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Förord	  
Först	  och	  främst	  vill	  vi	  tacka	  vår	  handledare	  Jan	  Karlsson	  för	  all	  feedback	  och	  

uppbackning	  vi	  fått.	  Vidare	  vill	  vi	  tacka	  alla	  de	  personer	  som	  hjälpt	  oss	  i	  vårt	  arbete	  med	  

denna	  studie.	  Innebandyförbundet,	  ledarna	  i	  distriktslaget	  pojkar	  98-‐97	  samt	  spelarna	  i	  

gruppen.	  

	  

Stort	  tack!	  

	  

Emil	  Lindström	  &	  Tobias	  Rangbo	  
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Abstract	  
Konkurrens	  är	  ett	  fenomen	  som	  vi	  alla	  någon	  gång	  utsätts	  för.	  Vissa	  träffar	  på	  det	  på	  

arbetsplatsen,	  vissa	  gör	  det	  inom	  idrotten	  och	  vissa	  gör	  det	  inom	  det	  sociala	  livet	  med	  

vänner	  och	  familj.	  Troligen	  får	  många	  bekanta	  sig	  med	  konkurrens	  på	  alla	  dessa	  platser	  

samtidigt.	  	  

	  

Syftet	  med	  denna	  studie	  var	  att	  synliggöra	  hur	  lärande	  skapas	  och	  vad	  unga	  idrottare	  lär	  

sig	  i	  en	  idrottspraktik	  med	  hög	  konkurrens.	  	  Detta	  undersöktes	  med	  hjälp	  av	  intervjuer	  

med	  unga	  idrottare	  som	  utsatts	  för	  konkurrens	  inom	  idrotten	  och	  även	  observation	  av	  

en	  idrottspraktik	  där	  hög	  konkurrens	  fanns.	  

	  

Lärandet	  inom	  laget	  vi	  undersökte	  byggde	  på	  att	  man	  provade	  sig	  fram.	  Ungdomarna	  

formulerade	  teorier	  och	  testade	  sedan	  dessa	  teorier	  i	  verkligheten.	  Det	  man	  lär	  sig	  

handlar	  oftast	  om	  att	  försöka	  göra	  saker	  som	  man	  antar	  att	  ledarna	  uppskattar.	  	  

Spelarna	  uppförde	  sig	  mycket	  disciplinerat	  då	  de	  antog	  att	  det	  var	  det	  som	  ledarna	  

uppskattade.	  De	  lärde	  sig	  att	  inte	  ställa	  frågor,	  inte	  uttrycka	  sina	  åsikter	  och	  inte	  bry	  sig	  

om	  sina	  medspelare.	  	  

	  

Konkurrensen	  kommer	  även	  till	  uttryck	  genom	  att	  spelarna	  ignorerar	  det	  sociala	  på	  

uttagningarna	  och	  endast	  fokuserar	  på	  att	  göra	  sitt	  bästa	  på	  planen.	  Detta	  gör	  att	  

spelarna	  tenderar	  att	  umgås	  med	  de	  spelare	  som	  de	  redan	  känner	  sedan	  tidigare.	  	  

	  

Nyckelord:	  Idrott,	  Konkurrens,	  Distriktslag,	  Innebandy,	  Tacit	  knowledge,	  tyst	  kunskap,	  

lärande,	  Symbolic	  interactionism.	  
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Introduktion	  

Konkurrens	  är	  ett	  fenomen	  som	  vi	  alla	  någon	  gång	  utsätts	  för.	  Vissa	  träffar	  på	  det	  på	  

arbetsplatsen,	  vissa	  gör	  det	  inom	  idrotten	  och	  vissa	  gör	  det	  inom	  det	  sociala	  livet	  med	  

vänner	  och	  familj.	  Troligen	  får	  många	  bekanta	  sig	  med	  konkurrens	  på	  alla	  dessa	  platser	  

samtidigt.	  	  

	  

Vidare	  i	  denna	  studie	  om	  ungdomsidrott	  och	  konkurrens	  kommer	  begreppet	  ”vi”	  att	  

användas	  upprepade	  gånger,	  med	  detta	  menas	  de	  två	  författarna	  av	  studien	  Emil	  och	  

Tobias.	  Båda	  studerar	  på	  Halmstad	  högskola	  och	  skriver	  c-‐uppsats	  tillsammans.	  Båda	  är	  

aktiva	  idrottsledare	  med	  ett	  allmänt	  stort	  idrottsligt	  intresse	  för	  många	  idrotter.	  

Anledningen	  till	  valet	  av	  ”vi”	  är	  att	  det	  underlättar	  i	  skrivandet	  av	  arbetet,	  nedan	  och	  i	  

övriga	  arbetet	  kommer	  Emil	  och	  Tobias	  benämnas	  som	  vi.	  

	  

Vi	  har	  vidare	  själva	  noterat	  hur	  idrottsmän	  och	  kvinnor	  i	  tidig	  ålder	  är	  mycket	  

framstående	  inom	  sina	  idrotter.	  Dom	  kan	  prestera	  väl	  på	  juniormästerskap	  och	  vinna	  

flera	  titlar	  i	  unga	  år.	  Inom	  senioridrotten	  blir	  sedan	  klimatet	  tuffare	  och	  konkurrensen	  

hårdnar.	  	  Vi	  antar	  att	  vissa	  idrottare	  i	  unga	  år	  kan	  lära	  sig	  att	  handskas	  med	  konkurrens	  

för	  att	  sedan	  använda	  den	  kunskapen	  i	  liknande	  situationer	  senare	  i	  livet.	  Naturligtvis	  

känner	  vi	  till	  att	  det	  finns	  många	  andra	  faktorer	  som	  spelar	  in	  när	  idrottare	  ska	  ta	  klivet	  

från	  junior	  till	  senioridrotten.	  Dock	  kan	  vi	  inte	  i	  denna	  studie	  undersöka	  alla	  dessa	  

faktorer	  och	  vi	  har	  då	  valt	  att	  fokusera	  på	  detta.	  	  

	  

Vårt	  projekt	  genomfördes	  på	  ett	  distriktslag	  inom	  innebandyn	  med	  pojkar	  födda	  1997-‐

1998.	  Laget	  var	  under	  tiden	  för	  projektets	  genomförande	  i	  färd	  med	  att	  tas	  ut,	  och	  gå	  

från	  en	  trupp	  på	  35	  pojkar	  till	  en	  slutgiltig	  trupp	  på	  22	  pojkar.	  Den	  slutgiltiga	  truppens	  

stora	  mål	  är	  SM-‐slutspelet	  i	  Umeå	  i	  början	  på	  januari	  2013.	  Konkurrensen	  inom	  gruppen	  

var	  därmed	  stenhård.	  	  	  

	  

Vi	  är	  framförallt	  intresserade	  av	  den	  tysta	  kunskap	  som	  kommer	  till	  uttryck	  under	  dessa	  

specifika	  sociala	  former.	  Med	  denna	  tysta	  kunskap	  så	  vill	  vi	  försöka	  förstå	  hur	  informellt	  

lärande	  sker	  i	  vald	  praktik.	  Genom	  Molander	  (1993)	  har	  vi	  blivit	  inspirerade	  av	  denna	  

tysta	  kunskap.	  
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Anledningen	  till	  att	  vi	  genomför	  detta	  projekt	  är	  för	  att	  synliggöra	  hur	  lärande	  

konstitueras	  och	  vad	  unga	  idrottare	  lär	  sig	  i	  idrottspraktiker	  med	  hög	  konkurrens.	  

	  Vi	  vill	  synliggöra	  detta	  fenomen	  och	  bidra	  med	  kunskap	  som	  eventuellt	  kan	  göra	  att	  

idrottsrörelsen	  på	  ett	  bättre	  sätt	  kan	  tackla	  de	  problem	  som	  uppkommer	  i	  relation	  till	  

hög	  konkurrens.	  	  
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Syfte	  	  

Syftet	  med	  vår	  studie	  är	  att	  synliggöra	  hur	  och	  vad	  unga	  idrottare	  lär	  sig	  i	  en	  

idrottspraktik	  med	  hög	  konkurrens.	  

Frågeställningar	  

• Hur	  uppfattas	  ledaren	  av	  ungdomarna	  i	  berörd	  praktik?	  

• Hur	  kommer	  tyst	  kunskap	  till	  uttryck	  i	  berörd	  praktik?	  

• Vilka	  skillnader	  finns	  i	  uppfattningen	  kring	  vald	  praktik	  i	  relation	  till	  deras	  

vardagliga	  föreningsidrott?	  

• Hur	  kommer	  konkurrensen	  till	  uttryck	  i	  den	  specifika	  sociala	  kontexten?	  
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Bakgrund	  

Tidigare	  forskning	  

Idrott	  och	  konkurrens	  

Konkurrens	  är	  enligt	  Nationalencyklopedin	  (2004)	  ett	  tillstånd	  inom	  nationalekonomin.	  

De	  åsyftar	  den	  rivalitet	  som	  finns	  mellan	  aktörer	  på	  samma	  marknad.	  I	  aktörernas	  

strävan	  efter	  att	  förverkliga	  sina	  mål	  finns	  grund	  för	  konflikter	  på	  marknaden.	  	  	  

	  

Inom	  idrotten	  är	  konkurrens	  en	  del	  av	  vardagen	  (RF	  2005).	  Tydligast	  blir	  det	  inom	  

elitidrotten	  där	  mycket	  kretsar	  kring	  just	  konkurrens.	  Laguttagningar	  görs	  och	  stora	  

summor	  pengar	  betalas	  ut	  till	  de	  spelare	  som	  inom	  konkurrensen	  klarar	  sig	  bäst	  och	  

klarar	  att	  prestera	  på	  högsta	  nivå.	  Även	  inom	  ungdoms-‐och	  barnidrotten	  är	  detta	  väl	  

utbrett	  och	  ett	  fenomen	  som	  är	  vida	  utforskat	  (se	  RF	  2005,	  Hjelm,	  2010.	  Jeffery-‐Tosoni,	  

2008	  m.fl.).	  Inom	  barn-‐och	  ungdomsidrotten	  brukar	  konkurrens	  oftast	  sägas	  av	  dess	  

företrädare	  vara	  utvecklande	  och	  driver	  ungdomarna	  och	  barnen	  till	  snabbare	  

utveckling.	  Man	  menar	  på	  att	  det	  är	  viktigt	  för	  att	  få	  fram	  fler	  idrottare	  från	  Sverige	  som	  

kan	  hävda	  sig	  i	  världseliten	  (RF	  2005).	  	  

	  	  

”Toppning”	  enligt	  RF	  (Riksidrottsförbundet)	  ses	  som	  en	  form	  av	  selektion.	  ”Toppning”	  

är	  den	  typ	  av	  selektion	  där	  lagen	  konstitueras	  (formas)	  utifrån	  att	  en	  eller	  flera	  individer	  

betraktas	  av	  tränaren	  eller	  ledaren	  som	  den	  eller	  de	  bättre	  vid	  ett	  givet	  tillfälle	  och	  får	  

på	  så	  vis	  en	  eller	  flera	  av	  följande	  fördelar	  under	  match:	  en	  given	  plats	  i	  laget,	  mer	  

speltid	  eller	  av	  spelare	  betraktat	  en	  attraktivare	  spelposition	  (RF,	  2005.).	  	  

	  

RF	  har	  gjort	  en	  studie	  kallad	  Toppningsstudien	  (2005).	  Där	  tar	  man	  upp	  konkurrens	  

inom	  barn	  och	  ungdomsidrott	  och	  benämner	  det	  som	  ”toppning”,	  då	  det	  oftast	  är	  så	  som	  

konkurrensen	  kommer	  till	  uttryck.	  RF	  ansåg	  toppningen	  som	  ett	  problem	  då	  det	  går	  

emot	  deras	  målsättning	  om	  att	  ”Rörelsen	  har	  som	  idé	  att	  idrott	  är	  fysisk	  aktivitet	  som	  

alla	  kan	  praktisera	  i	  syfte	  att	  tävla,	  ha	  roligt	  och	  förbättra	  hälsan”	  (Riksidrottsförbundet,	  

1995).	  	  I	  studien	  framkom	  att	  toppning	  är	  vanligt	  förekommande	  och	  även	  ofta	  

accepterat	  bland	  barn	  och	  ungdomsledare,	  föräldrar	  och	  bland	  barnen.	  Det	  får	  ofta	  

negativa	  konsekvenser	  i	  form	  av	  att	  personer	  som	  inte	  får	  fördelar	  väljer	  att	  sluta	  med	  

idrott	  och	  får	  därigenom	  en	  negativ	  upplevelse	  av	  idrott	  som	  man	  sedan	  bär	  med	  sig	  i	  
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livet.	  Man	  pekar	  på	  att	  det	  finns	  en	  risk	  att	  vid	  toppning	  kan	  barn	  få	  sämre	  självkänsla	  

och	  inte	  uppleva	  sig	  själva	  som	  tillräckligt	  duktiga	  och	  kompetenta.	  Vidare	  kunde	  man	  

även	  peka	  på	  detaljer	  som	  gjorde	  att	  toppning	  i	  vissa	  fall	  kan	  vara	  positivt	  för	  vissa	  

barns	  utveckling,	  men	  att	  toppningen	  oftast	  grundades	  på	  fysisk	  mognad	  och	  inte	  talang	  

och	  framtidsutsikter	  inom	  idrotten	  (RF	  2005).	  	  

Etnografisk	  forskning	  inom	  idrotten	  

Etnografisk	  forskning	  handlar	  om	  att	  för	  forskaren	  förstå	  andra	  människors	  sätt	  att	  leva	  

och	  vara.	  Detta	  fångar	  man	  bäst	  genom	  att	  leva	  och	  vara	  som	  de	  människor	  man	  vill	  

undersöka	  och	  fångar	  deras	  uttryckssätt.	  Den	  etnografiska	  forskaren	  försöker	  se	  bakom	  

handlingar	  och	  det	  sagda	  och	  studerar	  dessutom	  hur	  handlingar	  och	  det	  som	  sägs	  

förändras	  över	  tid	  och	  från	  situation	  till	  situation	  (Kullberg,	  2004).	  

	  

Inom	  idrotten	  är	  etnografisk	  forskning	  vanlig,	  detta	  då	  man	  genom	  etnografisk	  forskning	  

kan	  undersöka	  fenomen	  och	  händelser,	  fördelen	  anses	  vara	  att	  man	  själv	  kan	  vara	  med	  

och	  uppleva	  det	  man	  vill	  undersöka.	  (Jonasson,	  2011).	  Jonassons	  avhandling	  	  

”Klungfotbollens	  kön”	  (2011)	  handlar	  om	  rastfotboll	  och	  hur	  denna	  aktivitet	  förhåller	  

sig	  gentemot	  kön	  och	  hur	  könsroller	  kommer	  till	  uttryck	  under	  rastfotbollen.	  Han	  drar	  i	  

sin	  etnografiska	  studie	  med	  inriktning	  på	  idrott	  slutsatser	  genom	  att	  koppla	  sin	  

insamlade	  empiri	  till	  tidigare	  forskning	  och	  till	  den	  teoretiska	  utgångspunkt	  han	  valde	  

innan	  arbetet	  startade.	  	  

	  

Åsa	  Bäckströms	  avhandling	  ”Spår,	  om	  brädsportkultur,	  informella	  lärprocesser	  och	  

identitet”	  från	  2005	  handlar	  om	  brädsportskultur	  och	  vad	  man	  lär	  sig	  när	  man	  åker	  

bräda.	  De	  slutsatser	  hon	  drar	  kopplar	  hon	  till	  de	  teoretiska	  underlag	  hon	  presenterat	  

tidigare	  i	  avhandlingen,	  samt	  även	  till	  tidigare	  forskning	  som	  presenteras	  i	  

inledningskapitlet.	  Exempelvis	  ”	  Ziehe	  menar	  som	  jag	  tog	  upp	  i	  kapitlet	  ”Bilder	  av	  

brädsport”,	  att	  ungdomlighet	  blivit	  ett	  ideal	  för	  vuxna	  att	  leva	  upp	  till.”	  (s.285)	  och	  

”Medieforskaren	  Cecilia	  von	  Feilitzen	  menar	  att	  man	  kan	  skönja	  tre	  bilder	  av	  ungdomar	  i	  

mediekulturen.	  Dessa	  bilder	  är	  ungdomar	  som	  problem,	  ideal	  och	  identitetssökare.”	  

(s.296).	  	  På	  dessa	  sätt	  har	  vi	  i	  den	  tidigare	  forskningen	  kunnat	  se	  hur	  man	  inom	  

etnografisk	  forskning	  med	  inriktning	  mot	  idrott	  och	  pedagogik	  har	  lyckats	  koppla	  sina	  

resultat	  till	  slutsatser.	  Dessa	  två	  ovanstående	  etnografiska	  studier	  med	  inriktning	  på	  

idrott	  och	  rekreation	  har	  vi	  använt	  som	  exempel	  för	  hur	  man	  inom	  etnografi	  stärker	  sina	  
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resultat	  och	  slutsatser	  för	  att	  inte	  framstå	  som	  raljerande	  och	  ogrundade.	  

Tyst	  kunskap	  

Tyst	  kunskap	  har	  av	  forskare	  i	  tidigare	  studier	  bland	  annat	  studerats	  i	  skolmiljöer.	  Den	  

tysta	  kunskapen	  beskrivs	  i	  många	  studier	  som	  ’den	  kunskap	  som	  människor	  tar	  för	  

given’.	  Tyst	  kunskap	  är	  av	  intresse	  för	  vår	  studie	  genom	  att	  det	  är	  precis	  vad	  vi	  valt	  att	  

studera,	  vad	  individer	  lär	  sig	  i	  situationer	  med	  hög	  konkurrens.	  Molander	  (1993)	  lägger	  

i	  sin	  bok	  ”kunskap	  i	  handling”	  stor	  tyngd	  vid	  begreppet	  tyst	  kunskap.	  Han	  menar	  att	  ”det	  

tysta”	  (s.35)	  är	  det	  ordlösa	  överförandet	  av	  kunskaper	  som	  att	  visa	  genom	  att	  göra.	  

	  

Molander	  (1993)	  menar	  att	  man	  hela	  tiden	  är	  i	  en	  konstant	  lärprocess.	  Detta	  lärande	  

kan	  vara	  både	  teoretiskt	  och	  praktiskt.	  Med	  tyst	  kunskap	  menar	  han	  att	  vi	  människor	  

skapar	  kunskap	  genom	  att	  visa,	  titta	  och	  lära.	  Det	  är	  så	  exempelvis	  yrkeskunskap	  går	  i	  

arv	  menar	  Molander.	  Den	  kunskap	  som	  i	  Molanders	  exempel	  kommer	  till	  uttryck	  kan	  då	  

vara	  t.ex.	  hur	  personer	  med	  en	  förälder	  som	  är	  mekaniker	  i	  unga	  år	  får	  följa	  med	  till	  

verkstaden	  och	  då	  lär	  sig	  om	  yrket	  utan	  att	  föräldern	  har	  som	  syfte	  att	  lära	  barnet	  

någonting	  (Ibid).	  

	  

En	  innebörd	  av	  ”det	  tysta”	  är	  det	  ordlösa	  överförandet	  av	  kunskaper,	  visa	  genom	  att	  

göra	  (ibid).	  I	  vår	  studie	  kan	  man	  härleda	  detta	  till	  skapandet	  av	  kunskaper	  utan	  att	  de	  

aktiva	  lägger	  märke	  till	  det.	  	  

	  

Collins	  (2010)	  menar	  i	  ’Tacit	  and	  Explicit	  Knowledge”	  	  att	  den	  tysta	  kunskapen	  (tacit	  

knowledge)	  är	  det	  som	  driver	  våra	  vardagliga	  liv,	  det	  är	  det	  som	  gör	  att	  vi	  kan	  lära	  oss	  

språk,	  vetenskap,	  utbildningar	  och	  att	  idrotta.	  Collins	  menar	  att	  tyst	  kunskap	  kommer	  

till	  uttryck	  i	  kollektiva	  grupper	  och	  i	  relationer/interaktion	  mellan	  människor	  i	  form	  av	  

att	  vi	  där	  kan	  ta	  upp	  information	  och	  lära	  oss	  av	  vad	  andra	  säger	  och	  gör.	  	  

	  

Toering	  och	  Elferik-‐Gemser	  undersökte	  i	  sin	  studie	  från	  2010	  hur	  unga	  

elitfotbollsspelare	  själva	  kunde	  reglera	  sin	  utveckling	  genom	  sitt	  uppförande	  under	  

träning.	  Man	  kom	  fram	  till	  att	  spelarna	  som	  tog	  för	  sig,	  ställde	  frågor,	  intresserade	  sig	  för	  

de	  andra	  spelarnas	  utveckling	  och	  som	  under	  träning	  var	  intresserade	  av	  vad	  den	  

pågående	  träningen	  skulle	  leda	  till	  för	  kunskaper,	  var	  de	  spelare	  som	  utvecklades	  mest.	  

Toering	  och	  Elferik-‐Gemser	  kunde	  se	  små	  saker	  som	  gjorde	  skillnad,	  så	  som	  att	  vissa	  
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spelare	  alltid	  försökte	  ställa	  sig	  först	  i	  ledet	  vid	  nya	  övningar	  och	  att	  de	  även	  försökte	  

jobba	  på	  sina	  svagheter.	  Dessa	  spelarna	  var	  även	  de	  spelare	  som	  hade	  mest	  frekvent	  

verbal	  kommunikation	  med	  sina	  ledare.	  	  

	  

Toering	  och	  Elferiks	  slutsatser	  från	  studien	  var	  att	  man	  som	  spelare	  kan	  lära	  sig	  att	  bli	  

bra	  på	  att	  utveckla	  sig	  själv.	  Ledarna	  hade	  för	  dessa	  spelare	  påpekat	  vikten	  av	  att	  vara	  

intresserad	  och	  framåt	  under	  träning,	  men	  att	  bara	  ett	  fåtal	  hade	  anammat	  detta.	  Dessa	  

spelare	  hade	  då	  troligen	  lärt	  sig	  att	  detta	  fungerade	  för	  att	  bli	  en	  bättre	  spelare.	  	  Detta	  är	  

just	  den	  form	  av	  tyst	  kunskap	  som	  vi	  i	  vår	  studie	  vill	  titta	  på,	  tyst	  kunskap	  som	  inom	  

idrotten	  gör	  att	  man	  som	  utövare	  klarar	  av	  situationer	  på	  ett	  bättre	  sätt.	  

Den	  svenska	  idrottsrörelsen	  
Vi	  kommer	  i	  vår	  studie	  ofta	  göra	  liknelser	  mellan	  vad	  som	  anses	  vara	  en	  ordinarie	  

föreningskontext	  och	  den	  kontext	  som	  vår	  studie	  utspelar	  sig	  i	  med	  en	  väldigt	  hög	  

konkurrenssituation.	  Vi	  har	  i	  vår	  studie	  hämtat	  inspiration	  från	  Fundberg	  &	  Lagergren	  

(2009)	  som	  beskriver	  det	  svenska	  föreningslivet.	  Han	  menar	  att	  föreningslivet	  i	  Sverige	  

kan	  ses	  som	  en	  skolning	  i	  att	  förhålla	  sig	  positiv	  till	  samhällets	  myndigheter	  och	  

institutioner.	  ”Ett	  sätt	  att	  skolas	  in	  i	  detta	  är	  att	  låta	  sig	  representeras	  av	  andra	  och	  att	  

representera	  andra,	  och	  att	  göra	  detta	  inom	  ramen	  för	  en	  förening.	  Här	  möts	  människor	  

för	  att	  de	  själva	  vill	  det	  och	  odlar	  sina	  intressen	  –	  samtidigt	  som	  de	  gör	  detta	  så	  sker	  det	  i	  

samhällets	  försorg	  och	  intresse.”	  	  (s.47).	  	  

	  

Statistiska	  centralbyrån	  skriver	  i	  sin	  undersökning	  ”Det	  svenska	  föreningslivet”	  (2003)	  	  

att	  föreningslivet	  har	  en	  stark	  demokratisk	  prägel.	  Vidare	  anser	  man	  att	  föreningslivet	  

har	  en	  västenlig	  roll	  som	  mötesplats	  där	  medborgarna	  utvecklar	  sociala	  relationer.	  

”Föreningslivet	  generar	  på	  det	  sättet	  ett	  socialt	  kapital	  i	  form	  av	  kompetens	  och	  vana	  att	  

samarbeta	  med	  andra	  och	  ge	  och	  ta	  förtroende	  i	  medmänskliga	  relationer”	  (s.27).	  	  

	  

Teoretisk	  referensram	  

Symbolisk	  Interaktionism	  

Vi	  har	  i	  vår	  studie	  valt	  att	  utgå	  från	  ett	  symboliskt	  interaktionistiskt	  synsätt.	  Den	  

symboliska	  interaktionismen	  härstammar	  från	  G.H	  Meads	  tankar	  kring	  sociologi	  och	  är	  

sedan	  vidare	  utvecklad	  av	  bland	  andra	  H.	  Blumer	  och	  E.	  Goffman	  (Charon	  2004).	  Den	  
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symboliska	  interaktionismen	  bygger	  i	  korta	  drag	  på	  ett	  antal	  olika	  grundpelare.	  Man	  

menar	  bland	  annat	  att	  det	  är	  i	  sociala	  miljöer	  och	  i	  samspel	  med	  andra	  människor	  som	  vi	  

lär	  oss	  och	  skapar	  vår	  identitet.	  Lärande	  är	  något	  som	  sker	  i	  den	  sociala	  kontexten	  och	  i	  

samspel	  med	  andra,	  även	  miljön	  påverkar	  lärandet.	  Då	  vår	  undersökning	  berör	  en	  social	  

miljö	  med	  mycket	  samspel	  anser	  vi	  att	  symbolisk	  interaktionism	  är	  väl	  lämpad	  som	  

teorigrund.	  	  

	  

Som	  tidigare	  nämnts	  utgår	  man	  inom	  symbolisk	  interaktionism	  ifrån	  ett	  antal	  

grundpelare.	  Dessa	  grundpelare	  varierar	  i	  antal	  beroende	  på	  vilken	  litteratur	  och	  

författare	  man	  väljer.	  Dock	  är	  kontentan	  av	  grundpelarna	  den	  samma,	  man	  väljer	  bara	  

olika	  sätt	  att	  presentera	  de	  på.	  J.M	  Charon	  (2004)	  väljer	  fem	  grundpelare:	  

	  

Första	  grundpelaren	  är	  Social	  interaktion.	  Det	  betyder	  att	  man	  väljer	  att	  fokusera	  på	  den	  

sociala	  interaktion	  och	  de	  aktiviteter	  som	  pågår	  runt	  individen	  istället	  för	  att	  fokusera	  

på	  individen	  och	  dennes	  karaktär.	  Charon	  menar	  att	  människor	  konstant	  förändras	  

genom	  denna	  interaktion	  och	  att	  man	  handlar	  i	  relation	  till	  hur	  andra	  handlar.	  Vidare	  

menar	  man	  att	  tankens	  roll	  är	  stor.	  	  

Nästa	  grundpelare	  är	  Handlandet.	  Handlandet	  bestäms	  inte	  bara	  av	  interaktionen	  utan	  

även	  i	  hur	  man	  interagerar	  med	  sig	  själv,	  och	  detta	  ska	  vi	  få	  anledning	  att	  återkomma	  till	  

längre	  fram	  i	  denna	  text.	  Handlandet	  bestäms	  även	  av	  hur	  man	  definierar	  det	  som	  

händer	  runt	  oss.	  Exempelvis	  säger	  man	  att	  det	  egentligen	  inte	  spelar	  någon	  roll	  vad	  som	  

händer	  i	  en	  specifik	  situation,	  det	  som	  är	  intressant	  är	  hur	  de	  inblandade	  personerna	  

uppfattar,	  definierar	  och	  reagerar	  på	  vad	  som	  händer	  (Charon.	  2004).	  Då	  det	  är	  

uppfattningen	  av	  situationen	  som	  är	  essentiell	  så	  har	  vi	  valt	  att	  utforma	  frågeställningar	  

utifrån	  det.	  

	  

Vidare	  handlar	  nästa	  grundpelare	  om	  vad	  som	  händer	  just	  nu.	  Våra	  handlingar	  bestäms	  

av	  vad	  som	  händer	  just	  nu,	  hur	  vi	  definierar	  det	  som	  händer	  just	  nu.	  Vår	  bakgrund	  antas	  

här	  spela	  en	  stor	  roll	  då	  vi	  definierar	  situationen	  i	  relation	  med	  tidigare	  upplevelser,	  

men	  det	  är	  fortfarande	  vad	  som	  händer	  just	  nu	  som	  är	  viktigast	  och	  som	  definierar	  

handlingen.	  	  
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Den	  sista	  grundpelaren	  handlar	  om	  den	  aktiva	  människan.	  Med	  det	  menar	  Charon	  att	  

människan	  är	  en	  aktiv	  varelse	  som	  interagerar,	  tänker,	  definierar,	  applicerar	  sin	  

bakgrund	  och	  tar	  beslut	  baserat	  på	  hur	  nuet	  ser	  ut	  (Charon	  2004).	  

	  

Meads	  begrepp	  I	  och	  Me	  anser	  vi	  vara	  användbara	  i	  vår	  studie.	  I	  och	  Me	  är	  enligt	  Mead	  

två	  delar	  av	  vårt	  sätt	  att	  vara.	  Dessa	  två	  delar	  kommunicerar	  med	  varandra	  men	  kan	  

aldrig	  bli	  ett.	  Me	  är	  den	  delen	  där	  vårt	  förflutna,	  normer	  och	  värderingar	  antas	  finnas.	  I	  i	  

sin	  tur	  är	  det	  som	  existerar	  i	  realtid	  och	  som	  reagerar	  på	  symboler	  i	  verkligenheten,	  i	  

relation	  till	  Me.	  Exempelvis	  kan	  man	  när	  man	  som	  spelare	  i	  ett	  fotbollslag	  bli	  irriterad	  på	  

en	  medspelare	  som	  missar	  en	  klar	  målchans.	  I:s	  reaktion	  på	  detta	  skulle	  i	  så	  fall	  kunna	  

var	  att	  man	  skäller	  ut	  lagkamraten,	  men	  i	  relation	  till	  Me	  får	  I	  reda	  på	  att	  normen	  i	  denna	  

situation	  är	  att	  man	  istället	  försöker	  uppmuntra	  lagkamraten	  vilket	  man	  i	  så	  fall	  

försöker	  göra	  via	  I	  (G.H.	  Mead.	  1976).	  Anledningen	  till	  att	  vi	  anser	  dessa	  begrepp	  vara	  

användbara	  i	  vår	  studie	  är	  att	  det	  just	  är	  kommunikationen	  mellan	  I	  och	  Me	  som	  

bestämmer	  hur	  man	  reagerar	  på	  uppkomna	  situationer.	  Spelarna	  i	  berörd	  praktik	  

reagerar	  alltså	  på	  konkurrenssituationen	  i	  relation	  med	  kommunikationen	  mellan	  I	  och	  

Me.	  	  

	  

Med	  ett	  symboliskt	  interaktionistiskt	  synsätt	  menar	  vi	  att	  lärande	  är	  något	  som	  sker	  

hela	  tiden	  i	  relation	  med	  andra,	  i	  relation	  med	  sig	  själv	  och	  i	  relation	  till	  tidigare	  

upplevelser	  och	  normer	  så	  har	  vi	  frångått	  att	  lärandet	  explicit	  ska	  ske	  via	  ledarens	  tal	  

och	  skrift.	  Detta	  betyder	  att	  det	  är	  den	  sociala	  kontexten	  som	  måste	  studeras.	  	  

	  

Inom	  den	  symboliska	  interaktionismen	  använder	  man	  uttrycket	  Symboler.	  	  Symboler	  

kan	  vara	  både	  intellektuella	  och	  materiella.	  Det	  är	  de	  saker	  som	  i	  situationen	  får	  en	  

betydelse	  och	  som	  hjälper	  oss	  att	  definiera	  situationen.	  Vi	  lär	  oss	  från	  varandra	  och	  

genom	  interaktion	  vad	  symbolerna	  kan	  betyda.	  Det	  är	  dock	  viktigt	  att	  förstå	  att	  en	  

symbol	  kan	  betyda	  olika	  saker	  i	  olika	  situationer,	  och	  även	  vitt	  skilda	  betydelser	  för	  

olika	  personer.	  Oftast	  definieras	  symboler	  med	  hjälp	  av	  sammanhanget.	  Symbolerna	  ges	  

betydelse	  inte	  genom	  hur	  dem	  är	  eller	  ser	  ut,	  utan	  genom	  vad	  andra	  runt	  oss	  ger	  

symbolen	  för	  betydelse.	  	  
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Exempelvis	  kan	  en	  symbol	  kopplad	  till	  vår	  studie	  vara	  tystnaden	  i	  omklädningsrummet	  

när	  alla	  okända	  ansikten	  träffas	  för	  första	  gången	  på	  första	  uttagningen.	  Tystnaden	  kan	  

vara	  en	  symbol	  för	  nervositet	  och	  ängslighet,	  men	  även	  för	  förväntan	  och	  koncentration.	  

Vissa	  uppfattar	  symbolen	  som	  härlig	  och	  skön	  medan	  vissa	  uppfattar	  den	  som	  

stressande	  och	  jobbig.	  Symbolerna	  hjälper	  alltså	  oss	  att	  definiera	  situationer	  för	  att	  

sedan	  kunna	  bestämma	  handlande.	  	  

Lärande	  som	  process	  

För	  att	  kunna	  använda	  en	  artefakt	  måste	  man	  alltså	  ha	  lärt	  sig	  hur	  den	  fungerar,	  dess	  

styrkor/svagheter	  och	  hur	  den	  ska	  användas.	  Lärandet	  kan	  förklaras	  på	  många	  olika	  sätt	  

beroende	  på	  vilket	  perspektiv	  man	  väljer	  att	  se	  saken.	  Vi	  väljer	  Kolbs	  (Kolb,	  1984)	  teori	  

om	  lärande	  som	  en	  process.	  Kolbs	  lärandecykel	  innebär	  att	  lärandet	  sker	  genom	  att	  man	  

först	  upplever	  någonting,	  man	  är	  med	  om	  någonting.	  Vidare	  reflekterar	  man	  över	  detta,	  

Vad	  va	  det	  som	  hände?	  Varför	  hände	  det?	  Och	  så	  vidare.	  Där	  efter	  utvecklar	  men	  en	  teori	  

kring	  det	  man	  varit	  med	  om.	  Aktiv	  konceptualisering	  kallade	  Kolb	  det.	  Denna	  teorin	  

provar	  man	  sedan	  i	  nästa	  steg.	  När	  teorin	  är	  provad	  så	  är	  man	  med	  om	  en	  ny	  händelse	  

och	  ”hjulet	  börjar	  snurra”	  igen.	  Kunskapen	  skapas	  alltså	  genom	  att	  man	  utvecklar	  

teorier	  och	  testar	  dessa,	  eller	  med	  enklare	  ord	  kan	  man	  säg	  att	  man	  provar	  sig	  fram.	  Den	  

tysta	  kunskapen	  som	  vi	  pratade	  om	  på	  sidan	  åtta	  skapas	  också	  på	  detta	  sätt.	  

	  

	  
Figur	  1.	  The	  Experimental	  Learning	  Model	  (Kolb	  1984,	  s.21)	  
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Ett	  exempel	  kan	  vara	  att	  lära	  sig	  hitta	  dragläget	  och	  köra	  iväg	  med	  sin	  bil.	  Första	  gången	  

man	  sätter	  sig	  och	  startar	  motorn	  drar	  man	  upp	  kopplingen	  för	  högt	  utan	  att	  ge	  gas	  –	  

motorn	  stannar.	  Det	  som	  hände	  var	  att	  motorn	  stannade	  eftersom	  man	  drog	  

uppkopplingen	  för	  högt	  utan	  att	  ge	  gas.	  Därefter	  utvecklar	  man	  en	  teori	  för	  att	  undvika	  

detta	  till	  nästa	  gång.	  Teorin	  blir	  att	  ge	  mycket	  gas	  nästa	  gång	  istället.	  Då	  börjar	  man	  ge	  

mycket	  gas	  direkt	  och	  varvmätaren	  skjuter	  i	  taket.	  Därefter	  släpper	  man	  sakta	  upp	  

kopplingen	  och	  bilen	  rivstartar	  iväg.	  Då	  man	  fortfarande	  inte	  är	  riktigt	  nöjd	  med	  

resultatet	  så	  utvecklar	  man	  ännu	  en	  teori,	  denna	  gång	  väljer	  man	  att	  samtidigt	  som	  man	  

ge	  lite	  gas	  så	  släpper	  man	  upp	  kopplingen,	  man	  testar	  teorin	  och	  bilen	  glider	  snyggt	  iväg	  

och	  man	  har	  lärt	  sig	  att	  hitta	  dragläget	  och	  köra	  iväg	  med	  sin	  bil.	  	  

	  

Kolb	  menade	  att	  lärandet	  sker	  i	  vår	  hjärna	  hela	  tiden	  även	  om	  vi	  inte	  tänker	  på	  det.	  Vi	  

utformar	  modeller	  och	  teorier	  kring	  de	  saker	  vi	  upplever.	  Vi	  kan	  ju	  bara	  spekulera	  i	  hur	  

jobbigt	  det	  vore	  att	  inte	  kunna	  göra	  detta	  och	  hela	  tiden	  vara	  tvungen	  att	  notera	  nya	  

saker	  (Kolb,	  1984).	  	  Då	  skulle	  vi	  till	  exempel	  inte	  kunna	  anta	  att	  om	  vi	  trycker	  ner	  

handtaget	  på	  en	  dörr	  och	  drar	  dörren	  om	  oss	  så	  öppnas	  dörren,	  vi	  skulle	  varje	  gång	  vi	  

kom	  till	  en	  dörr	  vara	  tvungna	  att	  fundera	  ut	  hur	  vi	  skulle	  göra	  för	  att	  öppna	  den.	  	  

Kolb	  menar	  att	  ”learning	  is	  the	  process	  whereby	  knowledge	  is	  created	  through	  the	  

transformation	  of	  experience”	  (p26),	  vilket	  betyder	  att	  lärandet	  sker	  genom	  upplevelser	  

som	  förändrar	  det	  man	  redan	  vet.	  	  

Metod	  

Denna	  studie	  grundar	  sig	  på	  kvalitativa	  data.	  Det	  betyder	  att	  den	  insamlade	  empirin	  inte	  

mäts	  utan	  att	  vi	  konstaterar	  att	  den	  finns.	  För	  forskaren	  är	  det	  viktigt	  att	  vara	  lyhörd	  och	  

öppen	  inför	  de	  insamlade	  materialet	  (Denscombe,	  M.	  2009).	  

Vårt	  syfte	  är	  att	  synliggöra	  hur	  lärande	  skapas	  och	  vad	  unga	  idrottare	  lär	  sig	  i	  en	  

idrottspraktik	  med	  hög	  konkurrens.	  Genom	  att	  studera	  unga	  idrottares	  uppträdande	  och	  

handlingar	  på	  träning	  och	  vid	  matchsituation	  kan	  vi	  få	  kunskap	  och	  kännedom	  om	  hur	  

deras	  idrottande	  utvecklar	  och	  bidrar	  till	  ny	  kunskap.	  Det	  handlar	  om	  att	  närma	  sig	  

deltagarna	  på	  deltagarnas	  nivå	  och	  därigenom	  kunna	  se	  hur	  ny	  kunskap	  bildas	  och	  

utvecklas	  (Lalander,	  2011).	  Denna	  kunskap	  används	  för	  att	  besvara	  vårt	  syfte	  och	  
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frågeställningar,	  då	  är	  etnografisk	  forskning	  samt	  semistrukturerade	  intervjuer	  lämpliga	  

som	  forskningsmetod.	  

	  

Datainsamling	  

Vi	  inspireras	  av	  etnografisk	  forskning	  med	  deltagande	  observation	  samt	  

semistrukturerade	  intervjuer.	  	  Vi	  följde	  laget	  och	  deras	  uttagningar	  från	  de	  att	  deras	  

uttagningar	  startat	  och	  utgallringen	  av	  spelare	  hade	  börjat.	  När	  vi	  klev	  in	  i	  handlingen	  

var	  det	  35	  spelare	  kvar	  som	  tillslut	  skulle	  bli	  22.	  Vi	  följde	  dem	  på	  träningar	  och	  matcher	  

för	  att	  identifiera	  och	  synliggöra	  vad	  som	  hände	  i	  gruppen	  under	  den	  hårda	  

konkurrenssituationen	  som	  fanns.	  	  

Observation	  

Fältforskning,	  observation	  eller	  som	  man	  i	  den	  akademiska	  världen	  kallar	  det,	  etnografi	  

är	  en	  ansats	  som	  huvudsakligen	  använder	  deltagande	  observation	  som	  metod	  (Lalander	  

2011).	  	  	  

	  

Forskarens	  roll	  inom	  fältforskning	  beskrivs	  som	  deltagande.	  Forskaren	  följer	  efter,	  

deltar	  och	  observerar	  det	  objekt/fenomen	  man	  valt	  att	  rikta	  in	  sig	  på.	  Detta	  sätt	  att	  

observera	  gör	  att	  man	  är	  så	  nära	  händelserna	  som	  det	  går	  att	  komma.	  

Forskningsprocessen	  beskrivs	  som	  att	  observationer	  är	  det	  huvudsakliga	  verktyget.	  

Forskaren	  ska	  vara	  med	  i	  den	  dagliga	  verksamheten	  (Lalander	  2011).	  	  	  

	  

Under	  observationen	  använde	  vi	  oss	  av	  fältanteckningar	  för	  att	  lättare	  minnas	  det	  vi	  

hade	  sett.	  Vi	  valde	  att	  följa	  den	  mall	  som	  Lalander	  presenterar	  i	  ”Handbok	  i	  kvalitativa	  

metoder”.	  Den	  går	  ut	  på	  att	  man	  under	  observation	  antecknar	  så	  exakt	  som	  möjligt	  utan	  

att	  blanda	  in	  sina	  egna	  slutsatser	  för	  att	  vidare	  kunna	  analysera	  och	  dra	  slutsatser	  under	  

analysprocessen	  efter	  observationen.	  	  

	  

Vi	  använde	  oss	  även	  av	  ett	  standardiserat	  observationsschema	  för	  att	  strukturerat	  

kunna	  ta	  anteckningar	  utan	  att	  missa	  något.	  Då	  man	  enligt	  Lalander	  (2011)	  bör	  blanda	  

sina	  anteckningar	  med	  teoretiska,	  reflekterande	  och	  självreflekterande	  anteckningar.	  

Man	  bör	  även	  enligt	  Lalander	  föra	  in	  anteckningar	  om	  hur	  man	  upplever	  sin	  egen	  

närvaro	  på	  fältet	  och	  hur	  man	  känner	  sig	  när	  man	  genomför	  observationsarbetet	  valde	  
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vi	  att	  under	  observationerna	  fokusera	  på	  just	  dessa	  saker.	  Hur	  vi	  själva	  kände	  oss,	  hur	  vi	  

upplevde	  vår	  närvaro	  och	  även	  reflektion	  och	  självreflektion.	  Under	  observationerna	  

satt	  vi	  bredvid	  varandra	  på	  läktaren	  för	  att	  lättare	  kunna	  föra	  samtal	  kring	  just	  dessa	  

saker	  också	  och	  inte	  bara	  titta	  på	  spelarna	  på	  planen.	  	  	  

	  

Observationen	  genomfördes	  vid	  tre	  olika	  tillfällen.	  Vi	  var	  med	  och	  observerade	  under	  ett	  

träningsläger	  där	  gruppen	  bodde	  över	  en	  natt	  i	  en	  skolsal	  och	  genomförde	  två	  matcher	  

och	  två	  träningspass	  på	  två	  dagar.	  Vidare	  observerade	  vi	  en	  träning	  och	  en	  match	  på	  

hemmaplan.	  Under	  observationerna	  satt	  vi	  i	  direkt	  anslutning	  till	  planen,	  där	  vi	  både	  

kunde	  se	  och	  höra	  vad	  spelarna/tränarna	  gjorde	  och	  sa.	  Vidare	  bytte	  vi	  placeringar	  

under	  tillfällena	  regelbundet	  samt	  att	  vi	  var	  med	  vid	  vissa	  samlingar	  och	  satt	  med	  

gruppen	  under	  dessa	  samlingar.	  

De	  inledande	  träningslägret	  och	  matcherna	  var	  i	  fasen	  då	  laget	  skulle	  väljas	  ut,	  och	  den	  

avslutande	  träningen	  var	  efter	  att	  laget	  tagits	  ut	  och	  de	  observerade	  spelarna	  var	  då	  

säkra	  på	  sin	  plats	  i	  laget.	  Total	  observationstid	  var	  ca	  20	  timmar.	  	  

Intervju	  

Vi	  använde	  oss	  av	  semistrukturerade	  intervjuer	  av	  två	  spelare	  i	  berörd	  grupp	  för	  att	  få	  

en	  djupare	  insyn	  i	  hur	  de	  själv	  upplever	  situationen	  och	  för	  att	  få	  dem	  själva	  att	  berätta	  

vad	  dem	  tycker	  om	  situationen	  och	  hur	  dem	  beskriver	  sitt	  eget	  lärande.	  

Semistrukturerade	  intervjuer	  innebär	  att	  man	  till	  viss	  del	  använder	  sig	  av	  

standardiserade	  frågor,	  men	  att	  man	  även	  lämnar	  utrymme	  för	  följdfrågor	  och	  frågor	  

som	  dyker	  upp	  under	  samtalets	  gång.	  Denna	  typ	  av	  intervjuer	  passa	  väl	  till	  sammanhang	  

där	  man	  vill	  kunna	  jämföra	  olika	  intervjusvar	  med	  varandra,	  samtidigt	  som	  man	  vill	  ha	  

frihet	  att	  ställa	  frågor	  som	  inte	  finns	  i	  intervjumallen	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009).	  

	  

Intervjuerna	  genomfördes	  efter	  en	  träning	  och	  vid	  de	  sista	  tillfället	  när	  vi	  träffade	  

gruppen.	  Intervjuerna	  inleddes	  med	  att	  de	  etiska	  riktlinjerna	  gicks	  igenom	  och	  berörd	  

intervjuperson	  fick	  acceptera	  eller	  välja	  att	  inte	  delta.	  Intervjuerna	  genomfördes	  i	  en	  

konferenslokal	  i	  anslutning	  till	  träningshallen.	  Kvale	  och	  Brinkmann	  (2009)	  menar	  att	  

intervjuer	  med	  yngre	  människor	  ofta	  med	  fördel	  genomförs	  i	  en	  miljö	  som	  personen	  är	  

bekant	  med	  och	  som	  han	  eller	  hon	  känner	  sig	  trygg	  i.	  Då	  blir	  det	  lättare	  för	  personen	  att	  

själv	  berätta	  om	  sig	  själv	  och	  sina	  upplevelser.	  	  Intervjuerna	  gjordes	  med	  hjälp	  av	  en	  

intervjumall	  som	  finns	  bifogad	  (se	  bilaga	  2),	  samt	  inspelningsutrustning.	  	  
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Avsikten	  med	  intervjuerna	  var	  att	  ge	  oss	  en	  djupare	  insikt	  och	  fler	  nyanser	  av	  

deltagarnas	  uppfattning	  än	  vad	  vi	  kan	  få	  genom	  bara	  en	  observation.	  Målet	  med	  våra	  

intervjuer	  var	  att	  kunna	  diskutera	  och	  samtala	  kring	  de	  saker	  vi	  sett	  under	  

observationen.	  	  Frågorna	  vi	  ställde	  var	  till	  stor	  del	  inspirerade	  av	  det	  vi	  hade	  sett	  under	  

observationerna.	  Detta	  för	  att	  kunna	  få	  spelarnas	  syn	  på	  det	  vi	  såg.	  Eriksson-‐Zetterquist	  

och	  Ahrne	  (2011)	  skriver	  att	  man	  genom	  semistrukturerade	  intervjuer	  lättare	  kan	  få	  en	  

bild	  över	  skeenden	  och	  beskrivningar	  av	  olika	  händelseförlopp.	  Det	  är	  lättare	  att	  ta	  del	  

av	  människornas	  känslor	  i	  en	  viss	  situation	  om	  dem	  själva	  får	  fritt	  berätta	  om	  de	  samma.	  

Urval	  

För	  att	  göra	  denna	  studie	  tog	  vi	  kontakt	  med	  ett	  antal	  olika	  idrottsliga	  kontexter	  där	  vi	  

visste	  att	  hög	  konkurrens	  fanns.	  Efter	  ett	  antal	  försök	  till	  olika	  elitklubbar	  fick	  vi	  tillslut	  

napp.	  Vi	  ringde	  upp	  ett	  distriktsförbund	  i	  innebandy	  och	  fick	  kontakt	  med	  

distriktslagskaptenen	  för	  pojkar	  födda	  97-‐98.	  Det	  visade	  sig	  att	  den	  årskullen	  just	  var	  

uppe	  i	  sina	  uttagningar	  och	  hade	  ett	  stundande	  SM-‐slutspel	  framför	  sig.	  Hösten	  och	  

vintern	  var	  späckade	  med	  uttagningar	  och	  matcher	  för	  att	  tillslut	  kunna	  ta	  ut	  ett	  lag	  med	  

22	  spelare	  som	  senare	  under	  våren	  ska	  få	  representera	  sitt	  landskap	  i	  Distriktslags	  SM	  i	  

Umeå.	  Denna	  praktik	  valdes	  då	  den	  involverar	  ungdomar	  och	  har	  en	  hög	  grad	  av	  

konkurrens	  med	  ett	  stort	  antal	  spelare	  som	  konkurrerar	  om	  22	  platser	  till	  det	  slutgiltiga	  

laget.	  	  

Vidare	  kontaktades	  berörda	  tränare	  för	  laget	  per	  telefon.	  Tränarna	  accepterade	  

upplägget	  och	  dem	  skickade	  deras	  schema	  för	  uttagningarna	  till	  oss.	  	  

	  

Urvalet	  av	  intervjupersoner	  gjordes	  genom	  ett	  tvåstegsurval	  (Eriksson-‐Zetterquist	  &	  

Ahrne,	  2011).	  	  Steg	  ett	  är	  självklart	  att	  välja	  organisation	  vilket	  vi	  har	  beskrivit	  ovan.	  

Vidare	  för	  urvalet	  av	  personer	  inom	  organisationen	  valde	  vi	  ett	  selektivt	  urval	  där	  vi	  

valde	  personer	  som	  vi	  ansåg	  vara	  speciellt	  intresserade	  av	  vår	  undersökning.	  Vi	  valde,	  

med	  hjälp	  av	  tränarna,	  två	  spelare	  som	  var	  och	  en	  representerade	  en	  del	  av	  laget.	  En	  

representerade	  den	  grupp	  spelare	  som	  rent	  sportsligt	  tillhörde	  dem	  som	  var	  längst	  fram	  

och	  en	  person	  tillhörde	  den	  grupp	  spelare	  som	  låg	  längst	  bak	  i	  utvecklingen.	  Denna	  

urvalsprocedur	  valde	  vi	  för	  att	  vi	  ville	  se	  om	  de	  fanns	  olika	  uppfattningar	  på	  situationen	  

beroende	  på	  hur	  duktig	  man	  ansågs	  vara	  av	  den	  egna	  tränaren.	  	  
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Analysmetod	  

Analysens	  första	  stadie	  var	  att	  transkribera	  de	  inspelade	  intervjuerna	  och	  renskriva	  

observationsanteckningarna.	  	  Vidare	  använde	  vi	  oss	  av	  en	  kvalitativ	  induktiv	  

analysmodell	  som	  gick	  ut	  på	  att	  analysen	  går	  igenom	  ett	  antal	  olika	  steg	  där	  varje	  steg	  

tillslut	  ledde	  fram	  till	  den	  analyserade	  data	  som	  vidare	  kunde	  användas	  i	  studien.	  

Modellen	  är	  hämtad	  från	  Elo	  och	  Kyngäs	  rapport	  ”The	  qualitative	  content	  analysis	  

process”	  (2007).	  	  Då	  vi	  både	  hade	  observation	  och	  två	  intervjuer	  att	  analysera	  valde	  vi	  

att	  använda	  en	  analysmodell	  som	  gick	  att	  applicera	  på	  både	  intervju	  och	  observation.	  

Den	  induktiva	  kvalitativa	  analysmodellen	  som	  vi	  använde	  inleddes	  med	  att	  man	  

bekantar	  sig	  med	  materialet,	  dvs	  vi	  läste	  igenom	  transkriberingarna	  av	  intervjuerna	  och	  

observationsanteckningarna	  ett	  antal	  gånger	  (ibid)	  

	  

Därefter	  valde	  vi	  ut	  citat	  som	  vi	  tyckte	  verkar	  användbara	  eller	  som	  sa	  något	  speciellt.	  	  

Det	  kunde	  tillexempel	  vara	  en	  observation	  om	  att	  laget	  gjorde	  mål	  men	  att	  spelarna	  inte	  

firade	  målet	  eller	  ett	  intervjucitat	  där	  intervjupersonen	  beskriver	  hur	  han	  själv	  inte	  

firade	  målen	  för	  att	  han	  var	  rädd	  för	  att	  sticka	  ut,	  ingen	  annan	  firade	  ju	  målen.	  	  När	  vi	  

hittade	  citat	  och/eller	  observationsanteckningar	  som	  vi	  ansåg	  handlade	  om	  samma	  sak	  

så	  la	  vi	  ihop	  dessa	  och	  bildade	  kategorier	  med	  citat	  och	  observationer	  som	  handlade	  om	  

samma	  fenomen.	  	  

	  

Vidare	  jämförde	  vi	  kategorierna	  med	  varandra,	  en	  kategori	  måste	  vara	  uttömmande	  

vilket	  betyder	  att	  den	  handlar	  endast	  om	  det	  som	  kategorin	  berör	  (Elo	  &	  Kyngäs	  2007)	  	  

Det	  får	  inte	  finnas	  citat	  i	  kategorin	  som	  skulle	  kunna	  passa	  in	  på	  någon	  annan	  kategori.	  

Har	  man	  citat	  som	  passar	  in	  på	  fler	  än	  en	  kategori	  så	  kan	  man	  till	  exempel	  slå	  ihop	  och	  

göra	  en	  större	  kategori.	  När	  kategorierna	  tillslut	  var	  klara	  och	  våra	  citat	  var	  

utgrupperade	  försökte	  vi	  namnge	  de	  kategorier	  vi	  hade	  hittat.	  När	  vi	  ansåg	  oss	  ha	  hittat	  

lämpliga	  namn	  till	  kategorierna	  tittade	  vi	  en	  sista	  gång	  igenom	  för	  att	  undvika	  fel	  och	  

läste	  igenom	  de	  citat	  vi	  valde	  bort	  i	  första	  skedet	  av	  analysen.	  

Etiska	  hänsynstaganden	  

Som	  forskare	  måste	  vi	  ta	  hänsyn	  till	  undersökningen	  vad	  gäller	  forskningsetiska	  

aspekter.	  Detta	  betyder	  att	  vi	  måste	  ta	  hänsyn	  till	  de	  forskningsetiska	  krav	  som	  gäller	  för	  

forskning	  (Patel	  &	  Davidsson.	  2011).	  I	  vår	  studie	  betydde	  det	  att	  vi:	  
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• Informerade	  laget	  och	  tränarna	  om	  den	  aktuella	  forskningen	  syfte.	  

• Vi	  informerade	  om	  att	  undersökningen	  var	  helt	  frivillig	  att	  delta	  i,	  och	  att	  man	  

när	  som	  helst	  kunde	  avbryta	  samarbetet	  om	  man	  inte	  längre	  ville	  delta	  i	  

projektet.	  	  

• Alla	  uppgifter	  som	  samlades	  in	  hanterades	  konfidentiellt	  och	  med	  sekretess	  så	  att	  

ingen	  utomstående	  kunde	  ta	  del	  av	  informationen.	  	  

• Vi	  informerade	  vidare	  om	  att	  alla	  uppgifter	  som	  samlades	  in	  under	  

genomförandet	  av	  studien	  endast	  skulle	  användas	  i	  forskningssyfte.	  Detta	  följde	  

vi	  sedan	  genom	  hela	  arbetet.	  	  	  

Allt	  detta	  enligt	  Patell	  och	  Davidsson	  (2011).	  

Resultat	  

Här	  presenteras	  studiens	  resultat	  från	  observation	  och	  intervju.	  Resultaten	  presenteras	  

utifrån	  ett	  antal	  kategorier	  vi	  har	  analyserat	  utifrån	  datainsamlingen.	  Vi	  har	  valt	  att	  

sammanföra	  resultaten	  från	  observation	  och	  intervju.	  Vi	  har	  även	  i	  analysen	  av	  de	  

empiriska	  materialet	  utgått	  från	  våra	  frågeställningar	  för	  att	  besvara	  dessa.	  	  

Uppfattningar	  om	  ledarna	  
Båda	  intervjupersonerna	  beskriver	  under	  intervjuerna	  tre	  ledare,	  som	  fanns	  under	  våra	  

observationer.	  Vi	  har	  under	  intervjuerna	  sett	  dessa	  tre	  ledare	  där	  Ledare	  1	  är	  den	  ledare	  

som	  beskrivs	  ha	  huvudansvaret.	  Ledare	  2	  assisterar	  och	  matchcoachar	  mycket	  och	  

ledare	  3	  har	  en	  mer	  passiv	  roll	  och	  sköter	  upplägget	  av	  taktiker.	  Alla	  tre	  ledarna	  tycks	  

enligt	  spelarna	  ha	  en	  viktig,	  givande	  och	  överenskommen	  roll	  i	  ledarstaben.	  

”Ledare	  3	  är	  väll	  typ	  taktiker,	  pratar	  inte	  så	  mycket.	  Ledare	  1	  och	  2	  är	  väll	  de	  

som	  matchcoachar	  och	  pratar	  i	  pauserna.”	  

IP1	  om	  ledarna.	  	  

Ledarna	  anordnade	  så	  kallade	  teambuilding-‐dagar	  med	  målsättning	  att	  styrka	  

sammanhållningen	  i	  laget.	  Dessa	  dagar	  bestod	  av	  övningar	  som	  hade	  för	  avsikt	  att	  man	  

skulle	  lära	  känna	  de	  andra	  spelarna	  i	  laget	  som	  man	  tidigare	  inte	  haft	  mycket	  kontakt	  

med.	  Intervjupersonerna	  ansåg	  detta	  vara	  lyckat	  och	  sköttes	  på	  ett	  bra	  sätt	  av	  ledarna.	  
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”På	  en	  samling	  blev	  vi	  uppdelade	  i	  massa	  grupper	  och	  fick	  göra	  massa	  saker.	  

Vi	  fick	  t.ex	  hitta	  olika	  saker,	  få	  tag	  på	  massa	  saker	  med	  hjälp	  av	  de	  andra.	  Typ	  

som	  teambuildning,	  det	  var	  bara	  en	  från	  alla	  lag	  i	  varje	  grupp	  så	  man	  blev	  

tvungen	  att	  prata	  med	  alla	  och	  det	  var	  bra.	  ”	  

IP2.	  

Ledarnas	  uppmärksamhet	  till	  spelare	  
Till	  skillnad	  mot	  vad	  vi	  såg	  på	  våra	  observationer	  ansåg	  spelarna	  under	  intervjuer	  att	  

ledarna	  gav	  lika	  mycket	  uppmärksamhet	  till	  varje	  individ	  i	  laget.	  Vi	  kunde	  se	  att	  så	  inte	  

var	  fallet,	  då	  de	  bättre	  spelarna	  fick	  mer	  uppmärksamhet	  och	  tid	  med	  ledare.	  	  

Ledarna	  uppfattades	  även	  som	  personer	  som	  var	  måna	  om	  att	  gruppen	  skulle	  må	  bra.	  

Detta	  kom	  till	  uttryck	  hos	  spelarna	  när	  de	  hela	  tiden	  pratade	  om	  ledarna	  i	  positiva	  

ordalag.	  Inget	  negativt	  kring	  ledarna	  och	  deras	  sätt	  att	  leda	  laget	  framkom	  under	  

intervjuerna	  	  

”Ja	  alltså,	  alla	  ska	  va	  med	  hela	  tiden.	  Är	  det	  någon	  som	  sitter	  själv	  så	  får	  alla	  

gå	  dit	  o	  sitta	  med	  honom	  istället	  liksom.”	  
IP2.	  

	  

”Tränarna	  har	  bjudit	  på	  sig	  själva	  också,	  så	  man	  vågar	  ta	  för	  sig	  också.”	  
IP1	  

	  

För	  att	  återkoppla	  till	  vår	  frågeställning	  om	  hur	  spelarna	  uppfattar	  ledarna	  i	  vald	  praktik	  

har	  ledarna	  har	  en	  plats	  i	  vår	  studie	  då	  de	  har	  en	  central	  roll	  i	  gruppen.	  Deras	  upplägg	  

påverkar	  vilka	  lärosituationer	  som	  uppkommer	  under	  träningarna.	  Ledarna	  har	  stor	  del	  

i	  skapandet	  av	  sociala	  situationer	  under	  träningarna	  och	  samlingarna.	  Exempelvis	  kunde	  

vi	  se	  detta	  under	  observationerna	  då	  det	  var	  ledarna	  som	  delade	  in	  lag,	  och	  detta	  

skapade	  en	  social	  situation	  med	  spelarna	  i	  samma	  lag.	  	  
	  

Vilja	  att	  inte	  sticka	  ut	  (Tyst	  kunskap).	  
Vi	  kunde	  tydligt	  se	  att	  de	  individer	  som	  presterade	  bra	  fick	  mer	  uppmärksamhet	  och	  tid	  

med	  ledaren.	  Ledaren	  gav	  bland	  annat	  det	  som	  beskrivs	  som	  ”första	  femman”	  väsentligt	  

mer	  tid	  att	  prata	  själva	  med	  honom.	  Feedbacken	  som	  gavs	  under	  övningarna	  var	  
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mestadels	  väldigt	  styrande	  och	  individerna	  tvingades	  inte	  reflektera	  över	  övningarna.	  

	  

”Frågor?	  –	  Nej	  okej,	  bra”	  	  
Ledare	  1	  under	  observationerna.	  

	  

Detta	  citat	  beskriver	  tydligt	  hur	  undervisningen	  av	  övningar	  skedde	  och	  understryker	  

att	  det	  är	  ”bra”	  att	  tränaren	  inte	  fick	  några	  frågor.	  Vi	  kunde	  under	  observationerna	  se	  att	  

adepterna	  trots	  att	  det	  inte	  ställdes	  några	  frågor	  inte	  hade	  förstått	  övningarna	  då	  det	  

krävdes	  flera	  pauser	  med	  genomgångar	  för	  att	  övningarna	  skulle	  genomföras	  så	  som	  det	  

var	  tänkt.	  Spelarnas	  reaktion	  blev	  alltså	  att	  ställa	  frågor	  anses	  vara	  något	  negativt	  av	  

tränarna.	  	  

	  

Under	  intervjuerna	  ställde	  vi	  frågor	  kring	  vad	  spelarna	  hade	  lärt	  sig	  under	  

uttagningarna.	  Svaren	  spretade	  åt	  många	  olika	  håll,	  framförallt	  nämndes	  saker	  kring	  

spelet.	  Dom	  hade	  lärt	  sig	  att	  skjuta	  hårdare,	  spela	  med	  högre	  tempo,	  klara	  av	  tuffare	  

närkamper	  och	  liknande.	  Något	  som	  dock	  genomgående	  nämndes	  var	  att	  man	  hade	  lärt	  

sig	  att	  fokusera	  enbart	  på	  den	  egna	  uppgiften	  och	  sin	  egen	  prestation.	  

	  

”Jag	  har	  nog	  lärt	  mig	  att	  ta	  de	  lugnt,	  att	  inte	  stressa	  för	  mycket.	  Fokusera	  på	  

sin	  uppgift	  och	  koppla	  bort	  dom	  andra.	  	  Tänka	  på	  vad	  man	  själv	  göra.	  Gör	  jag	  

mitt	  bästa	  så	  räcker	  de,	  och	  jag	  behöver	  inte	  tänka	  på	  dom	  andra.	  De	  är	  ju	  

tränaren	  som	  tar	  ut	  laget.”	  

IP2.	  

	  

Vidare	  pratade	  även	  spelarna	  om	  att	  de	  hade	  lärt	  sig	  att	  våga	  prestera.	  För	  att	  återknyta	  

till	  vår	  forskningsfråga	  angående	  tyst	  kunskap	  kan	  detta	  vara	  en	  av	  sakerna	  som	  

kommer	  till	  uttryck	  genom	  den	  tysta	  kunskapen.	  Våra	  intervjupersoner	  hade	  tidigare	  

varit	  med	  om	  liknande	  situationer	  och	  inte	  lyckats	  lika	  bra.	  Skillnaden	  till	  denna	  gång	  

när	  man	  faktiskt	  lyckades	  beskrev	  de	  som	  att	  de	  hade	  under	  uttagningarna	  kommit	  till	  

insikt	  med	  att	  ledarna	  troligen	  belönar	  ett	  beteende	  där	  man	  tar	  för	  sig	  på	  planen.	  	  

	  

	   ”Jag	  har	  lärt	  mig	  att	  visa	  framfötterna	  och	  synas	  lite.”	  

	   IP1.	  
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Hög	  disciplin	  
Under	  träning	  kunde	  vi	  se	  att	  spelarna	  var	  mycket	  disciplinerade,	  och	  gjorde	  direkt	  det	  

som	  ledarna	  sa.	  	  Detta	  beteende	  kunde	  man	  även	  se	  vid	  samlingarna	  under	  träning.	  

Ledarna	  blåste	  av	  övningen	  med	  visselpipa	  och	  automatiskt	  gick	  spelarna	  mot	  ledaren	  

för	  att	  få	  direktiv	  om	  vad	  som	  skulle	  hända	  här	  näst.	  Vid	  vätskepauser	  gick	  alla	  till	  sina	  

vattenflaskor	  och	  sedan	  direkt	  tillbaks	  till	  ledarna	  utan	  att	  ledarna	  behövde	  tillkalla	  

deras	  uppmärksamhet.	  Där	  var	  ingen	  som	  stannade	  eller	  tog	  lång	  tid	  på	  sig.	  Man	  kunde	  

se	  ett	  liknande	  beteende	  vid	  uppvärmningen	  då	  spelarna	  knappt	  pratade	  med	  varandra	  

och	  trots	  att	  där	  låg	  bollar	  så	  rörde	  ingen	  bollarna.	  Den	  tysta	  kunskapen	  kommer	  till	  

uttryck	  genom	  att	  man	  inte	  ville	  sticka	  ut	  från	  mängden	  och	  därför	  uppför	  sig	  mycket	  

disciplinerat.	  

	  

”I	  klubblaget	  så	  vet	  man	  ju	  liksom	  vad	  man	  kan	  göra,	  man	  har	  mer	  respekt	  

för	  tränarna	  i	  distriktslaget,	  eller	  nej	  de	  har	  man	  ju	  inte.	  Men	  dem	  ska	  ju	  ta	  ut	  

ett	  lag	  och	  där	  vill	  man	  ju	  vara	  med.	  Det	  är	  ju	  jättejämnt	  där	  och	  då	  kanske	  

man	  ska	  göra	  som	  dom	  säger	  direkt	  om	  dom	  vill	  det,	  jag	  vet	  inte…”	  
IP1	  kommenterar	  vår	  observation	  kring	  disciplin.	   	  

	  

Vid	  tävlingssituation	  kunde	  vi	  tydligt	  se	  att	  när	  flera	  av	  spelarna	  drog	  på	  sig	  utvisningar	  

så	  pratade	  man	  aldrig	  emot	  utan	  gick	  direkt	  och	  satte	  sig	  i	  utvisningsbåset.	  Det	  tycktes	  

lite	  märkligt	  då	  flera	  av	  utvisningarna	  var	  tveksamma	  enligt	  vår	  uppfattning	  som	  

tidigare	  ledare	  och	  domare	  inom	  innebandyn.	  	  

Spelarnas	  reaktioner	  på	  konkurrens	  
Vi	  kunde	  se	  ett	  par	  beteende	  som	  stack	  ut	  jämfört	  med	  hur	  spelarna	  beskriver	  den	  

ordinarie	  träningen	  i	  föreningen.	  Detta	  förklarar	  vi	  mer	  utförligt	  om	  under	  rubriken	  

”Här	  är	  allt	  mycket	  mer	  seriöst”	  på	  s.	  25.	  Bland	  annat	  så	  kände	  man	  tydligt	  att	  

stämningen	  var	  tryckt	  och	  att	  individerna	  inte	  pratade	  när	  ledarna	  hade	  genomgångar,	  

spelarnas	  uppförande	  var	  i	  dessa	  situationer	  mycket	  disciplinerat	  och	  man	  gjorde	  exakt	  

så	  som	  man	  var	  tillsagd.	  Spelarna	  hade	  vid	  varje	  träning	  tillfälle	  att	  t.ex.	  leka	  individuellt	  

med	  bollarna	  mellan	  övningar	  men	  tog	  inte	  chansen	  att	  göra	  det.	  

	  

”De	  va	  ju	  ganska	  spänt.	  Man	  visste	  ju	  ingenting.	  Spänningen	  släppte	  mer	  och	  

mer	  desto	  fler	  som	  försvann	  ut	  ur	  uttagningarna.	  ”	  
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IP1	  beskriver	  hur	  han	  upplevde	  den	  sociala	  situationen	  under	  uttagningarna.	  	  

	  

	  Vidare	  höll	  ledarna	  ofta	  långa	  genomgångar	  kring	  relativt	  avancerade	  spelsystem	  och	  

övningar	  som	  skulle	  genomföras.	  Under	  och	  efter	  dessa	  genomgångar	  ställdes	  inga	  

frågor	  på	  det	  ledaren	  presenterade	  och	  inte	  heller	  i	  träning	  ifrågasattes	  de	  ledaren	  hade	  

presenterat,	  trots	  att	  vi	  snappade	  upp	  små	  och	  ibland	  stora	  indikationer	  på	  att	  spelarna	  

inte	  hade	  förstått	  eller	  höll	  med	  ledaren.	  

	   	  

”Åhh,	  detta	  kommer	  ju	  aldrig	  fungera…”	  
Spelares	  tysta	  kommentar,	  bakom	  ryggen	  på	  ledaren	  efter	  att	  ledaren	  gått	  igenom	  

uppspelsvarianter	  under	  observation.	  

	  

Matcherna	  genomfördes	  även	  dem	  mycket	  disciplinerat	  av	  spelarna.	  Man	  försökte	  

tydligt	  följa	  de	  riktlinjer	  som	  ledare	  1	  angett	  under	  de	  förberedande	  träningarna.	  Första	  

matchen	  började	  något	  trevande	  för	  laget	  och	  då	  kunde	  vi	  se	  hur	  nervositeten	  ökade	  och	  

således	  blev	  även	  misstagen	  fler.	  Vi	  såg	  att	  de	  riktlinjer	  som	  givits	  försökte	  följas	  men	  att	  

mer	  avancerade	  detaljer	  så	  som	  press-‐spel	  och	  kontringar	  inte	  fungerade	  så	  som	  

ledaren	  hade	  sagt.	  	  

	  

När	  laget	  gjorde	  mål	  så	  satt	  hela	  laget	  kvar	  i	  båset,	  till	  skillnad	  från	  motståndarna	  som	  

vid	  mål	  lämnade	  båset	  för	  att	  gratulera	  målskytten.	  Detta	  förändrades	  dock	  när	  man	  gick	  

upp	  i	  ledningen	  i	  första	  matchen.	  Så	  fort	  man	  låg	  i	  ledningen	  blev	  målfirandet	  ett	  annat	  

och	  hela	  laget	  lämnade	  båset	  för	  att	  gratulera	  målskytten.	  Detta	  var	  något	  som	  vi	  

genomgående	  kunde	  se	  under	  matcherna.	  

De	  sociala	  prioriteras	  bort	  
Vid	  ett	  tillfälle	  skadade	  sig	  en	  spelare	  till	  synes	  allvarligt.	  För	  att	  återknyta	  till	  

frågeställningen	  om	  hur	  konkurrensen	  kommer	  till	  uttryck	  så	  bortsåg	  spelarna	  från	  den	  

skadade	  lagkamraten	  och	  fokuserade	  på	  sin	  egen	  uppgift	  istället.	  Detta	  bekräftades	  

genom	  spelarnas	  utsagor	  under	  intervjun.	  Spelarna	  bekräftade	  även	  att	  detta	  var	  ett	  

beteende	  som	  inte	  fanns	  i	  den	  ordinarie	  föreningen.	  	  Den	  skadade	  spelaren	  lyckades	  

halta	  ut	  i	  båset	  av	  egen	  maskin	  och	  satte	  sig	  bland	  spelarna	  på	  avbytarbänken.	  Spelarna	  

som	  satt	  direkt	  sidan	  om	  den	  skadade	  spelaren	  valde	  istället	  för	  att	  klappa	  om	  sin	  

medspelare	  att	  fokusera	  vidare	  på	  händelserna	  på	  planen.	  Ledare	  3	  fick	  då	  ta	  sig	  genom	  
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båset	  och	  bort	  till	  den	  skadade	  spelaren	  för	  att	  ge	  honom	  hjälp	  då	  ingen	  av	  medspelarna	  

gjorde	  det.	  	  

	  

”Jag	  tror	  jag	  fokuserar	  mer	  på	  vad	  som	  händer	  på	  planen	  i	  

distriktslagsmatcherna,	  man	  ser	  kanske	  inte	  riktigt	  att	  han	  hade	  ont	  eller	  så.	  

Jag	  uppmärksammade	  nog	  bara	  inte	  det.	  I	  och	  med	  att	  han	  inte	  va	  i	  min	  kedja	  

heller	  så	  rör	  de	  ju	  inte	  mig	  så	  mycket.	  Jag	  fokuserar	  på	  min	  uppgift	  …”	  
IP1:s	  svar	  på	  fråga	  kring	  situationen	  vid	  skadan.	  	   	  

Grupp	  med	  hög	  motivation	  
Vi	  kunde	  tydligt	  se	  att	  motivationen	  i	  gruppen	  var	  mycket	  hög.	  Detta	  visade	  sig	  genom	  

att	  alla	  spelare	  kom	  i	  tid	  till	  varje	  samling	  och	  dem	  hade	  med	  sig	  rätt	  utrustning	  givet	  av	  

ledarna.	  Vi	  kunde	  även	  på	  stämningen	  i	  hallen	  känna	  att	  det	  var	  någonting	  ”på	  gång”,	  de	  

vill	  säga	  att	  man	  direkt	  uppfattade	  att	  det	  var	  något	  speciellt	  som	  skulle	  hända	  under	  

träningen.	  Detta	  syntes	  på	  spelarnas	  sammanbitna	  ansiktsuttryck,	  deras	  uppförande	  

som	  beskrivs	  mer	  noggrant	  nedan	  och	  även	  på	  den	  mängd	  föräldrar	  och	  anhöriga	  på	  

plats	  i	  hallen.	  	  	  

	  

Vi	  med	  viss	  idrottslig	  bakgrund	  inom	  innebandyn	  kunde	  även	  se	  att	  tempot	  och	  kvalitén	  

under	  träning	  var	  mycket	  hög,	  och	  höjdes	  något	  till	  match.	  Detta	  tyder	  på	  att	  spelarna	  

var	  mycket	  motiverade	  att	  prestera	  och	  att	  matchsituationer	  triggade	  ytterligare	  den	  

motivationen.	  	  

	   	  

”Man	  springer	  ju	  mer	  och	  tar	  det	  där	  extra	  steget	  under	  uttagningarna.”	  
IP2.	  

	   	  

”Här	  är	  allt	  mycket	  mer	  seriöst”	  
Rubriken	  ovan	  åsyftar	  till	  ett	  citat	  från	  IP1	  som	  beskriver	  situationen	  mellan	  hans	  

vardagliga	  föreningsverksamhet	  och	  uttagningarna	  på	  distriktslagsnivå.	  Under	  

intervjuerna	  kunde	  vi	  tydligt	  märka	  hur	  spelarna	  kände	  en	  märkbar	  skillnad	  mellan	  sin	  

vardagliga	  förening	  och	  distriktslagsuttagningarna.	  Detta	  beskriver	  intervjupersonerna	  

genom	  att	  de	  förberedde	  sig	  på	  annorlunda	  sätt,	  de	  var	  nervösa	  inför	  uttagningarna	  

vilket	  de	  inte	  ansåg	  sig	  vara	  inför	  dem	  ordinarie	  träningarna.	  De	  analyserade	  även	  sina	  

insatser	  på	  uttagningarna	  vilket	  man	  inte	  gjorde	  på	  den	  vardagliga	  träningen.	  	  
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”Man	  laddar	  ju	  upp	  mer.	  I	  min	  klubb	  går	  man	  bara	  till	  träningarna	  men	  när	  

det	  e	  distriktslagsuttagningarna	  så	  går	  man	  ju	  in	  för	  det	  och	  gör	  alltid	  sitt	  

absolut	  bästa.”	  
IP2	  om	  skillnaderna	  mellan	  träningarna	  hemma	  och	  uttagningarna	  med	  distriktslaget.	  

	  

	  

	  

När	  konkurrensen	  lättar	  
Vi	  observerade	  även	  träningar	  när	  laget	  var	  uttaget	  och	  konkurrensen	  hade	  minskat.	  

Enligt	  spelarnas	  beskrivningar	  blev	  miljön	  nu	  blev	  mer	  lik	  träningarna	  i	  den	  ordinarie	  

klubblagsverksamheten.	  När	  konkurrensen	  förminskades	  avsevärt	  kunde	  vi	  se	  hur	  

stämningen	  i	  gruppen	  hade	  förändrats,	  något	  som	  även	  bekräftades	  under	  intervju.	  	  

	  

”Ja	  mycket	  skönare!	  Man	  kan	  mer	  slappna	  av	  nu.	  Inte	  som	  på	  uttagningarna	  

när	  man	  varit	  tvungen	  att	  prestera	  hela	  tiden.	  Gjorde	  man	  något	  fel	  då	  så	  

blev	  man	  ju	  jättearg	  på	  sig	  själv	  liksom...”	  
IP2	  på	  frågan	  om	  det	  känns	  skönare	  på	  samlingarna	  efter	  uttagningen	  var	  klar.	  

	  

De	  resultat	  vi	  presenterat	  ovan	  angående	  disciplin	  under	  träning	  tonades	  ner	  en	  hel	  del	  

redan	  under	  första	  träningstillfället	  när	  laget	  var	  uttaget.	  Redan	  direkt	  efter	  första	  

övningen	  när	  spelarna	  blev	  beordrade	  att	  ta	  fram	  sina	  vattenflaskor	  och	  dricka	  så	  var	  

där	  några	  spelare	  som	  stod	  kvar	  på	  planen	  och	  lekte	  med	  bollarna	  istället.	  Vi	  märkte	  

fortfarande	  den	  tryckta	  stämning	  som	  fanns	  i	  gruppen	  och	  att	  vissa	  spelare	  fortfarande	  

inte	  verkade	  vilja	  sticka	  ut	  på	  något	  sett,	  men	  att	  vissa	  vågade	  ta	  små	  friheter.	  

Fortfarande	  ställdes	  väldigt	  få	  frågor	  till	  ledarna.	  Allt	  detta	  verkade	  dock	  försvinna	  mer	  

och	  mer	  desto	  längre	  träningen	  pågick.	  	  

	  

Till	  den	  andra	  träningen	  vi	  observerade	  när	  laget	  var	  uttaget	  så	  märkte	  vi	  ytterligare	  

skillnad	  på	  spelarnas	  uppförande.	  Alla	  ovan	  nämnda	  gränser	  om	  disciplin	  flyttades	  

framåt	  ytterligare.	  Under	  denna	  träning	  ställdes	  frågor	  till	  ledaren	  och	  spelarna	  

tenderade	  att	  i	  större	  utsträckning	  inse	  att	  de	  inte	  alltid	  var	  tvungna	  att	  göra	  som	  de	  

blev	  tillsagda	  hela	  tiden.	  Till	  denna	  träning	  såg	  vi	  även	  att	  spelarnas	  sociala	  
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rörelsemönster	  blev	  större,	  dvs	  grupperna	  i	  gruppen	  började	  upplösas	  och	  man	  umgicks	  

med	  spelare	  man	  inte	  umgåtts	  med	  tidigare.	  

	  

”Men	  nu	  har	  alla	  ändå	  fått	  en	  plats.	  Vi	  konkurrerar	  inte	  på	  samma	  sätt	  längre	  

ju,	  nu	  har	  vi	  ju	  mer	  typ	  roligt	  på	  bänken	  när	  vi	  tittar	  på	  dom	  andra	  och	  så.	  I	  

alla	  fall	  har	  dom	  gjort	  så	  att	  vi	  ska	  bli	  en	  bra	  grupp	  för	  annars	  kan	  vi	  ju	  inte	  

vinna	  nånting,	  om	  vi	  inte	  är	  en	  bra	  grupp.	  ”	  
IP1	  beskriver	  den	  sociala	  situationen	  efter	  att	  uttagningarna	  var	  klara.	  

	  

Att	  prova	  sig	  fram	  
Som	  tidigare	  nämnt	  kunde	  vi	  se	  spelarnas	  vilja	  att	  inte	  sticka	  ut	  från	  mängden,	  vilket	  

även	  bekräftades	  via	  intervjuer.	  Spelarna	  beskriver	  vidare	  i	  intervjuerna	  att	  de	  var	  

osäkra	  på	  vad	  tränarna	  accepterade	  och	  i	  vilken	  utsträckning	  ledarna	  tolererade	  att	  

spelarna	  tog	  egna	  beslut	  under	  träning	  och	  match.	  Spelarna	  beskrev	  även	  att	  

stämningen	  i	  gruppen	  från	  början	  varit	  ganska	  spänd,	  men	  att	  den	  har	  blivit	  bättre	  och	  

bättre,	  samt	  att	  den	  egna	  nervositeten	  från	  början	  var	  mycket	  hög	  inför	  träningarna,	  

men	  att	  den	  med	  tiden	  har	  sjunkit	  till	  en	  nu	  mera	  lagom	  nivå.	  	  

	  

IP1	  berättade	  under	  intervju	  att	  han	  från	  början	  inte	  vågade	  röra	  bollarna	  under	  pauser	  

i	  träningen	  eftersom	  att	  han	  inte	  visste	  om	  tränarna	  i	  distriktslaget	  skulle	  acceptera	  det	  

(se	  citat	  från	  IP1	  ang.	  disciplin).	  Vidare	  beskriver	  han	  att	  han	  lärde	  sig	  att	  vissa	  saker	  

sedan	  var	  okej	  att	  göra,	  trots	  att	  ledarna	  inte	  påtalade	  för	  gruppen	  att	  det	  var	  okej.	  

Spelarna	  provade	  sig	  fram.	  

	  

”Ja	  alltså,	  jag	  är	  kanske	  lite	  blyg	  av	  mig,	  jag	  vet	  inte.	  Men	  sen	  kanske	  någon	  

kille	  drar	  iväg	  ett	  skott	  när	  vi	  egentligen	  ska	  dricka…	  man	  märker	  ju	  tillslut	  

vad	  som	  är	  okej	  och	  inte	  okej.	  
IP1	  när	  han	  ombedes	  förklara	  varför	  han	  under	  de	  inledande	  uttagningarna	  inte	  rörde	  

bollarna	  när	  han	  inte	  var	  tillsagd,	  men	  mot	  slutet	  av	  uttagningarna	  gjorde	  det.	  

	  

Vidare	  beskrev	  båda	  våra	  intervjupersoner	  att	  de	  förevarande	  säsong	  varit	  med	  om	  

liknande	  uttagningsprocedur.	  Båda	  hade	  då	  blivit	  bortvalda	  och	  inte	  lyckats	  komma	  med	  

till	  de	  slutgiltiga	  laget.	  Detta	  kan	  självklart	  besvaras	  enkelt	  genom	  att	  spelarna	  då	  var	  ett	  
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år	  yngre	  än	  merparten	  av	  sina	  konkurrenter	  och	  därför	  inte	  var	  tillräckligt	  duktiga.	  Dock	  

nämnde	  intervjupersonerna	  saker	  så	  som	  att	  man	  under	  de	  uttagningarna	  hade	  varit	  för	  

osynliga,	  de	  hade	  inte	  vågat	  sticka	  ut,	  de	  hade	  varit	  mycket	  nervösa	  hade	  därav	  inte	  

kunnat	  spela	  sitt	  spel.	  Till	  denna	  gång	  hade	  de	  lärt	  sig	  att	  inse	  att	  det	  är	  tränarna	  som	  tar	  

ut	  laget	  och	  att	  om	  de	  bara	  gjorde	  sitt	  bästa	  så	  fick	  det	  ”bära	  eller	  brista”.	  (Se	  citat	  på	  s.21	  

angående	  tyst	  kunskap).	  Spelarna	  hade	  med	  andra	  ord	  provat	  sig	  fram	  till	  det	  som	  nu	  

tycktes	  fungera	  för	  dem.	  	  

Utnyttjandet	  av	  styrkor	  och	  svagheter	  
Det	  som	  vi	  kunde	  se	  under	  observationerna	  var	  att	  spelarna	  snabbt	  lärde	  sig	  att	  utnyttja	  

sina	  konkurrenters	  svaga	  sidor	  för	  att	  själva	  kunna	  framstå	  som	  bättre	  spelare	  hos	  

tränarna.	  Dom	  lärde	  sig	  att	  utnyttja	  sina	  konkurrenters	  svagheter	  och	  sina	  egna	  styrkor.	  

Exempelvis	  var	  en	  av	  våra	  intervjupersoner	  mycket	  snabb	  och	  teknisk	  med	  klubban,	  

men	  sämre	  på	  att	  skjuta	  och	  avsluta.	  Han	  spelade	  i	  en	  formation	  där	  hans	  

forwardskollega	  däremot	  var	  tvärt	  om,	  han	  var	  mer	  av	  en	  avslutare	  med	  bra	  skott	  och	  

sämre	  teknik.	  Vi	  kunde	  tydligt	  se	  hur	  vår	  intervjuperson	  i	  många	  situationer	  valde	  att	  

istället	  för	  att	  avsluta	  själv	  och	  kanske	  avslöja	  att	  han	  var	  en	  dålig	  skytt,	  valde	  att	  passa	  

sina	  forwardskollega	  som	  istället	  kunde	  avsluta	  anfallet.	  Vår	  intervjuperson	  sökte	  

istället	  gärna	  upp	  sarghörnen	  på	  offensiv	  planhalva	  för	  att	  där	  kunna	  dribbla	  bort	  

försvarare	  och	  visa	  upp	  sin	  goda	  teknik.	  Liknande	  exempel	  kunde	  vi	  se	  med	  spelare	  som	  

var	  något	  långsammare	  än	  sina	  konkurrenter.	  Dessa	  spelare	  valde	  ofta	  att	  gå	  i	  närkamp	  

med	  sina	  konkurrenter	  för	  att	  slippa	  hamna	  i	  löpduell.	  Det	  tydligaste	  exemplet	  var	  en	  

spelare	  som	  så	  fort	  han	  kom	  över	  på	  offensiv	  planhalva	  valde	  att	  skjuta	  då	  han	  hade	  ett	  

exceptionellt	  bra	  skott	  som	  han	  troligen	  gärna	  ville	  visa	  för	  ledarna.	  

	  

”	  …	  man	  försöker	  ju	  bara	  göra	  det	  man	  är	  bra	  på.	  Det	  andra	  som	  man	  kanske	  

är	  lite	  sämre	  på	  får	  man	  ju	  träna	  på	  hemma	  …	  ”	  
IP2	  när	  vi	  frågade	  om	  att	  visa	  sin	  teknik	  och	  låta	  någon	  annan	  avsluta	  var	  ett	  aktivt	  val	  från	  

hans	  sida.	  

Sammanfattning	  
Lärandet	  inom	  laget	  vi	  undersökte	  bygger	  på	  att	  man	  provar	  sig	  fram.	  Man	  formulerar	  

teorier	  och	  testar	  sedan	  dessa	  teorier	  i	  verkligheten.	  Det	  man	  lär	  sig	  handlar	  oftast	  om	  

att	  försöka	  göra	  saker	  som	  man	  antar	  att	  ledarna	  uppskattar.	  Exempel	  som	  vi	  använt	  

tidigare	  var	  att	  spelarna	  lärde	  sig	  att	  uppföra	  sig	  mycket	  disciplinerat	  då	  man	  antog	  att	  
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det	  var	  det	  som	  ledarna	  uppskattade.	  Man	  lärde	  sig	  att	  inte	  ställa	  frågor,	  inte	  uttrycka	  

sina	  åsikter	  och	  inte	  bry	  sig	  om	  sina	  medspelare.	  Man	  uppfattar	  ledarna	  som	  personer	  

med	  mycket	  makt	  och	  därför	  försöker	  man	  bete	  sig	  så	  som	  man	  antar	  att	  de	  uppskattar.	  

	  

Det	  finns	  stora	  skillnader	  i	  uppfattningen	  mellan	  distriktslagsuttagningarna	  och	  den	  

vardagliga	  träningen	  som	  spelarna	  beskriver.	  Skillnaderna	  är	  bland	  andra	  att	  spelarna	  

blir	  nervösa	  och	  spänner	  sig,	  men	  även	  att	  man	  tar	  uttagningarna	  på	  större	  allvar	  och	  

kämpar	  hårdare	  under	  dessa	  träningar.	  Konkurrensen	  kommer	  i	  stora	  drag	  till	  uttryck	  

så	  som	  ovan	  beskrivits.	  Spelarna	  uppför	  sig	  disciplinerat,	  de	  är	  nervösa	  och	  spända	  men	  

även	  mycket	  motiverade	  och	  spelar	  på	  toppen	  av	  sin	  förmåga.	  	  

	  

Den	  tysta	  kunskapen	  kom	  till	  uttryck	  genom	  att	  man	  inte	  ville	  sticka	  ut	  från	  mängden.	  

Man	  ignorerade	  de	  sociala	  och	  koncentrerade	  sig	  på	  sin	  egen	  prestation.	  Ledarna	  

antydde	  att	  vissa	  beteenden	  var	  negativa,	  så	  som	  att	  ställa	  frågor,	  medans	  andra	  

beteenden	  belönades	  genom	  uppmärksamhet	  och	  feedback,	  så	  som	  en	  god	  prestation	  på	  

planen.	  	  

Diskussion	  

I	  vår	  diskussion	  kommer	  vi	  att	  spegla	  de	  resultat	  vi	  kommit	  fram	  till	  mot	  den	  bakgrund	  

och	  tidigare	  forskning	  vi	  presenterade	  tidigare	  i	  studien.	  Allt	  detta	  görs	  med	  studiens	  

syfte	  för	  ögonen.	  Studiens	  syfte	  är	  att	  synliggöra	  hur	  lärande	  skapas	  och	  vad	  unga	  

idrottare	  lär	  sig	  i	  en	  idrottspraktik	  med	  hög	  konkurrens.	  Forskningsfrågorna	  vi	  besvarar	  

är:	  Hur	  uppfattas	  ledaren	  av	  ungdomarna	  i	  berörd	  praktik?	  

Hur	  kommer	  tyst	  kunskap	  till	  uttryck	  i	  berörd	  praktik?	  

Vilka	  skillnader	  finns	  i	  uppfattningen	  kring	  vald	  praktik	  i	  relation	  till	  deras	  vardagliga	  

föreningsidrott?	  

Hur	  kommer	  konkurrensen	  till	  uttryck	  i	  den	  specifika	  sociala	  kontexten?	  

	  

Spelarna	  i	  jakt	  på	  bekräftelse	  
Vi	  har	  i	  våra	  resultat	  kunnat	  se	  hur	  ledaren	  är	  en	  person	  som	  spelarna	  har	  stor	  respekt	  

för.	  Spelarna	  kunde	  i	  sin	  vardagliga	  träning	  ta	  sig	  friheter	  under	  träning,	  men	  vid	  

uttagningarna	  vågade	  man	  inte	  det	  då	  man	  inte	  viste	  hur	  ledarna	  skulle	  reagera.	  Detta	  

kan	  förklaras	  genom	  G.H	  Meads	  (1976)	  teorier	  kring	  I	  och	  Me.	  	  



	   29	  

	  

I	  spelarnas	  Me,	  de	  vill	  säga	  tidigare	  värderingar	  av	  ledare	  och	  av	  situationen	  under	  

träning	  visar	  på	  att	  det	  är	  okej	  att	  ta	  egna	  beslut,	  och	  att	  normen	  är	  att	  det	  är	  okej	  att	  

göra	  detta.	  Dock	  inom	  just	  denna	  specifika	  situation	  reagerar	  i	  sin	  tur	  I	  på	  olika	  

symboler	  inom	  situationen	  som	  gör	  att	  de	  tidigare	  uppfattningarna	  i	  Me	  blir	  

underställda.	  En	  av	  symbolerna	  som	  I	  reagerar	  på	  i	  just	  denna	  situation	  är	  ledaren	  och	  

hur	  denne	  är.	  Reaktionen	  leder	  till	  att	  spelarna	  inte	  vågar	  vara	  sig	  själva	  i	  viss	  mån.	  	  

	  

Vidare	  går	  det	  att	  diskutera	  huruvida	  ledaren	  kan	  göra	  något	  annorlunda	  för	  att	  

spelarnas	  reaktion	  inte	  ska	  bli	  så	  som	  den	  är,	  då	  vi	  i	  våra	  resultat	  kan	  se	  att	  desto	  längre	  

uttagningarna	  gick	  och	  desto	  mer	  spelarna	  lärde	  känna	  ledarna,	  desto	  mer	  släppte	  

nervositet.	  Spelarna	  upplevde	  att	  de	  inte	  spände	  sig	  lika	  mycket	  och	  det	  var	  roligare	  att	  

delta.	  Spelarna	  är	  av	  uppfattningen	  att	  ledarna	  har	  varit	  mycket	  bra	  och	  att	  det	  inte	  finns	  

något	  att	  anmärka	  på	  i	  deras	  uppförande	  och	  sätt	  att	  vara.	  	  

	  

Teambuildingövningarna	  som	  genomfördes	  var	  mycket	  uppskattade	  och	  ledarnas	  

uppförande	  sägs	  ha	  varit	  sådant	  att	  spelarna	  har	  uppmanats	  att	  släppa	  på	  nervositet	  och	  

spänningar.	  	  Dock	  menar	  Charon	  (2004)	  att	  det	  inte	  spelar	  någon	  roll	  vad	  som	  

egentligen	  händer	  i	  situationen,	  utan	  att	  spelarnas	  uppförande	  kommer	  att	  definieras	  av	  

hur	  de	  uppfattar	  situationen.	  Klart	  är	  här	  att	  ledarna	  har	  försökt	  att	  presentera	  

situationen	  så	  som	  lättsam	  och	  rolig,	  men	  att	  spelarna	  har	  definierat	  den	  som	  nervös	  och	  

spänd.	  Det	  är	  mycket	  tydligt	  att	  Charons	  teori	  stämmer	  mycket	  bra	  i	  detta	  fall.	  

Teambuildingövningarna	  genomfördes	  tidigt	  i	  uttagningsproceduren,	  spelarna	  

uppfattade	  den	  som	  bra	  och	  viktig,	  men	  spänningen	  släppte	  inte	  ändå.	  Detta	  då	  

definitionen	  av	  situationen	  fortfarande	  var	  så	  som	  ovan	  beskrivits.	  	  

	  

Det	  vi	  anser	  att	  ledarna	  kan	  ha	  gjort	  är	  att	  man	  ännu	  tydligare	  kan	  ha	  presenterat	  

situationen	  som	  lättsam	  och	  rolig	  genom	  ännu	  fler	  teambuildingövningar.	  Stämningen	  

under	  träningarna	  var	  tryckt	  och	  spänd	  vilket	  ledarna	  kan	  ha	  tagit	  mer	  fasta	  på	  genom	  

att	  försöka	  bjuda	  på	  sig	  själva	  ännu	  mer	  och	  lägga	  upp	  träningen	  med	  fler	  lättsamma	  

moment	  och	  fler	  moment	  som	  bygger	  på	  att	  spelarna	  ska	  få	  lära	  känna	  ledarna.	  Vidare	  

kan	  det	  diskuteras	  hur	  mycket	  detta	  hade	  hjälpt	  just	  i	  denna	  situation	  med	  så	  pass	  hög	  

konkurrens.	  Man	  kan	  här	  gissa	  att	  spelarnas	  definition	  av	  situationen	  utifrån	  
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konkurrensen	  och	  den	  sociala	  situation	  som	  uppkommer	  när	  spelare	  från	  flera	  olika	  

platser	  ska	  konkurrera	  om	  ett	  antal	  ytterst	  åtråvärda	  platser	  är	  så	  pass	  stark	  att	  

ledarnas	  beteende	  inte	  spelar	  så	  stor	  roll.	  Vi	  vill	  dock	  vidhålla	  att	  ledarna	  kan	  ha	  gjort	  

mer	  för	  att	  lätta	  på	  stämningen.	  

	  

Vår	  uppfattning	  är	  att	  ledarna	  uppfattas	  som	  personer	  med	  oerhörd	  makt	  och	  att	  

spelarna	  är	  väl	  medvetna	  om	  detta.	  Därför	  försöker	  spelarna	  ställa	  sig	  in	  hos	  ledarna	  på	  

bästa	  sätt.	  Man	  försöker	  uppföra	  sig	  enligt	  den	  norm	  man	  som	  spelare	  uppfattar	  finns	  i	  

situationen,	  d.v.s.	  att	  man	  uppför	  sig	  mycket	  disciplinerat	  och	  man	  gör	  exakt	  så	  som	  man	  

blir	  tillsagd.	  	  

	  

Ytterligare	  en	  intressant	  aspekt	  i	  uppfattningen	  av	  ledarna	  är	  hur	  uppfattningen	  kring	  

dem	  verkar	  ha	  förändrats	  under	  uttagningarnas	  gång.	  Detta	  bekräftas	  genom	  att	  våra	  

intervjupersoner	  berättade	  att	  de	  nu	  när	  laget	  var	  uttaget	  vågade	  göra	  saker	  som	  de	  inte	  

vågade	  tidigare,	  och	  att	  dom	  märkte	  att	  ledarna	  accepterade	  detta.	  De	  berättade	  att	  dem	  

såg	  hur	  andra	  spelare	  i	  gruppen	  vågade	  göra	  saker,	  och	  att	  ledarna	  inte	  anmärkte	  på	  

detta	  och	  att	  de	  sedan	  också	  vågade	  göra	  liknande	  saker.	  Detta	  kan	  vi	  härleda	  till	  Kolbs	  

(1984)	  teori	  om	  lärandet	  som	  process.	  	  

	  

Kolb	  (1984)	  menar	  att	  vi	  först	  upplever	  någonting,	  vidare	  reflekterar	  man	  över	  detta	  

och	  utvecklar	  en	  teori	  kring	  det	  man	  varit	  med	  om.	  Därefter	  provar	  man	  denna	  teori	  och	  

hamnar	  då	  i	  en	  ny	  situation	  som	  man	  reflekterar	  över,	  och	  sedan	  fortsätter	  denna	  

tankeprocess	  vidare	  hela	  tiden.	  Kopplat	  till	  det	  vi	  kunde	  se	  i	  vårt	  projekt	  betyder	  det	  att	  

spelarna	  var	  med	  i	  en	  situation	  där	  den	  uppfattade	  normen	  kring	  disciplin	  ifrågasattes,	  

spelarna	  utvecklade	  då	  en	  teori	  och	  eftersom	  att	  ledarna	  inte	  anmärkte	  på	  att	  normen	  

ifrågasattes	  blev	  teorin	  att	  det	  är	  ett	  okej	  beteende.	  Därefter	  provades	  teorin	  genom	  att	  

ytterligare	  ifrågasätta	  normen.	  Därigenom	  kunde	  spelarna	  lära	  sig	  att	  det	  var	  okej	  att	  

inte	  alltid	  göra	  exakt	  så	  som	  man	  blev	  tillsagd.	  	  

Tyst	  kunskap	  i	  beteende	  
Under	  våra	  observationer	  så	  kunde	  vi	  se	  vissa	  mönster	  i	  beteende	  hos	  

observationspersonerna.	  Dessa	  beteenden	  var	  undermedvetna	  och	  skapades	  på	  grund	  

av	  uttagningssituationen	  med	  den	  höga	  konkurrens	  de	  var	  i.	  Det	  intressanta	  för	  vår	  
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studie	  här	  är	  vad	  individerna	  har	  lärt	  sig,	  och	  kan	  tänkas	  ta	  med	  sig	  i	  liknande	  framtida	  

situationer.	  	  

	  

Vi	  presenterar	  under	  resultatdelen	  att	  individerna	  lär	  sig	  att	  använda	  diverse	  

färdigheter	  för	  att	  ställa	  både	  sig	  själva	  och	  sina	  med	  eller	  motspelare	  i	  god	  respektive	  

dålig	  dager	  hos	  ledarna.	  De	  som	  skjuter	  bra	  väljer	  ofta	  att	  skjuta	  mycket,	  medan	  de	  som	  

är	  duktiga	  på	  att	  passa	  istället	  passar	  mycket.	  Spelarna	  använder	  egenskaper	  som	  de	  är	  

duktiga	  på,	  exempelvis	  som	  vi	  beskriver	  ovan	  att	  man	  är	  duktig	  på	  att	  skjuta,	  därför	  

skjuter	  man	  mycket,	  för	  att	  ställa	  sig	  i	  god	  dager	  hos	  ledarna	  och	  visa	  upp	  sina	  starka	  

sidor.	  Vi	  såg	  och	  fick	  bekräftat	  detta	  under	  intervjuerna	  och	  observationerna.	  De	  lär	  sig	  

alltså	  att	  utnyttja	  sina	  starka	  sidor,	  respektive	  motståndarnas	  dåliga	  sidor	  för	  att	  själva	  

framstå	  som	  duktiga.	  Detta	  beteende	  härleder	  vi	  till	  Kolbs	  (1984)	  lärandecykel	  där	  

spelarna	  har	  genom	  att	  prova	  sig	  fram	  i	  olika	  situationer	  lärt	  sig	  att	  identifiera	  goda	  

respektive	  dåliga	  egenskaper	  hos	  både	  sig	  själv	  och	  med-‐	  och	  motspelare.	  Detta	  

använder	  sedan	  spelarna	  i	  situationer	  på	  planen	  för	  att	  själva	  framstå	  som	  duktiga.	  	  

	  

Under	  våra	  observationer	  var	  det	  första	  vi	  uppmärksammade	  att	  huvudledaren	  gav	  

indikationer	  till	  sina	  adepter	  att	  det	  var	  något	  positivt	  att	  de	  inte	  frågade	  under	  och	  efter	  

genomgångar	  av	  diverse	  taktiska	  och	  praktiska	  övningar.	  När	  ledaren	  slänger	  ut	  en	  fråga	  

i	  form	  av	  ”Frågor?	  –	  Nej	  okej,	  bra”	  så	  kunde	  vi	  se	  att	  adepternas	  reaktion	  på	  detta	  blev	  

att	  ställa	  ännu	  mindre	  frågor	  och	  att	  ifrågasätta	  övningarna	  kom	  aldrig	  på	  tal	  trots	  att	  vi	  

kunde	  se	  att	  adepterna	  inte	  hade	  förstått	  övningarna	  då	  flera	  pauser	  med	  ytterligare	  

genomgångar	  krävdes	  för	  att	  ledaren	  skulle	  vara	  nöjd	  med	  resultatet.	  Collins	  (2010)	  

menar	  att	  tyst	  kunskap	  kommer	  till	  uttryck	  i	  kollektiva	  grupper	  och	  i	  

relationer/interaktion	  mellan	  människor	  i	  form	  av	  att	  vi	  där	  kan	  ta	  upp	  information	  och	  

lära	  oss	  av	  vad	  andra	  säger	  och	  gör.	  Eftersom	  ingen	  annan	  ställde	  frågor,	  och	  att	  ledaren	  

gav	  indikationer	  på	  att	  han	  inte	  ville	  ha	  några	  frågor	  så	  blev	  reaktionen	  på	  ledarens	  

beteende	  att	  adepterna	  lär	  sig	  att	  det	  var	  något	  positivt	  i	  ledarens	  ögon	  att	  inte	  ställa	  

frågor	  angående	  genomgångarna.	  Konsekvenserna	  av	  detta	  kan	  vara	  att	  spelarna	  lär	  sig	  

att	  inte	  ställa	  frågor	  och	  att	  inte	  interagera	  med	  sina	  ledare.	  Detta	  anser	  vi	  med	  hjälp	  av	  

Collins	  skulle	  leda	  till	  att	  spelarna	  lär	  sig	  mindre	  än	  om	  de	  hade	  vågat	  ifrågasätta	  och	  på	  

så	  vis	  fått	  igång	  en	  diskussion	  med	  ledarna.	  
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Vi	  kunde	  även	  se	  ett	  tydligt	  sammanhang	  mellan	  att	  de	  som	  presterade	  bra	  och	  vågade	  

fråga	  och	  ta	  plats	  gavs	  större	  uppmärksamhet	  av	  framförallt	  huvudtränaren.	  Detta	  

syntes	  framförallt	  vid	  genomgångar	  innan	  och	  under	  matchsituationer	  då	  ”första	  

femman”	  gavs	  mycket	  mer	  uppmärksamhet	  och	  tid	  ensamma	  med	  huvudtränaren.	  Detta	  

anser	  vi	  vara	  en	  tyst	  kunskap	  i	  ett	  beteende.	  Vissa	  spelare	  har	  tagit	  till	  sig	  och	  lärt	  sig	  att	  

utnyttja	  detta.	  Med	  andra	  ord	  lärde	  vissa	  spelare	  sig	  att	  ställa	  frågor	  och	  vara	  utåtriktade	  

gjorde	  att	  man	  fick	  mer	  uppmärksamhet	  av	  ledaren	  och	  använder	  detta	  i	  sitt	  beteende.	  

Detta	  kan	  vi	  härleda	  till	  det	  Collins	  (2010)	  skriver	  om	  att	  tyst	  kunskap	  kommer	  till	  

uttryck	  inom	  kollektiva	  grupper	  och	  i	  interaktion	  mellan	  människor	  i	  form	  av	  vi	  kan	  upp	  

information	  och	  lära	  oss	  av	  vad	  andra	  säger	  och	  gör.	  	  

	  

För	  vår	  studie	  är	  det	  intressanta	  här	  vad	  spelarna	  lär	  sig	  genom	  denna	  situation.	  De	  som	  

får	  mycket	  uppmärksamhet	  och	  tid	  vill	  troligtvis	  fortsätta	  att	  få	  detta	  och	  det	  som	  

adepterna	  då	  lär	  sig	  är	  att	  en	  god	  prestation	  på	  eller	  utanför	  planen	  resulterar	  i	  en	  

belöning	  i	  form	  av	  uppmärksamhet	  hos	  ledarna.	  Toering	  och	  Elferik-‐Gemser	  (2010)	  

undersökte	  i	  sin	  studie	  hur	  unga	  elitfotbollsspelare	  kunde	  själva	  reglera	  sin	  utveckling	  

genom	  sitt	  uppförande	  under	  träning.	  Man	  kom	  fram	  till	  att	  spelarna	  som	  tog	  för	  sig,	  

ställde	  frågor,	  intresserade	  sig	  för	  de	  andra	  spelarnas	  utveckling	  och	  som	  under	  träning	  

var	  intresserade	  av	  vad	  den	  pågående	  träningen	  skulle	  leda	  till	  för	  kunskaper,	  var	  de	  

spelare	  som	  utvecklades	  mest.	  	  Man	  kan	  anta	  att	  ledarna	  hade	  belönat	  de	  personer	  som	  

vågat	  ta	  ännu	  mer	  plats	  och	  synas	  mer	  i	  form	  av	  ytterligare	  uppmärksamhet.	  	  

	  
Ett	  övergripande	  svar	  som	  vi	  fick	  under	  intervjuerna	  vid	  frågan	  på	  vad	  de	  hade	  lärt	  sig	  

under	  uttagningarna	  var	  att	  de	  hade	  blivit	  bättre	  på	  att	  fokusera	  på	  den	  egna	  

prestationen	  och	  att	  inte	  bry	  sig	  allt	  för	  mycket	  om	  det	  runt	  omkring.	  Detta	  var	  något	  

som	  de	  inte	  hade	  som	  målsättning	  att	  lära	  sig	  men	  som	  var	  en	  följd	  av	  den	  höga	  

konkurrenssituation	  som	  fanns	  under	  uttagningarna.	  Detta	  härleder	  vi	  till	  Molanders	  

(2010)	  syn	  på	  ordlöst	  överförande	  av	  kunskap.	  Ingen	  berättade	  för	  spelarna	  att	  de	  

skulle	  lära	  sig	  detta,	  men	  de	  hade	  lärt	  sig	  det	  genom	  tidigare	  erfarenheter	  och	  genom	  att	  

se	  hur	  andra	  gjort.	  	  

	  

Intervjuperson	  2	  säger	  bland	  annat	  att	  ”Jag	  har	  lärt	  mig	  att	  fokusera	  på	  min	  uppgift	  och	  

koppla	  bort	  de	  andra”,	  detta	  är	  väldigt	  intressant	  och	  var	  ett	  beteende	  vi	  kunde	  se	  under	  
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observationerna	  i	  form	  av	  att	  man	  var	  inåtvänd	  och	  inte	  pratade	  särskilt	  mycket	  med	  de	  

övriga	  i	  laget.	  Detta	  var	  däremot	  något	  som	  våra	  intervjupersoner	  hade	  kommit	  

underfund	  med	  i	  efterhand	  som	  något	  negativt.	  De	  förstod	  själva	  att	  ett	  motsatt	  

beteende	  där	  man	  syns	  och	  tar	  för	  sig	  hade	  gynnat	  dem	  i	  uttagningsprocessen.	  Toering	  

och	  Elfrik-‐Gemser	  (2010)	  skriver	  i	  sin	  studie	  om	  självreglerat	  lärande	  att	  spelare	  som	  

tar	  för	  sig,	  är	  framåt	  och	  ställer	  frågor	  är	  de	  spelare	  som	  får	  störst	  utveckling.	  Detta	  hade	  

spelarna	  själva	  listat	  ut	  i	  efterhand	  vilket	  även	  det	  kan	  härledas	  till	  Molanders	  syn	  på	  

ordlöst	  överförande	  av	  kunskap	  genom	  interaktion.	  	  

	  

Under	  observationerna	  såg	  vi	  ett	  tydligt	  mönster	  i	  att	  ledarna	  hade	  väldigt	  stor	  respekt	  

hos	  adepterna.	  Detta	  kom	  till	  uttryck	  i	  att	  man	  var	  mycket	  disciplinerad	  vid	  samlingar,	  

man	  kom	  i	  tid	  och	  hade	  rätt	  utrustning	  med	  sig.	  Det	  bakomliggande	  här	  som	  vi	  såg	  var	  

att	  man	  absolut	  inte	  ville	  sticka	  ut	  ur	  mängden.	  Detta	  för	  att	  man	  inte	  visste	  vad	  ledarna	  

och	  övriga	  gruppen	  ansåg	  som	  acceptabelt.	  Man	  lät	  bland	  annat	  bollarna	  ligga	  vid	  

samlingar	  utan	  att	  röra	  dem,	  trots	  att	  ledarna	  inte	  hade	  sagt	  något	  om	  att	  det	  inte	  var	  

acceptabelt	  att	  leka	  med	  bollarna.	  Det	  man	  har	  lärt	  sig	  av	  denna	  situationen	  är	  att	  det	  i	  

en	  så	  pass	  seriös	  situation	  som	  en	  distriktslagssamling	  inte	  är	  okej	  att	  leka	  med	  bollarna	  

och	  dröja	  vid	  vätskepauser	  på	  grund	  av	  att	  man	  inte	  vet	  hur	  ledarna	  kommer	  att	  reagera	  

på	  ett	  sådant	  beteende.	  Man	  har	  med	  andra	  ord	  lärt	  sig	  att	  vid	  seriösare	  sammanhang	  än	  

det	  man	  är	  van	  vid	  i	  sin	  normala	  kontext	  så	  är	  det	  viktigt	  att	  inte	  sticka	  ut	  på	  något	  sätt	  

för	  att	  det	  skulle	  kunna	  uppfattas	  som	  negativt	  av	  både	  övriga	  gruppen	  och	  ledare.	  Den	  

tysta	  kunskapen	  som	  här	  kommer	  till	  uttryck	  i	  beteendet	  är	  att	  inte	  sticka	  ut	  ur	  

mängden.	  Detta	  anser	  vi	  vara	  tyst	  kunskap	  som	  enligt	  Molander	  spelarna	  tagit	  till	  sig	  

genom	  att	  integrera	  i	  gruppen,	  tita	  och	  lära.	  Exempelvis	  så	  lär	  man	  sig	  att	  inte	  sticka	  ut	  

om	  ingen	  annan	  gör	  det.	  

 

Skillnader	  i	  vardag	  jämfört	  med	  uttagning	  
Våra	  resultat	  visar	  att	  det	  finns	  tydliga	  skillnader	  i	  hur	  spelarna	  pratar	  om	  träningen	  i	  

den	  ordinarie	  föreningsidrotten	  jämfört	  med	  distriktslagsuttagningen.	  

Sammanfattningsvis	  kan	  man	  säg	  att	  spelarna	  uppfattade	  uttagningarna	  som	  mer	  

seriösa,	  de	  tog	  träningarna	  på	  större	  allvar	  och	  tog	  i	  mer	  under	  träningarna.	  Vidare	  

beskrev	  de	  stora	  skillnader	  i	  känslan	  inför	  uttagningarna	  jämfört	  med	  dem	  vanliga	  

träningarna.	  Man	  har	  lärt	  sig	  att	  vid	  situationer	  som	  anses	  vara	  viktigare	  än	  normalt	  så	  
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ska	  man	  ladda	  upp	  mer,	  bruka	  mer	  allvar,	  ta	  i	  mer	  och	  vara	  seriösare.	  Reaktionen	  på	  

detta	  blir	  att	  skillnader	  uppstår	  mellan	  normal	  träning	  och	  uttagning.	  Troligen	  har	  man	  

lärt	  sig	  detta	  genom	  tidigare	  erfarenheter	  som	  man	  enligt	  Mead	  (1976)	  har	  i	  Me.	  

Tidigare	  erfarenheter	  på	  detta	  kan	  tillexempel	  vara	  ett	  prov	  i	  skolan,	  vilket	  är	  en	  

situation	  som	  är	  mer	  allvarlig	  än	  den	  ordinarie	  undervisningen.	  Till	  provet	  bör	  man	  vara	  

förberedd	  och	  ta	  uppgiften	  på	  största	  allvar.	  Detta	  har	  spelarna	  med	  sig	  i	  Me,	  när	  de	  

kommer	  till	  en	  liknande	  situation	  så	  blir	  reaktionen	  liknande	  då	  I	  reagerar	  på	  nuet	  och	  i	  

sin	  kommunikation	  med	  Me	  definieras	  situationen	  på	  ett	  liknande	  sätt.	  	  

	  

Skillnaderna	  var	  att	  de	  var	  mycket	  nervösa	  inför	  uttagningarna,	  spända	  och	  

förväntansfulla,	  vilket	  man	  inte	  var	  inför	  dem	  vardagliga	  träningarna.	  Den	  sociala	  

situationen	  på	  träningarna	  beskrevs	  som	  spänd,	  vilket	  vi	  också	  kunde	  se	  och	  känna	  

under	  observationerna,	  men	  att	  denna	  spänning	  försvann	  i	  takt	  med	  att	  uttagningarna	  

fortskred.	  När	  laget	  väl	  var	  uttaget	  uppfattades	  situationen	  mer	  som	  i	  den	  vardagliga	  

träningen,	  med	  skillnaden	  att	  man	  fortfarande	  var	  mer	  motiverad	  och	  tog	  

distriktsträningarna	  på	  större	  allvar.	  	  

	  

Något	  som	  våra	  intervjupersoner	  pekade	  på	  som	  en	  viktig	  skillnad	  mellan	  de	  två	  olika	  

situationerna	  är	  att	  man	  i	  den	  vardagliga	  träningen	  var	  säker	  på	  sin	  plats,	  både	  på	  

planen	  och	  i	  gruppen,	  men	  att	  så	  inte	  var	  fallet	  under	  uttagningarna.	  Inom	  den	  

vardagliga	  träningen	  följs	  troligen	  RFs	  (1995)	  direktiv	  om	  att	  idrott	  ska	  vara	  för	  alla	  och	  

för	  att	  ha	  roligt.	  Spelarna	  beskrev	  under	  intervjuerna	  att	  de	  var	  säkra	  på	  att	  få	  vara	  med	  

vid	  matcherna	  och	  att	  de	  var	  säkra	  på	  att	  inte	  bli	  utkastad	  ur	  gruppen	  till	  förmån	  för	  

någon	  annan.	  Detta	  beskriver	  spelarna	  som	  en	  säkerhet	  som	  på	  uttagningarna	  

försvinner.	  Distriktslagsverksamheten	  bryter	  i	  våra	  ögon	  mot	  RFs	  (1995)	  direktiv	  då	  

alla	  inte	  får	  möjlighet	  att	  praktisera	  i	  syfte	  att	  ha	  roligt	  och	  förbättra	  sin	  hälsa.	  Detta	  

leder	  då	  till	  en	  osäkerhet	  och	  nervositet	  som	  spelarna	  beskrev	  som	  jobbig	  och	  något	  som	  

försämrade	  deras	  prestation.	  	  

	  

Faktumet	  att	  spelarna	  ansåg	  att	  situationen	  blev	  mer	  lik	  den	  vardagliga	  träningen	  när	  

uttagningarna	  var	  över	  och	  laget	  var	  uttaget	  är	  något	  som	  vi	  anser	  vara	  intressant	  att	  

diskutera	  då	  spelarna	  bekräftade	  att	  det	  var	  mycket	  roligare	  att	  gå	  till	  träningarna	  efter	  

att	  laget	  var	  uttaget.	  Självklart	  beror	  detta	  på	  att	  spelarna	  hade	  nått	  sitt	  mål	  med	  
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uttagningen	  och	  att	  dom	  var	  stolta	  över	  att	  ha	  kommit	  med	  i	  laget,	  men	  det	  förändrar	  

inte	  de	  faktum	  att	  när	  situationen	  blev	  mer	  lik	  den	  vardagliga	  träningen	  så	  kände	  

spelarna	  att	  det	  va	  roligare	  och	  skönare	  att	  vara	  i	  situationen.	  Detta	  anser	  vi	  handlar	  om	  

hur	  spelarna	  definierar	  situationen.	  Som	  tidigare	  nämnts	  är	  definitionen	  av	  situationen	  

en	  av	  de	  fyra	  grundpelarna	  inom	  de	  symboliska	  interaktionistiska	  synsättet	  (Charon,	  

2004).	  Man	  definierar	  situationen	  på	  uttagningarna	  på	  ett	  visst	  sätt,	  beskrivet	  ovan,	  och	  

man	  definierar	  situationen	  på	  den	  vardagliga	  träningen	  på	  ett	  annat	  sätt.	  Från	  början	  vid	  

uttagningarnas	  start	  är	  diskrepansen	  mellan	  dessa	  definitioner	  stor,	  men	  efter	  hand	  

börjar	  situationerna	  bli	  mer	  och	  mer	  likartade	  och	  tillslut	  är	  dem	  så	  pass	  lika	  att	  dem	  

definieras	  på	  ungefär	  samma	  sätt.	  

	  

	  Charon	  (2004)	  menar	  att	  definitionen	  av	  situationen	  färgas	  av	  tidigare	  upplevelser	  och	  

normer	  för	  gruppen	  i	  den	  specifika	  situationen.	  Detta	  betyder	  i	  vår	  kontext	  att	  de	  

tidigare	  upplevelser	  spelarna	  har	  av	  innebandy	  och	  normerna	  i	  den	  gruppen	  dem	  

kommer	  till	  under	  uttagningarna	  skiljer	  sig	  i	  stora	  drag	  mot	  de	  normer	  och	  upplevelser	  

av	  innebandy	  som	  dem	  har	  med	  sig	  från	  den	  vardagliga	  träningen.	  När	  sedan	  normerna	  

förändras	  i	  gruppen	  på	  uttagningarna	  och	  upplevelserna	  blir	  mer	  och	  mer	  lika	  den	  

situation	  som	  man	  är	  van	  vid,	  blir	  man	  mer	  säker	  och	  upplever	  träningen	  som	  mer	  

glädjefull.	  	  	  

 

Konkurrens	  påverkar	  relationerna	  
Vi	  kunde	  se	  ett	  par	  olika	  beteende	  som	  tycktes	  vara	  annorlunda	  jämfört	  med	  hur	  

spelarna	  beskrev	  sin	  vardagliga	  föreningsidrott	  i	  intervjuerna.	  Vi	  kunde	  tydligt	  känna	  

hur	  tryckt	  stämningen	  var	  under	  uttagningarna	  och	  hur	  nervösa	  spelarna	  var	  vid	  

samlingar	  i	  form	  av	  att	  man	  inte	  pratade	  med	  någon	  utan	  endast	  fokuserade	  på	  

uppgiften,	  lekte	  inte	  med	  bollarna,	  dröjde	  aldrig	  vid	  pauser	  och	  umgicks	  med	  de	  man	  

redan	  kände	  från	  sin	  ordinarie	  förening.	  Detta	  beteende	  grundar	  sig	  att	  man	  själv	  vill	  

framstå	  som	  bättre	  och	  mer	  lämpad	  än	  sina	  konkurrenter.	  Konkurrens	  är	  enligt	  

Nationalencyklopedin	  (2004)	  ett	  tillstånd	  inom	  nationalekonomin	  och	  den	  rivalitet	  som	  

finns	  mellan	  aktörer	  på	  samma	  marknad.	  I	  aktörernas	  strävan	  efter	  att	  förverkliga	  sina	  

mål	  finns	  grund	  för	  konflikter	  på	  marknaden.	  Aktörerna	  i	  denna	  studie	  är	  spelarna,	  och	  i	  

deras	  strävan	  att	  nå	  sina	  mål,	  d.v.s.	  att	  komma	  med	  i	  laget,	  finns	  grund	  för	  konflikter	  

mellan	  spelarna.	  	  	  	  
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Något	  vi	  märkte	  under	  våra	  observationer	  var	  att	  man	  inte	  integrerade	  med	  övriga	  

deltagarna	  som	  man	  inte	  kände	  sedan	  innan.	  Detta	  försöker	  vi	  förklara	  genom	  Kolbs	  

(1984)	  lärandecykel	  som	  menar	  att	  en	  upplevelse	  leder	  till	  en	  reflektion	  som	  i	  sin	  tur	  

leder	  till	  en	  teori	  som	  sedan	  leder	  till	  att	  man	  provar	  sin	  teori.	  I	  vår	  kontext	  så	  

uppkommer	  en	  sådan	  situation	  i	  form	  av	  att	  man	  upplever	  att	  en	  konkurrenssituation	  

existerar	  inom	  gruppen.	  Detta	  leder	  till	  att	  man	  reflekterar	  över	  varför	  denna	  situation	  

finns,	  i	  vår	  studie	  för	  att	  det	  är	  flera	  individer	  som	  slåss	  om	  en	  och	  samma	  plats.	  Denna	  

reflektion	  leder	  till	  att	  man	  reflekterar	  över	  vilka	  som	  utgör	  störst	  hot	  i	  

konkurrenssituationen	  och	  försöker	  då	  minska/eliminera	  dessa	  hot.	  	  Vårt	  antagande	  är	  

att	  spelarna	  bildar	  en	  teori	  om	  att	  det	  finns	  de	  i	  gruppen	  som	  vill	  ha	  bort	  mig	  mer	  eller	  

mindre,	  ett	  antagande	  vore	  att	  en	  forward	  inte	  ser	  en	  målvakt	  som	  ett	  hot	  eller	  att	  

kompisar	  från	  samma	  förening	  inte	  vill	  ha	  bort	  mig	  lika	  mycket	  som	  någon	  ur	  en	  annan	  

förening.	  Sedan	  ger	  man	  sig	  ut	  i	  gruppen	  för	  att	  prova	  dessa	  teorier	  praktiskt	  i	  form	  av	  

att	  man	  umgås	  mer	  med	  de	  man	  känner	  som	  ett	  mindre	  hot	  (förenings	  kompisarna)	  och	  

kanske	  går	  in	  hårdare	  fysiskt	  mot	  de	  man	  anser	  vara	  ett	  större	  hot.	  	  

	  

Vårt	  antagande	  ovan	  där	  spelarna	  bildar	  teorier	  om	  de	  sociala	  hotsituationerna	  genom	  

Kolbs	  (1984)	  erfarenhetsbaserade	  lärande	  får	  bäring	  genom	  att	  vi	  kunde	  se	  under	  

observation	  att	  spelare	  från	  samma	  klubb	  tenderade	  att	  umgås	  mer	  med	  varandra	  än	  

från	  andra	  klubbar.	  Och	  att	  spelarna	  via	  intervjuerna	  bekräftade	  att	  de	  gärna	  umgicks	  

med	  de	  spelare	  de	  redan	  kände	  för	  att	  där	  fanns	  någon	  form	  av	  trygghet.	  Samtidigt	  kan	  

det	  diskuteras	  om	  detta	  enbart	  handlade	  om	  att	  man	  kände	  personerna	  redan	  tidigare	  

och	  därför	  att	  man	  hade	  lättare	  att	  umgås	  med	  dessa.	  Dock	  anser	  vi	  att	  vårt	  antagande	  

kan	  ha	  bäring	  i	  detta	  fall.	  	  

	  

Vi	  kunde	  under	  observation	  och	  intervju	  se	  att	  deltagarna	  hade	  hög	  motivation	  under	  

uttagningarna.	  Denna	  motivation	  och	  vilja	  att	  lyckas	  hos	  deltagarna	  leder	  till	  en	  

situation	  med	  mycket	  hög	  konkurrens.	  Vårt	  antagande	  är	  att	  denna	  konkurrens	  i	  

samband	  med	  hög	  motivation	  gör	  att	  många	  av	  spelarna	  är	  så	  pass	  fokuserade	  på	  sin	  

egen	  uppgift	  att	  det	  sociala	  inom	  gruppen	  åsidosätts.	  Detta	  grundar	  vi	  på	  att	  vi	  under	  

observationen	  såg	  exempel	  på	  att	  spelare	  fokuserade	  endast	  på	  spelet	  och	  därmed	  

missade	  viktiga	  detaljer	  inom	  det	  sociala	  samspelet	  i	  gruppen.	  	  
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Exempelvis	  presenterar	  vi	  en	  situation	  i	  resultatdelen	  där	  vi	  kunde	  se	  hur	  en	  spelare	  

skadade	  sig,	  till	  synes	  allvarligt,	  men	  att	  han	  inte	  togs	  om	  hand	  av	  sina	  lagkamrater.	  

Detta	  förklarade	  spelarna	  under	  intervjuerna	  med	  att	  de	  var	  så	  fokuserade	  på	  sin	  egen	  

uppgift	  på	  planen	  att	  de	  inte	  ens	  noterade	  att	  han	  skadade	  sig.	  En	  utav	  spelarna	  nämnde	  

att	  ”spelar	  han	  inte	  i	  min	  femma	  så	  spelar	  det	  ingen	  direkt	  roll”.	  	  Samma	  spelare	  sa	  vidare	  

att	  han	  troligen	  hade	  tagit	  hand	  om	  en	  skadad	  lagkamrat	  i	  en	  vanlig	  seriematch	  med	  den	  

ordinarie	  klubben.	  Dock	  var	  han	  så	  pass	  fokuserad	  vid	  distriktslagsmatchen	  att	  han	  inte	  

noterade	  eller	  reflekterade	  över	  att	  en	  lagkamrat	  skadade	  sig.	  I	  och	  med	  detta	  drar	  vi	  

slutsatsen	  att	  konkurrens	  i	  vissa	  fall	  leder	  till	  hög	  motivation	  vilket	  i	  sin	  tur	  kan	  leda	  till	  

att	  man	  är	  så	  pass	  fokuserad	  på	  att	  prestera	  och	  framställa	  sig	  själv	  i	  gott	  slag	  inom	  den	  

konkurrerande	  gruppen	  att	  man	  glömmer	  eller	  bortser	  ifrån	  det	  sociala	  samspel	  som	  

finns	  i	  gruppen.	  Detta	  grundar	  vi	  på	  att	  RF	  (2005)	  	  menar	  att	  inom	  lag	  där	  toppning	  

förekommer	  kan	  barn	  anse	  sig	  själva	  som	  otillräckliga	  och	  icke	  kompetenta.	  Detta	  kan	  vi	  

anta	  skadar	  det	  sociala	  inom	  gruppen	  där	  toppningen	  sker.	  

	  

För	  att	  återknyta	  till	  texten	  angående	  elitidrott	  i	  bakgrunden	  kan	  vi	  spekulera	  i	  att	  man	  

inom	  lag	  i	  den	  absoluta	  elitidrotten,	  där	  pengarna	  är	  enorm	  och	  pressen	  på	  spelarna	  är	  

ofattbar,	  kan	  som	  spelare	  totalt	  bortse	  ifrån	  det	  sociala	  inom	  gruppen	  och	  endast	  

fokusera	  på	  sin	  prestation.	  Som	  elitidrottare	  i	  dessa	  fall	  är	  det	  möjligen	  omöjligt	  att	  hålla	  

koll	  på	  alla	  saker	  samtidigt,	  därför	  blir	  man	  tvungen	  att	  prioritera.	  Då	  prestationen	  på	  

planen	  är	  de	  essentiella	  inom	  elitidrotten	  blir	  det	  de	  sociala	  samspelet	  som	  prioriteras	  

bort.	  Detta	  ser	  vi	  som	  fullt	  rimligt	  och	  något	  som	  hade	  varit	  mycket	  intressant	  att	  titta	  

vidare	  på	  i	  en	  annan	  studie.	  Dock	  tror	  vi	  att	  detta	  är	  något	  som	  försämrar	  lagets	  

prestation	  om	  den	  sociala	  situationen	  inte	  prioriteras,	  vilket	  stärks	  av	  IP1	  på	  s.26	  där	  

han	  påstår	  att	  man	  inte	  kan	  vinna	  något	  om	  man	  inte	  är	  en	  bra	  grupp.	  

Metoddiskussion	  
Vi	  valde	  att	  använda	  oss	  av	  observation	  då	  observation	  är	  användbart	  när	  man	  väljer	  att	  

studera	  sociala	  fenomen,	  fördelen	  med	  detta	  är	  att	  forskaren	  själv	  kan	  uppleva	  och	  

registrera	  det	  som	  händer	  (Fejes	  &	  Thornberg,	  2009).	  ”Fältforskning	  som	  metodansats	  

lämpar	  sig	  väl	  vid	  studier	  av	  sociala	  och	  kulturella	  mönster	  i	  grupper,	  till	  exempel	  i	  

klassrum,	  på	  skolgårdar	  eller	  i	  föreningsliv”	  (Fejes	  &	  Thornberg	  2009,	  s.36)	  	  
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Patel	  &	  Davidson	  (2011)	  menar	  att	  observation	  som	  metod	  kan	  bli	  problematisk	  om	  det	  

man	  vill	  undersöka	  inte	  sker.	  Om	  man	  vill	  undersöka	  en	  hur	  en	  grupp	  agerar	  i	  

krissituation	  måste	  man	  observera	  gruppen	  till	  dess	  att	  den	  hamnar	  i	  en	  krissituation.	  

Man	  måste	  även	  räkna	  med	  att	  det	  kan	  hända	  oförutsedda	  saker	  som	  gör	  att	  

observationen	  inte	  kan	  genomföras	  eller	  som	  påverkar	  resultaten.	  Vi	  var	  dock	  med	  

tanke	  på	  situation	  och	  omständigheter	  säkra	  på	  att	  det	  vi	  avser	  undersöka	  med	  vår	  

studie	  skulle	  inträffa	  i	  den	  situation	  vi	  valt	  att	  observera.	  Arbetet	  handlade	  för	  oss	  om	  att	  

se	  dessa	  situationer	  och	  kunna	  analysera	  och	  koppla	  det	  till	  vald	  teoribildning.	  Det	  

rådde	  ingen	  tvekan	  om	  att	  konkurrens	  skulle	  uppstå	  i	  gruppen.	  	  

	  

Kvale	  &	  Brinkmann	  (2009)	  menar	  att	  om	  man	  vill	  ta	  reda	  på	  folks	  uppfattningar	  om	  

någonting	  är	  det	  lättaste	  och	  bästa	  sättet	  att	  fråga	  personerna	  i	  fråga	  så	  att	  dem	  själva	  

får	  berätta.	  Genom	  samtal	  och	  intervju	  lär	  vi	  känna	  andra	  människor,	  vi	  får	  kunskap	  om	  

deras	  erfarenheter,	  känslor,	  attityder	  och	  den	  värld	  dem	  lever	  i	  (Kvale,	  S	  &	  Brinkmann,	  

S.	  2009).	  	  Då	  vi	  i	  vårt	  syfte	  och	  frågeställningar	  bland	  annat	  just	  vill	  undersöka	  

uppfattningar	  kring	  vissa	  saker	  ansåg	  vi	  att	  intervjuer	  är	  ett	  bra	  komplement	  till	  

observation.	  	  

	  

Intervjuer	  är	  troligen	  den	  mest	  använda	  och	  vanligaste	  formen	  av	  insamlingsmetod	  vid	  

kvalitativa	  studier.	  Genom	  att	  fråga	  andra	  människor	  hur	  de	  upplever	  ett	  fenomen	  kan	  

man	  som	  forskare	  få	  både	  ny	  information	  och	  uppslag	  till	  vidare	  forskning	  inom	  sin	  

studie	  (Eriksson-‐Zetterquist	  &	  Ahrne,	  2011).	  Ahrne	  och	  Eriksson-‐Zetterquist	  (2011)	  

menar	  vidare	  att	  om	  man	  intervjuar	  ett	  antal	  personer	  inom	  samma	  grupp	  eller	  

organisation	  så	  kan	  man	  efter	  hand	  få	  en	  insikt	  om	  de	  förhållanden	  som	  råder	  inom	  den	  

aktuella	  organisationen.	  Vidare	  kan	  självklart	  enskilda	  individers	  känslor	  och	  

upplevelser	  komma	  till	  ytan	  och	  deras	  upplevelser	  var	  också	  av	  intresse	  för	  vår	  

undersökning.	  	  

	  

Vi	  valde	  att	  kombinera	  intervjuer	  och	  observation	  för	  att	  under	  intervjuerna	  kunna	  gå	  

djupare	  in	  i	  de	  saker	  vi	  såg	  under	  observationen.	  Bäckström	  (2005)	  skriver	  om	  fördelen	  

med	  att	  använda	  olika	  typer	  av	  empiriinsamlinsverktyg.	  Detta	  för	  att	  styrka	  sina	  

slutsatser	  och	  kunna	  väga	  empirin	  emot	  något	  som	  antingen	  kan	  styrka	  eller	  göra	  så	  att	  

vissa	  slutsatser	  inte	  kan	  dras.	  Just	  detta	  försökte	  vi	  göra	  med	  hjälp	  av	  intervjuerna.	  Vissa	  



	   39	  

av	  de	  saker	  vi	  under	  observationen	  såg	  kunde	  avskrivas	  av	  intervjupersonerna	  då	  vi	  

antingen	  uppfattat	  situationen	  på	  ett	  sätt	  som	  var	  felaktigt	  eller	  så	  hade	  vi	  kanske	  missat	  

något	  i	  situationen	  som	  gjorde	  att	  vi	  uppfattade	  den	  på	  ett	  visst	  sätt.	  Det	  är	  viktigt	  för	  

oss	  som	  forskare	  att	  vara	  lyhörda	  inför	  de	  material	  vi	  har	  samlat	  på	  oss.	  Allt	  vi	  ser	  är	  inte	  

verkligheten	  (Denscombe,	  M.	  2009).	  

	  

Vi	  valde	  att	  lägga	  tyngden	  på	  observationer	  för	  att	  komplettera	  genom	  intervjuer	  (Fejes	  

&	  Thornberg,	  2009).	  Detta	  gjorde	  vi	  då	  observation	  är	  ett	  bra	  sätt	  att	  undersöka	  mönster	  

i	  sociala	  grupper,	  vilket	  var	  en	  av	  de	  saker	  vi	  ville	  titta	  på.	  Intervjuerna	  användes	  för	  att	  

besvara	  frågeställningarna	  kring	  uppfattningar.	  	  Vidare	  kan	  man	  diskutera	  huruvida	  

detta	  var	  ett	  klokt	  beslut	  av	  oss	  som	  forskare.	  Hade	  vi	  lagt	  mer	  av	  tyngden	  på	  intervju	  

skulle	  vi	  kunna	  ha	  genomfört	  fler	  intervjuer	  och	  därigenom	  kunnat	  få	  in	  fler	  åsikter	  från	  

spelarna.	  Dock	  anser	  vi	  att	  vi	  under	  observation	  underförstått	  kan	  få	  in	  lite	  från	  alla	  

spelares	  åsikter	  samtidigt	  utan	  att	  fråga	  dem,	  bara	  genom	  att	  studera	  hur	  dem	  uppför	  

sig.	  Troligen	  hade	  studiens	  resultat	  förändrats	  oavsett	  om	  vi	  valt	  att	  lägga	  tyngden	  på	  

intervjuer	  eller	  om	  vi	  enbart	  använt	  oss	  av	  observation.	  Klart	  är	  dock	  att	  vi	  vidhåller	  att	  

för	  våra	  frågeställningar	  och	  syfte	  valde	  vi	  en	  lämplig	  metod.	  	  	  

	  

Etnografisk	  forskningsmetod	  har	  blivit	  kritiserad	  och	  anses	  av	  många	  andra	  forskare	  ha	  

ett	  för	  lågt	  numerärt	  underlag,	  vilket	  betyder	  att	  det	  är	  för	  få	  personer	  involverade	  i	  

studien	  för	  att	  kunna	  säga	  något	  om	  de	  övriga	  samhället.	  Dock	  menar	  Kullberg	  (2004)	  

att	  man	  inom	  den	  kvalitativa	  forskningen	  har	  olika	  möjligheter	  till	  generalisering.	  ”En	  

möjlighet	  är	  att	  regelbundenhetens	  inte	  tillfälliga	  karaktär	  bedöms	  utifrån	  en	  teoretisk	  

förankring”	  (s.73).	  	  

Kullberg	  menar	  alltså	  att	  man	  kan	  generalisera	  de	  resultat	  man	  får	  i	  kvalitativa	  studier	  

genom	  att	  väl	  koppla	  sina	  resultat	  till	  teori.	  	  Vidare	  har	  vi	  tittat	  på	  flertalet	  etnografiska	  

studier	  (Bäckström,	  Å	  2005,	  Jonasson,	  K	  2011,	  Toering	  &	  Elferik-‐Gemser	  2010,	  m.fl.)	  där	  

vi	  kunnat	  se	  hur	  man	  tidigare	  inom	  etnografiska	  studier	  på	  de	  idrottsliga	  fältet	  kunnat	  

koppla	  resultat	  till	  teori	  för	  att	  få	  fram	  slagkraftiga	  slutsatser.	  Detta	  har	  vi	  sedan	  tagit	  

fasta	  på	  i	  vår	  egen	  studie.	  	  

	  

Vidare	  valde	  vi	  en	  analysmodell	  som	  gick	  att	  applicera	  på	  både	  intervjutranskriberingar	  

och	  observationsanteckningar.	  Denna	  typ	  av	  analysmodell	  börjar	  bli	  mer	  och	  mer	  
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populär	  inom	  kvalitativa	  studier	  där	  man	  ofta	  har	  en	  hel	  del	  material	  att	  analysera	  och	  

där	  materialet	  ofta	  är	  mångfacetterat	  och	  inte	  går	  att	  standardisera	  i	  olika	  analysverktyg	  

och	  liknande.	  Vidare	  menar	  Elo	  och	  Kyngäs	  (2007)	  att	  modellen	  passar	  bra	  till	  projekt	  

som	  berör	  mångsidiga	  och	  ofta	  känsliga	  fenomen.	  Vi	  tyckte	  själva	  att	  analysmodellen	  

passade	  vår	  studie	  väl.	  Den	  var	  lätt	  att	  förstå	  och	  det	  var	  enkelt	  att	  via	  Elo	  och	  Kyngäs	  

(2007)	  	  rapport	  följa	  analysen	  i	  de	  steg	  dem	  presenterar	  där.	  	  

Slutsatser	  

Här	  kommer	  vi	  sammanfattningsvis	  presentera	  våra	  slutsatser	  utifrån	  de	  

frågeställningar	  och	  syfte	  vi	  har	  haft	  med	  vår	  studie.	  	  

	  

Lärandet	  skapas	  genom	  att	  spelarna	  i	  gruppen	  testar	  sig	  fram.	  De	  lär	  sig	  även	  genom	  att	  

titta,	  se	  och	  lyssna	  på	  övriga	  i	  gruppen	  och	  på	  ledarna.	  Exempelvis	  lärde	  sig	  spelarna	  att	  

inte	  ställa	  frågor	  genom	  hur	  ledarna	  ställde	  sina	  egna	  frågor.	  Spelarna	  provar	  ledaren,	  

de	  provar	  hur	  den	  sociala	  strukturen	  ser	  ut	  och	  sedan	  är	  de	  duktiga	  på	  att	  förhålla	  sig	  till	  

det	  de	  kommer	  fram	  till	  och	  lär	  sig.	  Spelarna	  förhåller	  sig	  sedan	  till	  det	  man	  lärt	  sig	  

genom	  att	  bete	  sig	  på	  de	  sätt	  man	  antar	  att	  ledarna	  uppskattar	  och	  på	  de	  sätt	  som	  man	  

upptäckt	  att	  ledarna	  belönar	  genom	  t.ex.	  uppmärksamhet	  eller	  feedback.	  

	  

Spelarna	  lär	  sig	  att	  bortse	  från	  de	  sociala	  i	  gruppen	  och	  istället	  fokusera	  på	  sin	  egen	  

prestation,	  att	  våga	  prestera	  och	  att	  ta	  för	  sig.	  De	  lär	  sig	  att	  utnyttja	  sina	  egna	  

välutvecklade	  egenskaper	  och	  motståndarnas	  svagare	  egenskaper	  tex	  spelare	  med	  bra	  

skott	  skjuter	  mycket	  och	  fysiskt	  svaga	  spelare	  undviker	  fysiska	  dueller.	  Vidare	  lär	  de	  sig	  

att	  uppföra	  sig	  enligt	  vad	  de	  anser	  vara	  uppskattat	  av	  ledaren	  och	  de	  lär	  sig	  att	  anpassa	  

sitt	  beteende	  efter	  detta,	  t.ex.	  att	  ställa	  frågor	  är	  något	  negativt	  och	  att	  ett	  disciplinerat	  

beteende	  är	  något	  positivt.	  De	  lär	  sig	  att	  en	  god	  prestation	  på	  planen	  ger	  uppskattning	  

hos	  ledarna	  och	  belönas	  genom	  uppmärksamhet	  och	  feedback.	  	  

	  

Ledaren	  uppfattas	  som	  en	  person	  med	  mycket	  makt	  och	  är	  personer	  som	  spelarna	  vet	  

mycket	  lite	  om,	  därför	  försöker	  dem	  ställa	  sig	  in	  hos	  ledarna	  genom	  att	  uppföra	  sig	  

enligt	  ovan.	  	  	  
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Den	  tysta	  kunskapen	  kommer	  till	  uttryck	  genom	  att	  man	  lär	  sig	  och	  tar	  till	  sig	  de	  saker	  

som	  man	  antar	  att	  ledarna	  uppskattar.	  Även	  detta	  lär	  man	  sig	  genom	  att	  prova	  sig	  fram,	  

och	  genom	  att	  se,	  lyssna	  och	  integrera	  med	  övriga	  i	  gruppen.	  Man	  lär	  sig	  även	  att	  bortse	  

från	  de	  sociala	  klimatet	  i	  gruppen	  och	  endast	  fokusera	  på	  sin	  uppgift.	  Vi	  antar	  att	  de	  

spelare	  som	  klarar	  detta	  på	  bästa	  sätt	  är	  troligen	  de	  spelare	  som	  klarar	  sig	  bäst	  under	  

uttagningarna.	  	  

	  

Stora	  skillnader	  finns	  i	  uppfattningarna	  kring	  den	  vanliga	  idrottsutövningen	  och	  

uttagningsträningarna	  med	  distriktslaget.	  Framför	  allt	  handlar	  det	  om	  negativa	  

upplevelser.	  Spelarna	  blir	  mer	  nervösa,	  spänner	  sig	  och	  upplever	  en	  obehagskänsla	  som	  

man	  vanligtvis	  inte	  gör	  inför	  träning.	  Vidare	  fanns	  även	  åsikter	  om	  att	  man	  tar	  i	  mer	  på	  

uttagningarna	  och	  att	  man	  är	  mer	  fokuserad	  och	  motiverad.	  	  

	  

Konkurrensen	  kommer	  framförallt	  till	  uttryck	  genom	  att	  spelarna	  försöker	  ignorerar	  det	  

sociala	  på	  uttagningarna	  och	  endast	  fokuserar	  på	  att	  göra	  sitt	  bästa	  på	  planen.	  Detta	  

göra	  att	  spelarna	  tenderar	  att	  umgås	  med	  de	  spelare	  som	  de	  redan	  känner	  sedan	  

tidigare.	  Även	  genom	  spelarnas	  mycket	  disciplinerade	  uppförande	  och	  genom	  de	  höga	  

tempo	  och	  intensitet	  vi	  såg	  under	  träningarna	  och	  matchen.	  

	  

Konkurrenssituationen	  inom	  laget	  gör	  att	  spelarna	  lär	  sig	  att	  det	  av	  ledarna	  är	  

uppskattat	  att	  inte	  ställa	  frågor,	  inte	  ifrågasätta	  och	  att	  mycket	  disciplinerat	  göra	  det	  

man	  blir	  tillsagd	  att	  göra.	  Detta	  lär	  sig	  spelarna	  att	  följa	  då	  de	  uppfattar	  att	  ledarna	  

värdesätter	  detta	  och	  för	  att	  de	  vet	  att	  ledarna	  är	  de	  personer	  som	  tar	  ut	  laget.	  	  Vidare	  

lär	  de	  sig	  att	  god	  prestation	  ger	  belöning	  i	  form	  av	  uppmärksamhet	  från	  ledarna.	  

Spelarna	  lär	  sig	  att	  använda	  sina	  egna	  goda	  sidor	  och	  utnyttja	  sina	  motståndares	  sämre	  

sidor.	  	  

Förslag	  på	  vidare	  forskning	  

Vi	  vill	  gärna	  se	  att	  man	  fortsätter	  att	  undersöka	  detta	  fält,	  och	  att	  man	  då	  även	  riktar	  in	  

sig	  på	  de	  spelare	  som	  inte	  lyckades	  under	  uttagningarna.	  Det	  är	  intressant	  att	  veta	  hur	  

de	  spelare	  som	  misslyckades	  med	  att	  ta	  sig	  till	  de	  slutgiltiga	  laget	  upplevde	  
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uttagningarna	  för	  att	  vidare	  kunna	  jämföra	  med	  de	  spelare	  som	  lyckades.	  Då	  kan	  man	  se	  

om	  det	  finns	  strategier	  hos	  spelarna	  som	  gör	  att	  man	  lyckas	  eller	  inte	  lyckas.	  	  

	  

Vidare	  anser	  vi	  att	  undersökningar	  på	  hur	  konkurrens	  påverkar	  ungdomars	  psykiska	  

välmående	  vore	  gynnsamt	  för	  idrottsrörelsen.	  Konkurrens	  finns	  numera	  på	  så	  många	  

platser	  inom	  idrotten	  att	  vi	  måste	  börja	  undersöka	  hur	  det	  påverkar	  deltagarna.	  

Referenser	  
	  

Bäckström,	  Å.	  (2005)	  Spår.	  Om	  brädsportkultur,	  informella	  lärprocesser	  och	  identitet.	  	  

Stockholm:	  Stockholms	  universitets	  förlag.	  	  

	  

Charon,	  Joel	  M.	  (2004)	  Symbolic	  Interactionism.	  New	  Jersey:	  R.R	  Donnelly	  &	  sons	  

	  

Collins,	  H.	  (2010)	  Tacit	  and	  Explicit	  Knowledge.	  Chicago:	  University	  of	  Chicago	  Pr.	  	  

	  

Denscombe,	  M.	  (2009)	  Forskningshandboken:	  för	  småskaliga	  forskningsprojekt	  inom	  

samhällsvetenskaperna.	  Lund:	  Studentlitteratur.	  	  

	  

Elo,	  S	  &	  Kyngäs,	  H	  (2007).	  The	  qualitative	  content	  analysis	  process.	  Journal	  of	  

Advanced	  Nursing,	  62(1),	  107–115.	  

	  

Eriksson-‐Zetterquist,	  U	  &	  Ahrne,	  G	  (2011)	  Intervjuer.	  I:	  Ahrne	  &	  Svensson	  (Red.),	  

Handbok	  i	  kvalitativa	  metoder.	  Malmö:	  Liber	  

	  

Fejes,	  A.	  Thornberg,	  R	  (2009).	  Handbok	  i	  kvalitativ	  analys.	  Malmö:	  Liber	  

Hammersley,M.	  &	  Atkinson,P.	  (2007).	  Ethnography:	  Principles	  in	  practice.	  London:	  

Routledge.	  

	  

Hjelm,	  J.	  (2010).	  	  Den	  brutala	  tävlingsidrotten.	  

http://idrottsforum.org/articles/hjelm/hjelm101215.html.	  

	  

Jeffery-‐Tosoni,	  S.M.	  (2008)	  Youth	  Sport	  Status	  and	  Perceptions	  of	  Satisfaction	  and	  



	   43	  

Cohesion	  	  

Jeffery-‐Tosoni,	  S.	  M.,	  Eys,	  M.	  A,	  Schinke,	  R.	  J.	  &	  Lewko,	  J.	  (2011).	  Youth	  Sports	  Status	  and	  

Perceptions	  of	  Satisfaction	  and	  Cohesion.	  Journal	  of	  Sport	  Behaviour,	  Vol.	  34,	  Issue,	  2,	  p	  

150.	  

	  
Jonasson,	  K.	  (2011)	  Klungfotbollens	  kön.	  Svensk	  idrottsforskning.	  2:	  16-‐20.	  2011	  
	  

Kolb,	  David.	  A.	  (1984)	  Experiential	  Learning.	  Prentice	  Hall:	  London	  

	  

Kullberg,	  B.	  (2004)	  Etnografik	  i	  klassrumet.	  Lund:Studentlitteratur	  AB	  

	  

Kvale,	  S	  &	  Brinkmann,	  S.	  (2009)	  Den	  kvalitativa	  forskningsintervjun.	  Lund:	  

Studentlitteratur	  AB	  

	  
Lagergren,	  L	  Fundberg,	  J	  (2009)	  "Integration	  i	  förening	  –	  kritiska	  reflektioner	  kring	  ett	  
projekt"	  Educare;1,	  sid.	  43-‐59.	  	  
	  

Lalander,	  P.	  (2011).	  Observationer	  och	  etnografi.	  I	  Ahrne	  &	  Svensson	  (Red.),	  Handbok	  i	  

kvalitativa	  metoder.	  Malmö:	  Liber.	  

	  

Mead,	  George	  H.	  (1976)	  Medvetandet,	  Jaget	  och	  Samhället.	  Kalmar:	  Argos	  

	  

Molander,	  B.	  (1993)	  Kunskap	  i	  handling.	  Göteborg:	  Didalos	  

	  

Nationalencyklopedin.	  (2004)	  Nationalencyklopedin.	  	  

	  

Patel,	  R	  &	  Davidsson,	  B.	  (2011)	  Forskningsmetodikens	  grunder.	  Lund:	  Studentlitteratur	  

AB.	  	  

	  

RF.	  (2005).	  Toppningsstudien.	  

http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_146/scope_128/ImageVaultHandler.aspx	  

	  

Riksidrottsförbundet.	  (1995).	  Idrotten	  vill.	  Verksamhetsidé	  och	  riktlinjer	  för	  

idrottsrörelsen	  in	  i	  2000-‐	  talet.	  Farsta:	  Riksidrottsförbundet.	  

	  



	   44	  

Statiska	  centralbyrån	  (2003).	  Det	  svenska	  föreningslivet.	  

	  

Säljö,	  R.	  (2000)	  Lärande	  i	  praktiken.	  Stockholm:	  Norstedts	  

	  

Toering,	  T,	  Elferink-‐Gemser,	  M.	  (2010)	  Self-‐Regulation	  of	  Practice	  Behavior	  Among	  Elite	  

Youth	  Soccer	  Players:	  An	  Exploratory	  Observation	  Study.	  Journal	  of	  applyed	  sports	  

psychology,	  23:	  110-‐128.	  2011.	  

	  
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   45	  

Bilaga	  1	  
	  
Observationsschema	  
	  
Observationsschema - Deltagande observation 

DEL 1 Att fylla i innan observationen: 

Observatörens namn………………………………………………... 
Befattning:.......................................................................................... 
Plats:................................................................................................... Datum, 
Tid:........................................................................................ 
Syfte:.................................................................................................. 
Närvarande:........................................................................................ Faktorer som kan påverka 
observationen, före och under……......... 
……………………………………………………………………… 

DEL 2 Att fylla i under/efter observationen:  

Situation: (ex. vad är det som sker) 
 
 

  

 

  

 

  

 

Förlopp/händelse: (ex. vad händer, i vilken ordning etc.). 

  

 

 

 

  

 

Aktörer: (ex. vilka är inblandade och vad har de för position, status, kön och ålder) 
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Beteende: (ex. hur beter sig de inblandade, - kroppsspråk, gester, blickar, språk) 

  

 

  

 

  

 

DEL 3. Att fylla i under/efter observationen:Tankar om observationen: 

Direkta: 

  

 

 
 
 

Slutsatser/tolkningar: 

  

 

 
 
 

Analytiska: 
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Personliga: 
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Bilaga	  2	  
	  
Intervjuguide	  
	  
Förklara	  vår	  uppsats,	  varför	  vi	  valt	  intervjupersonerna.	  Vi	  kommer	  ställa	  frågor	  på	  hela	  
distriktlagsuttagningarna	  och	  allmänna	  frågor	  om	  ditt	  idrottande.	  	  
	  
	  
	  
	  
Skulle	  vi	  vilja	  presentera	  dig	  själv,	  ålder,	  vad	  du	  gör,	  skola/fritid?	  
	  
	  
	  
	  
	  
Idrottsliga	  bakgrund,	  hur	  har	  din	  karriär	  sett	  ut	  från	  dag	  1	  till	  nu?	  
	  
	  
	  
	  
Har	  du	  några	  specifika	  mål	  med	  ditt	  idrottande?	  
	  
	  
	  
Ledarna,	  beskriv	  de	  ledarna	  ni	  haft	  under	  uttagningarna.	  
(-‐	  De	  olika	  ledarnas	  roller)	  
	  
	  
Upplever	  du	  någon	  skillnad	  i	  din	  vardagliga	  klubb	  och	  träningarna	  med	  distriktslaget?	  

-‐ Upplevelse	  före,	  under,	  efter	  träning/match	  
-‐ Känsla	  i	  kroppen?	  
-‐ Uppfattningar	  kring	  miljön	  i	  distriktslaget	  

	  
	  
	  
Vad	  har	  du	  lärt	  dig	  under	  tiden	  i	  distriktslaget?	  

-‐ hantera	  konkurrensen	  
	  
	  
	  
	  

Om	  vi	  bortser	  från	  innebandyn,	  vad	  känner	  du	  att	  du	  då	  lärt	  dig	  i	  distriktslaget?	  	  
	  

	  
	  
När	  vi	  observerade	  såg	  vi	  bland	  annat	  att	  ni	  direkt	  gick	  och	  drack,	  det	  brukar	  inte	  hända	  
i	  normala	  laget.	  Vad	  har	  du	  att	  säga	  om	  det?	  
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Vad	  såg	  att	  spelare	  skadade	  sig,	  ingen	  hjälpte	  honom	  upp.	  Vad	  har	  du	  att	  säga	  om	  
det?	  
	  
	  
	  

	  
	  
Den	  uppenbara	  konkurrens	  som	  finns/fanns	  under	  uttagningarna,	  hur	  tycker	  du	  det	  
påverkar	  det	  sociala	  i	  gruppen?	  
	  
	  
	  


