
Högskolan i Halmstad

Sektionen för Hälsa och Samhälle

Idrottsvetenskapligt program

C-uppsats, 15 hp

Fotboll <3 Pengar = Sant
- Fotbollstränares tal om avlönade amatörspelare och hur det påverkar 

konstruktionen av laget

Fredrik Johansson och Stefan Magnusson

Handledare: Eva-Carin Lindgren 

Examinator: Vaike Fors 

Höstterminen 2011

1



Förord

Vi vill passa på att tacka de personer som har hjälpt oss med denna studie, först och främst ett 

stort tack till deltagarna i våra intervjuer, tack för att ni hjälpte oss med att besvara våra 

frågor. Samtidigt vill vi passa på att tacka vår handledare Eva-Carin Lindgren för all hjälp vi 

har fått och den inspiration du har varit under studiens gång. Vår handledningsgrupp, Povel, 

Claes, Hampus och Daniel, ett stort tack till er för det stöd ni varit och de diskussioner vi har 

haft mellan oss.

Stefan och Fredrik

Halmstad, januari 2012

2



Titel                        Fotboll <3 Pengar = Sant

Författare              Stefan Magnusson & Fredrik Johansson

Sektion                  Sektionen för hälsa och samhälle, 

Högskolan i Halmstad, 

Box 823, 301 18 Halmstad

Handledare            Eva-Carin Lindgren

Tid                          HT. 11

Sidantal                  22

Nyckelord              Fotboll, ekonomi, amatörlag, konkurrens

Sammanfattning  

Pengar får allt mer betydelse inom idrottsvärlden. 

Sponsorintäkter, publikintäkter samt merchandise är 

viktiga inkomstkällor för föreningar. Pengarna 

används sedan till att bland annat betala sportchefer, 

tränare spelare, etc. Detta gäller framförallt större 

föreningar som håller till på elitnivå och i den här 

studien ska vi som författare försöka att belysa vad 

som kommer till uttryck bland fotbollstränare när de 

talar om vad det innebär att ha avlönade spelare i ett 

amatörlag, samt hur det påverkar konstruktionen av 

laget. Urvalet i studien är från fotbollsföreningar från 

västra Sverige där sex stycken tränare har valts ut. 

Tillvägagångssättet vid datainsamlingen var intervjuer 

där vi som författare hade en ”face to face”- intervju 

med deltagarna. I studien visar det sig att tränarna 

ställer sig positivt till att avlöna vissa spelare i ett 

fotbollslag dock att det däremot kan missgynna de 

övriga spelarnas utveckling som fotbollsspelare. 
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Introduktion

Det är många som berörs av och ägnar sig åt idrott av alla möjliga slag, och i lagsporter finns 

det bara ett visst antal platser i laget vilket gör att vissa spelare får stå på sidan av. Det är 

tränarna i lagsporter som avgör vilka som ska få spela och vilka som ska få sitta bredvid. 

Tränare är därför de som har mest makt och mest inflytande över idrottare och är en av de 

viktigaste variabler till en god lagsammanhållning lagets tränare, speciellt varje enskild 

ledares ledarstil spelar in för detta. Varje tränare för olika idrotter, har sitt eget unika sätt, för 

att idrottarna ska få förtroende för honom/henne och ett eget sätt att bemöta idrottarna och 

deras lagkamrater. Det är underförstått att tränare har makt över sina idrottsmän, men om det 

inte utnyttjas på rätt sätt så kommer idrottarna inte att kunna kommunicera med tränare och 

andra lagkamrater (Aghazade & Kyei, 2009).

Inom fotboll är det de högst avlönade spelarna som oftast ställer de högsta kraven på sina 

tränare samt klubbar om att just de måste få spela. Ofta i massmedier framställs konflikter 

mellan dessa parter. Det finns situationer då tränare och klubb ställer vissa krav på sina 

spelare som de måste uppfylla för att öka sina chanser till mer speltid. Ett exempel på en 

sådan situation var när Liverpool FC började ställa krav på en av sina dyraste spelare i 

klubbens historia, Andy Carroll. De tyckte bland annat att han skulle börja ”bygga” mer 

muskler, alltså bli starkare för att passa in i tränarens tänkta spelidé (Jönsson, 2011). Det finns 

dock exempel på ombytta roller, när spelare ställer krav på sina klubbar. Amadou Jawo, 

Allsvensk fotbollsspelare i IF Elfsborg, fick för lite speltid enligt honom själv och ställde då 

olika krav på sin klubb. Han ställde bl.a. krav på klubben att om han inte lovades mer speltid 

till kommande säsong så övervägde han att lämna för en ny klubbadress (Svensk fotboll, 

2011).  I de låga divisionerna, från division fyra och lägre, i Sverige kan även liknande 

problem uppstå. De spelare som tränaren anser vara bäst får ekonomisk ersättning för att inte 

lockas till andra föreningar så att de kan uppnå sportslig framgång med sin nuvarande 

förening istället. 

Tränare och klubbar vill såklart att deras spelare som kostar väldigt mycket både att värva och 

att betala ut lön till ska spela och kunna prestera sitt yttersta hela tiden. Det är en sak när det 

gäller färdiga proffs, spelare som varit med i sådana kretsar under en längre tid och vet hur 

saker och ting skall hanteras, men när unga fotbollspelare blir ungdomsproffs så finns oftast 

en agent som hjälper sina klienter med att göra rätt val. Löner inom amatörfotbollen där 
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ungdomsspelare startar sin karriär betalas ofta under bordet och det pratas inte öppet om det 

och att svarta löner förekommer inom idrotten är inget nytt. Sveriges radio gjorde en 

enkätundersökning där nästan alla klubbfunktionärer från olika idrottsklubbar svarar att det 

förekommer svarta pengar inom idrotten och 13 procent vet att den egna klubben betalat 

svarta pengar. Det tycks som om svarta pengar på amatörnivå inte är ovanligt och det är svårt 

att veta vilka som fått betalt då pengarna betalas under bordet och inte blir bokfört (Idrottens 

affärer, 2005, & Digréus, Bodin och Foresti, 2004).

Denna uppsats fokuseras framförallt i hur fotbollstränare och före detta fotbollstränare i de 

lägre divisionerna, division fyra och lägre, talar om hur icke- etablerade spelare på amatörnivå 

konkurrerar med avlönade spelare. Definitionen av problemet blir att avlönade spelare i ett 

amatörlag i viss mån kan ”driva” undan övriga spelare, från egna föreningen, från en plats i 

A-truppen då klubben anser att de spelare som blir betalda måste få spela oavsett om det 

gäller svarta pengar eller korrekt avlöning. I ett tävlingsmoment inom ett fotbollslag, som i 

detta fall är konkurrenssituationen mellan spelarna för att få en plats i laget, för att nå 

sportslig framgång, men även individuell utveckling hos spelare, behövs ett rättvist 

förhållningssätt till konkurrensen där alla kämpar om platserna i laget på lika villkor. Ett syfte 

som kan verka självklart vid ett tävlingsmoment är att främst utse en vinnare bland 

konkurrensen till att få spela i ett fotbollslag. Vinnare vid en sådan situation skulle då bli 

spelaren som tar en startplats i laget och förloraren skulle då vara spelaren som inte tar en 

plats. Det finns också i en sådant konkurrenssituation ett inbyggt idrottsligt ideal som säger att 

en deltagare alltid bör göra sitt bästa för att vinna inom det givna jämlikhetsidealet. Detta 

ideal ger uttryck för att idrott i sin utgångspunkt grundas av att alla deltagare oberoende av 

bakgrund blir jämlika och kan på lika villkor tävla enligt de fastställda reglerna samt att 

tävlingarna avgörs utifrån de jämlika villkoren (Lindfelt, 1999). Det blir svårt för de egna 

juniorerna att ta plats i laget om de ekonomiskt ersatta spelare alltid får speltid just för att de 

är avlönade. De egna spelarna kan få svårt att motivera sig att ta en plats om det känns lönlöst. 

Det finns utifrån detta en ambition att försöka synliggöra hur det talas om fenomenet, ”att 

avlönade spelare ska spela i förmån till spelare som inte har ekonomisk ersättning, bara för att 

de får betalt från klubben”.
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Syfte

Syftet var att belysa vad som kommer till uttryck då fotbollstränare talar om vad det innebär 

att ha avlönade spelare i ett amatörlag och hur detta påverkar konstruktionen av laget.

Frågeställningar

● Vad kommer till uttryck bland fotbollstränare när de talar om vad som avgör att 

spelare får chansen respektive inte får chansen att platsa i A-laget?

● Vad kommer till uttryck bland fotbollstränare när de talar om avlönade spelare på 

amatörnivå? 

● Vad kommer till uttryck bland fotbollstränare när de talar om icke- etablerade spelares 

utveckling och lärande när de konkurrerar med etablerade spelare som har ekonomisk 

ersättning för att spela?

Bakgrund

Nedan följer en bakgrund om fotbollens framfart både nationellt och internationellt, hur 

fotbollen har vuxit sig till det den är idag. Genom artiklar, rapporter och uppsatser beskrivs 

allt från fotbollens professionalisering, hur den blev en viktig social del i vår värld, 

ekonomins betydelse för fotbollen genom åren och även etik och moral inom fotbollen som 

sport. Det är viktigt att belysa dessa områden i denna studie för att få en inblick till fotbollens 

värld och hur den har utvecklats till vad den är idag för att få en större förståelse för 

frågeställningarna i studien. 

Begreppsdefinitioner 

Amatör - Är en person som ägnar sig åt en verksamhet utan att ha det som yrke 

(Nationalencyklopedin, 2011).

Etablerad spelare – Enligt Nationalencyklopedin så är en etablerad person en som nått ett 

högt erkännande. Vår definition är en spelare som har en ordinarie plats i truppen, alltså har 

denna spelare nått ett erkännande inom gruppen. 

8



Professionaliseringen 

Forskning om idrott och globalisering har ökat under de senaste femton åren. En förklaring 

till detta är givetvis att idrotten har blivit allt mer globaliserad: ett ökat medialt genomslag, 

ökad kommersialisering och professionalisering som också hänger samman med 

arbetskraftsmigration av idrottare. Här är fotbollen kanske det tydligaste exemplet på ökad 

globalisering. En artikel visar att det är viktigt att se relationer mellan idrottens processer och 

andra samhälleliga processer; i detta fall internationell migration och globalisering – för att se 

de gemensamma liksom specifika dragen för fotbollen respektive samhället (Fundberg, 2009).

 Från de första spelarkontrakten inom svensk fotboll i slutet av 1960-talet och heltidsanställda 

spelare på 1980- talet till dagens ungdomsproffs finns tendenser till ökad kommersialisering 

och paternalism, till exempel agenter som sköter kontrakten åt spelarna och storklubbar som 

får stora delar av sina inkomster från reklam och försäljning av souvenirer och ökade 

biljettpriser. Med professionalisering avses här förändringen från lek till allvar; med bland 

annat en rationell organisation och yrkesroller som är formellt kopplade till en formell 

utbildningsverksamhet och som utövas på heltid. Här är det intressant att denna 

professionalisering berör allt yngre åldrar (Redelius, 2002).

 

 Den svenska fotbollens utveckling har genomgått tre faser sedan amatöriseringen i svensk 

fotboll togs bort 1967. Dessa tre faser kan sammanfattas hur utvecklingen gått från ”lek”(fas 

1) till ”allvar”(fas 2). Här menas inte att det blir allvar istället för lek utan att allvaret blir 

viktigare än leken. Den tredje och sista fasen kallas ”spektakel”. Här har fotbollen nått den 

nivå där vi är idag, där samverkan mellan lag och publik, mellan förening och sponsorer. Den 

svenska fotbollens professionalisering gällde främst kontraktering av spelare och att dagens 

elit fotbollsföreningar kan jämföras med professionella organisationer (Fundberg, 2009; 

Billing et. al, 1999).

Idrotten som socialisation

Socialisation genom idrotten, avser de kunskaper, färdigheter och värden som förvärvats 

genom idrottslig verksamhet. Idrotten blir i detta perspektiv ett medel, ett instrument för att 

överföra samhällets allmänna normer och värdesystem till kommande generationer (via 

idrottens norm och regelsystem). Då socialisation är en aktiv läroprocess och en social 

utveckling som förekommer när människan samspelar med varandra och blir bekant med den 
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sociala värld som de lever i. Det ses som en process genom vilken individer kan utveckla 

sociala karaktärer som är det möjligt för dem att passa in i samhället och bidra till dess 

process (Nilsson, 1988; Coakley, 2001)

När det idag talas om en förlängd ungdomstid så tar ungdomsproffs inom fotbollen flera kliv 

in i ett tidigt vuxenliv. Disciplin och ansvar kring frågor som ekonomi, hälsa och arbete/fritid 

är exempel på ett kliv från ungdom till vuxen. Dessutom tycks ansvar och disciplin 

genomsyra vardagen för ungdomsproffsen. Detta stärker bilden av fotboll och annan idrott 

som en fostringsmiljö i vilken ungdomar mognar i (Fundberg, 2009, Lagergren, 2009).

Larsson och Fagrell (2010) menar att ett centralt kunskapsområde inom pedagogiken är hur 

samhället organiserar och kontrollerar fostrans- och undervisningsprocesser. Fotbollen i detta 

sammanhang kan ses som en utbildningsplattform där äldre ungdomar kan ta del av 

erfarenheter och kunskap från ledare och äldre spelare. Den pedagogiska forskningen riktar 

sitt kunskapssökande mot frågor som rör uppfostran, undervisning och läroprocesser. För att 

förstå hur ungdomar och vuxna socialiseras in i och påverkas av skilda kulturer, måste man 

skaffa sig kunskap om dessa kulturer och i vilka sammanhang inlärningen äger rum 

(Engström, 2002).

Fotboll är en lagsport och därför så lämpar sig fotboll för att på ett mer samarbetsmässigt 

lagarbete, genom minimering av “stjärnsyndromet”, alltså att någon spelare spelar mer för sin 

egen skull och struntar i lagets bästa, och minskar därmed riskerna för att det ska uppstå fel i 

spelet. Idrottsmän är mest motiverade när de känner att en personlig framgång är beroende av 

deras färdigheter och prestation och de förlänger sitt deltagande när de är internt motiverade 

och de sliter inte heller ut det roliga med konceptet fotboll, oavsett ålder (Stewart och Meyers, 

2004).

Ekonomins betydelse för föreningar och prestationer

Via ungdomarnas involvering i idrott, genom vuxnas deltagande i tävlings-, motions-, eller 

rekreationsidrott och medias informerande av olika idrottshändelser så får idrotten stort 

utrymme i människans liv. Dessutom så ses i bakgrunden ekonomiska intressen växa sig 

starkare och bli allt mer styrande. Fotbollslag som håller till på elitnivå har två huvudsakliga 

inkomstkällor. Dessa två är biljettförsäljning och sändningsrättigheter, dessa står för hela 80% 

av lagets intäkter. En annan ekonomisk stöttepelare inom lagsporter, framförallt inom 
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amatörföreningar, är att det i vissa föreningar finns spelare som arbetar ideellt för att stödja 

föreningens ekonomi, det finns exempel på detta inom både den svenska elitfotbollen samt 

amatörfotbollen. Det finns därför en rad viktiga frågor som måste ställas om idrotten i vårt 

samhälle (Zhang & Lam, 2002, Andreasson, 2010; Engström, 2002).

Etik och Moral

Ett till synes självklart syfte som tas upp vid tävlingsmoment är att främst utse en vinnare. Det 

finns olika tolkningar av ett konkurrens- och tävlingsideal där vissa menar att idrottaren ska 

prestera sitt yttersta för att få spela till förmån framför andra, medan vissa istället pratar om 

hur man ska förhålla sig till motståndaren. Ett aktuellt förhållningssätt är idrottsligt ideal, som 

bygger på att vinnaren likaväl som förloraren är värd all respekt som idrottare om de under 

rådande omständigheter alltid gör sitt yttersta för att vinna eller nå bästa möjliga prestationer. 

Spänningen mellan en vinnare och en förlorare uttrycker i själva verket själva grundtanken i 

den idrottsliga tävlingen. Detta konkurrens- och tävlingsideal kan vändas så att den så kallade 

”förloraren” är spelaren som inte lyckas ta en plats i laget, medan ”vinnaren” är han/hon som 

är etablerad startspelare i laget. Begreppet ideal uttrycker i detta sammanhang en strävan till 

att i den idrottsliga tävlingsverksamheten så långt som möjligt förverkliga förutsättningar för 

en god och rättvis tävling (Lindfelt, 1999).

Teoretisk referensram

De teorietiska utgångspunkter som används i studien är Bourdieus begrepp habitus, kapital 

och fält och socialkonstruktivism. Dessa tre begrepp användes för att undersöka tränarnas 

uttryck om syftet och om det finns olikheter eller likheter i deras tal.

Habitus

Genom att en människa vistas i många olika sociala miljöer under sitt liv så tillägnar han/hon 

sig olika sätt till att förhålla sig och agera, alltså individen tillägnar sig ett habitus. Alla har ett 

habitus och med hjälp av detta gör det att man kan agera på ett naturligt sätt i olika sociala 

miljöer. Genom att individer har skilda inlärningsmiljöer under sin uppväxt skapas också 

skilda habitus (Carle, 1998 och Bourdieu, 1993). 

Individer som fotbollstränare är, så har de skilda inlärningsmiljöer både som person och 

tränare. På så vis får de även olika habitus och genom deras habitus får de också olika syn på 
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hur deras lag ska skötas och vilka som de anser är viktiga egenskaper hos sina spelare för att 

laget ska fungera och få positiva resultat både på utvecklings- och resultatsidan. Det är också 

genom tränares habitus som olika diskurser kan komma till uttryck. 

Kapital

För att en person ska kunna vara en del i sin praktik eller ett visst fält krävs det tillgångar i 

form av kapital. Kapital kan kort beskrivas som egenskaper eller kunnande hos enskild 

individ. Symboliskt kapital är det mest generella inom Bourdieus fyra olika kapital, förutom 

symboliskt- så finns även socialt-, ekonomiskt- och kulturellt kapital. Inom idrotten och 

kanske speciellt lagsporter skulle man kunna säga att det symboliska kapitalet är det 

viktigaste. Det symboliska kapitalet är olika beroende på i vilket fält man är, kapitalet blir 

viktigt först när andra inom samma konkurrensfält ser ett värde i dennes persons kapital 

(Broady, D, 1988). 

Inom fotbollen som är en lagsport så erkänns spelarnas egenskaper som viktiga först när 

lagkamraterna har en egen tanke om vad de anser vara av värde hos sina lagkamrater och 

tränare, det som är viktigt är alltså vilka egenskaper som gruppen ser som viktiga. Till 

exempel så om en spelare är väldigt snabb och anser att det är en viktig egenskap inom fotboll 

så är det ändå inte av värde om inte resten av gruppen som han tillhör ser snabbhet som 

viktigt. 

Fält

Fältet inom fotbollen som sport kan ses som de olika positioner som finns i laget, i 

fotbollslaget så finns det 11 platser som spelarna slåss om, dessa platser är fältet. I fotbollen 

så är en stor del för spelarna att inom laget slåss för sin position, att visa sig från sin bästa sida 

för att tränaren ska få upp ögonen för en och genom detta få en plats i laget. Här kommer 

spelarnas olika kapital att spela roll, under striderna om platser i laget så är spelarnas kapital 

dess insatser och sedan värderas de olika kapitalen olika vilket ger resultatet i vilka som får 

plats och vilka som inte får plats i laget. Olika fält har också olika specifika vinster och 

intressen som står på spel i striderna om en plats (Broady, D, 1988 och Bourdieu, P, 1997). 

Sammanfattningsvis, genom Bourdieus begrepp habitus att individer har skilda 

inlärningsmiljöer och får också olika habitus så kan man koppla det till det 

socialkonstruktivismens perspektiv genom att individer använder språket inom sin miljö och 

12



får genom detta olika personligheter som de formar omvärlden med. Socialkonstruktivismen 

och habitus går ihop på så sätt att ingenting är sant och att allting kan ändras efter situation 

och person. Winther Jörgensen et al, (2000) menar dock att de gemensamma sanningar som 

skapas av verkligheten ändå i specifika situationer är relativt förpliktande och innebär att 

individen är väldigt begränsad i sitt agerande, så som fotbollstränare inom en förening där 

olika situationer kräver olika agerande. Fotbollstränarnas förställningar styrs delvis av de 

maktrelationer som de och spelarna i laget konstruerar. Det innebär att även makt förstås som 

en social konstruktion genom att människors sociala processer reglerar den sociala världen så 

att vissa mönster upprätthålls medan andra inte. Maktrelationer som finns i ett fotbollslag, 

mellan fotbollstränare och spelare, kan därmed sägas styra deras handlingsutrymme (Burr, 

2003).

Metod

Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt är socialkonstruktivism. Socialkonstruktivism 

förklarar hur människor talar om och formar sin sociala verksamhet. Man kan säga att 

socialkonstruktivism utformar sin egen kunskap i samspel med andra individer, denna 

kunskap förnyas eller snarare byggs på hela tiden när nya erfarenheter kommer till personen i 

fråga. Socialkonstruktivismens perspektiv utgår från att förståelsen av ett fenomen eller ett 

ting är beroende av språket och hur vi genom detta uttrycker och tolkar och därigenom också 

formar omvärlden (Börjesson, 2003; Dahlin-Ivanoff, 2011; Lagergren 2009 och Winther 

Jörgensen et al. 2000). Under studiens gång så har empiriska fakta legat som grund för 

forskandet men det har inte funnits någon uteslutning av teoretiska föreställningar, därmed så 

har ett abduktivt förhållningssätt varit det centrala i metoden (Fejes och Thornberg, 2009).

Urval

Forskningen ska inrikta sig på människor som valts ut med utgångspunkt i deras betydelse för 

forskningsfrågorna. Det är viktigt med kriterierna för urvalet, redogörelsen måste beskriva hur 

datakällorna identifierade och hur de valdes ut (Denscombe, 2004). Forskningsfrågorna som 

är ställda i denna studie krävde intervjuer från personer som är förankrade i sporten, så det går 

inte att slumpmässigt göra sitt urval av informanter. Urvalet av de tränare som kom att ingå i 

studien gjordes genom att dessa tränare har de har kunskaper och erfarenheter som är viktigt 
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för att nå studiens syfte. Urvalet i denna studie är valt efter de kunskaper och intresse som 

individerna förhåller sig till det valda ämnet eftersom de är väsentligt.

Intervjudeltagare i denna studie har valts ut eftersom de har kunskaper, erfarenheter och 

åsikter som är av intresse för forskningen. De valdes just för att de är insatta i och har 

erfarenheter av det ämne som ska diskuteras men också för att de kan ha olika perspektiv på 

det (Dahlin-Ivanoff, 2011).  Kontakt togs med de utvalda tränarna med hjälp av mail där en 

förfrågan skrevs om ett deltagande var av intresse. Sedan skickades en beskrivning av arbetet 

med i mailet samt vad studiens syfte var. När deltagarna svarat om att de ville vara 

medverkande i studien så togs även telefonkontakt med tränarna för att få en personlig 

kontakt och vidare kunna bestämma tid och plats för intervjuerna.

Urvalet blev till sist på sex stycken tränare från fotbollsföreningar från västra Sverige där fem 

lag huserade i föreningar från division 4 eller lägre, samt ett juniorlag som tillhörde en 

förening från en högre division . Den yngsta tränaren var född 1988 och sedan var intervallet 

till den äldsta tränaren 16 år, som var född 1972. En stor spridning på tränarnas ålder valdes 

för att försöka få det ur olika perspektiv då det kan skilja mellan vilka erfarenheter de har 

samt hur de själva tänker kring ämnet. Dessutom så valdes det vid urvalet av föreningar att 

inte bara intervjua tränare från lag i närheten av större orter utan även från glesbygden utifall 

det skulle skilja något vid resultatet.  

Intervjuer

Styrkan med intervjuer som datainsamlingsmetod, ligger i att man får ett djup och nyanser i 

sina svar. I en intervjustudie så tolkas den insamlade författaren till studien. Efter att 

insamlingen gjorts är sedan författaren ute efter att kartlägga och presentera hur olika 

människor talar om olika begrepp eller fenomen. Just kvalitativa studier handlar ofta om hur 

människor talar om och vilka konsekvenser detta medför i den sociala verkligheten (Larsson, 

2002).

Till en början var det osäkert hur många intervjuer som skulle behövas för att få ett trovärdigt 

resultat när senare, den insamlade data skall redovisas. Vid sex till åtta personer ur en särskild 

grupp ökar säkerheten att man fått ett material som är relativt oberoende av enskilda 

individers väldigt personliga talan om frågan som ställs i studien (Eriksson-Zetterqvist och 
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Ahrne, 2011). Detta styrker att vårt deltagarantal är tillräckligt stort för att materialet ska vara 

tillförlitligt för denna studie. 

De teman som användes i intervjuguiden var ”konkurrens till A-truppen”, ”Utveckling” och 

”Ekonomiska förmåner”. Dessa teman togs fram genom att utgå från de frågeställningar vi 

hade formulerat för studien. Utifrån dessa teman formulerade vi sedan intervjufrågor som 

skulle vara till hjälp för att till slut få fram resultat där vi kunde få svar på frågeställningarna 

(Se bilaga 1).

Vid intervjutillfällena så var vi en och en (face to face) med tränarna, vilket gav tre intervjuer 

var alltså, och detta för att tränaren skulle känna sig mer säker och slippa känna sig utfrågad, 

så att det istället blir en lättsam intervju utan press. För att intervjuerna skulle vara så 

identiska som möjligt så använde vi oss av en intervjuguide för att frågorna inte skulle bli 

alltför spridda. Intervjuerna spelades in via telefon vilket underlättade transkriberingen av 

empirin och längden för intervjuerna varierade beroende på svaren men de låg runt 25-30 

minuter per intervju.

Dataanalys

I det första steget i dataanalysen bearbetades det empiriska materialet på ett mer induktivt sätt, 

med att relevanta meningsbärande enheter tolkades i förhållande till den teoretiska 

referensramen. Därefter kunde ett mer deduktivt arbetssätt användas på så sätt att de 

kategorier som framträtt genom den teoretiska referensramen kunde tolkas genom 

frågeställningen. Rensningen av material som är nästa steg är ett kritiskt ögonblick vid 

forskning. Å ena sidan kan inte allting inkluderas, det vill säga alla intervjucitat i denna studie 

som inte svarade på forskningsfrågorna och syftet. Detta är viktigt i annat fall är det lätt hänt 

att favorittesen underbyggs och aldrig problematiseras, att ett alltför enkelspårigt resultat 

formuleras (Rennstam och Wästerfors, 2011). För att underlätta valen av det relevanta i 

materialet så lästes intervjutexterna igenom flertalet gånger för att helhetsbilden av texterna 

skulle bli större, så att det skulle vara lättare att plocka ur det viktigaste och mest relevanta för 

de meningsbärande enheterna. Dessa meningsbärande enheter kondenserades senare till mer 

begripliga och sammanfattande meningar, för att sedan kodas. Dessa koder jämfördes genom 

att leta efter skillnader och likheter för att det på ett enkelt och smidigt sätt skulle kunna 

framträda uppenbara kategorier ur gemensamma koder (Graneheim & Lundman, 2004). 

15



Fördjupad analys av kategorier är något som vi använt oss av i arbetet av data analysen. Av de 

teman som arbetats fram under studiens gång, som redovisas i resultatdelen, kommer det att 

dras slutsatser och sammanställningar om hur tränarna har uttryckt sig under 

intervjutillfällena.

Det sociala sammanhanget som kom att ligga i fokus var hur tränare talar om spelare som inte 

är etablerade i ett fotbollslag och hur de kan slå sig in som etablerad fotbollsspelare i 

konkurrens med de ekonomiskt avlönade spelarna. 

Här ställs teorier och metoder upp för att teoretiskt kunna problematisera och empiriskt 

undersöka sambanden mellan de kategorier som tagits fram. I den här studien så belystes 

social och kulturell utveckling utifrån ledarnas perspektiv. Det sociala sammanhanget som 

kom att ligga i fokus var hur tränare talar om spelare som inte är etablerade i ett fotbollslag 

och hur de kan slå sig in som etablerad fotbollsspelare i konkurrens med de ekonomiskt 

avlönade spelarna. 

Etiska överväganden

Inom forskning om människor så är det viktigt att ta hänsyn till de fyra forskningsetiska 

principerna informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

För att ta hänsyns till informationskravet så informerades undersökningsdeltagarna om deras 

uppgift i projektet och de fick veta vilka villkor som gällde för deras deltagande och även 

vilket syfte studien hade. Vidare blev de även informerade om att det är frivilligt för dem att 

ingå i studien och att de har all rätt att avbryta sin medverkan när de vill. Den information 

som vi delade med oss av innehåll allt som möjligtvis kan påverka deras villighet att 

medverka i studien. Vi skrev ett missivbrev (se billaga 2) där all information om deras 

rättigheter i studien som de fick läsa innan vi genomförde intervjuerna. Samtyckeskravet, 

deltagarna fick ge sitt samtycke om undersökningen till oss innan studien kunde sättas igång 

och deltagarna hade rätt att självständigt kunna bestämma hur länge och på vilka villkor de 

skulle delta. Det också är viktigt att deltagarnas personuppgifter och andra uppgifter ska ges 

största möjliga konfidentialitet och dessa förvarades på sådant sätt att inga obehöriga kunde få 

tillgång till dem. Eftersom att det kan vara känsliga uppgifter som lämnas så är det viktigt att 

inga utomstående skulle kunna ta del av dem. Detta beskriver hur vi tagit hänsyn till 

konfidentialitetskravet. Det sista kravet, nyttjandekravet innebär att uppgifter som är 
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insamlade för forskningsbruk inte användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften. Uppgifter om enskilda personer får bara användas för 

forskningsmål (Vetenskapsrådet, 2002).

Ett viktigt hänseende i framförallt intervjustudier är att informanterna kan garanteras att 

insamlad data skall hanteras konfidentiellt, att identifierbara uppgifter som namn, datum, 

platser och eventuellt händelsesekvenser anonymiseras i rapporten och inte kommer ut. Ett 

exempel som vi använt oss av för att skydda informanternas identitet i studien var att använda 

oss av pseudonymer istället för individernas eller organisationens riktiga namn, t.ex. ”person 

x”, ”sportchef 1” eller andra liknande pseudonymer (Denscombe 2004, Öberg 2011). 

Det kan vara känsligt för många när en forskare kommer att vara närvarande i deras 

vardagliga miljö. Eftersom att det är en hel verksamhet som den här studien kommer att 

hämta data ifrån så måste ett godkännande från alla som skall studeras ges. Detta fick de 

medverkande i intervjuerna godkänna efter att de har läst ett missivbrev (se bilaga 2), som är 

en skriftlig redogörelse om vilka hänsynstaganden som kommer att göras under studien. Vi 

har dessutom skyldighet som författare att förbinda oss att upptäcka och rapportera ting som 

talas om så korrekt som möjligt, utan att låtas påverka av hänsynstaganden som inte är sanna. 

Att vi inte får hitta på eller vrida på information så att sanningen förvrängs (Denscombe, 

2004). 

Övrigt är det viktigt att vara tydlig med att deltagandet var frivilligt och att deltagarna har rätt 

att säga ifrån eller välja att inte fortsätta vara med i undersökningen om de inte vill, detta har 

framgått i missivbrevet så deltagarna varit medvetna om vad som gällt. Deltagarna ska inte 

heller påverkas negativt av att vara med i forskningen, då en sådan studie som denna kan 

påverka deltagarnas liv på något sätt efter studien.

När en studie av denna typ utförs i organisationer/föreningar är det viktigt att skydda dess 

identitet. Både vad gäller människor i föreningen samt föreningen själv. Om däremot ett 

godkännande har getts av de inblandade informanterna, som måste vara skriftligt, kan vi som 

forskare publicera verkliga namn och identiteter. I denna studie så är dock namnen på 

informanterna och deras förening oviktigt, och vikten kommer istället att ligga på innehållet i 

diskussionen som framkommer i fokusgruppen (ibid).
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Resultat

Resultatet grundar sig på intervjuer med sex fotbollstränare från västra Sverige från olika 

föreningar som har ett A-lag i division 4 eller lägre. Undantaget är en tränare som är 

juniortränare för ett elitlag men är från samma område som de övriga lagen. 

Den empirinära analysen resulterade i fyra olika teman, där temat Ekonomisk ersättning kan 

lätt skapa krav och avundsjuka bestod av Pengarnas betydelse och Krav. Temat Tränare,  

rutin och prestation avgör vilka som ska spela bestod av Rutin och Prestationens betydelse. 

Det tredje temat, Pengar ger snabbare framgång bestod av Spela för pengar samt Spela med 

hjärtat och det sista temat Eget ansvar för sin utveckling bestod av Ansvar och Utveckling(se 

tabell 1).

Tabell 1 En översikt över de kategorier och teman som konstruerats utifrån 

empirin.

Kategorier Tema

Pengarnas betydelse Ekonomisk ersättning kan 

lätt skapa krav och 

avundsjuka

krav

Rutin Tränare,  rutin och 

prestation avgör vilka som 

ska spela

Prestationens betydelse

Spela för pengar Pengar ger snabbare 

framgångSpela med hjärtat

Ansvar Eget ansvar för sin 

utvecklingUtveckling
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Ekonomisk ersättning kan lätt skapa krav och avundsjuka

I intervjuerna kom det på tal att inköpta spelare i amatörlag kan sprida avundsjuka bland de 

övriga spelarna i lägre divisioner och kan bidra till att en avundsjuka i laget sprider sig mot 

dessa spelare och att kraven blir större pga. att de är just avlönade. Jag tror att det kan bli  

gnälligt, speciellt om de här som har betalt inte levererar //...//”han kommer hit och får 

pengar och, och jag är minst lika viktig men får ingenting”. I vissa fall så kom det till uttryck 

hos tränarna att det kan vara lättare att godta att någon enstaka spelare får lön om man är en 

lagspelare som bryr sig om lagets bästa och om den avlönade spelaren gör väldigt bra ifrån 

sig. En av tränarna berättar hur han skulle reagerat på en sådan situation om han nu varit 

spelare. ”...hade han gjort jättemycket mål och varit jätteviktig för laget så hade jag som 

lagspelare godtagit det.” Detta talar tränaren om utifrån sitt eget perspektiv istället för 

spelarnas, och det kan ses som ett uttryck för hur spelarna bör hantera situationen istället för, 

som syftet är, tala om hur det är bland spelare i en konkurrenssituation ur en tränares 

perspektiv. När avundsjuka kom på tal så kom tränarna emellertid in på vilka krav som bör 

ställas på spelarna. Om en spelare som får betalt för att spela så ska han dessutom prestera 

därefter. ”Det bör ju vara mycket högre krav på just dessa spelare som får lön. Sen vet ja inte  

om man, det är ju klart att det bli en viss särbehandling, känns det som.”

Rutinen och prestationen avgör vilka som ska spela

Det framkom väldigt tydligt i tränarnas tal vad det är som gör att icke- etablerade spelare 

(framförallt juniorer) inte, eller i varje fall, sällan får chansen till att ta en plats i ett A-lag. Det 

som framförallt kom på tal var bristen på erfarenhet hos de övriga spelarna. Däremot när det 

talades om saknaden av rutin så hamnade tränarnas tal på att de spelare som inte är etablerade 

helt enkelt inte var tillräckligt bra, att kvalitén på spelarna var för dålig. Det pratades också 

om att tränarna inte skulle våga satsa på en exempelvis junior istället för en etablerad spelare, 

eventuellt en spelare som dessutom besitter ekonomisk ersättning för att få spela. 

“Det kan ju vara så enkelt att allt får mindre konsekvenser om man petar junioren istället för 

den erfarna spelaren.” 
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Vidare så talades det om i intervjuerna att det är upp till tränare att ta ut laget utan att “högre 

makter” så som styrelser ska lägga sig i. Då det ändå är klubben som betalar spelarna så vill 

de givetvis att spelarna som får betalt ska spela. Det kom till uttryck att det fanns enighet 

bland tränarna att det kan uppstå problem inom föreningen genom detta.

Det kom även till uttryck att det fanns en enighet hos tränarna att prestationen skall vara det 

som belyses i uttagningarna till matcherna. Även om man har avlönade spelare i laget så 

sänks inte kraven på de spelarna, utan de måste fortsätta att prestera på matcher och träningar 

för att få fortsatt speltid. En av tränarna beskriver sin syn på hur laguttagningarna ska gå till: 

“Man måste samtidigt prestera för att få spela matcher trots att dom har betalt. Man är inte 

given, inte i mina ögon i alla fall.” 

När tränarna talar om hur laguttagningarna fungerar när det finns avlönade spelare i sitt 

amatörlag så kan deras ekonomiska ersättning påverka om de får spela mer eller mindre. “Jag 

vet inte heller om man som tränare skulle våga peta den betalda spelaren.. Det är ofta mer 

erfarna och.. som har varit duktigare som får betalt, man tror ju mer på dom eftersom att  

dom får betalt.” Tränarna talade gemensamt om att avlönade spelare i amatörlag får mer 

speltid än övriga spelare. Samtidigt så kom det till uttryck hos intervjupersonerna att det är 

tränaren som bestämmer och inte pengarna om vem som ska få spela.

Pengar ger snabbare framgång

För att nå framgång på kort sikt kan användning av pengar, genom att betala vissa spelare för 

att komma och spela för föreningen, leda till snabba resultat. Detta är något som 

intervjupersonerna gav ett uttryck att vara överens om, men å andra sidan talades det också 

om att det ibland kan vara bättre att avlöna tränare istället för spelare. Detta för att få till ett 

mer långsiktigt tänk som det fanns ett uttryck om enighet bland tränarna, att långsiktighet är 

viktigt för att fotbollslaget ska fungera i längden. Några av tränarna säger att om man har 

resurser för att göra en satsning, så skall man självklart få göra det. Som en av tränarna säger i 

en av intervjuerna –

”Är det moraliskt rätt sett till de andra klubbarna i distriktet att göra en satsning med 

avlönade spelare? Men klart man ska få göra en sådan satsning om man har resurserna”

Medan en annan tränare säger –
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”Att veta att det finns en chans att kunna tjäna pengar på något man tycker är roligt kan vara 

en drivkraft som gör att man tar i mer på träning och match”  

Det talades bland annat om att pengarna kunde vara bra för att “sporra” spelarna till att vilja 

bli bättre samt att kunna tjäna pengar på något man tycker är kul. Tränarna kom också fram 

till att om man har pengar så ska man få använda dem till vad man vill så länge det görs på 

”rätt” sätt.  

“...att man måste få göra satsningar som sådana om man kan och vill, det kan ju inte finnas 

nå hinder där”

Det kom till uttryck av tränarnas uttalanden att man ska få göra satsningar där pengar är 

inblandade om man vill men de sägs samtidigt att inte någon av dem vill satsa med pengar. 

Det är dock en av tränarna som är tränare för ett lag ifrån XXX-stad och han säger bland 

annat att hans förening måste locka spelare med pengar för att få ihop spelare till en hel trupp 

inte för att nödvändigtvis nå framgång.

“...eftersom att det är så pass långt till träningar och matcher så måste vi locka med pengar.  

Men vi har sagt det att inga som bor i närområdet ska få någon ekonomisk ersättning. Bor 

man i XXX och spelar för XXX så gör man det för hjärtat liksom, fotbollen betyder nästan allt  

för den byn så det är inga konstigheter.”   

Ansvar för sin utveckling

Eget ansvar var framträdande i talet om spelarnas utveckling. Tränarna gav uttryck för att det 

är upp till spelarna själva att visa på träningar och matcher att de är tillräckligt bra. Tränarna 

talade om att spelarna måste leva fotboll och ha rätt inställning men det är också mycket 

individuellt från person till person på hur man hanterar vissa konkurrenssituationer. Nedan 

följer två exempel från olika tränare när de berättar om hur icke-etablerade spelare tar upp 

kampen om plats i laget med en avlönad spelare.

”Det beror på hur man är som människa. Vissa som slutar dom blir bara tjuriga och 

besvikna och bara struntar i det, sen finns det dom som bara bli förbannade och bara vill visa 

att dom kan ta en plats ändå och går in stenhårt i varje träning.”

En annan tränare uttrycker sig på liknande sätt om att ha avlönade spelare i truppen.
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”En del kan ju knyta näven och tänka så här, gör jag så pass bra, blir jag lika bra, så 

kommer ju jag säkert få pengar också. En del kan ju bli lite motsats effekt, att dom blir lite  

negativa mot dom andra”  

Tränarnas uttryck kring detta är att inställningen som spelarna har påverkar mycket om åt 

vilket håll deras utveckling går, om den blir positiv eller negativ. Genom att spela med 

betalda spelare så kan utvecklingen påverkas utifrån vilken inställning spelaren har. Antingen 

tar man större ansvar på träningarna och kämpar på eller om man inte kan hantera en sådan 

situation så blir utvecklingen negativ eller stillastående enligt tränarna. 

Diskussion

Metoddiskussion

I en studie som denna så lämpar sig en metod så som fokusgrupper, alternativt intervjuer, då 

man kan få djup och nyanser i sina resultat. Inledningsvis så gjordes ett urval av tränare från 

Västsverige. Snabbt kom svar på mail som skickats ut där det stod en beskrivning om studien 

samt vilka rättigheter som deltagare man hade, om de nu skulle vilja ställa upp på att vara 

med i studien. En erfarenhet som urvalet bidrog till var att fokusgrupper, som var den först 

tänkta datainsamlingsmetoden, inte skulle fungera då empirin skulle samlas ifrån olika ledare 

som kommer från olika delar av regionen och det visade sig att vi skulle få svårt att få fram 

datum och tider som skulle passa alla deltagare. Nya tankebanor var tvungna att användas och 

därefter så beslutades att använda intervjuer som datainsamlingsmetod istället för 

fokusgrupper. En nackdel med den försttänkta datainsamlingsmetoden visade sig vara att det 

skulle bli svårt att samla tränarna. Däremot så hade fördelen varit med fokusgrupper varit att 

få ihop en diskussion då deltagarna kunnat dela med sig av erfarenheter och på så vis kunnat 

ge ett brett resultat.  

En målsättning var att det i studien skulle innehålla deltagare från olika typer av föreningar 

sett till storlek (antal lag i föreningen) samt nivå (läge i seriesystemet). Urvalet blev inte fullt 

så bra som vi hade önskat (antalet tränare som ställde upp i studien), men tillräckligt brett för 

att ändå kunna genomföra intervjuer med de tränare vi fick tag på. Däremot så blev det en bra 

spridning på så vis att lag från olika typer av samhällen ställde upp, landsbygd samt större 

stad, och det ger en större helhetsbild av frågan än om det bara hade varit stadslag som 
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representerade denna studie. När urvalet stod klart så hade vi fått fram sex deltagare till 

studien. I de flesta undersökningar är enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne, (2011) även sex 

personer från en viss grupp ett för litet antal för att kunna vara representativt, och man 

behöver komma upp i åtminstone mellan tio och femton intervjuer. Om man ändå intervjuar 

cirka 6-8 personer ur en särskild grupp så ökar säkerheten att resultatet man får är relativt 

oberoende av enskilda individer. Eftersom våra intervjupersoner alla är tränare för fotbollslag 

i väst Sverige så är de från samma kategorigrupp vilket gjorde att vi tog beslutet att nöja oss 

med dessa sex. 

Resultatdiskussion

Resultat som framkom i studien visade att det fanns olika föreställningar om hur avlönade 

spelare får spela i förmån till icke etablerade spelare. Ett av de resultat som syns i studien var 

att tränarna uttryckte att det är främst det som spelarna presterar som ska ligga till grund för 

om de ska få speltid, inte om det tjänar pengar. Å andra sidan så talar tränarna om att det kan 

bli svårt att välja bort en spelare som är avlönad, samtidigt som att man kanske omedvetet tror 

mer på dem då de har betalt samt att de oftast är mer erfarna om de har betalt.  Enligt 

Bourdieus begrepp om symboliskt kapital, så har spelarnas olika egenskaper inget värde om 

tränaren/tränarna anser det motsatta. Inom fotboll som fält så kommer de olika spelarnas 

symboliska kapital att värderas olika av tränarna och därefter resulterar det i vilket kapital 

som är av värde och avgör vilka som får spela (Broady, 1988; Bourdieu, 1997; Peterson, 

2007). Tränarna uttrycker sig på så sätt att det finns olika aspekter som spelar in i om spelare 

får plats i laget eller inte.  Det kommer till uttryck genom detta att det finns olika 

föreställningar hos tränarna om vad som är viktigt hos deras spelare och vad som är mindre 

viktigt.

I resultatet framkom det även att tränarna talade om att det är tränarna som avgör vilka spelare 

som ska få spela från match till match, men så talades det i intervjuerna om att det finns 

klubbar där tränarna inte alls får välja helt själv, utan att styrelse eller liknande kan komma att 

lägga sig i uttagningen. Det fanns således föreställningar om att det är tränarens ansvar att 

uppmärksamma och avgöra vilka kvalitéer som ska premieras hos spelarna i laget då de är 

med vid varje tränings- och matchtillfälle och kan se vilka som presterar bäst. Tränaren har å 

ena sidan makt att avgöra vilka som får spela och vilka som inte får spela och därmed vilka 

förutsättningar som spelaren har att lyckas i framtiden. Maktrelationer som finns i ett 
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fotbollslag, mellan fotbollstränare och spelare, men även mellan tränare och styrelsen i 

föreningen kan därmed sägas styra handlingsutrymmet för spelarna (Burr, 2003). 

Fotbollstränarna talade å andra sidan om att det är svårt att välja bort en spelare som har 

ekonomisk ersättning just för att de är avlönade och för att de oftast har mer erfarenhet och 

rutin. Dessa erfarenheter hos spelaren formas av det förflutna som är aktörens egendom, och 

genom att en individ vistas i många olika miljöer under sitt liv så skapas dessa erfarenheter 

och individens habitus. Det kan vara en del i hur man hanterar situationen om att vara i en 

konkurrenssituation med avlönade spelare i laget (Carle, J, 1998). Ju starkare habitus de 

avlönade spelarna har, ju svårare blir det att sätta just de spelarna åt sidan till förmån för andra 

spelare och som det framkom av tränarnas uttryck så har just avlönade spelare oftast mer 

erfarenhet än oetablerade spelare, alltså ett starkare habitus. 

Resultatet visade att det fanns olika föreställningar bland tränarna om hur det är att ha 

avlönade spelare i en fotbollsförening på låg nivå. Några tränare uttryckte att det finns vissa 

spelare som inte accepterar att det ska finnas avlönade spelare i truppen och dessa kan 

uppfatta sin situation i laget som icke önskvärd. Beroende på hur spelaren uppfattar detta i 

förhållande till övriga spelare samt tränare, så kan spelaren i vissa fall forma sin sociala 

verksamhet som att den kan komma att kännas ojämlik och viss avundsjuka kan uppstå. Vissa 

spelare kan, enligt tränarna, känna sig tillfreds med att ha avlönade spelare i sitt lag om 

spelarna med lön gör sig förtjänt av lönen genom sitt agerande på fotbollsplanen. Om spelaren 

lär sig att hantera en sådan situation så har personen, utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv, lärt sig detta genom att ta till sig ny kunskap med hjälp av den sociala verksamhet 

denne lever i (Dahlin-Ivanoff, 2011). Ett sätt att se på det är hur moraliskt rätt eller fel 

gentemot de spelare som inte får betalt. Ett annat sätt som tränarna kom in på är hur “schysst“ 

det är mot andra lag i serien eller i närområdet som tappar sina spelare till lag som har 

ekonomiska resurser. En del spelare presterar sitt bästa och bör kanske få spela men får ändå 

stå åt sidan då det värvas in spelare som får betalt för att spela. Detta speglar det som 

Lindfeldt(1999) säger, att det finns olika tolkningar av ett konkurrens- och tävlingsideal där 

vissa menar att idrottaren ska prestera sitt yttersta för att få spela till förmån framför andra, 

medan vissa istället pratar om hur man ska förhålla sig till motståndaren. Däremot så får man 

inte glömma att allt detta är en tävlingssituation, även på denna nivå. Det är hur tränare talat 

om detta som kan få konsekvenser för hur lag konstrueras och vilken kultur som växer fram 

bland tränare på denna nivå (jmf Bourdieu, 1993).

24



Vissa måste locka spelare med pengar till föreningen för att kunna få ihop en trupp så att 

aktiviteten går att driva. Det sades dessutom att en förening måste få göra satsningar om de 

vill och kan. Har spelare hjärta för klubben så tänker man inte på pengar, men om man har 

hjärta för fotbollen och inte har överflöd av alternativ av klubbar att spela för så kan det vara 

ett måste att få ersättning för att kunna ta sig till träningar och matcher. Det fanns 

föreställningar om att lag i vissa fall inte har några val gällande att låta bli att avlöna vissa 

spelare. Med den erfarenhet som en förening fått så kan lärdomar tagits från tidigare 

händelser som nu visar sig underlätta om man väljer att avlöna spelare. Anledningen till att 

det blivit på detta sätt kan ses som att det skapats en kultur i föreningen under en längre tid 

(jmf Bourdieu, 1993). 

Tränarna uttryckte att det är spelarnas inställning som avgör huruvida de kommer att 

utvecklas positivt eller negativt. Oavsett om det finns avlönade spelare i truppen och att de får 

speltid före de icke-avlönade spelarna så gäller det för de spelare som inte får speltid att knyta 

näven och kämpa på och vilja ta en plats, då kommer också deras utveckling att visa sig i 

positiv form enligt tränarna. Detta kan tolkas som att det är spelarnas hanterbarhet till 

konkurrenssituationer som avgör deras utvecklingskurva. Antingen så tar spelarna ett större 

ansvar och kämpar, eller så klarar de inte av konkurrensen och deras utveckling blir negativt 

påverkad. Det tolkas som att spelarna har det sista ordet så att säga, att oavsett vilken 

konkurrens det är i truppen så får en oetablerad spelare chansen om han/hon bara biter ihop 

och kämpar vidare. Gidden (1998) diskuterar identitetsskapandet som ett reflexivt projekt där 

delaktigheten och ansvaret för det egna identitetsprojektet ses som både självklart och viktigt. 

Enligt Giddens (1991) bär individen, i det senmoderna och allt mer individualiserade 

samhället, själv ansvar för sina framgångar och misslyckanden samt formandet av en identitet 

som passar både de egna förväntningarna och samhällets krav och normer. Synen på 

individualisering och individualism är kulturellt färgad. Detta speglar, som Giddens menar 

(1991, 1998), att samhället är idag mycket individualiserat, där varje individ själv ansvarar för 

sina egna framgångar

Olika krav kan uppstå på spelare i alla lag av olika anledningar. De föreställningar som 

framkom i studien var att det finns högre krav på de avlönade spelarna. Skulle man kunna 

komma undan dessa krav, och ha samma krav på alla spelare så gynnar det både spelarnas 
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utveckling, då alla konkurrerar på samma villkor, och föreningens utveckling då man kan få 

spelarna att samarbeta.  När det talades om att det skulle vara bättre med avlönade tränare 

istället för spelare, så var föreställningar att det skulle gynna föreningen mer långsiktigt. 

Fotboll är en lagsport och därför lämpar sig samarbete för att minska riskerna för att det ska 

uppstå fel och missförstånd både i spelet och inom laget. För att frångå just det problemet om 

att olika krav ställs på spelare skulle vara bättre att avlöna tränarna istället för spelarna. Då 

skulle man slippa problemet med olika krav på spelare och man får en tränare som tar sitt 

arbete med större ansvar (Stewart och Meyers, 2004). Det är ändå upp till spelarna att göra det 

svårt för tränaren vid laguttagningar. Med rätt inställning på träningar och matcher så kan 

resultatet av detta bli minst lika bra som att avlöna enbart vissa spelare. Är en av de avlönade 

spelarna borta från en match så ska plötsligt en spelare som haft lite speltid och eventuellt 

också har dåligt självförtroende ta över ansvaret på planen (jmf Gidden, 1991). Vilket kan 

leda till ett dåligt utfall.  

Med socialkonstruktivismens teori som en del av utgångspunkten i studien så ses långsiktig 

satsning som det allra bästa för utvecklingen. Med långsiktig satsning så hinner nya 

erfarenheter byggas på och spelarna ser och lär, tar åt sig samt låter bli att ta åt sig 

information. Men å andra sidan om man som förening vill nå snabba framgångar så kan en 

mer kortsiktig satsning vara det som klubben ska förhålla sig till. Detta kan ske genom att 

locka spelare till klubben med pengar. Förståelsen av ett fenomen som i detta fall är 

fotbollslaget är beroende av språket mellan individerna i laget och hur de genom detta tolkar, 

uttrycker och därigenom också formar världen (Börjesson, 2003). Genom detta kan vi förstå 

att det tar tid att forma ett fungerande fotbollslag. Har spelarna tålamod kommer sådant att ge 

sig med tiden, att ha tålamod kom ofta på tal, dock så handlade det om spelarnas tålamod i att 

vänta på sin chans. Tålamod vid att ge tränaren tid att bygga ett lag med bra sammanhållning 

kom aldrig till uttryck. Det är möjligt att det är där som lösningen finns hos föreningar i lägre 

divisioner som vill nå ”höga höjder” och framgång, inte att avlöna vissa spelare.
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Konklusion

Det talades positivt kring att använda sig av pengar för att locka spelare till klubben samt att 

om ekonomiska resurser finns så ska föreningen få använda sig av dem. Dock att det kan 

påverka övriga spelares utveckling då de kan ställas åt sidan i förmån till de betalda spelarna. 

Det som i första hand ska ligga i fokus för om en spelare ska få speltid i laget är prestationen, 

inte om spelaren är avlönad eller inte. Tränarna uttrycker sig dessutom att de spelare som inte 

platsar får en positiv utvecklingskurva om de inte ger upp utan fortsätter kämpa för sin plats i 

laget.

Implikation

Denna studie är centrerad till ett mindre område vilket ger möjligheter till en större 

undersökning om samma ämne i andra delar av landet för att styrka de resultat som framkom i 

denna studie. Det skulle dessutom vara intressant för forskningen att veta hur spelare i 

amatörlag talar om detta för att får en inblick i både tränare och spelares tal för att se om de 

uttrycker likartade argument för detta syfte. För att utveckla de resonemang som det talats om 

i denna studie så skulle även intervjuer med tränare och spelare som är avlönad i ett amatörlag 

vara av stort intresse då dessa kan ha helt andra åsikter än oavlönade spelare och tränare.

Praktiska implikationer:

- Att göra alla medvetna om vad som gäller när man tar in spelare i ett lag som 

kommer att få betalt.  

- Att våga prata öppet om att man har avlönade spelare i laget.

- Att behandlar alla spelare lika oavsett om de får betalt eller inte.

 

27



Referenslista

Aghazadeh, S-M & Kyei, K. (2009) A quantitiatve addessment of factors affecting college 

sports team unity. College Student Journal, 43. New York: McNair Scholar Department of 

Business Administration School of Business State University of New York at Fredonia.

Andreasson, J. (2010). Fotbollens arbetarklass. Svensk idrottsforskning Nr 4. Tema: Fotboll. 

(s.11-15). Stockholm: Centrum för svensk idrottsforskning.

Billing, P,. Franzén, M, & Peterson, T. (1999). Vem vinner i längden? Lund: Arkiv förlag

Bourdieu, P. (1997) Kultur och kritik. Göteborg: Daidalos

Bourdieu, P. (1993). Kultursociologiska texter. Stockholm: Brutus Östlings bokförlag 
Symposion

Broady, D. (1988). Kulturens fält - Om Bourdieus sociologi. NORDICOM-Nytt/Sverige, Nr 

1-2. Hämtad december 12, 2011, från http://people.dsv.su.se/~jpalme/society/pierre.html.

Burr, V. (2003). Social constructionism. East Sussex: Routledge.

Börjesson, M. (2003). Diskurser och konstruktioner - en sorts metodbok. Lund: 

Studentlitteratur

Carle, J. (1998).  Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion, i moderna samhällsteorier. 

I Månson, P. (Red). Moderna samhällsteorier. Stockholm: Prisma 

Coakley, J.(2001). Sport in Society. New York: McGraw-Hill

Dahlin-Ivanoff, S.(2011). Fokusgruppsdiskussioner. I Ahrne, G & Svensson, P. (Red). 

Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber AB. (s.71-82).

Denscombe, M. (2004). Forskningens grundregler. Lund: Studentlitteratur AB

28

http://people.dsv.su.se/~jpalme/society/pierre.html


Digréus, A, Bodin, B-G & Foresti, S. (2004, november 15). Vanligt med svarta pengar i 

idrott. Hämtad december 8, 2011, från http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?

programid=83&artikel=503948. 

Engström, L-M. (2002). Idrottspedagogik. I Engström, L-M & Redelius, K. (Red). 

Pedagogiska perspektiv på idrott. Stockholm: HLS förlag. (s.15-26).  

Eriksson-Zetterqvist,  & Ahrne, G. (2011). Intervjuer. I Ahrne, G & Svensson, P. (Red). 

Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber AB. (s.35-57). 

Fejes, A & Thornberg, R. (2009). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I Fejes, A & 

Thornberg, R. (Red). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber AB. (s.13-37).

Fundberg, J. (2009) Idrott, globalisering och professionalisering- om drömmar och vardag 

bland fotbollens ungdomsproffs. Svensk Idrottsforskning. Nr 3. Tema: Idrottsforskning vid 

Malmö högskola. Stockholm: Centrum för svensk idrottsforskning. (s.36-40).

Fundberg, J. (2001). Lyssna, lär och lira. Om pojkfotboll som investering och 

diskvalificering. I Trondman, M och Bunar, N. (Red). Varken ung eller vuxen. Stockholm: 

Atlas

Giddens, A (1991): Modernity and self-identity – self and society in the late modern age. 

Cambridge: Polity Press

Giddens, A (1998): Sociologi. Lund: Studentlitteratur

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 

105-112. 

Idrottens affärer. (2005). Skatterazzia i IFK Göteborg. Hämtad december 8, 2011, från 

http://www.idrottensaffarer.se/affarer/2005/06/skatterazzia-i-ifk-goteborg.

Jönsson, F. (2011) Liverpool ställer hårda krav på Carroll. Hämtad december 8, 2011, från 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/internationell/england/article13961375.ab.  

Lagergren, L. (2009) Idrott och habitus. Svensk Idrottsforskning. Nr 3. Tema: Idrottsforskning vid 

Malmö högskola. Stockholm: Centrum för svensk idrottsforskning. (s.10-15). 

29



Larsson, H. (2002). Vetenskapliga perspektiv. I Engström, L-M & Redelius, K. (Red). 

Pedagogiska perspektiv på idrott. Stockholm: HLS förlag. (s.27-48).  

Larsson, H & Fagrell, B. (2010). Föreställningar om kroppen: kropp och kroppslighet i  

pedagogisk praktik och teori. Stockholm: Liber AB

Lindfelt, M. (1999) Idrott och Moral. Nora: Nya Doxa

Nilsson, P. (1988). Tävlingsidrotten som uppfostringsmiljö. Stockholm: Institutionen för 

pedagogik

Peterson, T. (2007) Förenings- och tävlingsfostran. Riksidrottsförbundet/SISU: Skriftserie 

om idrottens ledarskap.

Redelius, K. (2002). Barnidrotten i ett samhällsperspektiv. I Engström, L-M & Redelius, K. 

(Red). Pedagogiska perspektiv på idrott. Stockholm: HLS förlag. (s.57-73).

Rennstam, J & Wästerfors, D. (2011). Att analysera kvalitativt material. I Ahrne, G & 

Svensson, P. (Red). Handbok i kvalitativa metoder. (s.194-210). Stockholm: Liber AB

Stewart, C & Meyers, M-C. (2004). Motivational Traits of Elite Young Soccer Players. 

Physical Educator Early Winter, 61. Texas: Department of Health & Human Development, 

Montana State University. 

Svensk fotboll. (2011). Jawo ställer krav: "Accepterar inte ett år till på bänken". Hämtad 

december 8, 2011, från http://svenskfotboll.se/allsvenskan/fotbolldirekt-nyhet/?cid=34812.

Veteskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig  

forskning. Hämtad december 9, 2011, från http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/H0014.pdf

Winther Jörgensen, M & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur AB

Zang, James J,. Lam, T. C. Eddie och Connaughton, Daniel P (2002) General Market Demand 

Variables Associated with Professional Sport Consumption. London: Winthrop Publications 

Ltd

30



Öberg, P. (2011). Livshistorieintervjuer. I Ahrne, G & Svensson, P. (Red). Handbok i  

kvalitativa metoder. Stockholm: Liber AB. (s.58-70). 

31


	Billing, P,. Franzén, M, & Peterson, T. (1999). Vem vinner i längden? Lund: Arkiv förlag

