jobba på avslut, mina 

avslut typ, då kan jag få hjälpen här liksom. I … var det mer, att vi jobbar med det här för att 

vi ska vinna matchen eller såhär. Då var det lite annat.” (Roger)  

Roger beskrev att i den elitsatsande föreningen så jobbar de med spelare i individnivå för att 

de ska bli en a-lagsspelare till den högre divisionen där herrlaget spelar i, medan i den andra 

föreningen som var icke-elitsatsande och som spelar i lägre division jobbar de med spelare 

som kollektiv, att de ska vinna matchen tillsammans men det försvann när de blev uppflyttat 

till seniorlaget. 

  ”Men så är det så alltså när man spelade i … för några år sedan så fick alla 

spela lika mycket. Så var det ju. Men nu när man kommit till … så, om du har en bra 

träningsvecka, så får du kanske spela, men alltså dom bitarna, i alla fall på försäsongen, men 

sen när det kommer till seriespel så tror jag de spelar med dom som de anser bäst för laget, 

alltså så här de som spelat bästa träningsveckan, för att vinna då. Men det är klart om de 

bänkat en i 5 matcher i rad, då tror jag nog att man sätter in den liksom och testar. Det tror 

jag faktiskt.”(Roger)  

Roger menar på att i den elitsatsande föreningen behöver de vara duktiga fotbollsspelare för 

att kunna spela matcher medan i den icke-elitsatsande så fick alla vara med och spela matcher. 

Uppdelningar mellan ungdomarna i lagen kan existera och det kan handla om hur bra man är, 

ålder eller kompisgäng. Lars beskrev att uppdelningen i laget som han först var i den 

elitsatsande klubben innan han bytte till den lägre rankade klubben så förekom det och menar 

att allt började med landslagsuttagningar. Det började på elitpojklägret som Lars inte kunde 

prestera på grund av depression. En del i laget blev uttagna och han menar att de fick hybris. 

Därefter blev det rätt uppdelat för de kände sig överlägsna och de andra i laget var sämre. 

Efter att han kom tillbaka till den elitsatsande klubben så finns det ingen uppdelning alls, alla 
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är med varandra. I den lägre rankade klubben beskrev Lars det finns en tydlig uppdelning när 

han fick spela i a-laget som är det bästa laget i föreningen.  

Det kan även vara en stor skillnad på ålder i a-laget och menar att som 15-åring och 

socialisera sig samt umgås med personer som är trettio år och äldre. Lisa nämnde i intervjun 

att de har ett första lag och ett ungdomslag som hon menade är som två olika klasser. Hon är 

yngst i laget och beskrev att det är en stor skillnad mellan henne och en som är över 25 år. 

Lisa beskrev att det blir så att hon umgås med de i sin ålder men det finns inget ont mellan 

någon i laget.  

”Så det är stor skillnad såhär som person då så det blir så att jag hänger med dom som är i 

min ålder, att vi kanske blir lite tightare då. Men vi alla hänger och så”. (Lisa) 

Lisa beskrev att hon inte har tränat i den elitsatsande klubben länge men hon har en vän från 

sin förra klubb som hon träffar ibland även fast de inte är nära vänner. Laget hon spelar i nu, 

träffar hon tillsammans tidvis men hon har inte fått någon att umgås med på sin fritid. Lars 

beskrev att han inte har någon riktig vän i det elitsatsande laget som han brukar umgås med. 

Han brukar umgås med sina klasskompisar. I den elitsatsande har de mer tillhörighet från 

laget att de spelar tillsammans men behöver inte umgås med de under fritiden. Det var en 

skillnad från de som spelade i den icke-elitsatsande där de hade en bra vän som spelade också 

i samma fotbollslag. I den icke elitsatsande var det inte större uppdelningar om vilka som får 

spela utan vilka de umgicks med på träningarna. I den nuvarande klubben beskrev Vera att det 

är ganska mycket sociala grupperingar. Efter ett träningsläger de var på så skapades det 

mycket grupperingar men under träningar och matcher pratar alla med varandra. Vera trodde 

att grupperingarna som har skapats är att alla tycker olika och att vissa går på samma skolor, 

även i samma klasser samt känner varandra bättre. 

”Nej alla får vara med och spela och sånt. Men i gemenskap så är det ju grupper men alla får 

vara med varandra. Alla är så bra vänner och känner varandra.”(Vera) 

 

5.4. Fotbollskulturen – Inre faktorer  

Kulturens inre faktorer fokuserade vi på att få resultat om tränarens roll och föreningens 

arbete. Det fanns inte stora skillnader i hur de tycker att en tränare ska vara. I de elitsatsande 

beskrev de att tränaren ska uppmuntra, i vilka delar man behöver förbättras på och det viktiga 

är att tränaren inte bara ger kritik eller favoriserar spelare.  

  ”Tränaren ska vara, han ska uppmuntra, alltså, han ska säga vad du gör bra, 

det är lätt att en tränare säger jobba på det här, jobba på det här, alltså bara negativa saker, 
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alltså kritik. Men det är även viktigt att de säger vad du gör bra ifrån dig. Så uppmuntra 

mycket och inte favorisera på något vis…” (Roger)  

Lars beskrev att den förra tränaren ville att ungdomarna skulle avguda honom och tränaren 

körde fult med dem. Lars beskrev att om ungdomarna gjorde något misstag på träningen så 

fick de gå ut och göra femtio armhävningar med klapp sen fick de komma in igen. Sprang de 

inte tillräckligt på matchen så påverkade kommande träningen där de skulle springa tills två 

av spelarna spyr och tre som gråter, och de gjorde de. Lars berättade även att tränaren kunde 

fråga ungdomarna om vem som är Gud. Svarade inte ungdomarna att han är det så fick de ett 

straff som exempelvis göra armhävningar inför hela laget. I den elitsatsande föreningen kunde 

tränarna vara för hårda, vilket var skillnaden från den icke-elitsatsande. I den icke-elitsatsande 

föreningen handlade det mer om att tränaren ska vara där för en oavsett om det handlar om 

fotboll eller något annat som de vill prata om. 

Lars beskrev att vissa spelare får lämna klubben för att de inte är tillräckligt bra men det är en 

elitsatsande klubb, det finns klubbar runtomkring som tar in alla spelare. Det kan finnas en 

spelare som har varit i den elitsatsande klubben hela sitt liv och blir som sitt andra hem, som 

Lars menade att de kan ha i en förening, och att de måste lämna för att man inte är tillräckligt 

bra. Det kan kännas tungt om man får besked att de måste lämna beskrev Lars. Skillnader 

fanns även i föreningarnas inre faktorer. Här handlade tränarens roll om vilket beteende hen 

hade. Tränarens uppgift beskrev Vera är viktig och att de ska vara rättvisa, de ska lägga upp 

träningarna ordentligt och inte vara för snäll. Hon ansåg att spelarna ska ha respekt för sin 

tränare och lyssna.  Vera trodde även att fotbollen har påverkat henne positivt, att de blir 

positiv runt sina kompisar. 

 

5.4.1. Föreningens arbete 

Emma beskrev att damerna ska synas mer och få mer uppmärksamhet än vad herrarna får,  

  ”Jag tycker att damerna ska synas lite mer, socialt, sociala medier, vi har 

gemensamt konto med herrarna, där är det ju skett lite dispyter för de tycker att det är 

herrarnas konto, som damerna hade fått ha ett eget konto, det hade jag velat byta lite där. Det 

är jätte svårt. Innan vet jag förra säsongen, hade vi inte så mycket, vi fick inte typ buss, till 

match, nu har de sagt att vi ska få det i alla fall. Ja, kanske summa pengar man lägger på 

träning, träningsavgift och sånt. Den är ganska hög, den hade jag velat ändra på då för att, 

jag tror att de som kanske inte kan. Eller har det lite sämre ställt som andra som inte kan 

betala in det, och då förlorar dom sin plats i laget.”  
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Roger vill förändra föreningens arbete med att elitsatsa i unga åldrar och menar på att det är så 

nu i föreningen,   

  ”Låt alla spela, det är viktigt, för det är jätte många som slutar att spela fotboll. 

Och fotbollen är ändå så bra grej för samhället, för att man får kompisar och såhär. Och vem 

vet den som slutar när man är exempelvis tio, för att han inte var tillräckligt bra. Det är inte 

bra, för han kanske hade blivit bäst i världen nu. Jag ser inte grejen med det. Faktiskt.” 

Skillnader fanns mellan den elitsatsande och icke-elitsatsande. Ungdomarna själva i den 

elitsatsande beskrev att föreningen skulle ändra på att de elit satsar i unga åldrar eftersom det 

ska när de är yngre kan de inte se vem som kommer bli bäst och de istället ska fokusera på 

den sociala biten, att få kompisar och tycka att det är roligt att idrotta. Damer i den 

elitsatsande föreningen beskrev att de inte fick uppmärksamhet i sociala medier. I de icke-

elitsatsande handlade föreningens arbete mer om att förändra i föreningen med att de kan få 

hitta på aktiviteter tillsammans med föreningen för att förbättra gemenskapen. I den icke-

elitsatsande spelade de fotboll för att det var roligt och att de lärde sig så mycket från idrotten 

som de kunde koppla till vardagslivet. 

Lina svarade  

  ”- Att man hittar på fler saker. Att typ i olika lag att man hittar på saker för att 

det ska bli bättre gemenskap och så.’’  Lina beskrev även att fotbollen påverkade så mycket i 

hennes liv, hon svarade på frågan om hur fotbollen har påverkat att, ’’ Jo det kan ju vara att, 

man får den typ att man håller på aktivitet istället för vara hemma och inte göra något alls. 

Att man lär sig någonting varje match och att man lär sig hur man ska bemöta andra 

människor, typ i matcher, att man lär sig hur man ska hantera aggressionen, och säger förlåt. 

Man lär sig förlåta och sånt också. Att man inte ska bli arg. Man lär sig att bete sig.  

Fotbollsträningar exempelvis. Ska man inte säga typ: ’’så dålig du är’’ man lär sig inte klaga 

på varandra. Och på matcher lär man sig att inte slåss och då gör man det inte i verkligheten 

också.”  

 

5.5. Resultat sammanfattning 

Det visade sig att det fanns klara skillnader och likheter mellan de elitsatsande och icke-

elitsatsande ungdomarna. De elitsatsande ungdomarna gick alla eller skulle börja på 

fotbollsgymnasium. De har flera träningar i skolan och träningar med sitt lag efter skolan. De 

icke-elitsatsande ungdomarna tränade inte fotboll på gymnasiet och hade färre träningar med 

sitt lag. Likheter som vi fann var valet av att börja spela fotboll. Alla informanter började med 

fotbollen på grund av det sociala. Det var någon i familjen som påverkade ungdomarna att 
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börja med idrotten. En till skillnad mellan de elitsatsande och icke-elitsatsande som fann var 

om prestation. De elitsatsande ungdomarna ville utveckla- och prestera mer än de icke-

elitsatsande. De elitsatsande ungdomarna ville satsa mer på sin idrott för att kunna ta sig 

högre upp inom fotbollens system. De icke-elitsatsande ungdomarna ville spela fotboll för att 

de tycker om idrotten. Det fanns likheter och skillnader mellan de elitsatsande och icke-

elitsatsande vad gäller uppdelning i laget. Likheter var att det fanns en uppdelning oavsett 

vilket lag det var. Skillnaden var orsaken till uppdelning. För de elitsatsande ungdomarna 

handlade uppdelningen om vilka som var bäst i laget och för de icke-elitsatsande ungdomarna 

handlar det om sociala grupperingar. Det fanns inga skillnader mellan könen. Damfotbollen 

ville få mer uppmärksamhet från respektive lag. Tränarens roll skilde sig emellan de 

elitsatsande och icke-elitsatsande laget. I de elitsatsande lagen så var tränarens roll att 

utveckla ungdomarna individuellt och ta beslut om de inte platsar i ett lag och får då lämna 

laget. I de icke-elitsatsande laget så var tränarens roll att finnas där för att varje lag behöver en 

tränare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Analys 

I det här kapitlet kommer analyser presenteras utifrån resultat delen kopplat till de teorier, 

bakgrund och tidigare forskning som vi tidigare har presenterat. Vi har delat in det i 3 avsnitt, 

utifrån våra teman: 1. Erfarenhet – fotbollsidentitet 2. Social identitet (inre faktorer) 3. 

Socialidentitet utifrån fotbollskulturen  

Syftet med den här studien är att få större förståelse om hur fotbollskulturer påverkar 

ungdomars sociala identitet utifrån ungdomars tillhörighet och sociala band. För att förstå 

fotbollskulturer har vi fokuserat på ungdomars interaktionsritualer och fotbollsföreningars 
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organisation. Målet med den här studien är att kunna bidra med ökad kunskap till de befintliga 

fotbollsklubbarna som finns runt om i Sverige.  

 

Frågeställningar 

 Vilken betydelse har fotbollsföreningars kultur till ungdomars sociala identitet? 

 Hur påverkas ungdomars sociala identitet utifrån en elitsatsande verksamhet 

respektive icke elitsatsande verksamhet? 

6.1. Erfarenhet - fotbollsidentitet 

Syftet med den här studien har varit att få större förståelse om hur fotbollskulturer påverkar 

ungdomars sociala identitet utifrån ungdomars tillhörighet och sociala band. För att förstå 

fotbollskulturer har vi fokuserat på ungdomars interaktionsritualer och fotbollsföreningars 

organisation. Resultateten visar att i den elitsatsande föreningen studerade ungdomarna i 

fotbollsgymnasium, eller så planerade de att studera i fotbollsgymnasiet när de börjar 

gymnasiet. Utöver deras träningar med laget tränar de även i skolan, oavsett kön. I den 

elitsatsande föreningen beskrev ungdomarna att fotbollen är en stor del av deras liv och 

ungdomarna får planera samt strukturera sina liv utifrån fotbollen. Några av informanterna 

beskrev att de ibland får gå tidigare från skolan eller planera tillsammans med läraren för att 

hinna med fotbollen på fritiden. I artikeln ”Creating a supportive environment among youth 

football players” så skriver författarna om att man ska ge fotbollsspelarna mer frihet och 

inflytande för att ungdomar för att på lång sikt att ungdomar ska kunna delta i en idrott längre 

fram. Vi tolkar att ungdomarna inte har så mycket att frihet och inflytande när skolan kan 

hamna i kläm för att ungdomarna ska kunna elitsatsa. Det finns skillnad mellan den icke 

elitsatsande förening och den elitsatsande föreningen. Ingen av de icke elitsatsande 

informanterna beskrev att de gick på ett fotbollsgymnasium, och de kände att de inte behövde 

vara närvaro vid en träningsaktivitet när det fanns mycket studier i skolan. De icke 

elitsatsande informanterna beskrev att de planerade sina liv efter skolan till skillnad från de 

elitsatsande som planerade sina liv utifrån fotbollen. Enligt teorin i artikeln finns det en risk 

att ungdomar väljer bort idrotten ifall det tar för mycket tid och på lång sikt slutar de att 

idrotta. Här har både tränaren och föreningen ett stort ansvar att utveckla ledarnas kompetens 

inom idrotten med en teori om motivation, SDT (2014). SDT innebär att man fokuserar på 

tränaren som ledare för att kunna främja en miljö som stödjer ungdomarnas positiva 

sportupplevelse att viljan att på lång sikt fortsätta delta i idrott. För att ungdomarna ska 

fortsätta spela fotboll och kunna klara av studierna behöver man samverka mellan skola och 
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verksamhet, även för ungdomar som väljer att elitsatsa. På lång sikt skulle detta innebära att 

ungdomarna väljer att fortsätta med idrotten. Vår förförståelse som ungdomstränare bygger på 

att det är viktigt att man ser till att alla syns och att man bryr sig om de inte dyker upp på 

träningarna. När vi var fotbollstränare samarbetade vi även med föräldrar så att idrotten inte 

skulle hamna i kläm för ungdomen för deras studier och även att föräldrar kan samverka med 

oss när det gäller att hjälpa till föreningen så att ungdomen har motivation att fortsätta idrotta. 

 

Valet av att börja spela i en elitsatsande utifrån våra informanters svar är att de ville utmana 

sig själva eller att ta klivet upp för att känna att de har en roll inom laget. För de icke 

elitsatsande informanterna valde de en förening för att den låg närmast eller för att de hade 

sina vänner där. Det kan förstås genom identitetsprocessen. Identitetsprocessen innebär att 

individers identitet förändras konstant och anses aldrig vara fullbordad samt att den sker 

genom sociala interaktioner (Jenkins, 2014). Genom miljön i skolan och fotbollen kan 

ungdomarnas identitet utformas. En av informanterna, som tillhörde ett icke-elitsatsande lag 

som beskrev att hon ville det skulle vara fler aktiviteter. Hon beskrev även att det är standard 

att börja spela fotboll när man är barn. Ungdomarnas identitet förändras när de är små genom 

sociala interaktioner att börja spela fotboll när man är liten och ungdomarna identifierar sig 

själva med fotbollen redan när de var små.  Ungdomarna beskrev även att de bytta klubb 

eftersom deras tränare bytte klubb eller att vänner bytte klubb samtidigt. Det kan förstås 

genom tillhörighet. Ungdomar vill dela något gemensamt med andra individer för att känna 

tillhörighet och en kollektiv identitet. Kollektiv identitet innebär att flera individer delar något 

gemensamt med samma intressen. Individen har med varandra och skiljer sig med andra 

individer som i sin tur leder till selektion om vilka som ska inkluderas och exkluderas i 

kollektivet. Ungdomarna väljer att spela tillsammans eftersom man identifieras med varandra 

då man delar något gemensamt intressen. Det kan också förstås genom varför ungdomarna 

börjar att spela fotboll och här beskrev ungdomarna att det var för att man hade någon i 

familjen eller släkten som introducera idrotten till dem. De delade samma intressen och 

ungdomarna får en identitet genom familjen och släkten eftersom när man är barn så sker de 

sociala interaktionerna i hemmet. Det kan även kopplas till Vanessa Mays tillhörighet, där 

hon förklarar att som barn vill vi förstå om oss själva för våra föräldrar och andra signifikanta 

människor som berättar för oss vem vi är och vem vi inspirerar till bli (May, 2013). Det är en 

relationell process som precis Jenkins som May också tar upp där andra individers åsikt kan 

påverka ungdomens självbild och identitet eftersom den sker i det sociala fältet. Randall 

Collins begrepp om Interaction Ritual kan också kopplas in här där i människans kropp full 
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det upp med medvetande som man gått genom en del tidigare i livet, ungdomarna har spelat 

sedan de var barn eftersom familjemedlemmar eller släktmedlemmar har introducerat, deras 

mix av situationer under deras tid skiljer från andra människors vägar (Collins, 2004). 

6.2. Social identitet – inre faktorer 

Ungdomar i den elitsatsande föreningen beskrev att föreningen arbetade mycket på 

individnivå för att de senare skulle kunna spela i de högre divisionerna tillsammans med 

herrlaget. I den icke elitsatsande verksamheten arbetar de med spelare som kollektiv där 

gemenskapen är i fokus och prestationen i matchen spelar mindre roll. I artikeln ”Varför 

lämnar ungdomar idrotten?” skriven av Riksidrottsförbundet nämner de ju mer elitinriktade 

verksamheterna är desto mer betonas ”hellre färre men bättre” (2004). Kraven på spelarna 

ökas och på mikronivå handlar det om hur de hanterar med detta. En av informanterna i den 

elitsatsande beskrev om sin depression, han hade för mycket press på sig att prestera. Till slut 

fann ungdomen lyckan i kollektivet hos sina barndomsvänner i en icke elitsatsande 

verksamhet. Sociologen Tomas J Scheff menar på att utifrån hur våra sociala band ser ut kan 

en människa uppleva skam och stolthet. Skam visar att de sociala banden är hotade eller 

skadade (Scheff, 1990). Ungdomen som kände en depression kan förstås utifrån att kraven 

ökades och pressen att prestera ökades, det sociala banden var hotad eller skadad och kände 

skam. Ungdomen valde att byta förening till en icke elitsatsande och fann stolthet, där de 

sociala banden är oförändrade och påverkad av tillit och respekt till varandra, ett säkrare 

social band.  

Ifall ungdomarna anser att det sociala banden är hotad utifrån att de inte blir uttagna kan 

ungdomarna känna skam.  

 

I den elitsatsande föreningen umgås inte spelarna med varandra på fritiden. Vi tolkar det som 

att det skapar att ungdomarna även i den icke-elitsatsande föreningen till sociala grupperingar, 

medan i den elitsatsande finns det både sociala grupperingar men även grupperingar om vilka 

som får vara med i laget som spela matcher och vilka som inte får vara med, vilket betyder att 

de väljer bort fler ungdomar som gruppmedlemmar än vad de gör i den icke-elitsatsande 

föreningen. 

Ungdomarna beskrev att det är svårare att få en chans att medverka i nästkommande match 

om de inte har gjort bra ifrån sig på träningarna innan medan i de icke elitsatsande 

verksamheterna får alla vara med. Uppdelningar i laget kan handla om hur gammal de är, 

kompisgäng men även hur bra fotbollsspelare de är. En av informanterna berättade att efter att 

de blivit uttagna till elitpojklägret kände de sig överlägsna och de andra i laget kände sig 
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sämre. Uttagningarna kan kopplas till Scheffs begrepp om stolthet och skam, där de som blev 

uttagna kan känna en känsla av stolthet medan de som inte blivit uttagna kan känna en känsla 

av skam. (Scheff, 1990). Scheffs begrepp kan också kopplas till artikeln med SDT-teorin om 

motivation att spela vidare. Oavsett hur bra man är ska upplevelsen skapa säker och trygg 

miljö med positiv sportupplevelse där ungdomar på lång sikt ska kunna delta i en idrott. 

Här bygger vår förförståelse på att när vi var fotbollstränare för ungdomar, spelade det ingen 

roll om hur bra man var. Eftersom vi tyckte att man inte kan säga i unga åldrar om vem som 

kommer bli elitidrottare, för att ungdomar förändras både fysisk och psykisk ju äldre de blir. 

Även att målet när vi var tränare var att ungdomar skulle fortsätta spela fotboll när de var 

äldre och inte att de skulle bli elitidrottare.  

I den icke elitsatsande verksamhet fanns det grupperingar, dessa grupperingar skapas på grund 

av att de går i samma klasser, samma skolor eller känner varandra bättre. På träningar och 

under matcher är relationen mellan spelarna ”bra” beskrev ungdomarna. Utifrån Scheffs 

begrepp sociala band tolkar vi det som att det finns en balans mellan spelarna även om det kan 

upplevas som grupperingar vid sidan av fotbollen (Scheff, 1990). Oavsett om det är en 

elitsatsande eller icke elitsatsande verksamhet så finns det grupperingar mellan spelarna. 

Samtliga informanter var överens om att under träningar och matcher så är stämningen mellan 

dem betydande. Artikeln “Integrating sport-for development theory and praxis” skriver om 

situationer som har brist på interaktion och intergrupp kontrakt och det krävs särskilda villkor 

för att uppnå bästa resultat. Två av villkoren som rör uppsatsen är om det finns en jämlik 

status bland gruppmedlemmarna och stödjande från strukturer och institutioner i ett samhälle 

(Lyras & Peachey, 2011). En respondent berättade om grupperingar i de elitsatsande laget att 

det finns en status uppdelning utifrån hur bra de är på sin idrott. Stödjande från institutioner 

får ungdomarna i de elitsatsande lagen som har fotboll i skolan och fick gå tidigare från 

skolan för att hinna med fotbollen på fritiden. Dessvärre är att studierna kan påverkas utifrån 

att de väljer bort studier framför idrotten. 

 

6.3. Social identitet utifrån fotbollskulturen 

Samtliga informanter beskrev att tränaren har en viktig roll i ett lag. Informanterna beskrev att 

tränaren ska ha bra gemenskap med spelarna, ska kunna ge feedback, träningen ska vara 

välplanerad, de ska vara rättvisa och inte vara för snälla. Men även att spelarna ska ha respekt 

för sin tränare och lyssna. Vi kopplar detta till Scheffs begrepp hänsyn-emotionssystem. 

Genom interaktioner förhåller sig människor till varandra och dess aspekter. Genom den inre 

stolthet som spelarna finner genom en ömsesidig respekt i interaktioner leder till yttre positiva 
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känslor för en individ inom verksamheten (Scheff, 1990). Informanternas berättelse kan 

kopplas till artikeln ” Creating a supportive environment among youth football players” 

(2014) som menar att tränarens uppgift är att skapa en säker och trevlig miljö för 

ungdomarna, precis vad ungdomarna hade berättat för oss under intervjun. Artikeln On- and 

off-field antisocial and prosocial behavior in adolescent soccer players, tar upp att tränaren är 

fysiskt närvarande under aktiviteten (träningar och matcher) och kan därmed belöna visst 

beteende, därför kan ungdomarnas antisociala beteende påverkas utav tränarens attityd. En av 

informanterna berättade att han hade haft en tränare som ville att de skulle avguda honom. 

Tränaren straffade spelarna om de inte gjorde som han ville. Sport representerar ett av de mest 

viktigaste organiserade fritidsaktivitet för barn och ungdomar (2008). Deltagande ger 

specifika erfarenheter för ungdomen, utöver kompetens och kunskap som erbjuds utvecklar de 

även moraliska värderingar som exempelvis grundläggande normer och regler. Studien i 

artikeln visar att stöd från tränaren kan skydda ungdomar att delta i konkurrenskraftiga 

aktivititer för att utveckla sociala beteende. Tränaren är fysiskt närvarande och kan belöna 

vissa beteende men om tränarens attityd är negativ kan det leda till antisociala beteende. 

 

Artikeln ”Football, sport and the development of young people’s life skills” (2016) skriver 

om att tränaren innehar rollen för att kunna säkerställa ungdomarnas sportsliga- men även 

utanför idrottens utveckling. De skriver även om att det är vanligt bland tränare att 

reproducera i sin praktik vad de upplevde som nybörjartränare, spelare eller observatörer. 

Tränaren som betedde sig enligt ungdomen, att de måste avguda honom, påverka spelarna på 

ett negativt sätt.  

Mellan de elitsatsande och icke elitsatsande föreningarna finns det en stora skillnader på hur 

föreningarna arbetar. En av informanterna beskrev att det är viktigt att låta alla spela och 

fotbollen eftersom det kan vara bra för samhället, för att finna vänner. Vi kopplar detta 

resonemang till artikeln ”Varför lämnar ungdomar idrotten?” (2004) som skriver om 

utslagning. De skriver om att utslagning ligger mer i vuxna ”experter” än för barnen själva. 

Det viktigaste målet för många elitsatsande föreningar handlar om att uppfostra och utbilda 

nästa generations seniorer. Alla informanter beskrev att fotbollen har påverkat dem positivt på 

ett eller annat sätt. De ansåg att de har blivit mer självsäkra som personer, vågar ta för sig mer 

i grupp, fotbollen gör en mer motiverad och det leder till större motivation i skolan, 

bemötande av människor, hantera aggression och säga förlåt. Begreppet Interaction Ritual är 

ett begrepp om situationer där människans kropp fulls upp med känslor och medvetande 

(Collins, 2004), eftersom de gått genom en del tidigare. Roger beskrev att han tidigare spelat i 
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en icke-elitsatsande förening och han senare i ungdomen valde den elitsatsande föreningen. 

Han var emot att föreningen elitsatsade i unga åldrar. Det har vi kopplat till att han varit med 

situationer under hans tid som skiljer sig från andra människors vägar, exempelvis andra som 

bara spelat i den elitsatsande föreningen. Energi och handlingar är alltid processer av vad 

individer gör i en situation, det kan vara en förklaring varför han emot elitsatsande där en 

lokalitet kan gå över till en annan. Denna övergång blir då på makro-nivå. Energi kan även 

lämna spår över framtida situationer eftersom individer resonerar med emotioner. Lars kände 

depression när han inte fick vara med och spela i den elitsatsande föreningen. Denna ritual 

produceras i en tillfällig delad verklighet och för symboler för gruppmedlemskap. Han fick 

inte vara med och symbolen att inte vara med fick Lars att hamna i depression. Ritualen kan 

ha en tendens att ses som en del av samhällets struktur, en funktion. I de icke-elitsatsande 

föreningarna arbetade de för att ha en god moral och attityd på träningarna och matcherna. 

Lina berättade att de lär sig regler under fotbollsmatcher, om vad som är tillåtet och otillåtet 

vilket överförs till det livet i samhället. Dessa ritualer kan upprätthålla ordningen eller 

manifestera fotbollens kultur och värderingar. Den mikrosituationella handlingen kan 

återspegla sig i ritualer i makrostruktur som något större. Denna ritual kan hittas genom hela 

vardagen, där situationer upprepas, om vilka beteende de har på fotbollsplanen och överför till 

vardagen. Det kan även vara tvärtom att yttre faktorer kan påverkas, hur de har det i familjen 

kan påverka hur de beter sig på fotbollsplanen. I artikeln The ball i sround: ways with soccer 

(2011), tar de även upp flera ritualer som kan kopplas till informationen vi fick. Fotboll 

handlar om kollektivet som många av våra respondenter tar upp. Mänskligheten är ritualisk 

och pliktfyllt som återskapar sig i interaktioner och ger ofta mening och medel för livet. 

Idrotten var en stor del utav deras liv, de började spela fotboll när de var barn och levt med 

idrotten under större delen av sitt liv, och numera ger mening i livet (Muponde & Zegeye, 

2011).  Artikeln visar att fotbollen är kopplad till var och hur det berör oss i våra dagliga liv, 

samt professionella upplevelser. Det som regler, ritualer, symboler som informanterna berättar 

om att de överförs till vardagen berör ungdomarnas vardagsliv med skola och fritid.  

Enligt Göran Ahrne (Ahrne, 2014), lik regler, ritualer och symboler kan dessa kulturella drag i 

människor påverkas utav den interaktion som sker inne i organisationer. Organisationer 

skapar individer och ger dem en identitet. Den tillhörigheten som individen får genom 

organisationer ger också upphov till skillnader. Exempelvis ungdomen som inte fick spela 

eftersom han inte var tillräcklig bra skapar skillnader på individ och individ. Detta sker genom 

att dessa skillnader förstärks och reproduceras genom att rekrytera och sortera människor efter 

typer av dessa skillnader. På så sätt skapar också den elitsatsande organisationen att skapa och 
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upprätthålla en ojämlikhet mellan människor i det sociala landskapet genom att rekrytera 

ungdomar som håller visst nivå. I den elitsatsande föreningens hemsida skriver de att det är en 

förening att se upp till och en välkomnande kultur till alla. Vilket överensstämmer inte med 

ungdomarnas berättelser om att få spela matcher. Desto starkare verksamheten förknippas 

med dess medlemmars identitet blir det också svårare att förändra organisationens ideologi. 

Vilket gör det svårt att tränare som rekryteras också har svårt att förändra ideologin även om 

de strävar efter en välkomnande kultur. Den starka gemensamma kulturen som föreningen har 

blir svår att förändra. Nya medlemmar jämförs med gamla medlemmar och skolas in i gamla 

mönster, regler och kultur som skapar starkt tryck på de nya att fortsätta på gamla vanor. 

Ungdomen som spelade i icke elitsatsande förening och började senare spela i elitsatsande 

föreningen kände att elitsatsning i unga åldrar var lite för hårt mot barnen. Han får tillgång till 

resurserna men måste acceptera reglerna. Dessa som regler, ritualer, symboler och kulturella 

drag som informanterna berättar kan överföras till vardagen och beröra ungdomarnas 

vardagsliv med skola, fritid och jobb i framtiden (Muponde & Zegeye, 2011). Fotbollskultur 

kan förstås som Randall Collins menar att den mikrosituationella handlingen kan återspegla 

sig i ritualer i makrostruktur som något större. Denna ritual kan hittas genom hela vardagen, 

där situationer upprepas. Därmed kan fotbollskulturen i idrotten innebära att i mikronivå kan 

återspegla sig till makro-nivå. Ahrne menar på att förhållandet mellan organisation och 

individerna är något som knyter individerna till samhället. Förhållandet mellan ungdomarna 

som spelar fotboll och är med i en fotbollsorganisation knyter ungdomarna in till samhället.  

Eftersom det mesta i samhället är organiserad och att det är organisationerna som utgör 

samhället. Organisationer tillför en slags tillhörighet, en identitet, stabilitet för ungdomarnas 

handlingar i samhället. Eftersom interaktionen i organisationer också upprepas i samhället där 

interaktioner i en lokalitet kan överföras till en annan. Ahrne menar också på att en individ 

som tillhör en organisation är individens försök till att skapa en viss trygghet i en osäker 

värld. Det är väsentlig hur viktig fotbollsorganisationen är för ungdomars sociala identitet. 
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7. Konklusion 

I denna del av studien kommer vi att presentera våra slutsatser av studien, detta kommer att 

utföras genom att frågeställningarna besvaras med hjälp av studiens empiriska material. 

Frågeställningar som studien hade var: 

Syftet med den här studien är att få större förståelse om hur fotbollskulturer påverkar 

ungdomars sociala identitet utifrån ungdomars tillhörighet och sociala band. För att förstå 

fotbollskulturer har vi fokuserat på ungdomars interaktionsritualer och fotbollsföreningars 

organisation. Målet med den här studien är att kunna bidra med ökad kunskap till de befintliga 

fotbollsklubbarna som finns runt om i Sverige.  

 

Frågeställningar 

 Vilken betydelse har fotbollsföreningars kultur till ungdomars sociala identitet? 

 Hur påverkas ungdomars sociala identitet utifrån en elitsatsande verksamhet 

respektive icke elitsatsande verksamhet? 

Vårt resultat visar att det finns skillnader i den elitsatsande föreningen och den icke-

elitsatsande föreningen om hur fotboll påverkar ungdomars gemenskap och grupptillhörighet. 

Ungdomarna som spelar i den elitsatsande föreningen planerar och strukturerar sina liv utifrån 

fotbollen medan ungdomar i den icke-elitsatsande föreningen använder idrotten för att det är 

kul och studier går före idrotten. Yttre faktorer som exempelvis familjen påverkar ungdomen 

till varför de väljer spela fotboll. Ungdomarna som börjat spela fotboll har någon i familjen 

som tidigare spelat fotboll och därmed blir de introducerade in till idrotten. Vilket visar att 

den sociala identiteten vid unga åldrar följer med under uppväxten och man får en 

fotbollsidentitet. Även om ungdomarna inte ångrar att de började spela fotboll så ser de 

fotbollen som en tillhörighet där de kan träffa vänner och hitta på aktiviteter med andra 

individer. Den sociala identiteten är en process där ungdomens självbild och identitet 

förändras över tid. Där ungdomarna vill dela något gemensamt med andra individer för att 

känna tillhörighet och en kollektiv identitet. I de elitsatsande och icke elitsatsande 

verksamheterna finns skillnader i tillhörigheten där i den elitsatsande föreningen jobbar de 

med spelare på individnivå för att ungdomarna som spelar där ska kunna spela i högre 

divisioner medan i den icke elitsatsande föreningen arbetar de med spelare som kollektiv. Den 
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kollektiva identiteten där flera individer delar något gemensamt i den elitsatsande föreningen 

är att vara och en i individnivå ska försöka utvecklas och bli bättre medan i den icke-

elitsatsande delar de gemensamt av samma intressen, alltså idrotten fotboll och att det ska 

vara kul och spela fotboll. Om de inte blir uttagen i den elitsatsande föreningen kan 

ungdomarna känna skam och hamna i depression. De påverkas utav andra individers åsikter 

som kan påverka individens självbild och identitet eftersom identifieringsprocessen sker i den 

så kallade ’’sociala fältet’’. Ungdomarna i den elitsatsande föreningen umgås inte med sina 

fotbollskamrater under fritiden vilket visar att utåtriktad i det offentliga, under 

fotbollsträningarna och fotbollsmatcherna, visar de den så kallade offentliga bilden av 

ungdomarna själva om hur de offentliga vill att de ska vara. I icke-elitsatsande föreningen 

umgås de med sina fotbollskamrater även på fritiden, vilket betyder att ungdomarna kan även 

använde sin bakre region där de kan vara sig själva och den självbild som de egentligen har. 

Den sociala identiteten formas och skapas genom sociala interaktioner där individer 

identifierar sig med eller väljer bort andra individer. Det gör de även i den icke-elitsatsande 

föreningen där det även finns sociala grupperingar, medan i den elitsatsande finns det både 

sociala grupperingar men även grupperingar om vilka som får vara med i laget som spelar 

matcher och vilka som inte får vara med, vilket betyder att de väljer bort fler individer än vad 

de gör i den icke-elitsatsande föreningen.  

I de icke-elitsatsande föreningarna arbetade de för att ha en god moral och attityd på 

träningarna och matcherna. De lär sig regler under fotbollsmatcher, om vad som är tillåtet och 

otillåtet vilket de överför till det verkliga livet. Dessa ritualer kan upprätthålla ordningen eller 

manifestera fotbollens kultur och värderingar. Den mikrosituationella handlingen kan 

återspegla sig i ritualer i makrostruktur som något större. Denna ritual kan hittas genom hela 

vardagen, där situationer upprepas, om vilka beteende de har på fotbollsplanen och överför till 

vardagen. Det kan även vara tvärtom att yttre faktorer kan påverkas, hur de har det i familjen 

kan påverka hur de beter sig på fotbollsplanen. Därmed kan även yttre faktorer påverkas 

vilket vi inte fokuserat på i den här studien. Informanterna var alla överens om att tränaren har 

en viktig roll i ett lag. Informanterna beksrev att tränaren ska ha bra gemenskap med spelarna, 

ska kunna ge feedback, träningen ska vara välplanerad, de ska vara rättvisa och inte vara för 

snälla. Men även att spelarna ska ha respekt för sin tränare och lyssna. Vi kopplar detta till 

Scheffs begrepp hänsyn-emotionssystem. Genom interaktioner förhåller sig människor till 

varandra och dess aspekter. Genom den inre stolthet som spelarna finner genom en ömsesidig 

respekt i interaktioner leder till yttre positiva känslor för en individ inom verksamheten. 
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Kulturella drag i människor påverkas utav den interaktion som sker inne i organisationer. 

Organisationer skapar individer och ger dem en identitet. Den tillhörigheten som individen får 

genom organisationer ger också upphov till skillnader. Detta sker genom att skillnader om hur 

duktig spelaren är på idrotten förstärks och reproduceras genom att rekrytera och sortera 

människor efter typer av dessa skillnader i den elitsatsande föreningen. På så sätt skapar också 

den elitsatsande organisationen och upprätthåller en ojämlikhet mellan människor i det sociala 

landskapet. Desto starkare verksamheten förknippas med dess medlemmars identitet blir det 

också svårare att förändra organisationens ideologi. Den starka gemensamma kulturen som 

föreningen har blir svår att förändra. Även nya medlemmar jämförs med gamla medlemmar 

och skolas in i gamla mönster, regler och kultur som skapar starkt tryck på de nya att fortsätta 

på gamla vanor. Vår förförståelse bygger på att vi har varit fotbollstränare för ungdomar. När 

vi var fotbollstränare i en icke-elitsatsande förening var vi som tränare för att bygga upp en 

positiv sportupplevelse. Det skapa vi genom att inte elitsatsa och oavsett hur man var skulle 

det vara en trygg miljö för ungdomarna. Vår studie bygger på inre faktorer men vår 

förförståelse bygger också på att de yttre faktorerna också kan påverka den sociala identiteten 

för ungdomar. En kultur som man har i familjen utanför fotbollskulturen och hur de ser på 

sportupplevelsen som ungdomen utövar. Samverkan mellan förening och föräldrar kan bli 

bättre för att ungdomen ska få så bra sportupplevelse som möjligt. Därför med vår studie 

önskar vi att någon kan forska kring de yttre faktorerna och den sociala identiteten. 
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Bilaga 

Intervjuguide 
Inledande frågor om bakgrund (Tema erfarenhet fotbollsidentitet) 

1. Hur gammal är du och vad läser du i gymnasiet? 

 Hur mycket tid tar fotbollen från skolan och fritiden? 

 

2. Vad fick dig att börja spela fotboll i den föreningen du tillhör just nu? 

 

 

 

3. Kan du berätta om din bakgrund inom fotbollen? 

 

 Du får gärna berätta om hur du började spela fotboll, om elitsatsning, om du har bytt 

klubb osv. 

 

 Vad driver dig att fortsätta spela fotboll? 

 

 

Tema: Social identitet utifrån inre faktorer 

 

4. Finns det en uppdelning i laget? 

 

 

5. Hur tycker du att en tränare ska vara och hur viktigt är det här? 

 

Tema: Social identitet utifrån fotbollskultur 

6. Träffas du och dina fotbollskamrater även på fritiden? 

 

7. Hur tror du att fotbollen har påverkat dig? 

 

8.  Om du kunde förändra tre saker i din förening för att göra den bättre för ungdomar, 

vad hade du gjort då? 

 

 

9. Hur tror du att föreningens arbete påverkar dig? 

 

10.  Hur tror du andra ungdomar som inte är föreningsmedlemmar uppfattar din förening 

som? 
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