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Abstract 
 
Samuelsson, M. (2010). Vuxnas engagemang vid ungdomars tävlande: Om innebörder av 
vuxnas tillrop och gester vid en fotbollsturnering. (FOG-rapport no 66). Linköping: 
Department of Behavioural Science and Learning, IBL, Linköping University. 
 
Adults in general and parents in particular have since at least Second World War 
been interested how youths spare time activities. One part of that interest manifests 
itself as engagement for sports activities, individual or team sport. Such an 
engagement can be a great support for a child as well for a team. Conversely parents’ 
engagement could become a problem for a child as well as a team (The 
Manufacturers Life Insurance Company and The National Association for Sport & 
Physical Education, 1977). These questions have been under discussion in Sweden 
for a long time as well (Zäll, 1984). During the first year 2000’s different research 
have for example examined what sorts of climate are to be found around youth 
training soccer. Fundberg (2003) followed a soccer team of boys for two years and 
contributed with thick descriptions about how masculinity where constructed in 
such an activity. Later on Fallby (2006) separates motivation climate from 
performance climate and wishes that more trainers would adopt a performance 
climate.  
 
The main purpose of this study was to observe and register how grownups 
engagement was expressed during a soccer tournament in Sweden under the 
summer 2009 via a descriptive approach. Of particular interest was to identify how 
parents as well as trainers uttered their engagement before, under and after the 
soccer games. 
 
There are some lessons to be learned from this study. Firstly that parents acts 
supportive while trainer acts instructive. Some old ideas about the shouting parent 
are thereby challenged but the idea about the directing trainers is still standing 
strong. Secondly, how parents as well as trainers used verbal as well as non verbal 
language to support and instruct their teams during the tournament. Thirdly, that 
giving, demanding and scornful strategies where used from parents as well as 
trainers during under the games.  
 
To summon up this rapport contribute with a qualified content in order to use for 
parents as well as trainers to help them reflect upon their own engagement before 
and during boys and girls soccer tournaments.    
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Engagemang – vad är det? 

 

I Nationalencyklopedin, NE, definieras engagemang på följande sätt:  
Engagema´ng, (stark och självisk) inriktning av krafter och intresse; inriktning av resur-
ser. (20090825, 10.29) http://www.ne.se/sok/engagemang?type=NE.  

 

Utifrån en sådan definition förefaller det rimligt att beskriva engagemang som nå-
got man själv är fokuserad på eller av. Man är så att säga driven för sin egen skull. Detta 
utesluter inte att man också kan vara engagerad i någon annan eller något annat men 
kärnan i ens engagemang går tillbaka på att det tillför en själv något.   

 

I boken Youth Sports Guide for Coaches and Parents (The Manufacturers Life In-
surance Company and The National Association for Sport & Physical Education, 1977) 
framhålls att engagemang kan ses som en viktig del av ett positivt förhållningssätt för 
ledare. Utifrån föreställningen att aktiva barn är motiverade poängteras vidare att vux-
nas engagemang hjälper till att få ut mer av barnens naturliga entusiasm.  

 
Anhörigas engagemang 

 
Zäll (1984) beskriver hur man i England upptäckte överambitiösa föräldrar som 
pressade sina barn alltför hårt med träning och tävling. Utifrån detta ställer Zäll 
den retoriska frågan vad som hänt här hemma (avseende Sverige) och redogör 
översiktligt för olika nationella satsningar och hearingar om ungdomsidrotten i 
Sverige. Han lyfter också fram hur föreningar vidgat sina perspektiv till att ock-
så rymma ett samhällsperspektiv. Zäll redovisar ett översatt citat ur Youth 
Sports Guide for Coaches and Parents (Ibid, s. 44) Bill of Rights for Young 
Athlets: 

 

Rättighet att delta i idrott oavsett grad och skicklighet 

Rättighet att delta på en nivå som är jämförbar med barnets utvecklingsnivå 

Rättighet till kvalificerat ledarskap 

Rättighet att delta under säkra och hälsobefrämjande former 

Rättighet för varje barn att ta del i ledarskapet och beslutsfattandet beträffande det egna id-
rottsutövandet 

Rättighet att delta i idrott som ett barn och inte som en vuxen 

Rättighet till riktiga förberedelser inom respektive idrott 

Rättighet till lika möjligheter i strävan efter att lyckas 
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Rättighet att bli värdigt behandlade av alla inblandade 

Rättighet att ha roligt inom idrott 

(Zäll, 1984, s. 3) 

 
Man kan utgå från att ovanstående råd handlar om vilka uttryck de vuxnas engage-

mang bör ta för att stödja barns entusiasm.  
 

Anhöriga och särskilt föräldrar förefaller ha tydliga uppfattningar om vilka egen-
skaper en tränare skall ha. Karp (2004) beskriver att flera av de 36 föräldrar han inter-
vjuat tillskrev ledaren särskilda egenskaper utöver ett gediget eget engagemang. Flera 
framhöll behovet av att ”tränaren är bestämd, tydlig och vågar sätta gränser” (s. 15). 
Flera föräldrars specifikation av egenskaper för tränare kan likt ovan nämnda rättigheter 
för unga idrottsutövare föras samman i en lista, konstruerad av mig men baserad på 
Karps slutsatser. En ledare bör således: 

  
Berömma  

Uppmuntra  

Stimulera, 

Göra saker roliga   

Individualisera träningen   

Vara rättvis, 

Vara lyhörd  

Lägga saker på rätt nivå för att möta barns behov och utvecklingsnivå  

Bestraffa regelbrott 

Stävja olämpligt beteende  

(Karp, 2004, s. 15-16) 

 

Denna konstruerade lista över förväntningar gäller i första hand vid träning. Karp 
(2004) undersökte vidare föräldrarnas inställning till tävling och fann då att föräldrarna, 
å ena sidan såg positiva saker med att tävla, men å andra sidan också gav utryck för att 
tävlandet kom väl tidigt med avseende på barnens ålder och föreföll bli ett centralt in-
slag i idrottsverksamheten. Föräldrar gav också uttryck för direkt olämpliga beteenden 
hos andra föräldrar och tränare: 

 
Det är några pappor i publiken som beter sig och skriker som om dom sitter hemma och ser 
en fotbollsmatch på TV. ”men slååå iiin bollen för helvets djälvar!!!” … ”Men GUUUUD, 
passa åt höger då!!!” 
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Vi har hört när vi varit på match att vissa tränare skräder inte orden och det tycker jag är 
helt utanför linjen. Alltså att vara rent elak, dels hur barnen ser ut eller om dom springer 
sakta eller vad det nu kan vara för någonting. Nedvärderande ord, alltså det förekommer ju 
ganska ofta.  

Ja, men det finns ju tränare som skriker att tre glassar om du gör mål. (Karp, 2004, s. 22)   

 
Föräldrar beskriver vidare för Karp (2004) att det finns såväl föräldrar som tränare 

som inte kan respektera domslut utan istället låter domaren genom skrik och skäll bli 
måltavla för sina besvikelser.   

 

I en studie av hur föräldrar engagerar sig i barns idrottsföreningar diskuterar 
Wagnsson och Patriksson (2005) att det finns en tendens till att föräldrars föreningsen-
gagemang minskar som en konsekvens av att föräldrar har svårt att få tiden att räcka till. 
I en rikstäckande undersökning omfattande tio valdes tio idrotter, (basket, fotboll, friid-
rott, golf, gymnastik, handboll, innebandy, ishockey, ridsport och simning vilka enligt 
statistik från Riksidrottsförbundet (RF) 2003 hade flest utövare) valdes tio barn per ut-
vald förening för att delta i studien. Utifrån detta urval fördelades, jämt 1000 enkäter 
mellan barnens kvinnliga respektive manliga vårdnadshavare. 73,4 % svarade på enkä-
ten, vilket är en relativt god svarsfrekvens. I resultaten visas att 80 % av föräldrarna på 
något sätt är engagerade i sina barns idrottsföreningar.  

 

Det förefaller alltså som att föräldrarna generellt sett har en positiv attityd till att hjälpa till i 
föreningarnas arbete. (Wagnsson & Patriksson, 2005, s. 46) 

 
Andra perspektiv på anhörigas engagemang diskuteras i en skrift kallad Vett & etikett 
för idrottsföräldrar (Wikman & Werner, 2005). Där diskuteras begreppet föräldrapress.   

 

Nästan inga föräldrar anser att de själva sätter press på sina barn, medan nästan hälften 
tycker att andra gör det. (Wikman & Werner, 2005, s. 7) 

 
Vad detta resonemang bygger på framgår inte, men längre fram i samma del hänvi-

sas till en undersökning ”Föräldrapress inom barnidrotten" av Patriksson som kommit 
fram till att ”vart femte idrottande barn mellan 8 – 12 år känner negativ press från sina 
föräldrar” (Wikman & Werner, 2005, s. 7). Detta berörde då skriftens skrevs 45 000 
svenska barn.  De betonar vidare att anhöriga skall komma ihåg vilken deras roll är när 
deras barn spelar match. De framhåller hur viktigt det är för barnen att ha någon anhörig 
som anstränger sig för att ”alltid se lika positiv och entusiastisk ut” (Wikman & Werner, 
2005, s. 14). Detta trots att det, som de beskriver det är väldigt lätt att bli engagerad och 
oombedd ta sig rollen som assisterande coach.   

 

Ett liknande resonemang för Fallby (2006) avseende betydelsen av föräldrarnas 
stöd när fotboll initieras för barn. Han poängterar, med hänvisning till Bloom (1985) 
vikten av ett positivt föräldraengagemang.  
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Ska vara begränsat till att stödja barnet, praktiskt och emotionellt, till exempel genom att 
förmedla en positiv syn på fotboll och träning i allmänhet. (Fallby, 2006, s. 131)    

 

Hur föräldrars engagemang kan te sig i praktiken ges exempel på av Mångård 
(2008) som vid fotbollssäsongens början lyssnat och tittat på knattefotbollsträning i 
Blekinge. I hennes tidningsartikel med titeln, Ingen lek spela fotboll, skildras säsongs-
upptakten för knattefotboll. Mångård förefaller ha stått vid sidan av planen och samtalat 
med föräldrar vars barn drillats hårt för att sedan delas upp i a- respektive b-lag. Hon 
har också pratat med en, i hennes ögon, iskall tränare som sagt följande.  

 

Fotbollsträning inte är fråga om någon social verksamhet. Här gäller det att prestera och 
göra sitt bästa och tränar man inte på allvar är det ingen ide att vara med i klubben. Och 
varje match är en tävling som det till varje pris gäller att vinna. (Mångård, 2008) 

 

Mångård undrar sedan retorisk för vems skull barnen tränar och spelar fotboll. Det-
ta bland annat efter att ha stått bredvid föräldrar som varje helg står vid fotbollsplanen 
och skriker sig hesa i all sin iver, att från sidan styra sonens eller dotterns framfart på 
planen.  

 
En annan publik aspekt lyfts fram i Granström (2007) när han resonerar om skillna-

der mellan olika slags publika uttryck. Han framhåller hur återhållsam golf- och tennis-
publiken i sättet de uttrycker engagemang efter avslutad boll till skillnad mot till exem-
pelvis fotbollspublik som är känd för sitt mer högljudda verbala och icke-verbala enga-
gemang under pågående spel. Granström relaterar sina resultat från svensk ishockeypu-
blik (Farred, 2007) och dennes förklaring om lagsporters omedelbara uttryck kopplade 
till betoningen på samspel, action och gemensamma prestationer. 

 

Ledares engagemang 

 

I Youth Sports Guide for Coaches and Parents (1977) resoneras om två olika förhåll-
ningssätt som ledare kan ha gentemot barnen och deras idrottande, det positiva respek-
tive negativa förhållningssättet:  

 

The positive approach is designed to strengthen desirable behaviors by motivating people 
to perform in a desirable way. The second approach, the negative approach, involves at-
tempt to eliminate negative behaviors through punishment and criticism. The motivating 
factor in the second approach is fear. (The Manufacturers Life Insurance Company and The 
National Association for Sport & Physical Education, 1977, s. 13) 
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Det framhålls vidare att ledare för barn bör vara selektiva med hur engagemang ut-
trycks så att det verkligen betyder något. På samma sätt bör ledare vara nyanserade i sitt 
stöd utan att låta som hejaklacksledare ”be realistic and base your encourage on reason-
able expectations” (Ibid. s. 15).  

 
När Fallby (2006) diskuterar ledarskap använder han begreppet motivationsklimat 

vilket förefaller vara en synonym för engagemang. Det avser ”förutsättningar som finns 
i miljön för att skapa ett klimat där både tränare och spelare trivs och har möjlighet att 
utvecklas” (s. 103). Han menar att motivationsklimat kan kommer till uttryck som pre-
stations- eller resultatorientering.  

  
Tabell 1. Motivationsklimat uttryckt i form prestations- eller resultatförhållningssätt 
(Fallby, 2006, s. 106) 
 

Situation   Prestation   Resultat 

Framgång ses som…   förbättra sig själv  prestera bra i förhållande 
till andra 

Värde sätts på…  ansträngning/ inlärning att vara bättre än andra 
Källa till tillfredsställelse arbeta hårt och ta utmaningar  vara bättre/vinna över andra  
är att…         

Tränaren lägger vikt  spelarna utvecklas  spelarnas resultat ser ut 
vid hur…     

Misstag ses som…   en del av inlärningen  framkallande av oro/ångest 
Fokus ligger på…  inlärning   egna resultat i förhållande  

till andra 
Spelaren anstränger  lära sig något nytt  vara bättre än andra. 

sig för att…       
Spelaren utvärderas  sin egen utveckling  att jämföras med andra.  

utifrån…        

 

Fallby resonerar, utifrån tabellen, och menar att gruppens upplevelse präglas av 
klimatet och kulturen. I de fall en prestationsorientering existerar ”upplever gruppen 
oftare starkare glädje” (Fallby, 2006, s. 106) till skillnad mot upplevelsen av resultatori-
entering ger ett klimat av ”ökad press och stress” (s. 106).  

 

Som ett sätt att fördjupa innebörden av det Fallby (2006) diskuterat kan ett material 
från Smålands Fotbollförbund (2008). Materialet består av en film, ett häfte och en 
överenskommelse kring hur det ska se ut runt det egna laget. Materialet byggs upp kring 
föreställnigen om en positiv fotbollsupplevelse:  
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Fair Play: Vi hälsar på varandra innan match, följer reglerna och tackar efteråt.  

Sila snacket: Svordomar, könsord och rasism hör inte hemma på och runt fotbollsplan. 

Attityder och värderingar: Respektera med- och motspelare, domare, ledare och pu-
blik/föräldrar. 

Aktiv handlingsplan: Visa tydligt vad ni står för och vidta åtgärder vid eventuellt olämpligt 
uppträdande. (Teamtalk: Respekt för varandra. Respekt för fotbollen., 2008, s.1) 

 
Varje lag uppmanas därefter att diskutera och förhålla sig till laganda, attityd och 

ledarskap.  
 

En tidigare genomförd studie som på ett sätt djupare studerat liknande fenomen 
som denna rapport beskriver är Kom igen, gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter 
(Fundberg, 2003). I den beskrivs hur maskuliniteter konstruerades under fyra säsonger i 
pojklag. Fundberg kunde utifrån sitt deltagande i fotbollens vardag analysera och be-
skriva föräldrar, tränare och spelares resonemang och agerande i anslutning till aktivite-
ten.     

 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det mesta som skrivits om vuxnas en-

gagemang har en normativ karaktär. Det vill säga texterna ger uttryck för att en särskild 
värdegrund är att föredra framför andra och därför bör prägla ungdomsidrotten. De 
finns få studier som beskriver den faktiska värdegrundens betydelse för vuxnas enga-
gemang i samband med tävlingar eller turneringar. Ur forskningssynpunkt är det intres-
sant att studera hur uttryck och mönster vad avser den påverkan som vuxnas engage-
mang har. Ur ett mer tillämpat perspektiv är det viktigt att identifiera, framförallt, nega-
tiva eller destruktiva uttryck för vuxnas engagemang. Detta för att kunna få syn på ett 
utvecklings- och utbildningsbehov.  
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Studiens syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att studera vuxnas engagemang vid flick- och pojklagsfot-
bollsmatcher under en ungdomsturnering genom att undersöka hur föräldrar och ledare 
uttrycker sitt engagemang vid flick- och pojklagsfotbollsmatcher.  

 
Utifrån detta övergripande syfte formulerades ett antal följd frågor, 

 
• Vilka verbala uttryck använder föräldrar under och kring matcherna,  

• Vilka verbala uttryck använder tränare under eller kring matcherna, 
• Hur reagerar och påverkas ledare av uttryck och engagemang från egna la-

gets föräldrar liksom, hur reagerar och påverkas ledare av uttryck och enga-
gemang från motståndarlagets föräldrar? 

• Hur reagerar och påverkas föräldrar av uttryck och engagemang från det 
egna lagets ledare liksom, hur reagerar och påverkas föräldrar av uttryck 
och engagemang från motståndarlagets ledare? 

• Hur reagerar och påverkas föräldrars och ledares uttryck och engagemang 
av det egna lagets med eller motgångar? 

 
En del av dessa frågor aktualiserades under observationerna, liksom att det blev up-

penbart att jag inte skulle kunna använda benämning föräldrar, utan snarare anhöriga. 
Anhöriga och ledares placering i förhållande till varandra gjorde det svårt att uppfatta 
interaktion mellan dessa intressenter. Jag var van vid att anhöriga till laget slöt upp 
kring avbytarbänk men upptäckte att detta varierade. En vanligt förekommande positio-
nering innebar att anhöriga stod på motsatt sida det egna lagets avbytarbänk och ledare. 
Denna rapport skall förstås som en första beskrivning, en fallstudie rörande fenomenet 
vuxnas engagemang i samband med lagtävlingar i fotboll.  
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Data och datainsamling 

Den studie har genomförts som ett fältarbete. Bakgrunden till fältarbetet kom ur det 
vagt antydda problem (Malinowski, 1922; Hammersley & Atkinson, 2007) som jag 
hade etablerat kring fenomenet engagemang vid flick- och pojklagsmatcher redan 2008. 
För att mera systematiskt få svar på mina frågor tog jag mig som forskare till aktivite-
ten, till fältet, nämligen till en fotbollsturnering kallad Bullerby cup. Som fältforskare 
använde jag olika tekniker för att samla data. Det innebar vidare att jag inför och under 
forskningen förhållit mig till en tradition av fältforskning i akademiska sammanhang 
ofta kallade etnografi (Fangen, 2007). Etnografi, som traditionellt utförts av socialan-
tropologer, etnologer och sociologer rymmer också vad som kallas kulturanalys (Ehn & 
Löfgren, 2001). Min forskning kom på så sätt att handla om att samla in observationer 
och analysera för att sedan försöka förstå kulturen i och kring flick- och pojklagsfotboll 
i stort och i mitt fall avgränsat till Bullerby cup. För detta ändamål etablerade jag tidigt 
kontakt med personer ur arrangörsklubben, så kallade gatekeepers. Dessa hjälpte mig 
bland annat med spridning av forskningsetisk information till deltagande fotbollslag. 
Som fältforskare använde jag olika metoder för att samla in mina data, det som sedan 
kommit att utgöra empirin för denna rapport. Förutom en faktisk närvaro så agerade jag 
som deltagande observatör vid 30 matcher. Det innebar att jag skrev öppna blyertsan-
teckningar i ett skrivblock och fotograferade hur anhörigas och ledares engagemang ut-
trycktes. Som deltagande observatör, stående i anslutning till anhöriga och ledare, som 
en i publiken, samtalade jag med anhöriga, funktionärer, förbundsrepresentanter och 
ledare under de fyra cupdagarna. Jag intervjuades också av den webbansvariga om min 
pågående forskning. En intervju som publicerades på Bullerby cups hemsida under lör-
dagen den 30 juli då en dag återstod av cupen.  

Rutiner och kritiska händelser 

Till ledning för mitt deltagande observerande hade jag de övergripande frågor som pre-
senterats tidigare. Jag försökte också hålla mig öppen för de rutiner som finns i sam-
band med fotbollsmatcherna och dess variation liksom de eventuella kritiska händelser 
som jag mötte under cupen. Observerandet kom på så sätt att handla om att försöka 
samla in ett så brett material som möjligt inför den senare analysen.    

Forskningsetiska överväganden 

Inför mitt deltagande tog jag kontakt med Bullerby cup kommittén och informerade 
dem om mina planer för sommaren. Jag etablerade vidare samarbete med dem kring in-
formation till klubbarna om min studie och de forskningsetiska krav (HSFR, 1996) som 
jag hade att förhålla mig till, (se bilaga 1). Detta löste arrangörsklubben på så sätt att 
mitt brev delas ut tillsammans med annan värdefull information då klubbarna kom till 
Vimmerby för att registrerade sig inför cupen. 
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Reaktioner under observationsstudien 

Vid tre separata tillfällen uppmärksammade jag att mitt observerande noterades av an-
höriga. Detta kan förstås som att ledare och tränare var fullt upptagna av det som hände 
på fotbollsplanen. Vid första tillfället var det en man som tittade åt mig och närmade sig 
och undrade om det jag skrev skulle stå i morgondagens Vimmerby Tidning. När jag 
svarade nej frågade han samma sak igen men jag svarade åter nej. Mannen återgick då 
till att studera matchen.  

 
Det andra tillfället inträffade efter det att domaren blåst av en pågående match för 

att flytta det ena målet. Händelsen fick en kvinna att säga: ”Ibland begriper jag mig inte 
på domaren”. En annan kvinna som stod bredvid tittade åt mitt håll och sa: ”Tyst han 
antecknar”. Strax därefter tittade hon återigen åt mitt håll, som i ett försök att läsa vad 
jag skrev. 

 
Det tredje tillfället inträffade också det under en match. En ledare skrek i riktning 

mot domaren: ”Hands du får väl räkna, det var den fjärde klara handsen, en solklar 
hands”. Ledaren fortsatte skrika på sitt lag: ”TÄTT NU; TÄTT NU” och lite senare: 
”KRIGA NU VITA”. En man följer upp kommentarerna och ropar: ”Backa inte nu” då 
domaren blåst för frispark. Tränaren kommenterar avblåsningen: ”Men nu blåser han”, 
samtidigt som pappan sneglar åt mitt håll som för att studera om jag antecknade.  

 
I det första fallet antogs jag vara en av flera journalister som skrev och fotografera-

de under cupen. Det andra och tredje exemplet är rimliga att förstå som att jag misstogs 
vara en av arrangörsklubbens kontrollanter som gick runt för att lyssna hur ledare och 
anhöriga betedde sig vid matcherna.  
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Socialpsykologiska begrepp 

Som tidigare forskningen redovisat är lagidrott för barn en plats där olika intresse, indi-
viduella eller grupprelaterade, möts för kortare eller längre tid. Syftet med barnens del-
tagande och anhöriga eller ledares engagemang skiljer sig ibland åt (Fundberg, 2003). 
Det finns därmed en grund för såväl grupprocesser och olika slags social påverkan. Den 
socialpsykologiska perspektiveringen bidrar i denna rapport med analytiska redskap 
som stöd och hjälp för vuxna som är engagerade i barns lagidrottande. Begreppen som 
beskrivs nedan ”bidrar till att sätta in handlingarna i en teoretisk ram, till att förstå prak-
tiken, för att i nästa omgång eventuellt påverka handlingarna” (Fuglestad, 1999, s.38). 
Resultaten från fältstudien är möjliga att förstå med hjälp av de socialpsykologiska be-
greppen influens, konformitet och normer.  

 
Individens anpassning till ett givet socialt sammanhang studerades i klassiska soci-

alpsykologiska experiment (Sheriff, 1936; Ash, 1951; 1955). Bägge två påvisade hur 
individer anpassar sig till majoriteten och på så sätt beter sig konformt. Pennington, Gil-
len & Hill (1999) menar att dessa experiment kan förstås på så sätt att individen, oavsett 
den håller med gruppen eller inte, anpassar sig för att rymmas och fungera i det social 
sammanhang där gruppen agerar och existerar. Individen anpassar sina åsikter eller upp-
fattningar till gruppens genom att bete sig som förväntas. En sådan anpassning kan en-
ligt Kelman (1958) ske som offentlig medgörlighet eller privat acceptans. Offentlig 
medgörlighet innebär att individen öppet eller offentligt ändrar sin privata åsikt eller 
uppfattning och följer gruppens norm. Om individen också integrerar gruppens norm till 
sina privata värdesystem, och på så sätt antar gruppens åsikter eller uppfattningar sker 
detta i form av privat acceptans. En viktig förutsättning för att detta skall fungera är att 
gruppen fungerar enhetligt. I de fall oenighet inträffar eller råder öppnas möjligheter 
upp för individen att förhålla sig annorlunda (Allen, 1975). Anpassning till den för 
sammanhanget rådande sociala normen, majoritetsinfluens är således beroende av att ett 
socialt stöd (Millgram, 1974). Normer påverkar hur vi uppfattar verkligheten, hur vi 
tänker om saker liksom hur vi värderar och beter oss själva och tillsammans med andra. 
Normer håller samman grupper och samordnar dess medlemmar så att de på ett rimligt 
sätt utför uppgifter, uppnår mål, definierar roller inom gruppen och i relation till andra 
grupper (Hogg & Vaughan, 2005; Pennington, Gillen & Hill, 1999). I de fall normen, 
eller majoritetens influens, utmanas och luckras upp, som i historien om pojken som 
uttalade att kejsarens saknade kläder, kan en minoritet sägas fungera socialt påverkande 
(Moscovici, 1985). Om minoriteter framstår som utmanande genom att inte agera kon-
formt, i linje med normer, i strid med majoriteten kan de utsättas för tryck av majorite-
ten (Hogg & Vaughan, 2005). Minoriteters påverkan på majoriteten beror bland annat 
på att minoritetsmedlemmar håller fast vid sin uppfattning och att det råder en samman-
hållning dem emellan. Ännu en faktor för påverkan är om minoritetsmedlemmar agerar 
autonomt genom att offentliggöra sina motiv. Minoritetens förhållande till rigidi-
tet/flexibilitet har också betydelse för huruvida de lyckas påverka.  
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Engagemangets karaktär och riktning 

Sammanlagt tog jag del av 30 matcher under Bullerby cup 2009. Det innebar att jag i de 
flesta fallen såg matcherna från matchstart. Det innebär emellertid också att jag emel-
lanåt tog del av två matcher samtidigt utifrån den plats där jag stod placerad. I den mån 
referat eller citat ur matcher används för att illustrera kategori eller understryka poäng 
bygger de på min bild av det som hände under några av matcherna. Huruvida och till 
vilken grad det redovisade är generellt återkommer jag till i diskussionen. Rapporten 
skall uppfattas som ett kvalificerat diskussionsunderlag som stöd för ett, som jag före-
ställer mig, pågående arbete om ledarskap och föräldraskap inom barnidrotten. Det in-
samlade materialet kommer här att presenteras på matchnivå och innehållsnivå. Match-
nivå avser att på en övergipande nivå beskriva hur de vuxnas engagemang uttrycktes 
medan innehållsnivå avser på en mera detaljerad nivå beskriva de vuxnas engagemang.  

Matchnivåanalys 

Analysen av matcherna gjordes med utgångspunkt i hur det samlade engagemanget kom 
till uttryck. Det innebär att engagemang åtskiljs beroende på om det uttryckts från anhö-
riga eller ledare.  Men det gick också att skilja på uttryck för instruktion eller support. 
Med instruktion avses uppmaningar och påstridiga anvisningar. Med support avses 
uppmuntran och uttryck för stöd. Jämte detta studerades också vem, anhörig eller föräl-
der som slog an tonen, som tydligast uttryckte engagemang i någon form.   

 
Vid alla de matcher fanns engagerade anhöriga och ledare. Deras engagemang för 

enskilda spelare och respektive laget hördes och syntes på olika sätt. Många anhöriga 
hade enhetligt klädsel i form av t-shirts. Dessa t-shirts beskrev på ett eller annat sätt vil-
ket lag de anhöriga tillhörde, vilket lagets namn var och innehöll inte sällan någon form 
av slogan jämte ordet supporter. Anhöriga uttryckte också sitt engagemang genom flag-
gor, banderoller, tältpaviljonger och hejaramsor. I de fall flaggor och paviljonger an-
vändes föreföll de utgöra en samlingspunkt mellan och under matcherna för de anhöri-
ga. För övrigt var anhöriga ledigt klädda. Vid samtliga matcher var de anhöriga samlade 
i en skara, ofta längs planens ena långsida.    

 
Ledarna, det var alltid fler än en ledare vid de matcher jag studerade, hade ibland 

liknande klädsel som anhöriga avseende t-shirts eller träningsoverallsjackor, men avvek 
för övrigt genom sin verksamhetsrelaterade klädsel, ofta fotbolls- eller löparskor. Le-
darna fanns alltid i anslutning till avbytarbänken medan föräldrarna i varierande grad 
fanns på samma eller motsatt sida det egna lagets ledare och avbytare.  

 
Instruktioner, i denna rapport avgränsat till, ord eller gester som avsåg att påverka 

eller styra några eller någons resultat inför, under och efter match, uttrycktes av såväl 
anhöriga som ledare. Det vanligaste sättet var att ledarna dirigerade laget, något som 
blev särskilt tydligt då anhöriga stod på den motsatta sidan av fotbollsplanen. Detta kan 
förstås som ett delegerat ansvar för matchningen, där anhöriga avstått det ansvaret till 
förmån för ledarna också fysiskt genom en distanserad placering.  
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Support, i denna rapport avgränsat till, ord och gester som avsåg att visa uppskatt-

ning för några eller någons prestation inför, under och efter match. Detta uttrycktes van-
ligast av anhöriga, oavsett de var placerade intill eller mittemot det egna lagets ledare 
och avbytarbänk.          
  

 Anhöriga 
 

 
  Instruktion                Support 

 
 

        Ledare 
 

Figur 1. Uttryck för engagemang från anhöriga och ledare  
    

Denna förenklade fyrfältare innehåller fyra positioner, A, B, C, D. Dessa positioner, 
till exempel A, skall förstås som en instruerande anhörig. Figuren visar att det kunde 
vara antigen anhöriga eller ledare som genom instruktion uttryckte engagemang. Men 
det kunde också vara så att föräldrar eller ledare genom support gav stöd till sitt lag. 
Observationerna från de matcher jag tagit del under Bullerby cup 2009 visade att enga-
gemanget var likadant under hela matcherna. Det innebar att anhörigas och ledares sätt 
att uttrycka engagemang var konstant. Det innebar att såväl anhöriga som ledare höll 
fast vid det påbörjade sättet att uttrycka engagemang oavsett matchernas utveckling. 
Men det innebar inte att anhöriga och ledare alltid uttryckte engagemang på samma sätt.  
Som en konsekvens av detta framstod engagemanget som disparat eller kongruent. 

Disparat engagemang 

I de fall anhöriga och ledare uttryckte engagemang på olika sätt framstod engagemanget 
som dispart eller olikartat. Den vanligaste formen av disparat engagemang var instruk-
tion – support, exempelvis C – B, det vill säga att ledarna satte tonen och instruerade 
medan anhöriga följde efter, och uttryckte support. I ett fåtal matcher noterades ett annat 
disparat engagemang, support – instruktion, B – C som innebar att anhöriga satte tonen 
och uttryckte support medan ledarna följde efter och gav instruktioner. Tänkbara inter-
aktionseffekter mellan anhöriga – tränare i form av påverkan på varandras sätt att ut-
trycka engagemang uppfattades inte under någon match. 

Kongruent engagemang 

I de fall föräldrar och ledare uttryckte engagemang på liknande sätt framstod engage-
manget som kongruent eller likartat. Den vanligaste formen av kongruent engagemang 
var instruktion – instruktion, C – A vilken innebar att ledaren satte tonen genom olika 
slags instruktioner som anhöriga följde upp fördjupade. I ett fåtal matcher uppmärk-

 A    B 

 C    D 
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sammade jag ett kongruent engagemang såsom support – support, B – D vilket innebar 
att anhöriga satte tonen för ett support engagemang som ledarena följde upp och fördju-
pade. Under en match noterades ett kongruent engagemang som, instruktion – instruk-
tion, A – C vilket innebar att anhöriga började instruera vilket ledarna därefter följde 
upp och fördjupade.  

 
Resultatet visar att anhöriga och ledare matcherna igenom behöll det sätt på vilket 

engagemang kom till uttryck vid matchernas början. Ovanstående matchnivåanalys vi-
sade också att ledarna i högre grad än anhöriga instruerade liksom anhöriga i högre grad 
än ledarna gav uttryck för support (se figur 2). Figuren visar också att anhörigas support 
nästan balanserar ledarnas instruktioner. Vidare att anhöriga på fler sätt, genom såväl 
support som instruktioner, gav uttryck för engagemang än ledarna gjorde.    

 
 Anhöriga 

 
 

  Instruktion              Support 
 

 
        Ledare 
 

Figur 2. Antal observerade instruktioner och support  

Innehållsnivåanalys 

Matchnivåanalysen visade på olika typer av engagemang från anhöriga respektive leda-
re. Oavsett matchtyp återfanns slags engagemang i alla matcherna. Innehållet i engage-
manget var möjliga att kategorisera som givande, krävande eller hånfullt oavsett det 
kom från anhöriga eller ledare. Givande och krävande handlade om ett engagemang för 
eller kring det egna laget eller det egna lagets enskilda spelare till skillnad mot hånfullt 
engagemang som vanligtvis riktades mot domaren eller motståndarna.  

Givande engagemang från anhöriga 

En aspekt som tidigt uppmärksammades var att anhöriga till barnen, på olika sätt, upp-
träde som en grupp och uppvisade olika tecken på gruppbeteende. Det syntes i flera fall 
genom särskilda t-shirts där det angav vilket lag och/eller vilken klubb de tillhörde, he-
jade på, var ”supporters” eller ”crew” till. Det syntes också på grund av banderoller el-
ler olika slags flaggor och i en del fall partytält eller paviljonger som de anhöriga bär 
med sig och samlades kring under turneringen och matcher. Förutom ovan nämnda at-
tribut stod anhöriga tillsynes alltid samlade vid endera sidan av pågående match. Sam-
lingen och sättet som de uppträdde på var tillsynes homogent. I några fall var anhöriga 
också engagerade inför och under match med hjälp av olika slags musikanläggningar. 
Genom dessa spelades musik under uppvärmning och i anslutning till en eller annan 

169 266 

 289   85 
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händelse under match. Fenomenet är vanligt förekommande vid inomhusarrangerade 
idrotter till exempel ishockey, innebandy eller handboll. Vid sidan av detta ovanliga sätt 
att uttrycka sitt givande engagemang förekom mer direkta icke verbala och verbala ut-
tryck. 

Icke verbala uttryck 

Inför, under och efter matcherna gav alla anhöriga stöd till de fotbollspelande flickorna 
och pojkarna genom applåder eller andra armrörelser. Applåder förkom organiserat eller 
spontant. De till synes organiserade applåderna hördes i anslutning till eller annan ram-
sa som följde särskilt, taktfast handklappande. Spontana applåder hördes till följd av 
något som hänt under matchen. Andra armrörelser, oftast spontana, i form av uppsträck-
ta armar kom av mål som det egna laget gjort. Dessa icke verbala uttryck kombinerades 
inte sällan med hejarop riktat till laget eller den spelare som utfört prestationen.  

Verbala uttryck 

Anhörigas verbala uttryck, inför, under och efter match var möjliga att ta del av då de 
hördes som ramsor eller uppmuntran. Ramsorna, vid en match så många som 18 olika 
ramsor i denna studie, bestämdes och introducerades oftast av en eller ett begränsat an-
tal anhöriga. Övriga körade på så sätt att de följde efter de ramsor eller sånger som för-
sångaren introducerade. Försångarna använde endast i undantagsfall hjälpmedel som 
megafon. Det innebar att ramsorna vanligast uttrycktes utifrån de förutsättningar och 
begränsningar som de anhörigas fysik gav. Det innebar vidare att de oftare var män än 
kvinnor som drog igång ramsor på de matcher där jag observerade. 

 
Uppmuntran såsom givande engagemang från anhöriga hördes inte vid majoriteten 

av de matcher jag tog del av. De få gånger det hördes var det oftast som enstaka uttryck 
som, ”underbart laget”, ”var positiv så går det bättre”, ”bra jobbat”, förmedlat av en el-
ler ett fåtal anhöriga. Undantaget från detta generella var en flicklagsmatch där en anhö-
rig satte tonen och matchen igenom uttryckte ”ni är duktiga tjejerna”, ”ni är underbara 
att se på”, ”bara njut av spelet”, ”kämpa för varandra” och ”tro på det ni gör tjejer”. 
Denna anhörigs uttryck följdes upp av flera andra anhöriga genom liknande eller andra 
uppmuntrande uttryck.  

 
Anhörigas verbala uttryck riktades sällan mot annat än enskilda spelare eller det 

egna laget. Få uttryck för att håna eller sänka motståndarlaget hördes vid de matcher jag 
observerade. Detta kan förstås som att anhöriga visade respekt för motståndarlaget, de-
ras anhöriga och deras ledare. Ett sällan hört undantag hördes under finaldagen. Det 
rörde motståndarlagets sammansättning, och kopplades till deras sätt att dela upp spe-
larna i ett bättre och ett sämre lag till skillnad mot den egna klubbens idé om två jämns-
tarka lag. Detta uttryck för missnöje kan förstås som en förmildrande omständighet för 
det egna jämnstarkt sammansatta lagets svårigheter, underläge och senare förlust. Ännu 
ett uttryck riktat mot motståndarlaget uppträdde endast vid finalmatcherna då anhöriga 
försökte överrösta motståndarlagets anhöriga eller hejarklack. Detta hördes endast vid 
ett fåtal tillfällen varför det kan förstås som präglat av stundens ingivelse snarare än 
som ett uttryck för ett planerat tillvägagångssätt.  
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En del anhörigas verbala uttryck var möjliga att förstå som reaktioner på incidenter. 

Vid en av finalmatcherna tog en mamma ställning mot sin sons sätt att uttrycka enga-
gemang: 

 
Sonen säger plötsligt i riktning till motståndarna som sjunger en hejaramsa efter ännu ett 
mål: ”Håll käften.” Mamman reagerar tvärt: ”Sluta Tomas, sluta.” Pojken flyttar en bit från 
sin mamma. Mamman fortsätter: ”Så där gör man inte, heja på ditt eget lag istället”.  

 
Mammans agerande kan förstås som ett aktivt ställningstagande för ett sportsligt 

uppträdande. Detta innefattade, vilket hon indirekt sa till sin son, att visa respekt för 
motståndarnas rätt att glädjas med sitt eget lags framgångar. Hon påpekar också att so-
nen skulle försöka härbärgera sin frustration och kanalisera sitt engagemang som stöd 
för det egna laget.   

Krävande engagemang från anhöriga 

Anhörigas krävande engagemang, i anslutning till en händelse, lagets eller en enskilds 
spelare agerande kom till uttryck genom gester eller kommentarer. I jämförelse med 
anhörigas homogena, likartade, givande engagemang var det krävande engagemanget 
mer varierat och heterogent. Medan få eller inga anhöriga avvek från att klappa taken 
och sjunga med i hejaramsor var det enstaka individer som genom gester och kommen-
tarer visade på ett krävande engagemang. 

Gester 

De gester som visade på förväntningar och krav från anhöriga gjordes oftast med hän-
derna, i några fall med ansiktet, fötterna eller huvudet och endast i undantagsfall med 
kroppen. Två vanliga sätt som anhöriga använde händerna var att föra dem från en ut-
gångsposition vid huvudet längs med kroppen ner i höjd med höfterna, handflattorna 
riktades mot planen, mot det inträffade. Gesten, inte helt olik en inkaströrelse, kan för-
stås som att anhöriga på detta sätt tog avstånd ifrån dem på planen, det egna laget, ge-
nom att slänga ifrån sig det som inträffat. En annan vanligt förekommande gest var att 
anhöriga förde händerna framför ansiktet eller runt huvudet. Denna gest, förstås som att 
de anhöriga inte ville se, inte trodde sina ögon, avseende det som inträffat.  

 
Mannen som tagit sig an den ena linjeflaggan ser motståndarlaget göra ännu ett mål. Hans 
kropp som är vänd mot det egna målet, den egna målvakten, spänns. Mannen kastar linje-
flaggan, hårt ner på sidlinjen. Han tar händerna runt huvudet och knäpper ihop dem i nack-
en samtidigt som han sänker huvudet så att hakan pressas ner in mot bröstkorgen. Han tittar 
upp på en annan anhörig och säger: ”Nej jag lägger av, jag orkar inte mer”.  

 

Mannens gest med händerna runt huvudet kan förstås som att han håller ihop något 
som håller på att spricka eller gå sönder. Detta extrema gestikulerande var mycket ovan-
ligt, men förekom ändå från anhöriga. Kombinationen av gester ord och uttryck före-
kom också det vid andra tillfällen.  
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Mindre vanligt förekommande gester med fötterna, i form av stampande eller hop-

pande, var rimliga att förstå som frustration över det som utspelade sig på planen. På 
liknande sätt kunde anhörigas ”skott” eller ”passningar” med fötterna, förstås som ut-
tryck för hur ett tänkt agerande skulle genomföras. Andra sällan förekommande kropps-
liga gester var att anhöriga tog avstånd från det som skedde på planen genom att vända 
ryggen åt matchen. Avståndstagande genom gester kan förstås som uttryck för en för-
hoppning om ett annat agerande än det som presterades på planen av enskilda spelare 
eller det egna laget.   

 Kommentarer 

Anhörigas kommentarer, förutom den ovan visade kombinationen med gest, hördes of-
tast i anslutning till egna lagets framgångar eller uteblivna framgångar. Kommentarerna 
föreföll återigen syfta till att påverka enskilda spelare eller laget att agera annorlunda 
eller mera resolut. Kommentarerna kunde skiljas åt som riktade mot fysiska insatsen, 
mentala insatsen, positionslösningar och situationslösningar. 

 
När anhöriga kommenterade spelarnas fysiska insatser var de ofta kopplat till age-

randet, arbetet som spelarna förväntades utföra på planen. Uttryck som ”hela vägen nu”, 
”arbeta”, ”hårt”, ”ta jobbet nu” var vanligt förekommande. Dessa kommentarer kan för-
stås i arbetstermer där de fotbollsspelande är arbetare som skall producera medan anhö-
riga tar sig arbetsledarrollen. De anhöriga agerade på så sätt som ett slags produktions-
ledare i försök att upprätthålla produktiviteten. Mindre vanligt hördes kommentarer om 
att spelarna skulle ”visa tuffhet”, ”använda armarna”, ”stå emot” och ”trycka till”. Des-
sa kommentarer blir möjliga att förstå som uttryck för ett uppvisande av styrka eller fy-
sik inte sällan riktat som ett försök för att förmå det egna lagets spelare att hantera tek-
niskt mera skickliga motståndare.       

  
De mentala insatserna som uppvisades av flickorna och pojkarna under matcherna 

handlade om anhörigas kommentarer om deras vakenhetsgrad eller närvarograd. Genom 
uttryck som ”är ni vakna”, ”står ni och sover”, ”prata mera” försökte anhöriga påverka 
spelares eller lagets mentala vitalitet. Dessa kommentarer kan förstås som riktade mot 
kvalitén, eller effektiviteten i inställningen till det utförda arbetet. Förhållandet mellan 
spelare och anhöriga kunde återigen förstås som det mellan arbetare och arbetsledare.    

 
När positioner kommenterades från anhöriga gällde det spelarnas förhållande till 

händelser under matchen. De hördes som uttryck att ”där skulle du vara” eller ”in i mit-
ten”. Dessa kommentarer kan förstås som påpekanden om enskilda spelares plats i or-
ganisationen och lagets agerande i relationen till en ritning eller en plan.       

  
Sätten att lösa situationer kommenterade spelarnas förmåga att hantera, göra sig av 

med eller spela vidare bollen i särskilda situationer, liksom deras sätt att agera utan boll 
i särskilda situationer. De bollfokuserade kommentarerna innehöll anhörigas uttryck för 
förväntningar avseende spelarnas förmågor att ta vara på anfallssituationer som fasta 
situationer och frilägen. Avseende fasta situationer hördes kommentarer som, ”du skall 
inte kasta” och ”spring här”. 
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Oavsett det gällde fasta situationer eller frilägen föreföll anhöriga kommentera så 

snart spelarna inte löste situationen tillräckligt väl. Anhöriga kommenterade också de 
gånger spelarna lyckades i linje med deras förväntningar eller till och med översteg des-
sa förväntningar. Men kommentarerna rörde också spelarnas sätt att bli av med, eller 
lösa upp situationer mitt på plan eller in anslutning till det egna målet. Anhöriga pend-
lade i dessa kommentarer mellan ett uttryck för uppskattning om att bollen så snabbt 
och effektivt som möjligt avlägsnades från eget målområde, till större krav på adresse-
rade bollar mitt på plan och precist bollhanterande i anslutning till motståndarnas mål. 
Sammantaget kunde anhörigas uttryck för sätten att lösa situationer, hantera boll beskri-
va som skärpta ju närmre motståndarnas mål situation var. Kraven på utdelning ökades i 
relation till bollens och spelets närmande av motståndarmålet. De kommentarer från an-
höriga som handlade om situationslösningar var uppmaningar riktade till målvakten ”att 
ta skott”, uppmaningar till utespelare att ”ta bort” särskilda spelare i motståndarlaget 
och uppmaningar till laget att ”prata med varandra” under matchen. 

Hånfullt engagemang från anhöriga 

Som beskrivits hittills gavs mycket få negativa uttryck om motståndarlagen. Men det 
fanns dock undantag som framstod som hånfulla. Dessa begränsade uttrycken för hån-
fullt engagemang som kom från anhöriga handlade om anhörigs engagemang, domarens 
insats och tränares kommentar.  

Anhörigs engagemang 

I ett fall hörde jag en anhörig kommentera en annan anhörigs engagemang. 

 
En man ropar i slutet av en match: ”NU spelar dom, Nu kämpar dom”. Han tittar mot do-
maren och skriker: ”Blås av nu”. En kvinna följer upp detta och ropar riktat till domaren: 
”Har du ingen pipa?” En tills dess tyst kvinna tittar på dem och frågar: ”Svårt att vara 
tyst?”. Mannan svarar henne utan att ta blicken från matchen: ”Det går inte!”. 

 
Utdraget visar å ena sidan en anhörig som reagerar på en hånfull kommentar. Det 

visar å andra sidan att också den uppmärksammande anhöriga förväntar sig att de andra 
anhöriga skall komma till egen insikt. På så sätt kan kvinnans kommentar förstås som 
en förhoppning om en högre grad av självreglering, som en förhoppning att de andra 
anhöriga skall inta en annan, rimligare nivå i sitt engagemang.   

Domarens insats 

I de fall domaren adresserades rörde det, sett ur anhörigas synvinkel, upplevda tvivelak-
tiga eller felaktiga domslut. Dessa domslut handlade i många fall om banala aspekter 
som frispark eller inte, inspark eller hörna, egna lagets eller motståndarnas inkast.  

 
I några undantagsfall började en eller flera anhöriga tjafsa eller skälla på linjedoma-

re eller huvuddomaren.  
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En man ropar då bollen studsar upp mot handen på en spelare i andra laget: ”Hands för fan, 
hands, blir man stängd (ohörbart)” i riktning mot domaren. En annan man hänger på och 
säger med något lägre röst: ”Har du en kompanjon linjedomaren?” i riktning till tränare för 
det andra laget som är linjedomare. Den första mannen fortsätter i riktning till domaren: 
”Domaren, skall man inte coacha från bänken va?” Domaren reagerade inte. Samma man 
höjer rösten och skriker återigen i riktning mot domaren: ”DU HÖRDE NOG VA JAG 
SA!” Den andra mannen fortsätter kommentera att linjemannen, som också är ledare för 
andra laget, coachar genom att undrande säga: ”Har du en kompanjon på linjen, skall man 
inte ta en linje var?” denna gång riktat till motståndarlagets tränare som stod vid samma 
kortlinje. 

Detta utdrag är ett exempel på en kritisk händelse där två föräldrar, pappor går rea-
gerar på en händelse på plan, deras upplevelse av att domaren missat en hands. Den för-
sta mannen triggar igång den andra mannen och de sätter ord på en frustration över 
oförmågan att påverka det som händer under matchen. Bägge männen ändrade sitt en-
gagemang och domaren behövde inte ingripa. Men oavsett detta gav männen uttryck för 
en negativ inställning genom att ifrågasätta domarens auktoritet och domarens förmåga 
att ta beslut avseende det som hände på plan och huruvida coachning var tillåten från 
den tränare som gick som linjeman. 

Tränares kommentar 

En man regerade i anslutning till en halvtidspaus då det ena lagets tränare sa till sin spe-
lare: ”Bra grabbar, bra jobbat.” Mannen undrade högt: ”Skall de ha beröm för allt de 
gör numera?” Innan någon svarade honom fortsatte han: ”Skall man inte kritisera något 
numera?” Mannen sa inget mer, men hans kommentarer är rimliga att förstå som uttryck 
för hur han anser att fotbollsspelande barn bör fostras.    

Givande engagemang från ledare 

Denna form av engagemang, att ledare inför, under och efter match talade stödjande, 
klappade om och framhöll det lustfyllda för sina spelare var ovanligt vid de matcher jag 
observerade. Bland de undantag som jag ändå noterade fanns exempel på bildligt och 
språkligt givande. Inför match såg jag tränarna som samlade ihop spelarna, satte sig på 
huk eller på knä och talade med dämpad stämma i ett slags lugn inför den förestående 
matchen. Dessa kombinationer av bildligt och språkligt, kan förstås som att tränarna 
genom att placera sig på samma nivå som spelarna och ingjuta lugn, försökte stärka de-
ras tro på att detta gör vi tillsammans för att vi gillar det. Andra exempel på språkligt 
och bildligt givande fanns där tränare gick och klappade om spelarna på avbytarbänken 
under pågående match, eller rufsade dem i håret i kombination med uppmuntrande ut-
tryck. Dessa uttryck kan förstås som ett sätt att visa på och upprätthålla föreställningen 
om att verksamheten, matchen är en gemensam angelägenhet. I termer av arbete kan 
ovanstående tolkas som att ledare avstår från att påtala och stötta det till synes självklara 
att var och en skall utföra det förväntade arbetet så bra som möjligt. 

Krävande engagemang från ledare 

Ledarna gav tydliga uttryck för förväntningar i form av krav gentemot de fotbollsspe-
lande flickorna och pojkarna. Det krävande engagemanget som jag uppmärksammade, 



20 
 

inför, under och i halvtidspauserna av matcherna noterades som bekräftelser eller direk-
tiv. 

Bekräftelser 

Under uppvärmning, pågående match och i halvtidspauserna kommenterade ledarna 
barnens prestationer på ett bekräftande sätt. Det innebar att ledarna gav uttryck för en 
acceptans för det sätt som spelaren eller laget agerat i en viss situation eller under mat-
chen. Inför match bekräftades laget och spelarna för hur uppvärmning genomfördes, hur 
skottövningar klarades av och i vilken mån flickorna och pojkarna svarade upp mot le-
darnas försök att motivera dem. Ledarnas bekräftelser under match riktade sig mot fy-
siska eller mentala insatser. 

 
Under matcherna bekräftade ledarna spelarnas fysiska insatser genom formulering-

ar som ”bra”, ”ta det lugnt”, ”skitbra spel svarta”. Ledarna använde också olika slags 
tecken för att bekräfta spelarnas eller lagets insatser. Jag noterade dessa som handklap-
par, knutna höjda nävar, förda från sidan av kroppen upp i luften, liksom över huvudet 
uppsträckta armar.     

 
Bekräftelserna för spelarnas eller lagets mentala insatser noterade jag vid ett fåtal 

tillfällen. Dessa i form av tecken när ledare gjorde tummen upp eller log. Men också 
som formuleringar kring lagets insatser ”bra spelat tjejer, vi spelar precis som vi snackat 
om, bra gjort”, eller riktat mot enskilda spelare insatser ”bra J”.  

 
Dessa bekräftelser kan förstås som förstärkningar av önskvärda beteende hos laget 

eller enskilda spelare. Ledarna gav uttryck för att spelarna utfört arbetet så som de pla-
nerat eller man tillsammans vara överens om.  

Direktiv 

Ledarnas direktiv under match, hördes i form av tillsägelser och syntes som åtbörder. 
De var möjliga att skilja mellan bollrelaterade respektive spelrelaterade direktiv.  

 
De bollrelaterade direktiven, oftast utförd som tillsägelser, och mindre sällan up-

penbara som åtbörder, skiljde sig mellan de som handlade om hur enskilda spelare han-
terade bollen eller löste en särskild situation. Ledare gav tillsägelser för att förmå spe-
larna att ”släppa bollen”, ”att vårda bollen” eller att ”hantera bollen” på ett särskilt sätt. 
På liknande sätt fick spelarna tillsägelser om ”att rensa undan bollen” eller ”göra sig av 
med bollen”.  

 
Till skillnad mot dessa bollrelaterade direktiv så syftade de spelrelaterade direkti-

ven till att påverka flickornas och pojkarnas fysiska insats, mentala insats och positions-
lösningar.           
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När det kom till de fysiska insatserna så avsåg ledarna att påverka spelarna genom 
tillsägelser som ”pressa, pressa”, ”spring då”, ”nu tuggar vi hela väggen killar” ”kriga, 
kriga, kriga” eller ”spring inte ifrån”. Frånsett enstaka tillsägelser hördes också längre 
och fördjupade tillsägelser från ledarnas sida: 

 

En av ledarna säger plötsligt till sina spelare: ”Om de trycker bort er så tryck tillbaka. Kan-
ske inte med handen, men med kroppen”. Efter mål för motståndarna säger tränaren: ”Ni 
ser, de spelar jättetufft, gör det ni också”. Motståndarna gör därefter ännu ett mål vilket får 
ledaren att ropa: ”Gå med kroppen, gå med kroppen”. Tränaren vänder sig till spelarna på 
avbytarbänken och säger: ”Hör ni tjejer, de är jätteduktiga på att gå med kroppen, det kan 
ni också”.    

 
Medvetet eller omedvetet ger ledaren och tränaren i detta utdrag uttryck för en ana-

lys av vad som händer under matchen och vad tjejerna i laget skall ändra på. Tjejerna 
uppmanas att inte vika ner sig, att stå upp och bjuda motstånd genom att agera nästan 
likadant som motståndarna. Fysiska insatser uppmärksammades också genom åtbörder. 
Särskilt användes armar och händer av ledare och tränare för att förstärka och förtydliga 
vad som avsågs. Tänkta löpväggar, rörelser fram eller tillbaka över planen visades på så 
sätt. Andra förkommande åtbörder, som utslag av frustration över spelarnas fysiska in-
satser, var mindre vanliga. Arbetsledarfunktionen används här för att förmå spelarna att 
agera som andra aktörer, och därmed inte förlora matchen på grund av ineffektivitet.  

 
Spelarnas mentala insatser kommenterades också av ledare och tränare. Ledare på-

talade för spelarna att ”ni får inte stå och sova”, ”det här är vi inte nöjda med”, ”nu mås-
te vi vara med här på bänken”, ”vi står inte och tittar”, ”vi står alldeles för ofta och vän-
tar”, ”ge er inte nu, ni får inte sluta spela”. Vid ett fåtal tillfällen gav ledare tillsägelser i 
anslutning till halvtidspauserna för att tydliggöra för spelarna vad som återstod, om det 
som låg framför dem. 

 
En av tränarna ställde sig framför pojklaget som satt vid sidan av planen. När domaren 
blåste till spel för anda halvlek samlade tränaren ihop spelarna, stående i en ring. Han sa: 
”Inget är klart än, till sista blodsdroppen.” Han drog sedan igång en ramsa som alla spelar-
na och de andra tränarna följde efter: ”Hugga, hugga, hugga, hugga, hugg, hugg, hugg.” 

 
Ledarnas kommentar försökte styra, reglera och påverka hur arbetet, spelet på pla-

nen utfördes. Deras tillsägelser riktades, som exemplen ovan visar, mot kvalitén i arbe-
tet. Kvalitén upprätthölls genom att det egna resultatet blev gott samtidigt som motstån-
darna, konkurrenternas resultat hölls nere.  

 
Flera av dessa tillsägelser gick, som exemplen visar tillbaka på att den enskilda spe-

larens insats sattes in i ett större sammanhang, lagets eller det gemensammas.  Ledare 
förstärkte sina direktiv med åtbörder för att dirigera insatserna. Detta gjordes med ar-
mar, händer och fingrar eller ansiktsuttryck. Bland de förekommande var utsträckta ar-
mar eller pekande fingrar tillsynes riktade mot enskilda spelare eller delar av laget. 
Andra förkommande uttryck syntes som att tränare eller lagledare förde händer till höf-
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terna och med en allvarlig, bekymrad min gav uttryck för förundran kring det som ut-
spelade sig på planen.     

 
Både flickor och pojkar fick också tillsägelser avseende hur de positionerade sig 

under matcherna.  Ledarna påtalade att de, för att lösa föreliggande uppgifter, var 
tvungna att ”vara spelbar”, ”söka yta”, ”backa hemåt”, ”stanna tjejer”, ”spring inte 
ifrån”, ”rätt sida rätt sida”. Tillsägelserna om positioner handlade inte sällan om att ska-
pa förutsättningar för någon annan i det egna laget eller omvänt att reducera möjlighe-
terna för motståndarna: 

 
Lagets ena ledare säger till spelarna då motståndarna fått frispark utanför det egna straffom-
rådet: ”Skall vi ställa oss framför så behöver vi inte stå tio meter ifrån”. Motståndarnas fri-
spark går rätt in i det egna målet över muren och målvakten. Något senare får motståndarna 
ännu en frispark och tränaren skriker till spelarna: ”Killar vet ni inte hur man ställer upp en 
mur, inte 20 meter ifrån. Ställ er precis framför så ni är i vägen, så sköter domaren resten.” 

 
Spelarna ger uttryck för ovetskap genom att förlägga murplacering i domarens hän-

der i såväl första som andra situationen. Tränaren påpekar då att domare rimligen flyttar 
bak istället för fram murar, varför de skall obstruera spelet genom att ställa sig mitt för 
frisparksskytten. Tränarens arbetsledande funktion blir i detta fall extra tydlig då man 
försöker påverka och förändra en funktion som drar ner resultatet.   

Hånfullt engagemang från ledare 

Ledarnas hånfulla engagemang kunde skiljas åt beroende på om det uttrycktes som 
spontana kommentarer om felaktiga domslut, misslyckanden, resultatet och ställnings-
tagande. 

Felaktiga domslut 

Ledare och spelare föreföll ha respekt och förståelse för domarnas uppgift som ansvari-
ga för att styra och bestämma på planen. Det innebar att jag endast vid ett fåtal tillfällen 
hörde uttryck som ifrågasatte eller kritiserade domarnas beslut.  

 
Bollen skjuts över kortlinjen vid motståndarnas mål och domaren dömer inspark. Ena final-
lagets tränare skriker då: ”Hörna, hörna, hörna, men för fan, det var ju hörna” Han andas ut 
och fortsätter: ”Det måste dom se dom är ju tre domare”. En manlig anhörig säger: ”Det 
MÅSTE dom se, dom är ju tre”. En kvinnlig anhörig säger: ”Hörna”. 

 
I detta utdrag syns ledarens och anhörigas samlade engagemang som försök att på-

verka och bestämma vad som sker inne på planen. Genom sina kommentarer underkän-
ner de domarnas samlade bedömning utifrån den position där de befinner sig.     

Misslyckanden 
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När spelarna, oavsett det var flickor eller pojkar, som det framstod inte levde upp till 
ledarnas förhoppningar eller förväntningar blev detta uppenbart på det sätt som ledarna 
reagerade:  

    
Drygt en meter inne på planen står det ena lagets ledare och coachar sitt lag. Motståndarla-
get gör mål och ledaren skriker: ”Va fan” och vänder sig samtidigt bort från planen, så att 
hans frustrerade kropp är mitt i blickfånget för egna lagets spelare på avbytarbänken. Strax 
därefter kommenterar en spelare domaren och tränaren säger då till: ”Sluta nu, det där har 
vi pratat om, sluta nu B.” Spelet fortsätter någon minut medan han backar ut mot avbytar-
bänken. Tränaren skriker plötsligt: ”Spela enkelt för fan” sparkar i gräset och vänder sig 
med ryggen mot plan och sparkar till en vattenflaska som flyger ett par meter. Vänd mot 
plan ropar han igen: ”Spela enkelt”. Han går in på plan till ledaren och säger undrande: 
”Varför spelar dom inte enkelt?” 

 
Detta utdrag illustrerar hur några ledare positionerade sig, språkligt och kroppsligt, 

samt uttryckte sina känslor inför spelarna på plan och de på avbytarbänken. Beteendet 
präglades av olust över misslyckandet som uppvisades. Tränaren påtalade också skill-
naden i hur de som arbetsledare hade rätt att skrika, svära och sparka och samtidigt styra 
upp spelarnas uttryck för olust över spelet. Spelarna skulle på så sätt hantera, härbärgera 
sina känslor medan ledaren och tränaren tog sig rätten att göra sig av med sina känslor 
utan synbart övervägande om var eller vem de riktades till eller vart de landade.  

Resultatet 

Vid några tillfällen reagerade och kommenterade ledarna på ett hånfullt sätt resultatet. 

 
6-0 till det svarta laget. Spelet sätts igång och motståndarna håller i bollen för en kort stund. 
Då plötsligt ställer sig en ledare upp och ropar ut mot spelarna på planen: ”Nu måste vi 
komma igen svarta, det här är vi inte nöjda med.” Efter 8-0 kommenterar tränaren spelarnas 
insats genom att säga: ”Ni får inte sluta spela killar, det är inte färdigt ännu.”    

 
I detta utdrag blir det tydligt för spelarna hur svårt det är att tillfredställa sina ledare 

och tränare. Oavsett hur många mål motspelarna gör tillåts de inte slå av på tempot. 
Tränarna påtalar, likt en arbetsledare, åter och åter igen hur viktigt det är att producera 
mera oavsett om ackordet är uppfyllt eller inte.   

Ställningstagande  

Vid ett fåtal matcher uppmärksammade jag ledare eller tränare som på ett radikalt sätt 
bröt mot ett det gängse sättet att vara som ledare. Det första ställningstagandet förkom 
vid några matcher och utspelade sig i samband med en frisparkssituation. Ledare för 
bägge lagen sprang samtidigt till undsättning för den spelare som skadats och låg kvar 
på gräsmattan. Detta sätt kan förstås som ett uppvisande av gemensamt ansvar för de 
flickor och pojkar som spelade, oavsett de tillhörde det egna eller motståndarlaget.  
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Sammanfattning av vuxnas engagemang 

Resultatet beskriver till att börja, i matchnivåanalysen, hur anhöriga och ledare, vid de 
flesta matcherna, iklädde sig olika roller. Anhöriga gav oftare support och ledarna gav 
oftare instruktioner. Både anhöriga och ledare behöll matcherna igenom samma sätt att 
uttrycka sitt engagemang, oavsett hur matcherna utvecklades. Nyanser ur detta övergi-
pande resultat beskrivs därefter i innehållsanalysen. Där beskrivs hur anhöriga och leda-
re på olika sätt, med olika slags gester och uttryck engagerar sig för flick- och pojkla-
gen. Dessa uttryck kan sammanfattas i en tabell.    

 

Tabell 2. Exempel på vuxnas engagemang vid flick- och pojklagsfotboll  
 

  Givande  Krävande  Hånfullt 

Anhöriga ”Bra jobbat”  ”In i mitten”  ”Men blås då” 
Ledare  Klappar om spelare ”Slå undan bollen” ”Hörna för fan” 

 

Tabell två sammanfattar olika uttryck som anhöriga och ledare använde för att ge-
stalta sitt givande, krävande eller hånfulla engagemang. Givande engagemang uttrycktes 
av både anhöriga och ledare, men vanligast förekommande av anhöriga. Krävande en-
gagemang uttrycktes oftare av ledare i form av olika slags instruktioner. Hånfullt enga-
gemang uttrycktes av både anhöriga och ledare till domarna.   

 

Tabell 3. Förekomst av olika typer av engagemang  
 

  Givande  Krävande  Hånfullt 

Anhöriga Mycket vanligt Vanligt   Ovanligt 
Ledare  Mindre vanligt  Mycket vanligt Ovanligt 

 
Tabell tre sammanfattar hur förekommande olika slags engagemang var från anhö-

riga och ledare. Till att börja med visar tabellen att anhöriga mest frekventa engagerar 
sig genom support, eller givande till skillnad mot ledare som mest frekvent engagerar på 
så sätt att de ställer krav genom instruktioner. Vidare visas att anhöriga också ställer 
krav medan ledare sällan ger support. Tabellen visar avslutningsvis att såväl anhöriga 
som ledare sällan ger uttryck för hånfullt engagemang.   
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Diskussion 

Resultatet från denna studie är rimligt att diskutera i termer av givande, krävande och 
hånfullt engagemang. I diskussionen kopplas den tidigare forskningen samman med re-
sultatet och de socialpsykologiska begrepp som tidigare beskrivits. 

Givande engagemang 

Det vanligaste uttrycket för engagemang som jag tog del av vid 30 matcher under Bul-
lerby cup 2009 kan beskrivas som givande engagemang. Det innebar att spelare, ledare 
och tränare levde upp till föreställningen om Fair Play genom att hälsa på varandra inför 
och efter match. Behovet av någon att spela med eller mot blev på detta sätt tydliggjort. 
Det innebar också att såväl anhöriga som ledare utnyttjade möjligheten att synliggöra 
att, hur och för vem de var engagerade utan att det skedde på bekostnad av någon an-
nan. Någon annan skall i detta fall förstås som barn, laget som barnet spelade i eller 
andra i anslutning till matchen eller på cupen. Engagemanget kanaliserades till att skapa 
stämning, rama in, njuta tillsammans med och ge stöd till laget och de enskilda spelar-
na. För anhöriga blev detta uppenbart i och t-shirts, flaggor och vimplar, partytält, 
klapp- och hejarramsor. Ledarna kan därmed sägas agera i linje med föreställnigen om 
ett gott ledarskap såsom det framställs i (The Manufacturers Life Insurance Company 
and The National Association for Sport & Physical Education, 1977; Wikman & Wer-
ner, 2005). Ett beskedligt engagemang kan också sägas match aspekter som föräldrar 
framhållit i studien av Karp (2004). Det givande engagemanget tog sig också uttryck 
som en vilja att synas och höras, genom att uttryck för sammanhållning och samstäm-
mighet (Wikman & Werner, 2005). Detta hördes och syntes bland annat på det sätt som 
flera lag rörde sig under cupen. De marscherande på led, anförda av en lagfana, sjung-
andes sånger som ”Vart vi än vandrar står folk och undrar vart vi kommer från…” Des-
sa uttryck för givande engagemang förefaller mig ligga i linje med Fallbys (2006) före-
ställning om ett motivationsklimat i prestationsorientering. Det förfaller också passa väl 
mot de tio punkter för barns idrottliga rättigheter som skrev fram i The Manufacturers 
Life Insurance Company and The National Association for Sport & Physical Education 
(1977). Anhöriga visade respekt för motståndarna genom att tillåta dem att uttrycka så-
väl klapp- som hejarramsor och samtidigt kanalisera, på uttryckt på samma sätt, som 
stöd till det egna laget (Granström, 2007).  

 
Ovan nämnda kan sägas gälla det samlade intrycket, bland annat tydliggjort i 

matchnivåanalysen. Men i detta finns också möjligheten att problematisera en möjlig 
baksida av det givande engagemanget som ett konformt beteende. Som diskuterats ut-
trycktes det givande engagemanget å ena sidan som ett överlag rimligt och gott beteen-
de, men å andra sidan också som en acceptans (Fundberg, 2003). Enskilda ledare eller 
anhöriga satte tonen och majoriteten följde, utom i få undantagsfall, efter, nästan oavsett 
vad eller hur engagemang uttrycktes. Det blir därmed rimligt att tolka som att det socia-
la trycket kring Bullerby cup var starkt. Anhöriga och ledare liksom lagen förväntades 
bete på särskilda sätt, bland annat med hänsyn till de kontrollanter arrangörerna hade. 
Dessa förväntningar går att diskutera utifrån (Wikman & Werner, 2005) resonemang 
om hur lätt det är att som anhörig iklädda sig rollen som assisterande coach. Denna 
uppgift hade de flesta lag löst på så sätt att de anhöriga avstod uttrycksmöjligheter som 
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istället förlades till ledare och tränare. En sådan fördelning föregås rimligen av en dis-
kussion om vilket klimat man därmed vi skapa på och runt planen. Smålands Fotboll-
förbunds material TeamTalk (2008) liksom Fundberg (2003) kan utnyttjas för ett sådant 
ändamål. Huruvida detta gjorts kan denna studie inte svara på, men också ett sådant ma-
terial förtjänar att användas och problematiseras. I några fall stod enskilda anhöriga vid 
sidan av gruppen, som för att skapa utrymme till egna uttryck för engagemang. Jag fick 
inga intryck av att detta skulle ogillas. Som beskrivits i resultatet kommenterade några 
anhöriga och någon ledare andra anhörigas och ledare utmanande uttryck. I ett fall kom 
minoriteten (Moscovici, 1985) att påverka så tydligt att engagemanget endast tog sig 
uttryck som support för att spelarna skulle njuta, ha roligt medan anhöriga och tränare 
satte ord på att de gillade vad de såg, det laget utstrålade.     

Krävande engagemang 

Anhöriga eller ledare, tillsammans eller var för sig, som gav uttryck för ett krävande 
engagemang var mindre förekommande på de matcher jag tog del av under Bullerby 
cup 2009. Dessa anhöriga eller ledare föreföll ha svårt att tygla sitt humör, sina känslor 
inför enskilda spelare, laget, domaren eller motståndarna. Deras beskäftiga engagemang 
la sordin på stämningen, utmanade inramningen och skapade en atmosfär på tvärs mot 
föreställningar om vad barnidrott skall präglas. Ett ovanligt förekommande krävande 
beteende gick tillbaka på ledandet av laget under match. Från motsatta långsidor försök-
te i vissa fall anhöriga och ledare om vart annat styra det som hände på plan. Deras ut-
tryck inskränkte sig inte enbart till rop utan innehöll också sura minner, viftande armar 
och bortvända kroppar. Hur dessa uttryck kunde uppfattas och förstås av en flicka eller 
pojke på tio till tolv år föreföll de inte övervägt. Då majoriteten av anhöriga i dessa lag 
liksom deras ledare uttryckte sig på samma sätt blir det rimligt att påstå att detta var ett 
extremt uttryck för ett motivationsklimat med resultatinriktning (Fallby, 2006). Dessa 
slags anhöriga ligger också i linje med de överambitiösa föräldrar (Zäll, 1984) beskrev 
som vanligt förekommande i England på 1980-talet. Hans fråga om positionerna föränd-
rats i Sverige kan i denna rapport liksom Fundberg (2003) ge vissa svar på. Ledare och 
högröstade anhöriga gavs också utrymme att vara kritiska, oavsett de var i minoritet 
(Moscovici, 1985). Majoriteten avstod på så sätt från att sätta tryck på dem (Hogg & 
Vaughan, 2005) vilket kan förstås som att de gav uttryck för rimliga normer i anslutning 
till fotbollen. Att detta var svordomar och kritik mot domaren (Smålands Fotbollsför-
bund, 2008) i opposition mot föreställningar om flick- och pojklagsfotboll kan tolkas 
som ett behov av fortsatt diskussion med kopplingar till förebyggande arbete och teorier 
likt de häri använda socialpsykologiska.    

Hånfullt engagemang 

Uttryck för hånfullt engagemang var ovanligtvid de matcher jag observerade under Bul-
lerby cup 2009. Det skall inte förstås som att de inte förkom alls, det vet jag genom 
samtal med ansvariga personer ur Bullerbycupkommittén liksom representanten från 
Smålands fotbollsförbund som jag talade med. Deras förebyggande arbete i form av fy-
sisk närvaro stävjade troligen såsom de tänkt sig känslomässiga uttringar mot i första 
hand domaren. Detta kan förstås som att minoriteten, i kraft av möjligheten att utdela 
sanktioner som tidigare offentliggjorts liksom det faktum att de var eniga kunde påverka 
(Moscovici, 1985). Det innebär att enskilda spelare undslapp tråkningar. Enstaka hån-
fulla kommentarer riktade mot de spelarna i det egna laget hördes däremot vid några 
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tillfällen. Hur detta sätt att försöka påverka genom generella kommentarer till en grupp 
uppfattades av spelarna på plan eller på bänken kan inte kommenteras, men tystnaden 
hos spelarna och de anhöriga kan tolkas som att detta slags beteende föreföll rimligt i 
stridens heta. På samma sätt föreföll det för de allra flesta vara rimligt att tråka domaren 
eller tränaren eller de som för tillfället gick som linjedomare med hånfulla kommenta-
rer. Det föreföll därmed finnas en slags konformitet om denna typ av uttryck som de 
flesta höll sig till. Då majoriteten inte utsatte dessa tränare och i något fall anhörig för 
tryck (Hogg & Vaughan, 2005) kan förstås som att de gav uttryck för rimliga normer i 
anslutning till fotbollen.    

Lärdomar för engagerade vuxna 

Resultat visar att anhörigas engagemang till större delen består av givande, det vill säga 
uppmuntrande och stödjande engagemang (Fundberg, 2003). Detta överensstämmer 
med klassisk forskning (Skinner, Bandura) som visat att uppmuntran och belöning är 
överlägset hot och bestraffning vid lärande och beteendeförändring. Resultatet överens-
stämmer också, på ett annat sätt, med innehållet i Barnombudsmannens rapport (2009, 
s. 16) där 97 % av barnen i samma ålder som de som deltog i fotbullscupen upplevde 
sig tagna på allvar och respekterad i hemmen medan endast 46 % av barnen i samma 
ålder kände sig respekterade och tagna på allvar i idrottsföreningar. Generellt gav de 
anhöriga i denna studie support medan ledarna ställde krav. Emellertid förekom att an-
höriga liksom tränare och ledare använde krävande, bestraffande och i undantagsfall 
hånfulla tillrop vilket strider mot social och inlärningspsykologisk forskning. Det finns 
därför skäl att fortsätta utbildningsinsatser avseende värdegrund och vett och etikett för 
idrottsföräldrar. Ledare förefaller vara i behov av fortbildning i linje med idéer tidigare 
beskrivna av Fallby (2006) så att de agerar mera nyanserat och anhöriga förefaller vara i 
behov av stöd så att de fortsatt aktivera sig i sina barns idrottande på ett sätt som stimu-
lerar (Bogerius, 2010). På så att kan en balans upprätthålls och utvecklas så att fler barn 
och ungdomar provar på och fortsätter delta i idrottsföreningar (Barnombudsmannen, 
2009).   
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Bilaga 1. 
Hej! 

 
Detta brev avser att informera om en planerad studie av ungdomsledares och 
anhörigas engagemang i samband med flick- och pojkfotbollsmatcher som är 
tänkt att genomföras vid sommarens Bullerby cup i Vimmerby.    
Ungdomsledares och anhörigas engagemang är en ständigt aktuell fråga. I 
Barnombudsmannens senaste årsrapport, KOM NÄRMARE: Om att överbryg-
ga avståndet mellan barn och vuxna, från 2009 visas bland annat att endast 
hälften av de tillfrågade barnen i ålder så att de kunde deltagit i Bullerby cup 
kände sig respekterade och tagna på allvar i idrottsföreningar de är med i. Om 
detta går igen i lagledare och tränare för flick- och pojkfotbollslag vet vi inget 
om. Men det är något av det som den tänkta studien kanske kan belysa. Den 
skall ses som ett försök att skaffa oss fotbollsintresserade mera kunskap om vad 
och hur ungdomsledare och anhöriga pratar med våra och andras fotbollsspe-
lande barn.  
Det planerade projektet genomförs av Marcus Samuelsson, lärare och forskare i 
pedagogik vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings 
universitet.  Projektet är förankrat hos Svenska Fotbollförbundet som också del-
finansierat projektet.  
Utifrån de riktlinjer jag följer som forskare så informeras ni som deltagande 
klubb om ert frivilliga deltagande i den planerade studien. Ni informeras också 
om att jag kommer att delta som en öppen observatör, som vem som helst 
bland alla åskådare eller anhöriga.  
Jag kommer slumpvis, utifrån spelprogrammet, att följa flick- och pojklagsmat-
cher på de olika spelplatserna som används från det att cupen börjar till dess att 
den avslutas. Mitt deltagande sker på så sätt att jag skriver anteckningar, gör 
ljudupptagningar och i viss mån fotograferar det som sker inför, under och ef-
ter matcherna. Varje anhörigs eller ledares uttryck för engagemang avpersonifie-
ras när det samlas in. Avsikten är att så många som möjligt skall förbli utan 
möjlighet att känna igen i den färdiga studien som kommer att publiceras i nå-
gon form av rapport, vid Linköpings universitet eller Svenska Fotbollförbundet.  
Är det något ni funderar över så hoppas jag ni tar kontakta med mig via mail 
eller telefon.  
 
Vimmerby april 2009 
Marcus Samuelsson 
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