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1. Inledning 
År 1918 spelades den första matchen mellan två damfotbollsslag i Sverige. Matchen var inte 
uppskattad av dem som ansågs värna om fotbollen. Damfotbollen kritiserades i Stockholms -
tidningen och i tidskriften Nordiskt Idrottslif:  
  

Det finns icke ord nog starka att fördöma kvinnlig fotboll - om flickorna eller deras 
förespråkare vilja tagas på allvar. Gärna må de klä sig i gymnastikbyxor och sparka 
till en lämplig boll då och då, men för all del, icke under anspråk på att detta skall 
hava något med fotbollsspel att göra. Redan en hel del annan kvinnlig tävlingsidrott 
är fullkomligt förkastlig och den förkastligaste av dem alla skulle den kvinnliga 
fotbollen bliva (Hjelm, 2004, s. 24). 

 
Damfotbollen har genomgått en stor utveckling sedan 1918 och idag är fotboll inte enbart en 
sport för män. Betydligt fler tjejer/damer spelar fotboll idag än för 80 års sedan. Hanna 
Ljungberg i Umeå IK är bara en av flera damfotbollsstjärnor som fungerar som förebild för 
många unga tjejer. Att spela fotboll i en förening innebär att alla ska behandlas lika, ha 
respekt för varandra och framför allt ha kul tillsammans. Detta är för många en idealisk bild 
av en förening och även en bild som många föreningar försöker eftersträva. Ju äldre spelarna 
blir desto högre krav ställs det på dem. Att bara ha kul och spela fotboll går över till att sträva 
efter att vinna till varje pris. Vissa spelare får utvecklas mer än andra på grund av flyttas upp 
till en högre åldersgrupp där tränare anser att spelaren passar bättre. Att balansera 
föreningsfostran och tävlingsfostran är idag svårt för många föreningar och lag.   

Människor föredrar att vara i grupper, exempelvis fotbollslag, dels för att många trivs 
med det och dels för att de får en högre status i gruppen vilket medför att det stärker 
individens personliga identitet. Det bidrar till att individen identifierar sig med gruppen som 
denne tillhör. Om gruppen har hög status får individerna i den också hög status, därför är en 
naturlig effekt att vi stödjer de grupper vi ingår i och att vi nedvärderar andra grupper som 
finns (Nilsson, 2005). 

Studier av samspel, relationer och kommunikation möjliggör att hitta osynliga nät som 
skapar identitet, närhet och kontakt med andra människor. Sammanhållning är en viktig del i 
grupper. En del tycker mer eller mindre om varandra, en del samarbetar och andra går helt 
enkelt inte ihop vilket bidrar till att olika situationer skapar olika grupper (Nilsson, 1993). 

Människor väljer att utöva lagidrott såsom fotboll för att gemensamt med andra ägna sig 
åt samma intresse. Det kan vara svårt för fotbollslag att balansera mellan lek och allvar. Lek 
går snabbt över till allvar då lagmedlemmarna blir äldre och vill till varje pris ha ett 
vinnande lag. I ett fotbollslag är det viktigt att alla individer kan samspela för att tillsammans 
nå gemensamma mål. Alla spelare eftersträvar inte att vinna utan att känna en gemenskap 
och ha kul. Det kan leda till olika subgrupper uppstår inom laget. Grupperingarna bidrar till 
att vissa får mer inflytande över laget och får mer makt att bestämma över andra. Ofta är det 
samma grupper som kvarstår under en längre tid. 

Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för socialt samspel mellan tjejer/kvinnor i ett 
damfotbollslag. Studien är planerad utifrån följande frågeställning: Hur ser det sociala 
samspelet ut i ett damfotbollslag? 

2.   Förförståelse 
Vår förförståelse bygger på att vi båda har spelat fotboll i ett antal år, både i flick- och 
damlag. Även om vi inte spelat i samma lag kan vi ändå se likheter mellan fotbollslagen. Vi 
har båda upplevt starka subgrupper och roller inom våra lag. Att vara duktig innebär att andra 
ser upp till individen, vilket medför att denne får hög status och på så sätt har makt att styra 
över de andra i laget, hon har ofta rätten att bestämma vilka som är sämre eller bättre som 
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fotbollsspelare. Följande situation illustrerar hur en del spelare betraktar andra som sämre 
fotbollsspelare.  

Alla står och stretchar och tränaren hämtar ringen med de gula västarna. Vi är sexton 
flickor som ska bli indelade i tre lag. Alla spelare har sina favoriter som de vill spela ihop 
med. Tränaren försöker få tre jämna lag med lika duktiga spelare i. Alla i laget ropar högt 
vem de vill spela med, och tränaren försöker göra alla nöjda. I laget finns det fyra sämre 
spelare och två av dem kommer i samma lag. Laget som får de sämre spelarna suckar 
lågmält.  

Det här är en av många situationer som båda upplevt i samband med samspelet mellan 
kvinnor i fotbollslag. Den ena av oss började spela fotboll redan som sexåring. Till en början 
var det mest på skoj och för att träffa kamrater. Vid tio års ålder fick hon spela med dem som 
var ett år äldre då det fattades spelare i laget. Till slut slogs de två lagen med 81:orna och 
82:orna ihop till ett lag och de bildade tillsammans ett elvamanna lag. Då åldern mellan 
spelarna inte skilde sig mycket blev stämningen i laget bra då vi umgicks även utanför 
planen. Det var ett fåtal spelare som fick en högre status då de flesta ansåg att de var bättre i 
laget. Målvakten fick en speciell roll under matcher då det var hon som skrek mest på alla i 
backlinjen. Då hon var vänsterback fick hon ta emot några hårda ord då hon missade en boll 
eller inte hann ifatt motståndaren. Många gånger medförde det att det var jobbigt att spela 
match då hon hade ett så häftigt temperament. Utanför planen var hon hur trevlig som helst, 
men på matcher fick hon en speciell roll. Målvakten hade en tvilling syster som var tvärtom. 
Hon var en duktig spelare som gärna tog några extra varv runt planen eller körde några extra 
vändor vid ”idioten” (en övning). Hon var alltid glad och trevlig och rolig att prata med, men 
var aldrig med oss på fritiden. Alla spelare hade sina olika karaktärer och roller i laget. Det 
var en tjej som var väldigt fumlig med bollen. Vi visste aldrig var bollen skulle hamna när 
hon sköt iväg den, hon var aldrig rädd för att gå in i en tackling, därför var hon en utmärkt 
back. På mittfältet hade vi två snabba spelare som var väldigt duktiga på att lägga inlägg och 
springa ifatt och ifrån motståndare. Sedan hade vi spelare som hade sina pappor som tränare. 
De fick alltid spela fast att de gjorde sämre ifrån sig på matcher än många andra. Deras plats i 
laget var självklar vid varje match. Detta gjorde att det var många som blev irriterade men de 
höll det för sig själva. Trots att vi hade en bra sammanhållning kunde vi urskilja olika 
subgrupper i laget. Grupperingarna bestod av de äldre, de yngre, bästa kompisar och de som 
var lite sämre fotbollsspelare.  

När vi blev äldre ställdes det högre krav på att vi skulle bli duktigare. Alla i laget blev 
trissade till att vinna varje match och vi tränade hårt inför varje säsong, målsättningen var att 
vinna över våra motståndare i kondition och passningsspel. Problemet var att ju mer 
vinnarinstinkt laget fick desto mindre speltid fick de spelare som ansågs som sämre av 
tränarna. Ibland kunde det gå nästan hela matchen innan de fick komma in och spela sista 
fem minuterarna. Det medförde att spelarna slutade.  
  Då vi blev för gamla för att spela i juniorserien fick vi välja mellan olika lag där vi kunde 
börja. Då vårt damlag låg i allsvenskan var det en stor kontrast för oss som juniorer. Vissa tog 
det stora klivet, vissa slutade och vi andra började i ett nytt lag. 

Vi har båda upplevelser från att komma som ny till ett damfotbollslag. Oftast har ett lag 
bra sammanhållning som gör det svårt för en ny spelare att ta en plats i laget. Vi har olika 
upplevelser av hur det är att börja spela i ett nytt lag. En av oss hade svårigheter med att 
komma in i gruppen. Laget hade redan bra gruppsammanhållning och hade sina bästa vänner 
i laget och som de umgicks med på fritiden. När de skulle genomföra övningar blev hon sist 
kvar då de andra gjorde övningarna tillsammans med dem de alltid brukade göra det med. I 
början var det inte många som pratade med henne men efter några träningar då de såg att hon 
var bra på att spela fotboll började de så småningom att släppa in henne i laget. Vi tror att 
deras beteende berodde på att de var rädda om sina egna platser i laget och inte ville att den 
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nya spelaren skulle ta någon av deras plats. Eftersom vi också har erfarenhet av att en ny 
spelare har försökt komma in i laget gör detta det lättare för oss att förstå orsakerna som 
ligger bakom det mottagande som vi också stött på. Först är alla avvaktande och försöker 
vara trevliga mot den nya tjejen. När träningen börjar är alla spända på hur duktig hon är som 
fotbollsspelare. Om det visar sig att hon är duktig är alla nöjda då det blir en tillgång till 
laget, men om det visar sig att hon inte är duktig på att spela fotboll blir medspelarna 
irriterade. När ett lag har spelat ihop sig under många år skapar de en stark sammanhållning. 
Det kan vara svårt för en ny spelar att komma in i deras lag, speciellt om spelaren anses 
sämre och på så sätt förstör spelet som laget har byggt upp under en lång tid. Ett sorligt 
faktum är att många spelare inte stannar kvar länge i laget eftersom de inte får lika mycket 
speltid på matcherna som lagkamraterna och att de känner på sig att laget är i en högre 
division där spelaren inte passar in.     

Den andra uppfattningen av att komma som ny in i ett lag är att mottas bra både av ledare 
och spelare. Tränaren presenterade henne för hela laget och alla var nyfikna på vem hon var. 
Hon upplevde att det fanns tydliga roller i laget men att sammanhållningen var bra. 
 Vi har båda varit med om att spela matcher för en liten publik. Det har varit mest föräldrar, 
pojkvänner eller klasskamrater. Herrlagen har nästan alltid haft en central roll i våra orter. 
Det var vanligt att damlaget tittade på herrmatchen tillsammans med många andra. Oftast 
spelade damlaget efter herrlaget vilket bidrog till att publiken försvann efter att tittat på 
herrmatchen. Det var vanligt att herrarna inte tittade när damerna spelade och gav damerna 
lika mycket stöd som herrarna fick av oss. Vi upplever att stödet för damidrott är litet och i 
många fall har omgivningen en nedlåtande attityd. Vi har personligen upplevt den nedlåtande 
syn som finns bland omgivningen riktad mot damfotboll. När Salmered IF, som vi benämner 
det observerade laget, spelade en match var det en samling killar/män som satt bredvid oss 
och uttryckte en rad nedlåtande kommentarer om spelarna, samt deras spel. En av 
kommentarerna rörde en av damernas nedtagning, ”där landande den skönt när hon tog ner 
den på pattarna”. Männen skrattar tillsammans. Nästa kommentar fälldes då en av killarna 
fick ett telefonsamtal, ”jag är och kollar på fotboll, eller vad man nu kan kalla det”.  Det här 
visar att än idag är inte damfotboll betraktad som en seriös idrott av dessa killar.   

2.1.  Disposition  
Det inledande kapitel börjar med en presentation av vårt problemområde, syfte och 
förförståelse inom ämnet. Därefter kommer ett bakgrunskapitel som kommer att beskriva 
utvecklingen av damfotbollen från 1800-talet fram till idag. Tävlingsfostran och 
föreningsfostran beskrivs för att sedan gå över till centrala begrepp för vår studie. Det fjärde 
kapitlet behandlar tidigare forskning av Jesper Fundberg. Därefter följer teorikapitlet där vi 
presenterar våra teorier och deras relevans för vår studie. Teorier som kommer användas är 
Erving Goffman, Jaget och maskerna samt Norbert Elias & John, L Scotson, Etablerade och 
outsiders. Metodkapitlet börjar med en redogörelse för hermeneutiken och den kvalitativa 
metoden och som senare leder in på vår empiriska studie och motivering av den valda 
metoden. Vi följer den kvalitativa metoden från urval till fördelar och nackdelar med 
metoden. Resultatet presenteras utifrån åtta olika huvudområden: Grupper och roller, 
Etablerade & outsiders, Uppskattning, Status & inflytande, Nya spelare, Kvinnor i grupp, 
Träning & match samt kommunikation & skämt. Därefter följdes analysen där vi analyserade 
resultatet utifrån våra teorier. Diskussionen är det sista kapitlet där vi diskuterar hela arbetet.  

3. Bakgrund 
I bakgrunden behandlas damfotbollens historia för att ge en inblick i damfotbollens 
utveckling från 1800-talet fram till idag. Därefter kommer centrala begrepp att definieras. De 
begrepp som förklaras är socialt samspel, grupp och samspelsroller samt makt, status och 
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inflytande. Sist kommer tidigare forskning där Kom igen gubbar av Jesper Fundberg 
behandlas.  

3.1.  Damfotbollens historia 
Den första fotbollsmatchen mellan två svenska herrlag lag spelades 1892 men det dröjde in 
på 1960- talet innan kvinnor började spela seriespelsmatcher. När fotbollen spred sig i 
England på slutet av 1800- talet uppfattades den som en idrott för tuffa män och framställdes 
som en hård och brutal sport. Det bidrog till att mans- och kvinnoideal blev mer bestämda, då 
det ansågs att medelklassmännen härdades fysiskt och psykiskt genom idrottsutövandet. 
Medelklasskvinnorna sågs som svaga och därmed inte lämpade att bedriva fysisk aktivitet, då 
det fanns risk till överansträngning. Det var inte enbart fotbollen utan det var även andra 
idrotter som ansågs olämpliga och farliga för kvinnorna. Kvinnorna skulle helst ägna sig åt 
”mjuka” sporter såsom gymnastik, konståkning och simning. Det var inte förrän början på 
1900- talet som kvinnor började hävda att fotbollen inte enbart var en sport för män, men det 
skulle dock dröja ytterligare några år innan damfotbollen utövades på allvar.       

Kvinnoidrotten etablerades långsamt i Sverige jämfört med andra länder. Det var många 
som var skeptiska till att kvinnor skulle utöva sporter överhuvudtaget, det gällde även 
fotbollen. Till en början fick kvinnor spela mot män i jippo matcher men de tröttnade snart på 
det och ville spela i damlag. De möttes av olika svårigheter från den omgivning som 
fortfarande ansåg att fotboll var en sport för män. Då Öxabäck på 1960- talet tog initiativet att 
starta ett damfotbollslag blev de ifrågasatta både när det kom till damlaget uppkomst och 
damfotbollens status. Kvinnor i fotbollslagen sågs till en början som skönhetsobjekt och det 
var den största anledningen till att män tittade på damfotboll. Det har varit en ständig kamp 
för att kvinnor att hävda sig och att visa att de kan spela fotboll (Hjelm, 2004).     
 Damfotbollslag bildades främst av yngre kvinnor som genom arbete, 
utbildningsinstitutioner och idrottsföreningar sökte en gemenskapsaktivitet. Fotbollen sågs 
som en arbetarklassport. Den sociala strukturen som är speciell för lagidrotter underlättade 
bildandet av fotbollslag. En annan faktor som spelade roll vid bildandet av damfotbollslag 
var att människor befann sig i en tidsanda där könsrollsdebatten var aktuell och att kvinnorna 
ville demonstrera mot att fotboll var männens sport. Debatten genomsyrades av stark kritik 
gentemot uppfattningen om att kvinnans roll var i hemmet och att männen inte tilläts sitt rätta 
”jag” att komma fram. Det medförde att män och kvinnor råddes att pröva olika 
samlevnadsformer och fritidssysselsättningar för att komma i kontakt med sitt ”sanna” jag. 
Människor blev mer öppna och liberala och det hjälpte till att öppna upp för förändringar 
inom idrotten. 

Huvudorganisationen inom svensk fotboll var och är fortfarande Sveriges fotbollsförbund, 
SvFF. De viktigaste aktörer inom SvFF är ledningen, distriktförbundet och föreningar med 
fotbollsverksamhet. Huvuduppgiften för ledningen är att utforma riktlinjer som ska gälla för 
den idrottsliga verksamheten samt besluta i frågor gällande regler och tävlingar. De regionala 
distriktsförbundens huvuduppgift är att organisera tävlings- och utbildningsverksamhet och 
från 1971 har det funnits 24 distriktsförbund inom SvFF. Sedan mitten av 1990- talet finns 
det ca 3000 föreningar i Sverige. Beroende på olika faktorer så som storlek, uttalad 
målsättning samt vilken serie föreningen spelar i, varierar villkoren för föreningen. Det kan 
gälla då ett lag inom föreningen ligger i en högre serie och då får mer ekonomiskt stöd av 
SvFF. Varje år har föreningen årsmöten där det utses ordförande och styrelseledamöter som 
får representera förening vid distriktsmöten. SvFF: s organisation är känd för en demokratisk 
uppbyggnad där oavsett vilken nivå föreningen befinner sig på har alla en möjlighet att 
uttrycka sin åsikt. År 1971 beslutade SvFF att damfotbollen skulle integreras fullt och att den 
skulle vara jämställd med andra verksamheter såsom herr- och pojklag. SvFF ville satsa på ett 
landslag för damer för att damfotbollen skulle etableras genom en jämn utveckling. En del 
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distrikt var mer eller mindre intresserade av utvecklingen vilket gjorde att en del satsade 
långsiktigt på damfotbollen och andra satsade inte alls.            
 Det finns en omfattande forskning om kvinnor och idrott under 1800- och 1900- talets som 
visar hur manliga fotbollsspelare, idrottsledare och sportjournalister kritiserat, ignorerat och 
förlöjligat kvinnor som har tävlat inom mansdominerade sporter. Deras huvudsyfte har varit 
att hålla kvar vid den patriarkala ställningen männen haft inom idrotten. Det fanns även de 
som var kritiska mot tävlingsidrotter allmänt då de menade att tävlingsidrotten har gynnat 
maskulint kodade egenskaper såsom fysisk styrka, aggressivitet och konkurrensförmåga. Det 
fanns även en kritik mot att tävlingsidrotter går ut på att mäta och värdera presentationer som 
i sin tur leder till hierarkisk ordning av individer.  På senare tid har forskningen riktats mot 
hur både kvinnlighet och manlighet konstrueras genom idrotten. Det finns till och med 
forskare som anser att idrottens huvuduppgift är att konstruera kön. I och med detta flyttades 
fokus från att enbart koncentrerar sig på kvinnor och kvinnlighet att även omfatta män och 
manlighet. Genom fotbollens historia ges det en möjlighet att analysera genusstrukturer men 
utvecklingen från 1960- talet visar att fotbollens maskulina betoning har förändrats då 
skillnader mellan män och kvinnor inom fotbollen utjämnats (Hjelm, 2004). 

3.2.  Damfotbollen idag    
Idag finns det 3275 fotbollsföreningar och 32700 lag i Sverige. Det finns 228 745 
licensierade spelare varav 49 942 är damer (www.svenskfotboll.se). Damfotbollen fick sitt 
mediala genombrott under VM i USA 2003 där Sveriges damlandslag spelade final mot 
Tyskland och tog silver. Flick- och damfotbollen är en av Sveriges största idrotter utifrån 
antalet aktiva utövare (Borgström, 2005). Även om det har skett en stor förändring inom 
damfotboll är det fortfarande en manlig betraktad idrott. Gunilla Zachau som spelar i Näsets 
SK, har tidigare spelat i Allsvenskan, menar att det är stort att spela i allsvenskan och hon 
anser att andra också borde tycka det. Hon tycker att tidningar inte uppmärksammar 
damallsvenskan så mycket som de borde, det står på sin höjd en kort notis i resultatbörsen då 
damerna spelat (Johansson, 2001).  

Vi har följt rapporteringen av damfotbollen i Blekinge läns tidning, BLT under perioden 
15/4 till 9/5 för att få en bild av hur damfotbollen presenteras i tidningen. Vid sju tillfällen 
nämndes damfotbollen. Två gånger har det varit stora artiklar varav ena handlade om det 
nybildade laget Karlskrona FF som vann över Nättraby GoIF 2. Skribenten talade om 
Karlskrona FF som en het förening och att intresset för damfotbollsklubben är stort. Den 
andra artikeln handlar om Lörby IF som spelar i division 2. Det kunde läsas att damerna är 
Blekinges enda damfotbollshopp. Därefter har det gjorts några uppföljande artiklar om 
resultat och några bilder har förekommit. I övrigt har det varit små korta notiser, längst ner på 
näst sista sidan på sportbladet, där resultaten av damer i division 3 presenterats (BLT). En 
förklaring till att det är män som uppmärksammas inom idrotten är enligt Pernilla, som är 
svensk mästare i handboll 1993, att det diskuteras och pratas mest om mäns idrott. Människor 
försöker hitta på ursäkter för att inte ta kvinnor på allvar, samt att det är en myt att kvinnors 
mål med idrott skulle vara umgänge och gemenskap medan män bara vill vinna (Johansson, 
2001). 

3.3.  Presentation av damfotbollslaget 
Vi kommer att använda oss av figurerade namn till en del spelare som benämns i citaten för 
att ge dem full anonymitet. Laget som vi har studerat kommer vi att namnge Salmered IF. 
Salmered IF har två lag, ett i division 3 och ett i division 4, men vi har valt att benämna dem 
vid A- och B laget. De tränar tre gånger i veckan och spelar ca en match/lag i veckan. 
Salmered IF består av 32 spelare varav ca 20 spelare deltog i varje träning. Spelarna är 
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alltifrån 14 år till 31 år, och medelåldern ligger runt 17-18 år. Salmered IF har fyra tränare 
varav en huvudtränare. Då vi började observera hade laget tränat 82 gånger den här säsongen. 

3.4.  Tävlingsfostran och föreningsfostran 
Idrottsrörelsen har idag ett stort fostringsansvar där lagledare och medspelare har en viktig 
roll att balansera vinnarinstinkt med demokratisk laganda. Med föreningsfostran menas 
fostran till demokratiskt samspel, som bygger på respekt, lika berättigande och öppenhet, 
något som idrotten delar med andra folkrörelser. Tävlingsfostran å andra sidan skiljer 
idrottsrörelsen från andra folkrörelser genom att sträva mot selektering, rangordning och 
elitisering. Att balansera föreningsfostran och tävlingsfostran visar sig vara svårt i många 
sammanhang (Fundberg, 2003).  
 

 ”En förening i varje by, skapar goda förutsättningar för detta. Bredd- och 
elitverksamhet ska kunna komplittera varandra och alla - oavsett förmåga – ska 
kunna delta som spelare, men även som domare, tränare eller ledare av annat slag” 
(Svenska fotbollsförbundet, 2005, s. 4). 

 
Det finns en benägenhet att tävlingsfostran tar över ju högre upp i åldrar och seriesystem 

lagen kommer. Det är viktigt att flickor och pojkar lär sig att hantera dessa olika aspekter. 
Studier visar att tävlingsmomentets betydelse inte skiljer sig mellan pojkars och flickors syn 
på det egna idrottandet. I en studie av fotbollsspelande pojkar och flickor i åldrarna 13-15 är 
det pojkarna som generellt ligger närmare tävlingsfostran i relation till föreningsfostran, i sin 
syn på vad som är viktigt när det gäller att spela fotboll (Fundberg, 2003). 
  Svenska Fotbollsförbundet har givit ut en bok ”Fotbollens spela, lek och lär”. Boken ska 
fungera som inspiration och utbildningsmaterial inom barn- och ungdomsfotboll, för att 
kvalitetssäkra barn- och ungdomsverksamheten (www.svenskfotboll.se).  
Viktiga inslag i boken är att svensk barn- och ungdomsfotboll ska vara positiv och 
stimulerade och att alla som vill spela fotboll ska få vara med. Stor vikt läggs vid att alla 
individer ska få utvecklas i den takt som passar just dem. De som vill satsa ska få möjlighet 
att göra det och de som vill spela ”bara för att det är kul”, ska få göra det. Det är viktigt att 
barn och ungdomar också får påverka fotbollens utveckling och att ett ungdomsråd bör finnas 
med i föreningen. Något som föreningar ska försöka förmedla är vikten av Fair play, vilket 
betyder att vara ärlig, hjälpsam och visa god kamratskap. Samarbete och rent spel lönar sig. 
Spelarna måste respektera det domaren säger och vara schyssta mot motståndarna. En bra 
kamp är en ärlig kamp. Vidare framhålls att fotbollslagen ska ta avstånd från allt fusk, våld, 
mobbning, och det gäller inte bara på fotbollsplanen. 

 Ju äldre spelarna blir desto mer konkurrens blir det i lagen. Svenska Fotbollsförbundet har 
gett ut riktlinjer för barn – och ungdomsfotboll i åldrarna 7 -18 för att skapa en balans mellan 
lek och tävling. I åldrarna 7-9 är det viktigt att fotboll fungerar som en lek. I den här åldern 
ska alla få spela lika mycket, alla ska få turas om att vara lagkapten och att alla ska få 
chansen att starta i matcher lika ofta. Nästa steg är åldern 10-12 där matcherna får en mer 
betydande roll, men serietabeller är inte nödvändiga.  

Vid 13- 14 års ålder börjar fotboll präglas mer av tävling och här tas steget in i 11-
mannalag. Här är det viktigt att ledare och föräldrar inte lägger för mycket vikt vid resultat. 
Större fokus börjar sättas vid utveckling av talanger och matcher men det får inte gå till 
överdrift. Då spelarna kommer upp i 15 -16 års ålder blir konkurrensen högre och 
talangutvecklingar blir vanligare. Det förekommer att spelarna i den här åldern flyttas upp till 
en högre ålderklass för att utvecklas. Distriktsförbundet arrangerar seriespel och kan även ha 
elitserie. De sista åren då spelarna är juniorer är vid 17 -18 års ålder. Här börjar Svenska 
Fotbollsförbundet arrangera juniorelitserier och stor satsning görs vid unga talanger (Svenska 
fotbollsförbundet, 2005).  
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Svenska Fotbollsförbundet anordnar varje år ett elitläger för 15- åriga fotbollstalanger i 
Sverige. Då samlas SvFF:s 24 distrikt med sina 16 bästa spelare i varje distrikt. Målet med 
lägret är att ett landslag ska formas utifrån dessa spelare. Under lägrets sex dagar sker både 
träningar och matcher och det ställs höga krav på både spelare och ledare. Spelarna blir 
övervakade av representanter från Svenska Fotbollsförbundet i syfte att hitta morgondagens 
stjärnor.  
 Elitprojektet är en annan satsning från Svenska Fotbollsförbundet, i samarbete med 
Svenska Spel. Fokus ligger på att utveckla lovande damfotbollspelare i åldern 16-19 och 
därigenom förbättra svensk damfotboll. Det utväljs en trupp på cirka 100 spelare av 
förbundskaptenerna för flicklandslagen och talangutvecklare. Det finns tio talangutvecklare 
som hjälper spelarna och följer utvecklingen i deras ”hemmaklubb”. Spelarna ska träna sex 
gånger i veckan, fyra gånger med laget och två individuella pass. Elitprojektet är en seriös 
satsning som kräver mycket av spelare och inblandade (www.svenskfotboll.se)  

4.  Centrala begrepp  
Uppsatsens centrala begrepp är socialt samspel. I begreppet socialt samspel ingår grupper och 
samspelsroller samt makt, status och inflytande, därför definieras även dessa begrepp.  

4.1.  Socialt samspel 
Människor är i behov av samspel med andra människor för att känna sig tillfredställda. Både 
som barn och vuxen sker den sociala och personliga utvecklingen genom ett samspel med 
andra. Enligt det interaktionistiska perspektivet blir vi människor först när vi lär oss 
betydelsen av olika roller och relationer, ting och händelser och vilken symbolisk mening de 
innefattar (Nilsson, 2005). 

Socialt samspel kan ses som en process där människor agerar med varandra i vår omvärld. 
Många av händelserna i det vardagliga livet, till exempel hur människor agerar och reagerar, 
kan verka oviktigt men beteende är både komplicerat och viktigt för det sociala samspelet. 
Samspelet är en omfattande process som innefattar allt från icke-verbal kommunikation där 
ansikte och kropp spelar en stor roll för att förstå varandra, till att prata förtroligt med 
varandra, ansikte mot ansikte. För att förtydliga socialt samspel kan det ses utifrån ett 
dramaturgiskt perspektiv där aktörerna befinner sig på en scen med både manus och rekvisita. 
Det sociala samspelet kan urskiljas både i den främre och i den bakre regionen där både tid 
och rum kan förenas.  

Samspelet kan även delas in i fokuserat och ofokuserat. Om människor befinner sig i 
större sammanhang kan de vara medvetna om varandra utan att samspela, detta betraktas som 
ofokuserat samspel. När två eller fler människor istället kommunicerar och agerar, ägnar de 
varandra full uppmärksamhet, så kallat fokuserat samspel. Även om människor är olika och 
kommer från olika kulturer finns det ändå ett sätt att kommunicera via ansikte och kropp. 
Undersökningar visar att det finns stora likheter när det rör sig om att tolka och förmedla 
ansiktsuttryck (Giddens, 2003). 

4.2.  Grupper och samspelsroller 
En grupp är två eller flera individer som påverkar varandra genom samspel i olika former, 
vilket medför att det utvecklas en struktur i gruppen. Individerna i gruppen skapar ett mönster 
av roller, normer och relationer. Rollerna i gruppen är det förväntade beteendet hos 
medlemmarna, medan normerna i gruppen reglerar beteendet. Relationerna mellan 
gruppmedlemmarna förbinds genom makt, kommunikation, attraktion, behov och 
individuella mål. En grupp är inte bara en samling individer utan måste ses som en helhet och 
därför studeras som en grupp och inte som enskilda individer. Även om medlemmarna i 
gruppen inte har kontakt med varandra genom till exempel samtal pågår det alltid ett samspel 
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och en inre dialog emellan dem. Det skapar ett aktivt beroende mellan gruppens medlemmar 
och det yttrar sig i både struktur och process.     

Under olika perioder är individer mer eller mindre engagerad i olika grupper som hon 
tillhör. Medlemmarna vet att de är med i olika grupper men är inte medvetna om hur 
individen påverkar gruppen eller hur gruppmedlemmarna påverkar denne. En del grupper är 
viktiga och påverkar och styr individens beteende även i andra grupper. Alla erfarenheter, 
medvetna eller omedvetna följer med oss från en grupp till en annan och formar även de 
roller som finns i en grupp (Nilsson, 1988). 

Nilsson tar upp olika samspelsfunktioner som kan urskiljas i olika roller.   
Den omtänksamma är den som frågar efter hur andra mår och hur de har det och intresserar 
sig för andras känslor. Skämtaren är den individ som skämtar och har kul, hon lättar upp 
stämningen och löser spänningar som kan finnas i gruppen. Uppmuntraren är den som visar 
vänlighet, uppmuntrar, berömmer och uppmärksammar både positiva och negativa saker. 
Diagnosticeraren letar efter orsaker till problem och berättar vad hon tror om orsakerna till 
att det uppstår. Hon pekar på och analyserar hinder för gruppen, föreslår hur dem kan gå 
vidare från hindret och berättar hur alla kan tycka till i gruppen. Regelskyddaren ger förslag 
till regler och formulerar även regler. Individen påminner gruppen om reglerna och ser till att 
de följs, exempelvis uppmärksammar om någon inte får komma till tals eller blir avbruten. 
Medlaren är den individ som söker efter harmoni och jämvikt, förenande av olika 
ståndpunkter. Hon söker också efter likheter, kompromisser och letar efter öppningar i en 
konflikt. Pajasen skämtar om allt, ofta för att dölja konflikter eller bristande ärlighet. 
Skämten är ansträngda och förekommer ofta. Tävlaren tävlar med alla andra i gruppen och 
vill gärna ha dem bästa platserna i gruppen och få det sista ordet. Hon tar ofta ledarrollen för 
att framhäva sig själv och strävar efter uppmärksamhet och bekräftelse (Nilsson, 1988). 

4.3.   Makt, status och inflytande 
Makt är svårdefinierat begrepp men brukar definieras som att ha kontroll över andra 
individers handlingar vad gäller att påverka belöningar, mål och behov. Olika personer 
besitter olika mycket makt beroende på vilken situation de befinner sig i. Det har även 
betydelse hur individen som blir utsatt för makt uppfattar det. Om hon inte märker maktspelet 
får maktutövaren inte igenom sin vilja och ingen maktutövning sker. Makt existerar i själva 
verket bara så länge en individ tror att hon har makten. I en grupp är det lätt att påverka och 
utöva inflytande på varandra. Status syftar på den ställning eller position en individ har i 
gruppen. Individen har olika hög grad av inflytande beroende på vilken position hon innehar. 
Det finns olika knep för att se status i en grupp och vilka som har mest inflytande. Ett knep är 
att se vem som kommer med olika förslag, respektive hur många som intresserar sig för 
förslaget. Ett annat sätt är att se vilken rangordning som finns i gruppen och vem som 
värdesätts högst.  

För att få inflytande kan individen gå tillväga på olika sätt. Ett alternativ är att själv få 
tillgång till önskvärda saker som information och belöningar så att alla blir beroende av en. 
Ju mer andra är beroende av en person desto mer kan denne utöva makt mot de andra 
(Nilsson 1993). 

Makt kan beskrivas enligt ett dynamiskt relationsperspektiv samt ur ett mera statiskt 
personperspektiv. I det dynamiska relationsperspektivet beskrivs makten som en 
relationsegenskap mellan två eller flera personer. Relationerna anpassas efter de olika 
situationerna som finns i en grupp. I det andra perspektivet innebär makt den individuella 
förmågan att påverka andra individer, och det är ofta en medfödd egenskap t.ex. 
ledarpersonlighet  (Nilsson 1993). 

I en studie av French & Raven har de kommit fram till fem ursprungskällor till makt, där 
de har koncentrerat sig på den sociala makten. 

 9 



Legitim makt är en form av makt som de andra uppfattar som rättvis det vill säga legitim. 
Alla följer någon annans förslag för att de tycker att det är rätt att den individen bestämmer, 
och det blir som en plikt att följa denna personen. Den andra makten benämns som belönande 
makt där en individ har makten över de andra genom att de är beroende av henne genom 
information eller belöningar. Individen kan fortsätta att ha makten så länge hon har viktig 
information som de andra är i behov av. Misstänksamhet kan dock väckas om en individ tar 
hand om alla belöningar och information. Tvångsmakt rör sig om att en individ kontrollerar 
positiva och negativa belöningar. Den sortens makt i en grupp skapar dålig atmosfär eftersom 
medlemmarna handlar med tvång som motiv istället för egen vilja. Tvångsmakt kräver att 
individen är närvarande vid utövandet eftersom det kan hända att alla inte lyder om de inte 
bevakas under tiden. Personlig makt innebär att någon/några ser upp till en individ på grund 
av olika faktorer. Individen fungerar som ett praktexempel för hur alla ska vara och agera. De 
andra i gruppen eftersträvar att få bekräftelse från denne och gör exakt som hon vill. Den 
sista är expertmakten där en individ har eller tros ha en viss kompetens eller kunskap och på 
så sätt får hon ett visst inflytande över de andra. Det är inte så viktigt vad individen faktiskt 
kan utan vad andra tror att hon kan (Nilsson, 1993). 

5.  Tidigare forskning 
Det har inte gjorts någon tidigare forskning om socialt samspel i ett damlag. Till följd av det, 
har vi valt Jesper Fundbergs studie Kom igen gubbar! som behandlar ett pojkfotbollslag. 
Trots att han inte behandlar tjejer/kvinnor kan vi se likheter med avhandlingen då han 
analyserar och problematiserar relationerna mellan pojkfotboll och maskuliniteter. 

Jesper Fundbergs studie grundar sig på ett fältarbete där han har tillbringat fyra säsonger 
med ett pojkfotbollslag, Bollinge IF. Han har pratat med spelare, ledare och föräldrar. Den 
centrala tyngdpunkten för Fundberg är manlig gemenskap och fostran där han går närmare in 
på vilka värden och normer som förmedlas, hur manlig identitet skapas och hur relationer 
mellan pojkfotboll och samhället förstås. En teori som har varit central vid definition av 
begreppet maskulinitet är Robert Connells teori som behandlar maskulinitet och dess 
problematik. Connell fokuserar på att beskriva och analysera olika grupper av män utifrån 
olika situationer och lägger tyngdpunkten på hur kön interagerar med andra faktorer, som ras, 
klass, etnicitet och sexualitet. Fundberg använder studien av maktbegreppet för att förstå hur 
verbala och kroppsliga praktiker tar sig uttryck när det gäller manlig fostran inom 
pojkfotboll, samt att problematisera både villkoren för och konsekvenserna av detta. Då 
Fundberg även intresserar sig för kroppsliga uttryck av maskulinitet är en Pierre Bourdieu en 
annan användbar teoretiker som genom sitt habitus begrepp hjälper honom att förstå just 
detta.  
 För att få kunskap om problematiken med manlig socialisation är det, enligt Fundberg, 
viktigt att se tillbaka till historien för att förstå nutida händelser och aktiviteter samt 
konsekvenser av dessa. Det har för det mesta varit män som både har varit ledare för 
verksamheten och deltagit själva. Fotbollen har skapats av män för män. Det kvinnliga 
inslagen har varit få. Fotbollen är en könssegregerad värld och därför är det viktigt att betona 
hur relationer mellan olika kategorier av män sett ut. På grund av den könssegregering som 
finns har fotbollen ett fostringsansvar som blir viktigt. Att spela fotboll tar upp en stor del av 
en individs liv och här skapas många normer och värderingar, pojkar lär sig av medspelare 
och tränare vad som anses vara rätt och fel.  

Fundberg har observerat cirka 100 träningar, 40 till 50 matcher och fyra turnerings resor. 
Han har antecknat vad som sagts på och utanför planen och även videofilmat. Han har 
genomfört 22 intervjuer med pojkarna, sju med ledarna, sju med föräldrarna och två med 
fotbollsledare utanför laget. Fundberg ställde frågor kring fotbollsverksamheten, skola, arbete 
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och fritid. Utifrån frågorna försökte han också få informanterna att reflektera kring de 
händelserna som berättades för honom.  

Fundberg utgår från begreppet manlig fostran och beskriver pojkarnas och ledarnas sätt att 
tala och agera vid träning och match. Det är vanligt inom idrott att beskriva träning och 
match som ett privat och ett offentligt rum. Träning kan beskrivas som det privata rummet 
där spelarna är avskilda från världen, och match som det offentliga där spelarna uppträder 
inför publik. Omklädningsrummet är en del av den intima zonen där både kroppsliga och 
muntliga uttryck tar plats. Här delas vad som skett under skoldagen och på fritiden och här 
klär spelarna om och det skapas en intimitet. Dem flesta historierna och skämten berättas i 
omklädningsrummet och dessa brukar vara sexbetonade. Fundberg upptäckte att historierna 
som förekom bland pojkar och ledare hade återkommande teman som manlig homosexualitet, 
kvinnor och mäns könsorgan och sex. Det bidrog till att skapa en gemenskap. Att skratta åt 
dessa ämnen blir ett sätt att formulera manlig heterosexuell fostran. Alla deltar i jargongen 
som utspelar sig i laget och det finns en tydlig traditionell genusordning som återkommer i 
pojkarnas och ledarnas sätt att tala och agera. Omklädningsrummet beskrivs också som en 
frizon där alla kan prata och skämta utan att någon tar illa upp. 
Det är återkommande att spelarna ska kontrollera och uthärda smärtan och det uppmuntras av 
spelare och ledare. Smärtan är en del av fotbollsspelandet och ledare instämmer att det ska 
göra ont att spela fotboll. Matcher fungerade som en morot för spelarna där det var viktigt att 
träna för att vara med på matcherna. Spelarna får en tävlingsfostran där tävlingsmomenten, 
det vill säga matchen är viktig. Fundberg observerade att viljan att vinna syns tydligt hos 
spelarna. Att välja ut och toppa laget inför match är diskuterat då ledarna anklagas för att 
skapa konkurrens mellan pojkarna. Att några väljs ut och andra inte, framkallar hierarki inom 
laget. Det finns vissa spelare i laget som accepterar att bli utbytta och stödjer även tanken att 
bara de bästa får spela. Balansen mellan tävlingsfostran och föreningsfostran kan ibland vara 
svår då individerna uppfostras av ledare och lagkamrater till att känna alla ska vara lika 
mycket värda, samtidigt poängteras vikten av att vinna. 

Fundberg väljer att se på fotbollsverksamheten där olika former av maskulinitet uttrycks 
samt vad det får för konsekvenser. Det präglas av vad som anses kvinnligt respektive 
manligt. Spelarna träder in i en roll när de kommer till träning och match, de går in i en 
manlig gemenskap och en manlig fostran. Fundberg stödjer Connells resonemang kring att 
män och pojkar talar annorlunda när de befinner sig bland sina respektive och mödrar och 
behandlar dem med respekt, men när män kommer i en manlig gemenskap präglas det istället 
av en sexistisk betoning ( Fundberg, 2003).   

6.  Teori  
Kapitlet behandlar två teorier som är relevanta för vår studie. Först beskrivs Erving Goffmans 
Jaget och maskerna där betoning ligger på roller, framträdande, regioner, fasad, idealisering 
och team. Därefter presenteras Elias Norton och John L. Scotsons studie Etablerade och 
outsiders som behandlar maktskillnader och maktutövning mellan etablerade och outsiders 
grupper.    

6.1.  Erving Goffman - Jaget och maskerna 
Erving Goffman ser samhället ur ett dramaturgiskt perspektiv, vilket innebär att det sociala 
livet kan liknas vid en teaterföreställning, där alla människor spelar teater. Han använder, 
uttryck som vanligen förknippas med teatervärlden, men menar att dessa uttryck passar lika 
bra i vardagslivet. Individer spelar roller och sätter på sig olika masker för olika situationer. 
Person betyder ursprungligen mask och det är, enligt Goffman, inte en tillfällighet. Alla 
individer spelar mer eller mindre medvetet en roll. Det är här vi känner igen varandra och 
även här som vi känner igen oss själva. Masken vi bär representerar uppfattningen vi har om 

 11 



oss, snarare den vi skulle vilja vara än den vi verkligen är. Att spela teater går ut på att 
presentera sig själv och bygga upp sin roll och sitt agerande för att göra ett intryck på 
publiken. 

Publik, observatörer, medagerande och aktörer är de roller som på olika sätt medverkar vid 
ett teaterframträdande. Goffman behandlar de begrepp som spelar en central roll vid eller 
under ett teaterframträdande såsom framträdande, fasad, idealisering, team, regioner och 
roller (Goffman, 2000).    
 
Framträdanden 
Goffman använder sig av begreppet framträdande för att hänvisa till den aktivitet som en 
individ visar upp under en period av ständig närvaro inför en speciell grupp av observatörer 
och som har ett visst inflytande över observatörerna. När en individ spelar en roll förutsätter 
hon att observatörerna ska ta henne och de intryck som hon förmedlar på allvar. Det är 
meningen att de ska tro på rollen hon spelar och att individen verkligen har de egenskaper 
som förmedlas genom rollen. Eftersom individen agerar inför andra människor är det viktigt 
att undersöka den egna tron på sitt agerande. Å ena sidan kan det visa sig att den agerande 
tror på sin roll så mycket att hon övertygas om att den är helt äkta. Det är i sin tur också 
viktigt att publiken blir lika övertygad om äktheten i det individen försöker förmedla. Å andra 
sidan kanske den agerande inte tror på sin egen prestation, en möjlighet som är förståelig då 
hon är den enda som kan veta säkert om framträdandet är äkta eller inte. Om den agerande 
inte är intresserad av att övertyga publiken har hon heller inte något intresse av att veta 
publikens uppfattningar om henne. Publiken kan i detta fall uppfatta henne som cynisk 
eftersom hon inte bryr sig om vad sin publik anser om henne och hennes agerande (Goffman, 
2000). 
 
Regioner 
Region är en plats som till viss del är avgränsat av perceptionsbarriärer. Det finns två olika 
regioner, främre och bakre regionen. På den främre regionen äger framträdandet rum och där 
finns den fasta inramningen, scenen. Den agerandes framträdande gestaltar vissa normer som 
kan indelas i två grupper. Den ena gruppen är hur den agerande behandlar publiken medan 
hon talar och det kallas hövlighetsnormer. Den andra gruppen är den agerandes sätt att 
avsluta sitt framträdande men ändå befinner sig inom syn- eller hörhåll för publiken. 
 Den bakre regionen eller kulisserna är den plats som finns bakom scenen. Här förvaras 
rekvisitan och fasaddetaljerna. Den agerande kan gå igenom sitt framträdande innan hon 
äntrar scenen utan att en publik är närvarande. Bakom kulisserna kan individen koppla av, 
hon kan lägga av sin fasad och kliva ur sin rollgestaltning. Här kan även mindre lyckade 
teammedlemmar tränas upp eller avstängas från framträdandet. De främre och de bakre 
regionerna gränsar till varandra och kan på så sätt hjälpa den agerande att få stöd under sitt 
framträdande från sina teamkamrater bakom kulisserna. De individer som tillsammans utför 
ett framträdande, har ett förtroligt förhållande till varandra. Det nära förhållandet brukar 
urskiljas bakom kulisserna på ett sätt som inte visas i den främre regionen (Goffman, 2000). 
 
Fasad 
Fasad är den del av individens framträdande som regelbundet fungerar på ett bestämt sätt för 
att definiera situationen för de personer som observerar framträdandet. Fasaden är den 
beskrivande utrustningen som medvetet eller omedvetet används av den agerande individen 
under hennes framträdande. Det finns olika typer av fasader, en av dem är inramningen som 
omfattar möbler, dekor, ytplanering och andra bakgrundsinslag runt omkring scenen. 
Inramningen är platsbunden vilket innebär att de framträdande som kräver en viss inramning 
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får vänta med att spela sin roll innan platsen är funnen och de måste avsluta sitt framträdande 
när de lämnar inramningen.  
 Personlig fasad är de detaljer som identifierar aktören, det är exempelvis rang, kläder, 
kön, ålder, storlek, utseende, hållning, ansiktsuttryck eller gester. Den personliga fasaden kan 
delas in i uppträdandet och manér. Uppträdandet redogör för de stimuli som vid tidpunkten 
talar om den agerandes sociala status. Den talar om, om hon är involverad i en formell eller 
informell social aktivitet. Manér beskriver de stimuli som vid den aktuella tidpunkten ger 
individerna besked om vilken roll den agerande spelar i utvecklingen. 

Fasaderna skapas inte utan dem väljs och det kan vara svårt för individer att hitta en 
lämplig fasad. När en individ intar sig en etablerad social roll är det i de flesta fall redan en 
fasad som har upprättats för just den rollen (Goffman, 2000). 
 
Idealisering 
Idealisering är ett sätt där ett framträdande socialiseras och formas för att passa in i samhället 
och de förväntningar och förutsättningar som finns på oss individer. Individen måste under 
sitt framträdande dölja alla handlingar som är olikartade från de idealnormer som finns i 
samhället. Att dölja handlingarna kan vara tillfredställande eftersom individen får tillgång till 
en roll. Handlingen kan även ses som olämplig och bidrar till att individen istället ägnar sig åt 
det hon egentligen tycker i hemlighet. Den agerande försöker ge ett intryck av att vara 
idealisk för de kvalifikationer som finns för rollen. Eftersom den agerande kan vara tvungen 
att dölja sina egna åsikter och infinna sig i de normer som finns i samhället kan det vara 
viktigt att skilja på publik. Publiksegregationen förekommer både som effekt av och 
framkallande faktor till engagemanget i den roll vi spelar. Genom att skilja mellan publik 
försäkrar hon sig om att hon inte spelar olika roller i en annan inramning för samma 
människor. För publiken är det naturligt att få olika uppfattningar av det som förmedlas, 
intryck av falskhet eller äkthet. Eftersom publiken ofta tvivlar på vad som egentligen är äkta 
ägnar publiken uppmärksamhet åt att studera sådana inslag extra noga för att kunna bedöma 
noggrannheten i olika tecken och signaler i framträdandet. Om individen spelar upp en falsk 
roll så blir det en otillräcklig överensstämmelse mellan intryck som skapats och verkligheten 
som finns bakom den. En annan aspekt som publiken tänker på är den känsliga situationen 
som kan uppstå om en individ visar sig stå i motsättning mot den rollen som hon spelar. Det 
hon sagt och gjort stämmer inte överens med vem hon visade sig vara. Det är en 
förödmjukelse som ger en bestående skada på sitt anseende. För att undvika att bli upptäckt 
kan den agerande genom social disciplin inifrån försöka hålla en attitydmask som hjälper 
henne att bevara sin roll (Goffman, 2000).   
 
Team 
Goffman definierar team som en grupp individer vilka har ett gemensamt intresse i sin 
rollframställning och som måste prestera ett intimt samarbete för att nå ett specifikt resultat. 
Goffman menar att om teamet ska fungera och vara trovärdigt så måste varje teammedlem 
hålla sig till sin roll och inte glida in i någon annan roll som strider mot teamframträdandet. 
Alla medlemmar är tvungna att lita på varandra för att kunna göra ett bra framträdande ihop, 
även om medlemmarna i ett team har olika formell status. Teammedlemmarnas relationer 
behöver inte utvecklas långsamt när individerna ska lära känna varandra, det kan vara en 
formell relation där individer accepteras då de kommer in i teamet och tar sin plats.  
 Då olika individer befinner sig i ett team känner de sig ofta påtvingade att vara förtroliga 
med varandra även om de känner ett visst avstånd mellan varandra. Det bildas ofta små 
grupper inom gruppen som ska skydda en individ från icke-önskvärd identifikation med de 
andra teammedlemmarna som hon agerar med, det vill säga skydda individen från 
medlemmar inom samma grupp med samma ställning. Även om alla medlemmar i den lilla 
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gruppen tillhör samma statusnivå kan det vara väsentligt att inte alla individer som har 
samma status släpps in i den lilla gruppen. Individerna blir förenade i en slags aktionsgrupp 
som kämpar för att nå samma kollektiva mål till varje pris. Teammedlemmarna kan räkna 
med att en ny faktor, nämligen lojaliteten inom teamet som får alla att stödja teamets linjer.  

När vi studerar konkreta sociala inrättningar finner vi ofta att alla de övriga deltagarna, 
själva kommer att bilda ett team. Eftersom varje team kommer att utföra sina rutiner för 
varandra kan vi tala om en dramatisk interaktion och vi kan uppfatta den interaktionen som 
ett slags samspel mellan två team än som en blandning av lika många röster som det finns 
deltagare. I stora sociala inrättningar som består av olika statusgrupper, upptäcks det att så 
länge en speciell interaktion varar, väntar sig i typiska fall att deltagare från olika 
statusgrupper skall låta sig förenas i två teamgrupperingar. Även om det tycks vara riktigt att 
individerna tenderar att begränsa de informella eller naturliga kontakterna till personer som 
tillhör deras egen statusgrupp, kan det ändå när individer undersöker en samhällsgrupp 
närmare finna att den består av separata sociala smågrupper och att varje grupp består av bara 
en fullständig uppsättning av individer som agerar på olika plan. Den lilla gruppen brukar 
ofta grupperas kring en ledande roll som ständigt utgör centrum för uppmärksamheten mitt på 
scenen. När en agerande styr sin privata aktivitet i överstämmelse med förenade 
moralbegrepp kan hon koppla samman dessa normer med en referensgrupp av något slag och 
på så viss skapa en icke- närvarande publik till sitt framträdande. Även om individen inte har 
vissa normer själv, kan hon upprätthålla dessa utåt mot en osynlig publik för att om de skulle 
vara närvarande skulle hon bestraffas för avvikandet från normerna. Vid första intrycket kan 
det verka som vilken teammedlem som helst kan förstöra framställningen genom att uppträda 
olämpligt. Om en teammedlem gör ett misstag framför publiken måste de andra individerna i 
gruppen hålla nere sin lust att bestraffa henne tills publiken har gått därifrån (Goffman, 
2000). 

6.2.  Norton Elias & John. L. Scotson - Etablerade och Outsiders 
Elias och Scotson visar hur moralisk stigmatisering är ett allmänt förekommande maktmedel 
inom varje maktförhållande mellan en etablerad och dominerande grupp och en underordnad 
outsidergrupp. De gjorde sin studie på ett bostadsområde som de kallade Winston Parva där 
de studerade skillnaderna mellan tre områden. Winston Parva hade tidigare varit ett område 
med hög brottsstatistik, men även om det förändrades så levde bilden som ett kriminellt 
område kvar. Det medförde att det betraktades som ett sämre område och de som bodde där 
betraktades som sämre människor. Elias och Scotson ville ta reda på hur medlemmarna inom 
ett område upprätthåller föreställningen att de är mäktigare och bättre än de andra, trots att 
områdena inte skiljer sig åt utåt sett, varken i klassammansättning eller i etnisk bakgrund. 
Frågor som var centrala för studien var: vilka medel används för att tvinga på dem som hade 
mindre makt föreställningen om deras egen underlägsenhet? Vad var det som gjorde att 
gruppen outsiders i stor utsträckning hade tagit på sig den rollen? Elias och Scotson 
intresserade sig för skillnader i områdets karaktär och deras relationer till varandra och ansåg 
att för att kunna förstå skillnaderna mellan områdena var de tvungna studera områdets interna 
organisation samt deras sociala sammanhållning.  

Inom varje grupp finns en moralisk hierarki där några uppträder mera moraliskt och 
korrekt än andra. Den moraliska uppdelningen spelar en viktig roll för att etablera och 
upprätthålla maktskillnader mellan individer. Den etablerade gruppen tillskriver 
outsidersgruppen som helhet de ”dåliga” dragen som gruppens värsta del uppvisar, det vill 
säga uppförandet hos dess misskötsamma minoritet. Däremot kommer den etablerade 
gruppens självbild att visas upp från dess mest exemplariska del, med andra ord får en del av 
gruppen representera hela gruppen. Elias och Scotson menar att stigmatisering följer ur 
maktskillnaderna.  
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Den moraliska differentieringen är ett kraftfullt instrument. Att stämpla en grupp som 
mindre värd är ett vapen som kan användas i kampen mellan grupperna av den etablerade 
gruppen, för att upprätthålla sin sociala överlägsenhet och status i samhället. Att tekniken är 
effektiv beror också på att omdömet formar den andra gruppens självbild och identitet, och 
därigenom försvagar den. Något som är betydande är relationen mellan den egna gruppens 
värde och värdighet och den andra gruppens förnedring. Det är grunden för den emotionella 
vall som finns för kontakt mellan grupperna. Förhållandet mellan en etablerad grupp och en 
outsidergrupp har sin grund i den ojämna maktbalansen och de spänningar som kommer 
växer fram ur den.  

För att delta i den etablerade gruppen och få ta del av dess överlägsenhet finns en 
förutsättning, nämligen underkastelse under gruppens normer. Att umgås med någon utanför 
gruppen är ett hot mot ställningen i den egna gruppen – individen kan smittas av den grupp 
som antas ha lägre status. Utanförgruppen beskrivs med starka uttryck för underordning och 
skambelägenhet. För personer i outsidersgruppen formas deras självbild av att de tillhör en 
skambelagd grupp. Överallt där det förekommer etablerade och outsiders är dessa känslor 
närvarande. ”Tillskrivning av skam är alltså en aspekt av maktutövning” (Elias & Scotson, 
1999,s. xiv).  

Den etablerade gruppen hade hög sammanhållning som utgjorde grunden för gruppens 
maktställning, något som fattades i outsidergruppen. Sammanhållningen fungerade som ett 
maktmedel i den etablerade gruppen för att upprätthålla skillnaderna mellan grupperna.    
Invånarna i det etablerade området bekräftade sin egen identitet genom utestängningen av de 
nya invånarna i Winston Parva, ett sätt var att utestänga dem från socialt umgänge. 
Anledningen till det, var att de nya invånarna sågs som hot mot de normer och värderingar 
som redan fanns i samhället. Det fanns en rädsla för att samhället skulle förändras. Det fanns 
olika sätt för den etablerade gruppen att utestänga de nya invånarna, vilket skvaller var ett av 
dem som hjälpte till att upprätthålla distansen mellan grupperna. Det enda tillfället då det 
förekom sociala relationer mellan grupperna var på arbetsplatsen där de försökte hålla skenet 
uppe. Även att studien och teorin grundar sig på ett bostadsområde menar Elias och Scotson 
att det kan ses i alla maktrelationer (Elias & Scotson, 1999). 

6.3.  Teoriernas relevans för studien 
Jaget och maskerna belyser vardagslivet ur ett dramaturgiskt perspektiv, där Goffman 
använder sig av teatertermer för att förklara människors olika roller och agerande. Alla 
människor spelar en roll vare sig de är medvetna om det eller inte. Att presentera sig själv på 
bästa sätt är en nödvändighet för att publiken ska tro på det framträdande som förmedlas. 
Beroende på vilken situation vi befinner oss i, blir framträdandet olika från gång till gång. De 
roller som Goffman beskriver i samband med ett framträdande är; publiken, aktörer och 
medagerande. Tillsammans är de beroende av varandra för att fungera och till sin hjälp har de 
olika fasader såsom inramning och personlig fasad. Vårt syfte är att studera socialt samspel i 
ett damfotbollslag och då lämpar det sig bra att använda Goffmans teori. I en grupp bestående 
av kvinnor finns det olika roller. Rollerna kan förändras beroende på situation exempelvis 
träning, match och fritid. Match och träning kan ses som den främre och den bakre regionen. 
Det kan finnas skillnader i hur spelarna uppträder i dem olika regionerna, där match har en 
mer offentlig och framträdande plats. Vid träning och i omklädningsrummet kan spelarna 
koppla av utan publik.  

Vi är intresserade av att se damfotbollslaget som individer i samspel med varandra, inte att 
studera enskilda individer. Goffman behandlar vikten av samarbete mellan individer för att 
kunna göra ett framträdande. Ett lag har oftast ett gemensamt mål. För de flesta är målet att 
vinna men för andra är målet att bara ha roligt och träffa vänner. Det kan vara svårt att 
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kombinera vinnarinstinkten med gemenskapen vid träning och match. Det är viktigt att 
spelarna samarbetar under matcher för att tillsammans vinna.  
 Elias och Scotson beskriver hur en etablerad grupp använder sin makt för att upprätthålla 
föreställningen om att outsider gruppen är mindre värd. Den moraliska differentieringen sker 
genom att en liten del av gruppen får representera hela gruppen. Den etablerade gruppen 
tillskriver outsiders gruppen som helhet de ”dåliga” dragen som gruppens värsta del uppvisar. 
Däremot kommer den etablerade gruppens självbild att visas upp från dess mest exemplariska 
del, med andra ord får en del av gruppen representera hela gruppen. I ett damfotbollslag kan 
det finnas olika grupperingar, några som anses vara bättre eller sämre än övriga gruppen. Det 
kan tänkas att den etablerade gruppen använder sin status för att vidmakthålla sin makt över 
outsider gruppen. De båda grupperna kanske inte vill blanda sig med varandra och försöker 
därför vidmakthålla den gräns som finns mellan dem. Teorin är även applicerbar då nya 
spelare kommer till Salmered IF. De nya spelarna kan i det fallet ses som outsiders och laget 
som de etablerade. De etablerade spelarna kan vara säkra på sin position i laget, men när det 
kommer in nya spelare kan det hända att de känner sig osäkra och oroliga över att deras 
ursprungliga grupp ska förändras, de nya spelarna kan ses som ett hot mot gruppens normer 
och värderingar. Sammanhållningen i den etablerade gruppen är stark och kan användas som 
ett maktmedel mot nya spelare i outsidergruppen. Det kan vara svårt för nya spelare att bryta 
den starka sammanhållningen och få bli en del av lagets gemenskap.  
    

7.  Metod och genomförande 
I kapitlet redovisas hermeneutiken som är grunden till kvalitativ metod. Fallstudie kommer 
som en del i den kvalitativa metoden för att sedan gå över till observation och intervju som är 
två tillvägagångssätt inom kvalitativ metod. Databearbetning och analys beskrivs kort. Sist i 
kapitlet redogörs för de etiska aspekter och dilemman som kan förknippas med kvalitativ 
metod som följs av fördelar och nackdelar med metoden.  

7.1.  Hermeneutik och kvalitativ metod     
Hermeneutik härstammar från grekiskan och ordet betyder: att tala, att säga och att uttrycka. 
Betydelsen har ändrats till att förklara, utlägga och tolka. Hermeneutik är en tolkningslära, 
vilken belyser mänskligt handlande. Hermeneutiken har sina rötter i renässansen, i den 
protestantiska bibelanalysen och det humanistiska studiet av antika klassiker, där texttolkning 
är den centrala punkten. Huvudtemat i hermeneutiken är att meningen av en del endast kan 
förstås om den sätts i samband med helheten. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan 
helheten och dess delar (Alvesson & Sköldeberg, 1994). Den hermeneutiska kunskapen 
bygger på förförståelse, tolkning och empati. När en samhällsvetare skildrar en maktkamp 
eller ett maktspel så missar hon poängen om hon inte kan förstå makten, eller hur det känns 
att sträva efter makt. När forskaren ska beskriva en händelse så använder hon sina egna 
minnen, sina egna upplevelser och sin förförståelse. Det är svårt som forskare att veta om 
informationen tolkats rätt då egna upplevelser och känslor väger in (Thurén, 1991). 

Den kvalitativa metoden grundar sig på ett hermeneutiskt synsätt och bygger både på en 
värderings- och en faktamässig uppfattning av den företeelse som ska studeras. Dessa två 
faktorer är sammanvävda till en enhet i den konkreta forskningssituationen och är en 
förutsättning för forskaren. Faktorerna bildar två hermeneutiska cirklar – en kognitiv och en 
normativ cirkel. De två cirklarna fungerar som ett växelspel mellan forskaren och den 
undersökta enheten. Den kognitiva cirkeln har sin utgångspunkt i förförståelsen och utifrån 
förförståelsen kommer en frågeställning, en förhandsteori. Forskaren prövar 
frågeställningarna på de undersökta enheterna vid det första mötet och den information hon 
får, utvecklas till nya frågeställningar och uppfattningar. Dessa kan prövas mot den förståelse 
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som de undersökta enheterna själva har. Forskarens tolkning ställs hela tiden i relation till de 
undersöktas egna upplevelser. Den normativa cirkeln har sin utgångspunkt i socialt grundade 
fördomar. Det som är viktigt att inte leta efter saker och ting som bekräftar fördomar. 
Forskarens egna fördomar möts med de undersöktas egna fördomar och vilket gör att de egna 
uppfattningar kritiskt granskas. Dessa två cirklar fungerar som styrande faktorer på de 
uppfattningar som är en slutprodukt av hela processen. Det finns en växelverkan mellan de 
kognitiva och de normativa elementen och mellan forskare och de undersökta enheterna 
(Holme & Solvang, 1997).   

Utgångspunkten för den kvalitativa forskningsprocessen är forskarens förförståelse och 
fördomar. Förförståelsen är en uppfattning som varje individ har om en företeelse som 
forskaren fått genom egna erfarenheter och fördomar är varje individs personliga åsikt om en 
företeelse som grundar sig i social miljöpåverkan. Dessa två är viktiga delar i forskarens 
undersökning. Kvalitativ metod kännetecknas av en närhet till forskningssubjektet. Det finns 
en subjekt–subjekt relation mellan forskare och undersökningsenhet. Forskaren ställer frågan 
hur individen tolkar omvärlden. Syftet med det kvalitativa tillvägagångssättet är att försöka 
beskriva en helhet av problemet och genom närhet till undersökningen skapa förståelse. 
Forskaren sätter sig in i den undersöktes situation och ser världen utifrån hans eller hennes 
perspektiv, och ser fenomenet inifrån. Med utgångspunkt från det, skapas en djupare och mer 
komplett uppfattning av den företeelse som studeras. Forskaren måste lägga upp analysen på 
ett sådant sätt att hon återger även mindre viktiga händelser på ett riktigt sätt. Syftet med 
tillvägagångssättet är att genom analysen få en tillförlitlig återgivning som möjligt av 
studiens resultat (Holme & Solvang, 1997).  

När en studie ska påbörjas är det viktigt att fokusera på att göra ett urval eftersom 
forskaren inte kan studera alla områden och hela populationen. Urvalets storlek är beroende 
av vilken, samt hur stor population som ska studeras. Forskaren måste vara beredd på ett visst 
bortfall och en del misstag som måste räknas in i beslutet av urvalets storlek. Det är många 
frågor som forskaren måste ta hänsyn till då hon ska göra ett urval. Hur stort ska urvalet vara, 
vilken population ska väljas? Det krävs att området avgränsas så att det passar syftet med 
studien, som i sin tur gör studien mer fokuserad och noggrann. Ett systematiskt urval görs 
utifrån vissa bestämda regler. Här ligger tyngdpunkten på att se till vissa speciella fall och 
inte det genomsnittliga. Urvalet är bestämt av forskarens förförståelse och olika teorier inom 
ämnet. Det är viktigt att ha en strategi för hur forskaren ska komma fram till syftet. 
Strategiskt kan det innebära att forskaren söker efter extrema fall för att på det viset få en så 
stor variationsbredd som möjligt i materialet. Forskaren bör koncentrera sig på att välja 
individer som har mycket kunskap och information om det som ska studeras. Informationen 
från individerna kan låta övertygande men kan ändå ge en snedvriden bild. Det är en aspekt 
som är viktig att tänka på (Halvorsen, 1992). 

Vårt syfte är att fördjupa förståelsen för socialt samspel mellan tjejer/kvinnor i ett 
damfotbollslag. Vi har valt ett damfotbollslag i Blekinge. Valet av lag motiveras av att vi 
tilltalades av deras hemsida som gav oss förebyggande kunskap. Eftersom den kvalitativa 
metoden koncentrerar sig på att genom närhet, en så kallad subjekt-subjekt relation skapa 
förståelse för sociala fenomen, passar den bra för vår studie. Vi kommer att använda oss av 
vår egen förförståelse för att komma fram till en frågeställning som kommer utvecklas 
efterhand då informationen prövas till nya frågeställningar och uppfattningar.  

7.2.  Fallstudie 
En fallstudie är en undersökning där forskaren koncentrerar sig på en specifik företeelse, en 
händelse, en person, ett skeende, en institution eller en social grupp. Fallet kan vara en viss 
person som studeras på djupet, eller en speciell situation som forskaren vill få fördjupad 
kunskap och förståelse om. I en fallundersökning kan olika vetenskapliga 
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informationsmetoder användas, allt från test till intervju. Merriam fokuserar på fallstudier av 
kvalitativ karaktär på grund av att insikt och tolkning, snarare än hypotesprövning är relevant. 
I fallstudien koncentrerar sig forskaren på att lyfta fram samspelet mellan faktorer som är 
speciella för fallet i fråga.  

Den kvalitativt inriktade fallstudien kan beskrivas genom fyra grundläggande egenskaper. 
Att en fall studie är partikularistisk innebär att den fokuserar på en viss situation, händelse, 
företeelse eller person. Själva fallet blir viktigt för att det belyser vad som är viktigt för en 
situation och vad den innebär. Fallstudier analyserar människor och hur de hanterar problem 
utifrån ett helhetsperspektiv. När en fallstudie är deskriptiv talas det om slutprodukten, det 
vill säga att beskrivningen av det fenomen som studeras är fullständig och bokstavlig. Att en 
fallstudie är heuristisk betyder att den har möjlighet att förbättra förståelsen för läsaren. 
Förhållanden och situationer som tidigare varit okända kan leda till att forskaren får en ny syn 
med nya upptäckter. Det medför en insikt i hur saker och ting blivit som de är. Eftersom 
fallstudier till stor del grundar sig på induktiva tankegångar får fallstudien egenskapen 
induktiv. Forskaren utgår från generaliseringar, begrepp och hypoteser och genom dessa 
skapas en förståelse för det som studeras. Nya upptäckter är viktigare än att verifiera 
förutbestämda hypoteser, vilket kännetecknar den kvalitativa fallundersökningen. Fallstudien 
innehåller samma tekniker som en historisk metod men har dessutom två extra tekniker, 
direkta observationer och systematiska intervjuer. Fallstudien har en speciell förmåga att 
hantera olika typer av empiriskt material till exempel dokument, intervjuer och observationer 
(Merriam,1994).  

Vårt ”fall” är socialt samspel i ett damfotbollslag med förklaringen att vi koncentrera oss 
på en speciell företeelse som kommer att ge oss fördjupad kunskap och förståelse. Här är det 
viktigt för oss att fokusera på insikt och tolkning snarare än hypotesprövning. Vi har för 
avsikt att lyfta fram samspelet mellan olika spelare i laget som vi tror kan leda till nya 
upptäckter och ge oss en insikt i hur grupper fungerar. Med hjälp av observationer och 
intervjuer kommer vi att få kunskap och förståelse för vårt fall.  

7.3.  Observation och kvalitativ intervju  
Om ett socialt fenomen ska studeras i dess naturliga sammanhang är det bra att använda sig 
av observation som vetenskaplig metod. Observationer innebär att vi använder våra sinnen på 
ett mer disciplinerat sätt, än vad vi gör i vardagen. Att göra en observation innebär att lyssna 
och studera utan att ha förutfattade meningar, samt göra en sammanställning av materialet 
utan att lägga in egna åsikter. Observationer berättar vad människor gör, men är ändå inte 
alltid självförklarande. Det är nödvändigt för forskaren att bilda sig en egen uppfattning om 
det hon sett. Om forskaren har en problemställning som innebär att interaktioner mellan 
människor ska studeras, är den bästa metoden att observera vad människor gör. Det är dock 
inte alltid tillgängligt. Det kan vara svårt att observera människors inställning, attityd och 
åsikt. Här lämpar det sig bättre att genomföra intervjuer (Halvorsen, 1992). I en dold 
observation är de observerade inte medvetna om att de studeras. En förutsättning för att en 
dold observation ska kunna genomföras är att forskaren blir accepterad i gruppen och att de 
känner tillit till varandra, på så sätt kan alla bete sig naturligt och forskaren får ut så mycket 
som möjligt av observationen. Då de observerade inte vet att de är studerade, agerar de 
naturligt vilket är en fördel. På så sätt behöver forskaren inte framtvinga någon händelse eller 
misstänka att de inte agerar äkta. Det finns många sociala fenomen och förhållanden som inte 
hade varit tillgängliga på samma sätt om en öppen observation istället genomförts. Det finns 
också nackdelar med detta tillvägagångssätt. En dold observation kräver mycket av 
observatören då hon måste spela sin roll fullt ut och ställa upp på olika krav som ställs på en 
sådan roll. En annan nackdel med dolda observationer är att forskaren kan utveckla en 
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känslomässig relation till gruppen vilket medför en känsla av att svika gruppen när resultatet 
sedan kommer till deras kännedom (Holme & Solvang, 1997).  

I en öppen observation är de observerade medvetna om syftet, och att de är iakttagna. En 
observation är deltagande då forskaren spelar en roll som medlem i det sociala fenomen hon 
studerar. Här kan hon välja att medvetet framtvinga handlingar som leder till det som ska 
studeras, så kallad aktiv observation. Forskaren kan också välja att sitta vid sidan av och 
studera, icke- deltagande observation. Om de aktiviteter som ska studeras väljs ut från början 
blir tillvägagångssättet mer strukturerat, medan en forskare som är ostrukturerad inte 
begränsar sig på samma sätt till att studera en viss del, eller aktivitet (Halvorsen, 1992). 
Öppen observation bygger på att det finns en tillit mellan observatören och gruppen. Det kan 
vara svårt att komma in i en grupp och få tillgång till deras känslor och tankar om de vet om 
att de är studerade. Om gruppen öppnar sig är det en stor fördel med en öppen observation för 
att forskaren inte behöver känna något tvång att inta en speciell roll. Även här kan det uppstå 
situationer där det är svårt att veta om de observerade uppträder naturligt eller inte. Oavsett 
om observationen är dold eller öppen är det en fördel att smälta in i gruppen så att de inte 
påminns om observatörens roll, till exempel genom kläder.  

Forskaren måste komma ihåg det som hon observerat, därför är det viktigt att på något sätt 
skriva ner det som observerats så det inte glöms bort. Det kan göras genom fältanteckningar. 
Det är viktigt att vara mentalt förberedd oavsett om det är en observation eller en intervju. 
Nyckelord kan användas för att komma ihåg det som har skett, men det viktigt att inte 
anteckna hela tiden då detta förtydligar observatörens roll på ett sätt som inte är fördelaktigt 
gentemot gruppen som observeras. Nyckelorden kommer så småningom att växa fram till 
fältanteckningar där de utvecklas och ges en fullständig förklaring. För att resultatet ska bli 
det bästa är det att rekommendera att skriva ihop det samma dag som observationen. Det är 
tidskrävande och kräver disciplin av forskaren, men ger bäst resultat. Ofta är det en fördel att 
kombinera flera datainsamlingsmetoder på grund av att sociala fenomen ofta har olika sidor. 
För att fånga det som direkt går att observera, till exempel åsikter och känslor kan forskaren 
kombinera observationer med kvalitativa intervjuer (Holme & Solvang, 1997).  
Intervjuer är ett annat kvalitativt tillvägagångssätt för att få förståelse för ett socialt fenomen. 
Exempel på olika typer av intervjuer är djupintervju, samtalsintervju, informantintervju, 
respondentintervju och gruppintervju. Om forskaren inte vet exakt vilka frågor som hon vill 
ta upp är ostrukturerad intervju en bra metod då det består av ett öppet samtal med den 
intervjuade. Djupintervju är en metod som är koncentrerad på att få en djupare förståelse för 
en persons beteende, motiv och åsikter. Det krävs att intervjuaren och intervjupersonen får en 
kontakt som gör att det blir en öppen intervju som ger utförlig information om det forskaren 
studerar. Här får forskaren möjligheten att utveckla nya frågor under intervjuns gång, även 
om del huvudområden kan fungera som stöd i intervjun (Halvorsen, 1992). Respondent 
intervju innebär att forskaren intervjuar personer som själva är delaktiga i den företeelse som 
studeras. En informantintervju innebär att forskaren intervjuar en person som står utanför 
företeelsen som studeras men som har mycket att säga om den. Syftet med undersökningen 
och hur forskaren skaffar sig pålitlig information är avgörande för vilken typ av intervju 
forskaren använder sig av. En annan form av intervju är gruppintervju eller en 
gruppdiskussion Det innebär att forskaren försöker skapa en diskussion mellan människor om 
ett socialt fenomen. Fokus för sådana undersökningar blir gruppen och gruppens sätt att 
samspela. Det är temat för undersökningen och den information som forskaren har tillgång 
till, som styr vilken intervjuform hon väljer. Forskaren måste kunna sätta sig in i och förstå 
hur den intervjuade upplever sin situation samt följa upp de problemområden som den 
intervjuade berättar om för att få fram viktiga fakta. Viktigt är också att inte överföra sina 
egna uppfattningar på den intervjuade. För att samtalet ska bli ledigt och spontant och 
samtidigt kunna ge uttryck för den intervjuades åsikter och synpunkter, måste forskaren hela 
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tiden vara uppmärksam och öppen i intervjusituationen. Kvalitativa intervjuer är en krävande 
form av informationsinsamling. Om forskaren inte fått tillräcklig information från sina 
intervjupersoner så är metoden flexibel att forskaren kan gå tillbaka till intervjupersonerna 
och få mer information (Holme & Solvang, 1997). När kvalitativa intervjuer genomförs 
används ofta en intervjuguide eller en checklista. Den består av en uppsättning teman eller 
ämnen som ska utforskas i en rad intervjuer. Intervjuguiden fungerar som en mall för att alla 
intervjupersoner ska få möta relevanta och likartade teman. De behöver inte komma i någon 
speciell ordningsföljd och det är mer eller mindre upp till intervjuaren att formulera de 
konkreta frågorna. Forskaren använder sig i stor utsträckning av öppna frågor (Jacobsen, 
1993). 

Det finns fyra huvudelement som är avgörande för hur resultatet blir, undersökningens 
olika teman, roller, aktörer och kulisser. De teman som finns i undersökningen kan på olika 
sätt vara svåra att prata om både för forskare och intervjuade, men forskaren måste förklara 
tydligt vad det är hon ska studera. Med roll menas de förväntningar som aktörerna har på 
varandras beteende. Det kan röra sig om personliga relationer som finns utanför 
intervjusituationen och det kan innebära statusskillnader mellan aktörerna. 
Undersökningspersonerna vill helst inte göra forskaren besviken med de svar de ger och det 
leder till att svaren blir ett uttryck för vad de tror att forskaren vill höra än vad de själva 
tycker. Forskare måste vara medveten om påföljden och avstyra att sådana förväntningar 
uppstår. Det är viktigt att forskaren bör låta den intervjuade få formulera sina åsikter och 
själv inta rollen som förstående lyssnare. Aktörernas förmåga att delta i undersökningen är 
viktig för att resultatet ska bli giltigt. Det fjärde elementet är kulissen eller miljön. Miljön 
består av förhållanden som tid, plats, position, hur förberedd aktören är eller vilken teknisk 
utrustning som finns, till exempel bandspelare och effekten på det klimat som uppstår under 
intervjun. Svaren kommer att se olika ut beroende på var intervjun äger rum och även 
användningen av apparater påverkar. Det är viktigt att den intervjuade kan känna sig naturlig 
och att hon/han vet om vad som kommer att hända under intervjun. (Holme & Solvang 
,1997).  

Vi observerade Salmered IF vid åtta tillfällen varav fem träningar och tre matcher under 
perioden 27/4 till 11/5. Observationerna pågick allt från 1 ½ timma till 3 timmar. Innan vi 
började med observationerna tog vi kontakt med lagets tränare och berättade om vårt syfte 
och hur vi hade tänkt genomföra studien. Efter att tränaren hade pratat med laget gav han oss 
klartecken och vi bestämde ett datum då vi skulle komma ut till Salmered. Första gången åkte 
vi dit och presenterade oss och berättade syftet med studien. Tanken med det var att spelarna 
skulle få en möjlighet att träffa oss innan vi började observationen. Andra och tredje 
träningen genomförde vi deltagande observationer där vi tränade med laget. Första träningen 
blev vi tilldelade träningskläder som överensstämde med resten av laget. Det medförde av vi 
kunde smälta in bättre, men vi upplevde ändå distans mellan vår roll som observatörer och de 
observerade. Eftersom vi båda har spelat fotboll var det lätt att inta rollen som fotbollspelare 
istället för observatör, vilket medförde att vi vid nästa träning genomförde både icke- 
deltagande och deltagande observation, då en stod bredvid och en medverkade i träningen. 
Motivet till valet var att vi både skulle få en inblick samt överblick över laget. Efter andra 
träningen tog vi ett gemensamt beslut att det inte gav så mycket med en deltagande 
observation som vi hoppats på. Därför valde vi att i fortsättningen endast göra icke-
deltagande observationer. Vi började alltid observationerna med att komma en halvtimma 
innan träningen för att kunna ta del av damernas och tränarnas kommunikation. Vid dem två 
första träningarna var vi med i omklädningsrummet då det kändes naturligt då vi också skulle 
byta om. De resterande gångerna stannade vi utanför på grund av att omklädningsrummet var 
litet och vi kände oss i vägen. Under träningarna stod vi vid sidan av planen varvat med att vi 
ibland gick runt och observerade. Vi undvek att anteckna under träningar och matcher då vi 
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tyckte att vår roll som observatörer blev utpekad. Det var en speciell och ovan situation att gå 
in som observatörer i en miljö som vi annars är vana vid. Vi som fotbollspelare har erfarenhet 
från att vara en i ”gänget”. Då spelare och tränare var en aning defensiva kändes det därför 
konstigt eftersom vår roll var att studera dem utifrån. 

Vi befann oss alltid i lagom avstånd för att höra kommunikationen i laget förutom vid en 
träning då det regnade och vi hörde inget under våra paraplyn. Alla matcherna utspelade sig 
på hemmaplan, en B-lags match och två A-lags matcher. Under matcher fick vi en mer 
tillbaka dragen roll eftersom stämningen var spänd inför match. Vi ville inte pressa laget med 
vår närvaro vilket medförde att vi satt på läktaren istället för att stå vid lagets bås. Direkt efter 
observationerna skrev vi ner var för sig vad vi hade observerat. För att komplettera 
observationerna valde vi att även genomföra intervjuer för att få spelarnas åsikter och känslor 
om det vi observerat. Under observationerna hade vi bestämt nyckelpersoner som vi ansåg 
hade en stark eller svag roll i laget. De flesta ville hem fort från träningen, vilket gjorde att vi 
bestämde tid och plats vi ett senare tillfälle med de utvalda spelarna för intervjuer. Det 
resulterade att vi genomförde de åtta intervjuerna på olika platser. Den första intervjun var 
ostrukturerad och oplanerad vilket ledde till att vi inte fick ut så mycket information som vi 
ville. Efter den första intervjun gjorde vi en intervjumanual där vi diskuterade oss fram till 
olika huvudområden som vi ville att informanterna skulle prata runt. Syftet var att alla skulle 
få likartade teman. En följd av detta blev att vi kunde formulera andra frågor beroende på vad 
informanterna sa. Huvudområdena var: samspel, grupper, status, uppskattning, roller, nya 
spelare, etablerade och outsiders, kvinnor i grupp, senaste träningen, matchen och 
kommunikation/skämt. Efter varje intervju utvecklades våra frågor och nya frågor tillkom, 
ingen intervju blev den andra lik. Tiden för intervjuerna varierade från 20 min upp till 1 ½ 
timma. Vid intervjuerna var vi alltid båda två närvarande för att vi som intervjuare skulle 
komplettera varandra. Vi valde att banda alla intervjuer för att på sätt få med all information. 
Även om de flesta var skeptiska mot bandspelaren så släppte nervositeten efter ett tag och det 
fungerade bra. Vår roll som intervjuare var annorlunda från gång till gång beroende vilken 
person som intervjuades. Det grundade sig främst på ålder och öppenhet. Då spelarna var i 
vår ålder resulterade det i att intervjun blev mer öppen, och öppenhet från respondenterna 
bidrog också till en mer avslappnad miljö.    

7.4.  Databearbetning och analys 
När allt material ska analyseras är det viktigt att försöka beskriva det som hittats genom att 
dela in materialet i kategorier för att på så sätt få en överblick av sin information. En del 
irrelevant material måste sorteras bort. Att analysera sitt material handlar om att söka efter 
mönster eller relationer. När det handlar om analys av kvalitativa data är denna form både 
omständligt och tidskrävande. Analysen kan se annorlunda ut beroende om forskaren använt 
sig av fältanteckningar som är mer ostrukturerade eller intervjuer som är mer strukturerade. 
Den kvalitativa analysen kan ofta bli personlig eftersom det är samma person som samlat 
informationen som ska tolka den. Helhetsanalys och delanalys är två huvudformer av 
textanalys. I en delanalys delas en text upp i olika påståenden som kan kategoriseras eller 
räknas. För att få fram relevant information kan citat från observationer eller intervjuer 
förekomma. Om forskaren istället försöker få en helhetsförståelse för det som studeras kan 
hon läsa igenom alla texter för att få ett allmänt intryck men sedan gå närmare in på speciella 
situationer eller citat som belyser intrycket. Teman som dyker upp ska användas för att vid 
senare tillfälle genomföra en delanalys även på dem. Det kan ses som en fördel att kombinera 
helhetsanalys och delanalys för att forskaren kan tappa bort den komplexitet som finns vid de 
flesta fenomen när en helhetsanalys görs (Halvorsen, 1992).  Forskarens tolkning ställs hela 
tiden i relation till de undersöktas egna upplevelser. Forskaren måste lägga upp analysen på 
ett sådant sätt att hon återger även mindre viktiga händelser på ett riktigt sätt. Syftet med 
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detta tillvägagångssätt är att man genom analysen ska få en tillförlitlig återgivning som 
möjligt av studiens resultat (Holme & Solvang, 1997).  

Vi började med att skriva ner var för sig allt som vi observerat under träning/match. Dagen 
därpå träffades vi, och bearbetade materialet genom att vi läste anteckningarna och 
diskuterade observationen som hade tagit plats dagen innan. All information skrevs ner för 
hand för att vid ett senare tillfälle föras in på datorn. Vi bestämde oss för att banda alla 
intervjuer, och fördelade dem mellan oss för att hemma skriva in dem på datorn. Det visade 
sig vara ett omfattande och tidskrävande arbete då vi ville ha med alla intervjuer ordagrant. 
Efter att vi hade alla observationer och intervjuer samlade, läste vi igenom dem noga för att 
leta efter återkommande teman. Vi delade upp observationerna och intervjuerna i åtta olika 
områden som från början kom från vår intervjumanual: grupper och roller, etablerade och 
outsiders, uppskattning, status och inflytande, nya spelare, träning och match samt 
kommunikation och skämt. Vi läste igenom observationerna och intervjuerna igen för att leta 
efter citat som passar det vi anser oss ha upplevt men även återge citat som inte alls stämmer 
med det vi observerat för att ge en så korrekt återgivelse av materialet som möjligt. 
Anledningen till att vi har med ett antal citat är för att åskådliggöra samspelet på ett utförligt 
sätt som annars inte hade varit möjligt. Våra observationer och intervjuer diskuterade vi 
sedan utifrån teorierna som vi valt som stöd till vår studie. Avslutningsvis diskuterades hela 
arbetet för att sammankoppla alla de olika delarna. 

7.5.   Etiska aspekter och dilemma 
Det går inte att förhindra att problem med etiska aspekter uppstår när forskning genomförs 
med människor (Holme & Solvang, 1997). Det finns alltid vissa etiska och moraliska 
hänsynstagande som forskare ska tänka på vad hon får och inte får göra. Det finns etiska 
aspekter både gentemot tidigare forskning och andra forskare inom området med även 
gentemot den forskningsenhet som undersöks. Det finns många regler och principer angående 
detta (Ejvegård, 2003). 

Halvorsen nämner ett antal etiska punkter som är viktiga att tänka på inför studien: 
• Att inte tvinga människor att delta i studien. 
• Att inte undanhålla sitt syfte med studien 
• Att inte få de deltagande att göra saker som försvagar deras självförtroende 
• Att inte åsidosätta deltagarnas självbestämmanderätt 
• Att inte utsätta de deltagande för fysisk och metal stress 
• Att inte göra intrång i någons privatliv 
• Att visa respekt och omtanke 
• Att ge alla deltagande anonymitet om de så önskar 

(Halvorsen, 1992). 
Intervju och deltagande observation är vanligt att använda sig av vid insamling av 
information. Det finns etiska problem som speciellt uppstår i samband med de här två 
tillvägagångssätten. När intervjuer görs kan detta medföra både för- och nackdelar för 
informanterna. Intervju situationen innebär en minskad kontroll när det rör sig om 
respondentens uppträdande. Intervjuaren kan ställa frågor som inte har direkt något samband 
med ämnet för intervjun. Respondenterna kanske inte vill svara men känner ändå ett visst 
tryck på sig att avge ett (Merriam, 1994). 

Eftersom forskaren själv är det primära instrumentet för insamling av information, har 
denna filtrerats genom hans/hennes värderingar och teoretiska utgångspunkt. Att avgöra vad 
som ska uppmärksammas eller inte måste forskaren själv ta ställning till. Det finns den risk 
att forskaren utesluter information som på något sätt strider mot ens egna uppfattningar 
(Merriam, 1994). Eftersom vi har en förförståelse inom ämnet som studeras kan det hända att 

 22 



vi kommer att tolka informationen och ta med sådant som vi tycker är viktigt, men det är inte 
säkert att spelarna i fotbollslaget tycker att vi har gjort en rättvis bild av dem.  

Vi har för avsikt att skydda våra respondenter och informanter och ge dem full anonymitet 
genom att ge laget ett figurerat namn, samt att inte benämna spelare och tränare vid deras 
riktiga namn. Det är något som vi har upptäckt kan vara ett problem. Eftersom vi även vill få 
fram budskapet i våra observationer och intervjuer har vi märkt att de kan stå i motsats till 
varandra. Vi kan inte ta med allt material för att det skulle bli för utpekande mot någon eller 
några individer. Då en del information är känslig så har vi ändå försökt att ta hänsyn till detta 
på bästa möjliga sätt. Vi tvingade inga spelare att medverka i intervjuerna. Innan studien 
påbörjades, frågade vi laget om de ville medverka i studien där observationer och intervjuer 
skulle förekomma. På så sätt hade de ett eget val. Vi redogjorde tydligt för vårt syfte med 
studien för att inte undanhålla information. För att visa spelare och tränare respekt valde vi att 
inte avbryta under träningar och matcher för intervjuer utan genomförde dessa när det 
passade spelarna och tränaren. 

7.6.   Fördelar och nackdelar med en kvalitativ metod 
Kvalitativa metoder har sina fördelar eftersom de visar en helhetsbild som hjälper forskaren 
att få en förståelse i en totalsituation. Då närkontakt är en central del i en kvalitativ metod 
bidrar också det till en bättre uppfattning om en individs åsikter och situation. Kvalitativ 
metod präglas av flexibilitet, både hur forskaren ska lägga upp sina frågor och i vilken 
ordning de följer. Metoden tillåter en öppenhet för att formulera nya frågor och på så sätt få 
mer kunskap. Det tillåter forskaren att utvecklas i takt med undersökningens gång. Det är 
vanligt att forskaren växlar mellan insamling av information och analys av den. 
Informationen som forskaren får fram är präglad av vilken informant som intervjuats. Det 
kan ifrågasättas om informationen är giltig i andra sammanhang (Holme & Solvang, 1997). 
Nackdelen med observationsmetoder är att under tiden då forskaren observerar förändras 
fenomenet som observeras, och det kan inte kontrolleras. Vet människor om att de studeras 
kanske det kommer att påverka hur de beter sig (Halvorsen, 1992).  I den kvalitativa metoden 
har forskaren mer närhet till det som ska studeras och nackdelen med det är att forskaren kan 
uppleva situationen fel. Det kan skapa förväntningar hos den som studeras vilket kan leda till 
att individen inte uppträder naturligt. Eftersom forskaren inte vet hur de observerade kommer 
att bete sig är det väsentligt att ta hänsyn till hur de observerade hade uppträtt om de inte 
blivit iakttagna (Holme & Solvang, 1997).  

Det finns både fördelar och nackdelar med att göra en deltagande observation. En nackdel 
är att vi måste komma ihåg allt vi ser och hör för att kunna skriva ner det, det kan vara svårt 
att hålla reda på informationen. Eftersom vår observation inte pågick någon längre tid finns 
det en risk att spelarna inte har agerat naturligt under hela observationen. Det är viktigt att 
tänka på hur de observerade hade agerat om de inte hade blivit studerade. Respondenterna 
kan också ha känna sig tvingade att svara på frågor om varandra och hur de beter sig mot 
varandra och varför, frågor som de kanske inte tänker på i vanliga fall och som de känner sig 
obekväma med. 

Vi har studerat laget som en helhet men även studerat enskilda individer för att förstå 
samspelet i hela laget. En fördel med den kvalitativa metoden är att den har tillåtit oss att 
under observationerna och intervjuernas gång utveckla våra frågor, vilket bidrar till att vi får 
mer kunskap om företeelsen som vi studerar. Genom de kvalitativa intervjuerna har 
respondenterna givit en subjektiv bild av hur samspelet fungerar vilket kompletterar våra 
observationer på ett användbart sätt. Eftersom vi är i ungefär samma ålder som våra 
respondenter tror vi att det bidrog till att vi hamnade på samma nivå och gjorde miljön mer 
avslappnad, vilket är en fördel för oss som intervjuare. Spelare i laget som har hög status och 
trivs i laget, kan uppfatta en positiv bild av samspelet. Det behöver inte betyda att alla 
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uppfattar samspelet som positivt, en aspekt som vi får ha i åtanke. Då vi båda har en 
bakgrund som fotbollsspelare och kvinnor kan detta göra att vi blandar in vår förförståelse i 
tolkningen av informationen, vilket kan leda till en svaghet i resultatet. Det kan också ses 
som en fördel då vi sen tidigare har en inblick i hur ett fotbollslag fungerar. En svårighet med 
att göra en deltagande observation var att vi skulle gå in i rollen som observatörer men gick 
istället in som fotbollsspelare, något som vi inte tänkt på innan vi började observationerna.  

8.  Resultat  
Resultatet av vår studie är uppdelat i olika teman: grupper och roller, etablerade och 
outsiders, uppskattning, status och inflytande, nya spelare, kvinnor i grupp, träning och match 
samt kommunikation och skämt.  

8.1.  Grupper och roller 
Enligt oss består Salmered IF av två huvudgrupper som vi har valt att benämna etablerade 
och outsiders. I sin tur består de två huvudgrupperna av subgrupper. I den etablerade gruppen 
finns det två subgrupper, de som är äldre och har spelat länge i laget och några yngre som 
spelat ihop sedan tidigare. De etablerade spelarna, spelar nästan alla i A-laget och de flesta 
från outsidergruppen spelar i B-laget. Outsidergruppen består av flera subgrupper där yngre 
spelare, samt spelare med mindre inflytande präglar grupperna. Många av spelarna i laget är 
medvetna om grupperingarna mellan outsidergruppen och de etablerade, även om 
uppfattningarna skiljer sig åt:  
  
                      Intervjuare: Finns det grupperingar i laget? 
                      Spelare: Ooja det finns det, det är ju vissa gäng, de som går i skolan tillsammans 

som alltid umgås på lektionerna e ju alltid på träningarna också  
 
Många av spelarna är lika gamla vilket medför att de brukar umgås både i skolan och på 
fritiden. Det är vanligt att subgrupperna följs åt från skolan till träningen. Men alla spelare 
har inte någon eller några i laget som de brukar umgås med på fritiden. En spelare från 
outsidergruppen uttrycker sig om sammanhållningen i laget:  
 

Spelare: jag har ju inte varit här så länge men jag tycker att alla fäster sig vid samma 
människor hela tiden, samma som går hela tiden. De som är lite coolare, de lite bättre 
där och de lite sämre där. De som är kompisar utanför håller ihop. Jag är ju inte så 
bra kompis med dem. Det är uppdelat. Det sa han ju igår nu behöver inte vara 
samma, men samma går till samma hela tiden. Om det är 4 och 4 så är det alltid 
samma fyra.  

 
Som citatet visar är det ofta samma personer som bildar subgrupper. Även om tränaren ibland 
försöker säga att grupperna inte behöver se likadana ut under övningarna, är det vanligt att 
det ändå slutar med att det är samma personer som bildar sin subgrupp. Många av spelarna är 
medvetna om de olika subgrupperna som brukar bildas, men några av de etablerade tyckte 
ändå att sammanhållningen i laget är bra. En spelare formulerar sig så här:  
 
                      Intervjuare: Vad tycker du om sammanhållningen i ert lag? 
                      Spelare: Jo den e bra, det finns ju vissa grupper så men dom funkar ihop också så det 

är inga problem så tycker jag. 
                      Intervjuare: Hur märks grupperingarna? 
                      Spelare: Det är mer på uppvärmningen när man ska jogga runt planen till exempel. 

Då springer man gärna med dom man liksom vill prata med och så och då brukar det 
vara lite yngre för sig och dom äldre för sig. Där är det enda som syns liksom. Men 
sen på träningarna så delar vi alltid upp oss så att vi är blandade och så, så det är inga 
problem så  
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Spelaren menar att det finns grupper, men att de ändå fungerar tillsammans och är därför 
inget problem för sammanhållningen. Hon anser att det är naturligt att de yngre är för sig och 
de äldre för sig, då ålder ofta avgör samtalsämnena. Det finns dock en spelare i den 
etablerade gruppen som inte upplever några problem eller subgrupper alls i laget, hon 
uttrycker sig så här om sammanhållningen: 
 

 Spelare: Jag tycker den är jättebra, jag trivs jättebra i laget. 
        Intervjuare: Tycker du det finns några grupperingar i laget? 
 Spelare: Nä  

 
Våra observationer visar att grupperna märks tydligast innan och under träningen. På väg till 
planen går de flesta i subgrupper två eller tre. Väl framme vid planen börjar större grupper 
formas och det är nästan alltid samma personer i grupperna. När spelarna ska delas in i 
grupper för uppvärmningsövningar finns det redan färdiga gäng i många fall, det är några 
enstaka som går till vilken grupp som helst. Även när spelarna värmer upp med olika 
övningar är det oftast samma spelare som håller ihop. De olika subgrupperna som finns i 
Salmered IF består av ett fåtal spelare som har tydliga roller medan andra är svåra att urskilja 
på den korta tiden vi observerade. De roller vi kan uppfatta är bland de äldre spelarna och 
utmärker sig genom omtänksamma egenskaper och ledaregenskaper. När vi frågar vår 
informant om vilka roller som kan urskiljas i laget ger han följande svar: 
 

           Intervjuare: Tycker du att man kan märka olika roller i laget? 
           Tränare: Ja det, alla skaffar sig ju en roll så är det naturligtvis det gör det ju och då 

får man försöka kanske, det ska ju vara någon som är rolig i en grupp och det ska 
vara någon som är ja lite latare och alla har ju sin roll, och det finns ju i varje grupp 
naturligtvis  

 
De flesta i laget är överens om att det finns roller i laget, men den enskilde spelaren har svårt 
att urskilja dem. Det är många som menar att alla har sina dagar och att rollerna skiftar 
mellan personerna. De flesta är ändå överens om att det finns en spelare som har 
”mammarollen” och en spelare som har ”skämtarrollen”.    
 

           Spelare: Öh det är ju Cecilia hon e ju väldigt, man skrattar alltid åt henne fast hon 
skämtar inte med vilje utan hon pratar innan hon tänker och det blir oftast roligt av 
det, så henne har man ju roligt och skrattar åt och så. Hon bjuder på sig själv hela 
tiden och så hon skäms inte och tar inte illa upp så, hon e alltid glad också så det är 
lätt att umgås och prata med henne  

 
Många av spelarna har liknande åsikter angående Cecilias roll i laget. Anledningen till att 
hon anses rolig är på grund av att hon alltid säger saker utan att tänka sig för innan. Hon ses 
som en positiv person som bjuder på sig själv. Det är dock en spelare som har en annan åsikt 
om rollerna i laget och främst om skämtarrollen: 
 

Intervjuaren: Anser du att det finns olika roller i laget? 
 Spelare: Mm, jag har mammaroll, fast den har jag nog tagit på mig själv. Ähe, nu 
måste jag tänka, vad har vi för några roller. Ge några exempel, så kan jag se om jag 
kan hitta nån sån 
Intervjuaren: Är det någon som alltid peppar eller någon som alltid skämtar? 
Spelare: Ja skämtar har vi ju Lina och Camilla, det kan man ju säga. Ähe, nån som 
alltid peppar är nog jag och sen några till. Ähe, sen har vi, sen har vi kanske nån som 
är, som ska vara nån som ryter till, det kan det nog också va. Jag har inte tänkt på 
såna faktiskt. Inte vad jag kommer på nu, kan jag inte komma på nån annan men 
joker har ju och det är absolut Lina och Camilla, det är jokrarna i laget  
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Spelaren anser att hon själv har tagit på sig en tydlig roll som mamman i laget. De roller som 
hon kan lägga märke till är en som peppar och en som ryter till. Hon menar att det finns två 
jokrar i laget som består av två spelare som brukar skämta. Sammanfattningsvis visar 
observationerna och intervjuerna att det finns uppdelningar i laget och att vissa spelare 
uppfattar uppdelningen som ett problem, andra inte. Medlemmarna i den etablerade gruppen 
har överlag en positivare bild av sammanhållningen än vad medlemmarna i outsiders gruppen 
har.  

8.2.  Etablerade och outsiders  
I laget kan vi genom observationerna se vissa spelare som inte är lika delaktiga i 
gemenskapen. Det märks speciellt på träningarna. Spelarna behåller sin ställning som icke- 
delaktiga genom att de är många spelare runt omkring som osynliggör dem som individer. 
Vad vi kan uppfatta är det många som låtsas som personerna inte finns, bara ett fåtal spelare 
försöker prata med dem. Vi upplever en stark vilja för dem som inte är delaktiga att vara en 
del av laget. Enligt oss verkar det som att de försöker få kontakt hela tiden utan att få något 
gensvar från resten av laget. Det finns spelare som påstår att det är av egen vilja att vara 
utanför. Alla spelare som intervjuades var medvetna om problemet med att vissa inte är 
delaktiga i gemenskapen, en spelare uttrycker sig så här om en av dessa individer: 
 

          Spelare: En del av dom äldre och dom yngre.. inte riktigt retar sig på henne men tar 
henne, hur ska jag säga för att det ska bli rätt, skrattar lite åt henne, får henne till en 
clown men… inte riktigt tycker om henne om man säger så  

 
Hon berättar att det finns spelare som är utanför i laget och det finns spelare som skämtar på 
speciella spelares bekostnad. Alla respondenter menar att det i många fall är ett eget val att 
vara lite utanför laget. Många anser att de har försökt få med alla i gemenskapen men att det 
ändå finns individer som vill vara själva.  
 Många av dem etablerade anses vara duktigare än resten av spelarna och tillhör A-laget. 
Vi märker att A-lags spelarna gärna vill vara för sig själva och göra övningar. En spelare 
erkänner att hon gärna inte vill spela tillsammans med någon som är sämre men att det ändå 
kan vara kul att vinna mot ett lag som anses duktigare. Hon uttalar sig så här:  
  

Intervjuare: Upplever du att det är två lag på träningarna så att man känner att det är 
B-laget och A-laget? 
Spelare: Nä det kan ja inte, vissa spelare måste ja säga, jo det finns vissa som platsar 
i B-laget men sen är det jättemånga som ligger precis på gränsen. Som det kan va 
jättekul att spela tillsammans med, först, en tanke kan alltid komma att ”jaha nu 
kommer jag med detta laget” men sen kan det bli helt annorlunda för då kan vi vinna 
mot dom som egentligen ska vara duktigare eller så där. Och då tycker man, fan va 
kul detta va. Att man kan spela så bra ihop trots att vi kanske inte individuellt kanske 
vi inte är så skickliga men i lagmässigt så blir vi jättebra ändå. Så det är riktigt kul 

 
Ovanstående citat visar att det finns spelare som inte platsar i A-laget och att det är en del 
som ligger på gränsen till att få vara med. Hon menar att helst vill hon vara med spelare som 
anses vara bättre men att det ändå kan vara roligt att vinna med ett lag som är sämre.   

8.3.  Uppskattning och bekräftelse  
Vi tycker att nästan alla får någon form av uppskattning av tränarna. Vissa får dock mer än 
andra. Vi anser att det är en skillnad mellan hur A- och B lagets spelare behandlas. Det finns 
en situation som illustrerar denna skillnad tydligt. Då A-laget hade haft match dagen innan, 
fick de gå in och massera varandra under tiden som B-laget tränade. På frågan om de ofta blir 
uppdelade i A- och B-lag vid träning svarar en spelare så här:    
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Spelare: Ehh, nej jag tror inte de gör det medvetet, det är i så fall om det är någon 
speciell träning A- laget ska spela ihop sig i nån övning och B- laget spelar ihop sig 
på någon annan. Så de får dela på det på det sättet. 

                      Intervjuaren: Hur tycker du att det känns att ni delar på er? 
Ehh jag tar väl inte det så hårt, jag spelar bara för att det är roligt såå jag tänker så 
mycket på det. 

                      Intervjuare: Tror du att det finns andra som tar det hårdare? 
                      Spelare: Ja!  (Skratt) det finns det  
 
Spelaren uppfattar inte att uppdelningen i A- och B- lag är något problem, däremot är hon 
medveten om att det finns andra spelare i laget som tar det hårdare. Vi upplever att 
stämningen är annorlunda både vid match och träning, när A-laget och B-laget separeras. 
Spelarna i outsidergruppen blir avslappnade och verkar ha roligare. En spelare delar vår åsikt 
med följande citat:  

 
Spelare: Nej om sanningen ska fram så trivs jag bättre i B-laget för att det är inte 
alltid lika positivt där, men det är inte lika stor press som det är i A-laget.  I A-laget 
är det så lite eller jag ska inte säga lite men då gäller det att man gör löpningar rätt 
och slår den rätt och så, så det är en större press i A-laget än vad det är i B-laget. I B-
laget är det mer vi gör det för att ha kul, så det känns som det är lite större press i A-
laget, under träningarna är det detsamma, eller jag kände det lite gladare när dom 
försvann faktiskt ehh, eftersom vi är mindre blir det mer roligare och då kanske det 
inte alltid blir spel utan mer skjuta, och det är jag ju rätt glad för  

 
Hon menar att pressen på spelarna inte är lika hård i B-laget som i A-laget. Därför blir 
stämningen mer avslappnad och roligare när B-laget är för sig själva. Även om de flesta 
respondenterna känner sig uppskattade och anser att tränarna behandlar alla spelar lika i de 
flesta situationer, finns det ändå några som anser att det inte är ett helt jämlikt förhållande 
mellan alla spelare. Då tränaren har en viktig roll i att alla ska känna sig uppskattade, frågade 
vi honom vad han ansåg om sin roll: 
 

Intervjuare: Hur försöker du som tränare se till att alla känner sig uppskattade i 
laget? 
Tränare: Ja jag försöker ju, var och en på sin nivå så att säga så tala om vad dom är 
duktiga på även vad dom kan förbättra naturligtvis men på ett positivt sätt försöker 
jag göra det naturligtvis, men att dom får veta vad just dom är jätte duktiga på. De 
men ja, vi försöker, framförallt med dom som har sämst självförtroende eller kanske 
precis kommit in i laget så det försöker vi nämna för dom. Men visst man kan vara 
mycket bättre på sånt, det kan man ju va, men det är ju inte så enkelt  

 
Tränaren medger att det kan vara svårt att få alla spelare att känna sig uppskattade men att det 
ändå är viktigt, oavsett vilken nivå spelarna befinner sig på, att tala om för dem att de är 
viktiga. De flesta tycker att tränarna försöker uppmärksamma och uppmuntra alla lika men 
mellan spelarna känner sig alla inte lika uppskattade. Två spelare från outsider gruppen 
tycker så här: 
 

Intervjuare: På vilket sätt känner du dig inte uppskattad? 
Spelare: Ehh, det kan vara så att om jag vill säga en sak till någon och verkligen vill 
säga den här saken så får jag säga den här saken men sen bara, jaha jag vill inte prata 
med dig typ, så att en del kan ju vända ryggen och fast de flesta lyssnar väl eller så, 
så man känner sig uppskattad, en del äldre inte alla  
 
Det är en jag inte tycker om jag får säga så, hon verkar så stöddig, alla säger att det 
är för att hon är blyg och så blev hon kaxig och det tycker inte jag att det ska vara när 
man spelar fotboll.  
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                      Intervjuare: På vilket sätt? 
Spelare: Mot mig när jag kom så nonchalerade hon mig, jag sa till andra att jag 
tyckte det.  

                      Intervjuare: Har det blivit bättre? 
                      Spelare: Nja  
  
Båda citaten visar på att inte alla blir uppskattade av varandra i laget. Den första spelaren 
anser att hon inte får någon uppmärksamhet då hon vill berätta om någonting. Båda spelarna 
upplever en nonchalant stämning vid vissa tillfällen. Även våra observationer visar att det 
finns vissa spelare som har ett nonchalant sätt genom att varken prata med oss eller vissa 
andra spelare.  

8.4.  Status och inflytande 
Den etablerade gruppen består av några spelare som har mer inflytande över laget än andra. 
Det märks genom att en del av de spelarna kan säga till de andra spelarna utan att många 
gånger få höra något tillbaka. Det kan röra sig om anvisningar och rättelser angående löpning 
och passningar. Det finns speciellt tre spelare ur gruppen etablerade som det berör, men 
spelarna var eniga om att det framför allt är en spelare, Lisa som har större inflytande och 
som är omtyckt av de andra i laget. Det uttrycks av intervjupersonerna på följande sätt: 
 

Intervjuaren: Finns det någon speciell person i laget som du ser upp till? 
                      Spelare: Jaao, det kan jag väl nästan, ja det kan jag säga att jag gör.  

Så fort det är någon som blir på dåligt humör så brukar hon va där och liksom en 
klapp på axeln, det ordnar sig, bra och fortsätt kämpa.  

                      Intervjuaren: Är det en person som du tror att andra ser upp till? 
                      Spelare: Jag tror de flesta ser upp till henne. 

Intervjuaren: Är det någon som vågar säga till henne? 
Spelare: Hon brukar inte göra någonting så att man behöver säga till henne  
 
Intervjuaren: Upplever du att den här personen har starkt inflytande över laget? 
Spelare: Jo hon kan ju alltså, är det någon som behöver, är det någon som tjurar på 
en träning och hon säger till en, i alla fall jag gör som hon säger, alltså om jag blir 
lite hängig det var inte så kul och så, och hon säger kom igen i alla fall så då 
fortsätter man jobba, hon har inte makt kan man inte säga men hon har, man gör som 
hon säger i alla fall, upplever jag det som  

 
De båda spelarna är överens om att det är en spelare som många ser upp till och som har ett 
starkt inflytande över laget. Enligt respondenterna är det ovanligt att hon får en tillsägelse av 
någon annan. I flera av våra intervjuer framkom det att respekten för spelaren är stor. Det är 
något som alla våra respondenter är överens om. Vi är av en annan åsikt i fallet då vi 
upplever att hon inte har en utmärkande roll under träningar och matcher. Vi grundar det på 
att hon inte pratar speciellt mycket och ger heller inte anvisningar till andra spelare. Vi 
upplever dock att hon får mycket uppmärksamhet av framför allt tränarna.   

8.5.  Nya spelare 
När vi kom till Salmered IF var det en spelare som hade börjat för tre veckor sedan. Vi 
uppfattade det som att hon hade anpassat sig bra i laget. Många av våra respondenter tycker 
att Salmered IF är bra på att välkomna nya spelare. På frågan hur de tycker det är för nya 
spelare som kommer in i laget, svarar några så här:  
 

Spelare: Jag tror att dom kommer in väldigt bra i laget. Nu denna säsongen har det 
kommit in två nya, fast dom har inte varit och tränat så mycket när ni har varit här. 
Dom, när jag har pratat själv med dom så trivs dom jättebra, dom har kommit lätt in i 
laget och pratar med allihopa och så  
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Spelare: Det är, det beror helt på hur dom själva gör det egentligen, e de väldigt 
framåt och öppna så går det snabbare för dom att komma in, är dom däremot lite 
blyga och tysta och tillbakadragna, det blir svårt att få med dom i gemenskapen. En 
del är, även om de är tysta så går det ändå att få igång dom. Eftersom det är så stora 
grupperingar så är det svårt vilken man ska komma in i, skratt  

 
Många spelare är överens om att nya spelare välkomnas in i laget, men att en del av ansvaret 
ligger hos de nya tjejerna. Om spelaren är öppen och glad blir det lättare för henne att komma 
in i laget. Vi frågade tränaren om vad han tycker om möjligheterna för nya spelare att komma 
in i Salmered IF. Han resonerar på följande sätt:  

 
Tränare: Det hoppas jag för det har vi pratat rätt mycket om och där tror jag att de 
äldre tjejerna är väldigt duktiga på att ta hand om när det kommer någon spelare på 
träningar, att dom tar hand om dom, visar dom hur det går till med kläder och att det 
är någon nära den nya, ja vid den första träningen, det hoppas jag och jag tror att vi 
är rätt så bra på det. De som har det jobbigast är ju det är nog dom yngre, de som 
kommer från flicklagsfotbollen som kommer upp väldigt unga, ehh där är det nog 
inte lika jobbigt om det kommer en tjej i 20 års åldern och börjar som ny hos oss, det 
tror jag. Så upplever ju jag det att vi har ju fått några nya förra året och detta året och 
vi försöker stämma av med dom om de trivs och så och det säger dom i alla fall att 
dom gör  

 
Tränaren anser att ålder har en betydelse och att de yngre spelarna har svårare att ta för sig 
medan de äldre har det lättare. Han tycker att de äldre spelarna är duktiga på att ta hand om 
nya spelare där de visar hur allt fungerar kring kläder och organisering. Vi instämmer med 
hans uttalande då vi kände oss extra välkomna av de äldre spelarna vid den första träningen. 
Det fanns en tydlig distans mellan oss och laget. Det är en spelare från outsider gruppen som 
pratar om processen med att komma som ny. Hon beskriver processen på följande sätt:       
 

Spelare: Ja dom är alltid nervösa första gången men jag tycker vi uppför oss trevliga 
de första träningarna men när man ser att de kommit in lite blir det att man lägger 
mer ansvar på dom själva och så sen får dom ju kämpa lite mer. 

                      Intervjuare: Hur menar du med det? 
Spelare: Alltså det är mer att i början kanske man inte säger till den vad hon ska 
göra, skulle du vilja det, och sen ju längre dom har tränat desto mer säger man till 
dom, du ska vara där, du ska göra det, eller den som bestämmer gör det. Det märker 
man på vissa, dom är trevliga de första träningarna sen är det som att de inte pratar 
mer med dom, lite grann blir det så. 

                      Intervjuare: Vad beror det på? 
Spelare: Mm vad jag tror så är det att några är rädda för att släppa in så kommer 
deras grupp att förändras, det är väl jag och Lisa, det är vi som mest, ja jag ska väl 
inte säga att det bara är vi, det är fler också men som är vänliga hela tiden, jag 
försöker alltid vara snäll mot den så att den ska känna sig så inne som möjligt, men 
sen får man släppa   

 
Hon upplever att alla spelarna i Salmered IF till en början är trevliga men att ju längre tiden 
går desto mer ansvar läggs på den nya individen. Hon tror att det finns en rädsla bland 
spelarna att släppa in nya medlemmar i subgrupperna. Rädslan grundar sig på att grupperna 
kan förändras. En från outsider gruppen har erfarenhet från att komma in som ny i laget. På 
frågan hur sammanhållningen fungerar, svarar hon så här:   
 

          Spelare: Jag har ju inte varit här så länge men jag tycker att alla fäster sig vid samma 
människor hela tiden, samma som går hela tiden. De som är lite coolare, de lite bättre 
där och de lite sämre där. De som är kompisar utanför håller ihop. Jag är ju inte så 
bra kompis med dom  

           Intervjuare: Var det svårt att komma in i laget? 
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           Spelare: Asså det var inte så, första träningen var ganska bra och så men ja tycker 
det är jobbigt när man kommer in och så. Dom var trevliga i början men sen tyckte ja 
dom var lite så där… 

           Intervjuare: Hur känner du dig nu då? Har du kommit bättre in i laget? 
           Spelare: Inte så jätte, de är inte så att man kan dra ett skämt direkt, ja menar man 

känner sig lite nervös eller du vet  

  
Även den här spelaren instämmer i att det är svårt att komma som ny in i ett lag även om det 
finns personer som är trevliga i början. Än en gång framgår det att kompisar utanför laget är 
kompisar även i laget och det kan vara svårt att bryta dessa grupperingar.  

8.6.  Kvinnor i grupp  
De flesta respondenterna har inte mycket att säga om förhållandet att bara vara kvinnor i en 
grupp. Det finns de som anser att det inte är något speciellt med situationen, andra anser att 
det kan vara jobbigt. En respondent upplever inga större problem som är typiska för kvinnor:  
 

Spelare: Nä inte ofta, nä. Det är ju ibland man har olika åsikter och så. Vi yngre 
tänker inte på samma sätt som dom så det kan ju bli, fast det är ju aldrig något tjafs 
eller så har det aldrig varit inte när jag har varit med i alla fall. Utan det kan ju va att 
man blir lite irriterad och så men det är ju vanligt. Så det är inget problem tycker jag. 
 

De problem som kan uppstå grundar sig på att olika individer har olika åsikter, inte att 
problemen skulle vara speciella för kvinnor. Tränaren har dock en annan åsikt som han 
uttrycker på följande sätt:  
   

Tränare: Jag alltså det är ju väldigt speciellt, jag har som ledare i alla år så har jag 
bara i stort sett hållit på med tjejer. För någon som har tränat herrar och går till ett 
damlag tror jag det är ganska stor omställning, det tror jag. Ja vi är olika och vi har 
olika sätt så är det ju bara. Tjejer är ärligare när till exempel dom ska tala om när de 
inte ska träna och så va och och då kan man få det mest,” ja idag ska inte jag träna 
för…så kommer jag tillbaka nästa vecka igen istället”, det skulle ju aldrig en kille 
sagt, utan då hade det ju liksom vart en liten nödlögn, jag är lite förkyld idag eller nåt 
sånt där, och det är liksom att oohh det var jävla rakt va men det lär man sig,… sen 
så är ju tjejer mer i grupp, killar är mer individuella  

 

Han menar att kvinnor är mer rakt på sak och säger exakt vad dem tänker och tycker. Han 
upplever att män är mer individuella medan kvinnor trivs bäst i grupp.  
  

8.7.  Träning och match   
Vi var på sammanlagt fem träningar varav två som vi deltog aktivt i. Vi upplever att det är en 
del grupperingar även under träningarna, framför allt då spelarna ska gå ihop om tre och tre 
eller fyra och fyra. Genom observationerna upptäckte vi att mellan övningarna pratar alla 
med varandra i sina grupper men när övningar ska genomföras är alla spelarna koncentrerade 
och tar dem på fullaste allvar.  

När träningen är slut tar tränaren upp en pärm där han har skrivit ner vilka som ska vara 
med på nästa A-lags match och vilka som ska vara med i B-lags matchen. Vi försökte se om 
det var någon som påverkades av att de inte fick vara med på A-lags matchen men det var 
svårt att urskilja några miner eller gester som beskrev känslan. Vid första träningen som 
tränaren skulle säga vilka som skulle få vara med vid A-lags matchen, var det endast sex 
stycken spelare som skulle vara med på matchen, som var där på träningen. En del av dem 
som skulle vara med har inte varit med och tränat på flera gånger. Resterande ska vara med 
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på B-lagsmatchen. Vad som är utmärkande för att vara med i A-laget, beskriver några av 
respondenterna så här.  
 

Intervjuare: När B- och A laget ska tas ut, är det alltid samma spelare som tas ut då? 
Spelare: Nä det är alla som har visat framfötterna alltså som platsar eller dom är dom 
som bästa som alltså dom 14 bästa eller dom bästa för den veckan får ju vara med 
som får chansen för det är ju ofta olika alltså olika som är med. 

                      Intervjuare: Är det dom som har varit bra den veckan som får vara med i laget då? 
Spelare: Fast det är ju ändå dom som inte tränar, dom, en del är ju bättre än en del 
andra fast att dom inte tränar och då platsar dom ju dom självklart i A-laget eftersom 
man vill ha det bästa laget. Fast, vi vill, dom vill inte säga A- och B-laget utan man 
tycker det är kränkande så dom säger division 3 och division 4. Dom vill inte 
utmärka att dom är bättre och dom är sämre utan dom vill att alla ska vara lika  

 
En av de etablerade menar att det inte alltid är samma spelare till A-lags matcherna utan det 
är dem som har visat framfötterna som platsar. Fast hon erkänner också att det är dem bästa 
som ska vara med i A-laget. Då det kan ses som kränkande att kalla lagen vid A och B har 
tränarna valt att benämna lagen genom division 3 och 4. Ett faktum som är återkommande 
och svårt att undvika är att det blir oftast samma spelare som kommer med i A-laget. Vi 
frågar en person från outsiders gruppen hur hon upplever chanserna att få spela i A-laget. 
Hon svarar så här:    
        

Intervjuare: Blev du uttagen till a-laget? 
Spelare: Nej jag har ju inte tränat så mycket, jag har varit med sen oktober och tränat 
och tror jag spelat i någon cup men jag tycker ändå att man ska få chansen men det 
är alltid samma människor hela tiden, jag har inte fått chansen i b-laget heller. Jag 
tycker det är samma människor hela tiden, men det kanske är att jag blir irriterad.  
Intervjuare: Det var bara sex som var där igår från A-laget, vad händer med de andra 
som inte var där? 
Spelare: Ja det är ju alltid så tycker jag, jag tycker inte någon annan får chansen. 

 
Hon tycker att det alltid är samma personer som ingår i startelvan och att det är svårt att få en 
möjlighet att visa framfötterna. Vi frågar en annan spelare om chanserna att få vara med i A-
laget:   
 

     Intervjuare: Vad anser du är kriterierna för att få vara med i A-laget? 
Spelare: Man ska kämpa, det är nog det första tror jag, gör man inte det så, så förstör 
man ju för hela laget. Man ska kämpa man ska gör sitt bästa, man ska kunna 
integrera med alla dom andra på plan så att man funkar som en grupp. 

                      Intervjuare: Är det på träningen innan, veckan innan man visar det eller? 
Spelare: Under matcherna framför allt då till nästa match och som du säger under 
träningarna för e dom hängiga och dom e sura och griniga för det är man ju tyvärr 
när man är i den åldern som många utav tjejerna är. Det är killar och det är man 
tänker på annat och så där, så går det under veckan och förgående match och sen U-
lagsmatchen också för där är vi ju alltid och tittar så då får ju alla visa upp sig på nåt 
vis både i träningssituation och matchsituation. 

                      Intervjuaren: Får alla chansen att spela i A-laget? 
Spelare: Nä, det kan man nog inte säga får då kommer, alltså det måste ju vara att 
man måste vara duktig också, nä för nä, alla får ju inte chansen så, det kan man ju 
inte säga. Och då har ju det med träningen och U-lagsmatchen, för alla passar, nä, 
alla kan inte vara med i A-laget. Konstigt det känns men så är det ju egentligen. Nä 
alla platsar inte, för är man inte tillräckligt duktig  
 

Hon anser att spelarna måste vara duktiga framför allt på matcher för att visa att dem platsar i 
laget. Vi upplever att B-laget inte får lika mycket uppmärksamhet som A-laget får på sina 
matcher. Vid ett tillfälle var det åtta stycken ur A-laget som tränade under tiden som B-laget 
spelade match. Huvudtränaren och en hjälptränare befinner sig vid A-lags träningen. B-laget 
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coachas av två hjälptränare som har en mer tillbakadragen roll vid träningar och A-
lagsmatcher. Det är lite ”snack” mellan spelarna och tränarna under matchen. Något som var 
intressant är att spelare från outsidergruppen får en central roll när de etablerade spelarna inte 
är närvarande. Då och då tittade huvudtränaren på matchen och ropade på spelarna vid ett 
fåtal tillfällen. Situationen som utspelade sig gjorde oss nyfikna på vilka faktorer som avgör 
vem som platsar i A-laget. Tränaren svarar följande på frågan:   
 

          Tränare: Jaa, alltså det är ju träningar som bestämmer, dels matcher är ju naturligtvis 
viktiga öhh har du ingen konkurrens i laget så är det ju svårare men har du det så 
behöver du ju inte, är det en spelare som inte som tappar formen eller någonting så 
behöver du ju inte, det finns det ju någon annan som hela tiden knackar på va och då 
får ju den visa det, visa på träningen att dom vill vara med och ta en plats, ehh det är 
jätte viktigt tycker jag att verkligen visa det på träningen, att man ger järnet och att 
man anstränger sig för att ta en plats, och det finns spelare som är duktiga på det, sen 
finns det spelare som skulle kunna vara mycket bättre på det som inte gör sitt yttersta 
på träningarna, man vet att dom kan bättre   

 
          Tränare: sen när det har gått som det har gått, jag menar går det bra tre fyra matcher i 

rad som det gjort för vårat division 3 lag nu, då blir det ju inte så mycket ändringar i 
laget utan det blir ju samma spelare så  länge ingen blir sjuk och, det är svårt att 
ändra ett lag som gör bra så att säga, det är mycket enklare om det går dåligt eller att 
någon inte gör sitt bästa, då är det ju naturligtvis någon annan som får chansen, men 
om det går bra är det ju svårt, om det inte är någon skada så vi får ta bort någon, alla 
har ju också ett förtroende från oss, att dom ska känna att dem har det här förtroendet 
så att säga 

           Intervjuare: det är viktigt att vara med på träningarna då också och inte bara? 
           Tränare: Självklart  
           Tränare: Det är betydligt tuffare konkurrens detta året än vad vi hade förra året och 

där har vi ju sagt till dom och det kan ju vara lite svårt, att det är INGEN som är 
given i laget, utan det finns konkurrens om varje plats från målvakt upp till anfallare, 
så var det ju inte riktigt förra året utan då var det tre fyra stycken som kände sig 
ganska säkra på att dom var givna och det är aldrig bra för då behöver man aldrig ta i 
hårt och då blir man inte bättre  

 
Tränaren menar att både träningar och matcher är viktiga för att visa att det är de som 
förtjänar en plats i laget och ingen annan. Han tycker att konkurrensen är hårdare i truppen i 
år och att ingen kan vara säker på sin plats. Han menar att om det går bra för laget ser han 
ingen anledning till att byta ut det. När vi tittade på en av A-lags matcherna dröjde det mer än 
första halvlek innan någon spelare byttes ut. Utåt sett verkar det vara rimligt att alla ska få 
chansen att spela i A-laget men i verkligheten är det inte så. En av spelarna delade denna 
åsikt: 
 

Intervjuare: Finns det spelare som alltid har samma plats i laget? 
                      Spelare: På matcher menar du? 
                      Intervjuare: Ja att hon aldrig är där och blir utbytt 

Spelare: Fast att hon gör en skitdålig match och på träningar? 
Intervjuare: Ja 
Spelare: Ja, i, jo det kan det nog finnas, inte att det inte finns ersättare men för att 
kanske tränarna och dom andra vill liksom ge, personen i fråga någon mer chans, att 
det kommer att ändra sig.  Detta året vet jag inte hur det kommer bli men det har inte 
varit så än i alla fall. Men förra året kände jag det ibland att det då kanske det var nån 
spelare som skulle inte varit med överhuvudtaget varit med men fick börja på sin 
vanliga plats för att det skulle vara så   
Intervjuare: Hur reagerade alla dom andra på det för dom måste ju också märka det? 
Spelare: Ja då e det, då kommer det här fjortis snacket in höll jag på och säga men då 
var ju alla ett år yngre också då blev det lite så där tjejsnack å ” varför ska hon vara 
med och spela när hon inte var bra” å sådär men det e ju, det är ju bara liksom bara 
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försöka ” men det är ju tränaren som bestämmer” Vi ska ju spela och ha kul ändå 
givetvis men man får ju ta det som, det går för det är ju inte vi som bestämmer. Så 
lite gnäll var det men oftast går det över snabbt när man väl har liksom fått gnälla av 
sig lite så, så e det bra sen. Och oftast gör ju spelarna, dom höjer sig igen  

 
De flesta vet hur laget kommer att se ut men bänkpositionerna kan se olika ut från gång till 
gång. Spelaren menar att det är många som blir irriterade när en spelare som inte har formen 
för att spela i A-laget, ändå får vara med. Men som alla vet är det tränaren som bestämmer. 
Trots detta är många spända när laget ska tas ut. Vi frågade en av spelarna om stämningen 
när detta skulle ske:      

 
Intervjuaren: Känner du att det är någon speciell stämning när laget ska tas ut? 
Spelare: Det är väl att dom flesta är spända, så startelvan vet dom flesta hur den ser 
ut, det är väl mest bänkpositionen som dom flesta undrar över. Sen blir det ännu mer 
spänning när han drar upp innan matchen vilka det är som ska spela var för det har 
man ingen aning om  

                      Intervjuare: Är det alltid samma startelva då? 
                      Spelare: Ja oftast fast det är inte alltid samma positioner. 
                      Intervjuare: Vad kan det bero på att det alltid är samma personer som startar?  

Spelare: Ja det har nästan varit vi som har startat hela tiden, det har kommit in nån 
när nån har försvunnit, som nu har ju Lina kommit in på forwardsplatsen nu när 
Stella ska ha barn. Annars är det nog samma, det har varit samma hela tiden  
 

                      Intervjuare: Är det alltid samma personer som får vara med i A-laget? 
                      Spelare: Oftast 
                      Intervjuare: Visar de alltid bra ifrån sig på träningarna? 

Spelare: Nej, en del kan ju till och med vara skadade, en del ska vara med idag så det 
kan ju hända att de tar med någon som inte kan spela överhuvudtaget, som gjort illa 
foten istället för att ta med någon annan som är snäppet sämre. Men han gör ju som 
han vill, ibland kan man tycka att det är fel men jag har vant mig vid det  

 
Citaten visar att även om spelarna i A-laget inte alltid gör bra ifrån sig på träningar och 
matcher, får de oftast alltid vara med på nästkommande match. En del spelare kan till och 
med vara skadade men ändå ha en plats i A-laget.   

8.8.  Kommunikation/skämt 
Redan på första träningen märkte vi att det är många spelare som skämtar med varandra men 
det är mest mellan de äldre spelarna och en hjälptränare som vi kallar Niklas. Vi upplever att 
det är Niklas som står för de flesta skämten och oftastär det samma grupp, de etablerade, som 
får vara med i ”skämt gemenskapen”. Innan och efter träningen är det tränarna som skämtar 
med varandra. Det känns som att de inte har en nära relation mellan varandra utan 
gemenskapen byggs på skämt och samtal om fotboll och annat. Då vi märkte att det är samma 
personer som skämtar, frågade vi våra respondenter om alla kan skämta i laget. Det var 
blandade svar på frågan. Några av dem uttrycker sig så här om frågan:   
 

Spelare: Nej! Man kan dra ett skämt i dom grupperna men inte i hela laget, det går 
inte fram så det om det är någon som säger nåt roligt så kanske det bara är en av de 
närmaste kompisar som tycker det är kul, det är liksom jaha skulle det vara ett skämt 
eller? Men i hel grupp går det oftast inte fram, det kan hända men det är inte ofta. 

                      Intervjuaren: Vad beror det på? 
Spelare: Vi gillar inte varandra, det är väl mer de här grupperingarna, en del tycker 
inte om dom yngre kanske, en del kanske anser att dom inte är lika bra och då kanske 
liksom inte de riktigt vill umgås, men inte riktigt vill va i samma krets om man säger. 
Nej det är liksom, dom står gärna och pratar och man får komma dit och lyssna men 
säger man något är det inte riktigt att det går fram liksom, två grupper kan ju slås 
ihop så men så i början… det är rätt uppdelat och så    
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Spelare: ehh nej det tycker jag inte, det är helt olika nivå skillnader, man har olika 
status i laget det har man ju, vissa tycker bättre om andra och sämre om andra. Nej 
vissa har det svårt vissa blir inte tagna på ett humor vis. Vissa skrattar bara för att det 
är den personen. Om det är två stycken som skämtar så kommer e tredje, då blir det 
inte alls lika roligt. 

                      Intervjuare: Den här statusen är det ålder då? 
Spelare: Ja det är vissa om några av de äldre har lite högre status och om de gillar 
någon av de yngre så höjs ju den lite   

 

De ovanstående citaten kommer från outsider gruppen. De är överens om att alla inte kan 
skämta inför hela laget. De menar att de kan skämta inom den grupp de tillhör men utanför 
den är det svårt att få respons. En spelare menar att det kan bero på att olika spelare har olika 
status i laget och då kanske många skrattar för att det är just den personen. Några i den 
etablerade gruppen har en annan åsikt och beskriver situationen på följande sätt:  
 

Spelare: Nä det kan alla göra, det finns ingen som inte kan göra det. Det är inte så att 
nån tittar snett om ”å nu ska Vera säga nåt henne lyssnar vi inte på”, så är det inte, 
det tycker jag inte, sen kanske jag är blind för det, jag vet inte. Men nä jag tycker inte 
det i alla fall. Utan alla kan säga något roligt eller allvarsamt eller vad det nu kan va 
 

                      Intervjuare: Du känner att du kan prata med alla i laget? 
                      Spelare: Ja, det är inget problem, jag kan prata med alla  
                      Intervjuare: Känner du att du kan skämta inför alla också? 
                      Spelare: Ja 
                      Intervjuare: Kan alla dra ett skämt i laget? 
                      Spelare: Mm, vi är på samma nivå allihopa tror jag   
 
De båda spelarna anser att alla spelare är på samma nivå och har samma möjligheter att säga 
något roligt. En av dem ställer sig dock kritisk till att hon kanske inte uppmärksammat 
situationen på rätt sätt.   

10.  Analys 
I analyskapitlet kommer vårt resultat analyseras utifrån teorierna av Erving Goffmans Jaget 
och maskerna och Norton Elias & John.L. Scotsons Etablerade och Outsiders. 
 
I Salmered IF finns det tydliga grupperingar, som kan tolkas utifrån Elias och Scotsons 
begrepp, etablerade och outsiders. Flera spelare var medvetna om att det finns grupperingar i 
laget, medan andra inte såg detta. Det uppfattades därför inte som ett problem. Även om 
grupperingarna av många inte ansågs som ett större problem skiljde sig uppfattningarna om 
grupperingarna mellan den etablerade gruppen och outsidergruppen. De som tillhörde den 
etablerade gruppen hade en positivare bild av sammanhållningen i laget än vad medlemmarna 
i outsiders gruppen hade. Det kan bero på att då individer själva befinner sig i en situation där 
hon mår bra så är det svårare att uppmärksamma det som är dåligt. De flesta vill ha det bra 
och väljer kanske istället att blunda för det som händer runt omkring. Studien visar att båda 
grupperna hade bra sammanhållning men att sammanhållningen var som starkast när de 
befann sig var för sig.  

Elias & Scotson resonerar kring sammanhållningen som ett maktmedel. 
Sammanhållningen kan användas som ett maktmedel för den etablerade gruppen för att 
upprätthålla skillnaderna mellan de två grupperna. Teorin är överförbar till vår studies 
resultat. Eftersom den etablerade gruppen bestod av A-lags spelare som hade spelat ihop 
under matcher, ville de hålla ihop även under träningarna. Det fanns enstaka spelare som 
berättade om situationen under intervjun och menade att ingen föredrog att spela med en 
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spelare som ansågs sämre. Ett exempel på det var att grupperna bildades väldigt fort inför 
övningar på träningar, då många redan visste vilka de ville vara med och det var inte många 
som gjorde något större försök att splittra dessa grupper. Det kan ses som ett försök att 
upprätthålla skillnaden som faktiskt finns mellan de etablerade spelarna och outsiderspelarna. 
Ett annat medel för att stärka sammanhållningen är skämt och kommunikation. En del spelare 
ansåg att de endast kunde skämta inom sin grupp medan de etablerade menade att alla hade 
samma möjlighet att skämta inför hela laget. Det tyder på att de etablerade har en stark 
sammanhållning som försvårar möjligheterna för outsidergruppen att komma in i ”skämt 
gemenskapen”. 

Elias & Scotson menar att för att delta i den etablerade gruppen och få ta del av dess 
överlägsenhet finns en förutsättning, nämligen underkastelse under gruppens normer. Att 
umgås med någon utanför gruppen är ett hot mot ställningen i den egna gruppen. Vi kan 
överföra deras resonemang på vår studie. Det framkom att det fanns en rädsla bland spelare 
för att någon utomstående skulle komma in i och förstöra gruppen. Därför kan det anses 
viktigt att hålla ihop som grupp och inte vilja ta in några utomstående. Det kan vara så att en 
del spelare inte tycker om en speciell person. För att inte få samma låga status som den 
individen/individerna försöker spelarna istället undvika dessa och inte ”smittas” av deras 
dåliga rykte. Vi tror att det kan var en anledning till att många i Salmered IF väljer att 
osynliggöra spelare som är utanför i laget.  

Spelare från outsider gruppen visade, även om den inte var lika stark, en vilja av att hålla 
ihop i B-laget. Vid de tillfällen som de etablerade inte var närvarande förändrades 
stämningen markant inom outsidergruppen. En gladare stämning spred sig över gruppen och 
en spelare bekräftade det genom att berätta att stämningen blev mycket bättre och gladare. 
Elias & Scotson menar att det inom varje grupp finns en moralisk hierarki där några 
uppträder mera moraliskt och korrekt än andra. Den moraliska uppdelningen spelar en viktig 
roll för att etablera och upprätthålla maktskillnader mellan individer. Den etablerade gruppen 
tillskriver outsidersgruppen som helhet de ”dåliga” dragen som gruppens värsta del uppvisar, 
det vill säga uppförandet hos dess misskötsamma minoritet. Däremot kommer den etablerade 
gruppens självbild att visas upp från dess mest exemplariska del, med andra ord får en del av 
gruppen representera hela gruppen. Det kan medföra att när grupperna är tillsammans känner 
spelarna i outsider gruppen sig mindre värda genom att de har fått stämpeln som ”sämre” 
fotbollspelare. När då outsider gruppen är för sig själva i B-laget behöver de inte längre 
känna pressen från den etablerade gruppen. När de inte finns någon närvarande som kan 
tycka att de är sämre blir stämningen avslappnad. I sin tur leder det till att någon från 
outsidergruppen vågar ta en central roll. Frågor som var centrala för Elias & Scotson var: 
vilka medel används för att tvinga på dem som hade mindre makt föreställningen om deras 
egen underlägsenhet? Vad var det som gjorde att gruppen outsiders i stor utsträckning hade 
tagit på sig den rollen? I många av våra intervjuer kunde vi utläsa att både medlemmar ur 
etablerade och outsidersgrupperna ansåg att de etablerade var bättre och att det var spelare ur 
den gruppen som hade mest inflytande över de andra i laget. Den underordnade gruppen som 
i detta fall är outsiders väljer att själva klassa sig som sämre spelare.  

En vanlig företeelse är att medlemmar av en etablerad grupp kan utnyttja att någon i 
gruppen är väldigt bra. Om A-laget spelar en match och de vinner så är det lätt att ha kvar 
samma startelva till nästa gång, även om det kan förekomma att en del spelare inte har gjort 
någon bra match eller är skadade. Om istället B-laget spelar och det går dåligt för dem är det 
lättare att stämpla hela laget som dåliga, även att det funnits någon i laget som spelat en 
exemplarisk match. Det är ju också något som kan påverka chansen att få komma upp i det 
bättre laget eller att åka ner i det sämre laget.  

Salmered IF kan även tolkas utifrån Goffmans teori Jaget och Maskerna. Laget framträder 
då på den teaterscen som Goffman utförligt beskriver. Även om vi inte kunde uppfatta många 
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olika roller kan vi ändå applicera de spelare och roller som fanns i laget på Goffmans teori. 
En del roller hade spelarna tagit på sig själva, andra blev tillskrivna sina roller. Goffman 
menar att den mask vi bär representerar uppfattningen vi har om oss själva. En spelare i laget 
hade en tydlig mamma roll. Då hon var äldst i laget kan det hända att hon kände sig som en 
mamma eftersom de andra spelarna var unga. Omvänt kan det innebära att de yngre spelarna 
även betraktade henne som en mamma. Det fanns även spelare om visade upp en hård attityd 
mot vissa spelare. Om en individ bär en mask som av andra uppfattas som hård, kan det 
hända att hon måste fortsätta att vara på det sättet för att upprätthålla sin karaktär. Det är 
meningen att publiken, i detta fall är resten av laget, ska tro på rollen hon spelar och att 
individen verkligen har de egenskaper som förmedlas genom rollen. Om de andra spelarna 
upptäcker att hon inte varit ärlig i sin karaktär riskerar hon att avslöja falskheten i sin roll.  

Alla aktörer är beroende av varandra för att kunna göra ett framträdande. Goffman 
beskriver att aktörerna gör framträdande både vid främre och bakre regioner. Den främre 
regionen kan liknas vid match och den bakre regionen vid träning och omklädningsrum. På 
träningar övar spelarna för att bli bättre och för att få en chans att visa att de platsar i A-laget. 
Till sin hjälp har de sina subgrupper som peppar varandra till att nå sina mål. Som 
observatörer såg vi skillnad mellan träning och match. Under träningar var det en skämtsam 
jargong bland spelare. Det fanns ingen publik förutom vi som var där och tittade på dem. Det 
var en avspänd miljö och spelarna kunde vara mer avslappnade. Då spelarna befann sig på 
match uppfattade vi en annan stämning än vad vi hade sett under träningar. Spelarna var 
koncentrerade och skämten hade utbytts till allvar. Det var många som gick in i sig själv och 
var väldigt fokuserade. Under matchen visade alla en väldigt ”tuff” sida av sig själva. Alla 
verkade vara irriterade och arga utåt men peppade ändå varandra. Det blir även en uppvisning 
för publiken. För att spelarna ska kunna göra ett framträdande och spela sin roll på ett 
trovärdigt sätt används olika fasader. Den personliga fasaden består av att alla spelare har 
enhetliga träning- och match kläder som förenar laget. För att kunna spela rollen som 
fotbollspelare måste spelarna ha sina matchkläder på sig, annars kommer publiken inte att tro 
på deras framträdande.  

Goffman diskuterar kring grupperingar och menar att även om alla medlemmar i en grupp 
tillhör samma statusnivå kan det vara väsentligt att inte alla individer som har samma status 
släpps in i den lilla gruppen. Individerna blir förenade i en slags aktionsgrupp som kämpar 
för att nå samma kollektiva mål till varje pris. Salmered IF kan ses som ett team där laget har 
ett uttalat gemensamt mål att vinna. Även om det är ett generellt mål, behöver inte alla känna 
att de instämmer i det. En del spelar fotboll för att vinna, andra för att det är kul. Eftersom det 
var vanligt att A-laget bestod av nästan samma spelare från gång till gång, antar vi att laget 
har en väldigt stark vinnarinstinkt då laget hellre spelade med dem som ansågs vara bäst 
istället för att låta någon från B-laget gå upp och försöka.  

Det var många som hade delade åsikter om sättet att ta ut ett lag på. Många menade att det 
var lite orättvist men att de flesta var vana vid det. Många spelare i den etablerade gruppen 
fostras in i att det är viktigt att träna mycket och att spela bra matcher, för att visa att spelaren 
platsar i A-laget. Samtidigt var alla överens om att det alltid är samma spelare som får spela i 
A-laget. Det kan finnas spelare som inte uttrycker sin känsla av orättvis behandling. Kanske 
kan det bero på rädslan att gå emot lagets främsta mål, att vinna. För att vara med i laget 
gäller det att acceptera deras normer och värderingar. Goffman nämner idealisering som ett 
sätt där ett framträdande socialiseras och formas för att passa in i samhället och de 
förväntningar och förutsättningar som finns på oss individer. Individen måste under sitt 
framträdande dölja alla handlingar som är olikartade från de idealnormer som finns i 
samhället. För att få vara med i den etablerade gruppen krävs det att medlemmarna i gruppen 
släpper in en. För att få vara med kan det hända att individen försöker ha liknande normer 
som gruppen för att få en plats. Individen vill att de andra i gruppen ska finna henne som 
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lämplig medlem. Det är väsentligt att alla i gruppen har gemensamma normer, och det anses 
också viktigt att inte svika sin grupp och att alltid vara lojal mot dem. Då en del spelare valde 
att vara med samma individer hela tiden kan de tänkas att de ville vara lojala mot varandra 
och inte svika gruppen genom att gå över till någon annan grupp. 
 

11.  Diskussion  
Syftet med vår studie var att få fördjupad förståelse för det sociala samspelet mellan 
tjejer/kvinnor i ett damfotbollslag. Vi tycker att vårt syfte har uppnåtts då vi både har fått 
förståelse och ökad kunskap om socialt samspel. Socialt samspel är inte så enkelt som vi till 
en början trodde. Under studiens gång har vi lärt oss att ha ett mer kritiskt förhållningssätt till 
hur det sociala samspelet i grupper fungerar. Vi upplever att studien har gett oss många nya 
frågeställningar och funderingar som inte tidigare funnits. Många av våra funderingar gäller 
det ansvar som idrotten faktiskt har. Ett stort antal individer tror att det enbart är bra att utöva 
en lagsport, men det finns några nackdelar. Ett lag är inte alltid ett lag i den bemärkelsen att 
alla är tillsammans och att alla får vara med att kämpa för laget. Det fungerar inte så. Då vi 
båda har haft en självklar roll som spelare i de lag vi varit med i kommer dessa tankar kanske 
inte upp självmant. Det finns flera som är utanför i olika grupper, och fotbollslag är inget 
undantag. Vi uppfattade att det fanns individer som var utanför i Salmered IF. Under 
intervjuerna hävdade alla att anledningen till utanförskapet berodde på egen vilja och vi 
frågar oss därför vem som väljer att vara utanför frivilligt? Vi upptäckta att dessa individer 
sökte efter uppmärksamhet, men fick inget gensvar av sina medspelare och tränare. Vi tror att 
alla människor har ett behov av närhet och gemenskap och ställer oss kritiska till att någon 
väljer att inte vara med i gemenskapen. Något som förvånade oss i resultatet var att de 
etablerade generellt hade en positivare bild av sammanhållningen i laget. Det var spelarna 
från outsider gruppen som berättade mest för oss hur den mindre glamorösa bilden av laget 
såg ut. Enligt oss kan det bero på att de etablerade oftast får mest uppmärksamhet av spelare 
och tränare. När outsider spelarna då fick uppmärksamhet av oss, öppnade dem sig och kände 
att någon var intresserad av deras åsikter.  

Många föreningar och fotbollslag försöker eftersträva en balans mellan föreningsfostran 
och tävlingsfostran. Under observationerna av Salmered IF kunde vi se att det kan vara svårt. 
Många försökte framhäva att alla fick en chans i A-laget, men en del upplevde det tvärtom. 
Både tränare och spelare påpekade vikten av att vara duktig på träningar och matcher för att 
få en plats i A-laget. Vi anser att det är ironiskt då vi var med om en situation där B-laget 
spelade match samtidigt som huvudtränaren ägnade sig åt A-lagsträningen vid sidan av. Han 
tittade på matchen då och då men frågan är hur stor chans B-lags spelare får att visa upp sig 
när tränaren ägnar sig åt annat. Frågan är varför de överhuvudtaget tränade då det endast var 
åtta stycken A-lagsspelare närvarande. Vad sänder det ut för signaler till B-lags spelarna när 
de oftast tittar på A-lags matcher. Är en B-lags match inte lika viktig? Många av spelarna 
ansåg själva att de som tillhörde A-laget var de bättre och de som tillhörde B-laget var sämre. 
Under intervjuerna framkom det att det alltid är samma spelar som är med på A-lags matcher, 
även om spelarna inte gör bra ifrån sig på en eller flera matcher. De kan till och med vara 
skadade och ändå vara självklara spelare vid A-lagsmatcherna. På grund av detta är det 
många spelare i Salmered IF som aldrig får chansen att visa framfötterna men stämplas ändå 
som sämre. Detta kan vi knyta an till Jesper Fundbergs studie då han resonerade kring 
problematiken med att balansera mellan förening– och tävlingsfostran. Fotbollen har ett 
viktigt ansvar för att alla ska känna sig lika mycket värda. Det kan vara svårt då en grupp 
behandlas bättre än en annan.  Det är viktigt att alla spelare ska känna sig uppskattade för att 
fortsätta tycka det är roligt att spela fotboll. I de flesta subgrupper var det inte så i Salmered 
IF, där alla inte kände sig uppskattade. De flesta kan vara överens om att vinna är väldigt 
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viktigt, men att sortera spelare från 14 års ålder kan diskuteras.  För A-lags spelare som redan 
befinner sig i det vinnande laget kanske detta inte är något som berör dem, men för spelare 
som får stå över i A-laget och kanske inte får spela i B-laget kan det kännas värre. Risken 
finns att dessa spelare slutar på grund av sorteringen. Spelarna var dock överens om att 
tränaren försökte ge alla spelare uppskattning på ett eller annat sätt.  

De var angelägna inom Salmered IF att hjälpa dem som kom nya i laget. Till en början var 
det viktigt att alla försökte att prata med spelaren och få henne att känna sig välkommen. Ju 
längre tid det gick desto mer fick hon klara sig själv. Spelarna upplevde att de var olika lätt 
att komma in som ny. Anledningarna var många men berodde framförallt på om personen var 
öppen eller inte. Enligt oss fanns det många som var öppna i laget som ändå inte hade 
kommit in bra i laget. Kan det då vara andra faktorer som spelare in när det handlar om att ta 
sig in i en grupp. Spelar det någon roll om den nya spelaren är dukig eller inte? Vi frågar oss 
om alla får en ärlig chans. Kan det vara som en av respondenterna sa att det finns de som är 
rädda för att deras grupp ska förändras, och därför är det lättare att inte ta in någon ny. Om ett 
lag uppvisar en hård sida mot en ny spelare så finns det en stor risk att hon inte kommer 
tillbaka igen, och det kanske är meningen.  

Då vi var närvarande pratade spelarna oftast om samma saker.  De yngre hade sina 
samtalsämnen som ofta rörde skola och killar medan de äldre ofta pratade om vad de skulle 
göra i helgen med betoning på festandet. Hjälptränaren var ofta en del av de äldre spelarnas 
samtal, som präglades av fest. Allmänt i laget fanns det en skämtsam jargong, men vi 
upplevde att det var ungefär samma spelare som skämtade. Dessa spelare menade att alla i 
laget kunde skämta på samma sätt och att det inte alls var någon skillnad. Här kan vi se 
samma tendens som vid skapandet av grupper. Många av de etablerade ser inte alls att det 
finns skillnader mellan spelare. Vi tror att de flesta är medvetna om dessa situationer, men att 
spelarna lever under en slags förnekelse för att själva kunna fortsätta agera på samma sätt. 
Många av spelarna i outsidergruppen upplevde att alla inte alls hade samma plats i laget och 
fick inte möjlighet att agera på samma sätt. En del fick en sned blick, en del blev bara 
osynliggjorda. 

Då det inte tidigare har gjorts någon undersökning på damfotbollen fick vi använda oss av 
Jesper Fundbergs studie som behandlar pojkfotboll och maskulinitet. Det var användbart för 
oss då han analyserade och problematiserade relationerna mellan pojkfotboll och 
maskulinitet. Under vår studie om samspelet mellan tjejer/damer fick vi en del hjälp av Jesper 
Fundbergs studie. Vi gjorde en tillbakablick i historien för att se hur damfotbollen bildades 
och kom fram till att det dröjde ända fram till 60- talet innan damfotbollen kom igång på 
allvar. Idag är damfotboll inte enbart en sport för män men vi har upptäckt att det fortfarande 
finns fördomar om damfotbollen. Detta upptäckte vi genom våra observationer när vi tittade 
på Salmered IF:s division 3 lag spelade match. Det visar på att damfotbollen inte tas på allvar 
av unga killar/män när de på ett nedlåtande sätt fällde kommentarer om damernas spel. Vi 
tittade även på BLT under perioden 15/4 till den 9/5 där damfotbollen fick små notiser medan 
herrlagen fick stora uppslag. Vi kom fram till att damlagen måste ligga i högre divisioner än 
herrar för att synas i tidning. Det stod också att det nybildade damlaget Karlskrona FF var en 
het förening men det visades att den inte var tillräcklig het för att publicera några resultat från 
laget. Det enda damlaget som fick mer publicitet än resterande damlagen, var Lörby IF som 
ligger i division 2. Laget beskrevs som Blekinges enda damfotbollshopp. Nu är det år 2005 
och fortfarande blir tjejer/damer betraktade som andra klassens kön. Hur kommer det att se ut 
om tio år? 

Det är många frågor som har väckts hos oss. Tyvärr är det många frågor vi inte kan 
besvara som vi vill ha svar på. Vi är båda överens om att Jesper Fundbergs studie Kom igen 
gubbar! är en intressant studie. Då hans studie pågick under fyra år fick han en annan närhet 
till sitt ”fall” än vad vi fick. Eftersom det inte har gjorts någon tidigare forskning om 
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damfotbollen hade det varit intressant att göra en större studie än vad vi har gjort och som 
sträcker sig under betydligt längre tid, med titeln ”Kom igen tjejer - en studie om 
damfotboll”. Det vi är intresserade av är hur omgivningen ser på damfotbollen, då publiken 
framför allt är intressant. En annan aspekt är att titta på hur damfotbollen behandlas i media 
och hur ser damfotbollens framtidsutsikter ut?     

Till slut frågar vi oss själva: vad är egentligen ett vinnande lag? Är det bara vinsten som 
avgör den frågan eller är det gemenskapen och vetskapen om att alla får spela? Hur skapas ett 
vinnande lag? Att vinna som ett lag och förlora som ett lag är titeln på vår studie, där vi 
frågar oss om alla spelarna i Salmered IF kan räknas in eller är det ett motto för en utvald 
grupp spelare?  
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