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Sammanfattning 

 

Syftet med arbetet var att undersöka hur innebandyspelare talar om sina samt lagets handlande 

och även att undersöka om det ligger sociala strukturer kring spelarnas handlingar kring fair 

play-idealet. Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie där fem innebandyspelare, 

som spelar i de serier som Dalarnas innebandyförbund administrerar, fick tala om handlande i 

matchsituationer. Resultatet av studien var att spelarna upplever att deras handlande styrs av 

lagets tankar och normer kring ett riktigt handlande. Det korrekta handlandet styrs av hur 

mycket nytta handlingen har för laget samt vad laget vinner på handlingen. Spelarna belyste 

också vikten av ett bra ledarskap samt att spelarna ser domaren som en symbol för rättvisa. 

Vidare talar spelarna om fair play som en tolkande praktik vilken produceras och 

reproduceras utifrån situationens natur. Slutsatsen blir därigenom att spelare handlar som ett 

resultat av vad laget anser legitimt. Detta påvisar också att den subjektiva tolkningen av fair 

play ligger inom ett normativt system som är finns inarbetat i laget och är därför en del av en 

social struktur.  

 

Nyckelord: Innebandy, Juste spel, Intervjustudie, Sociologi, Dalarnas Innebandyförbund 
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Abstract 
 

The aim with this paper was to inquire how floorball players talks about there and there teams 

deeds in game situations. The aim was also to inquire if some social structures have an effect 

on the player’s deeds around the fair play ideal. The study was made as an qualitative 

interview study there five floorball players, who playing in those leagues Dalarnas 

innebandyförbund administer, was allowed to speak around their deeds in game situations. 

The result of the paper was that the players experienced that there deeds was a result of the 

values and thoughts of the team. The correct deeds were ruled by how much benefits the team 

got from the deed. The players also mentioned the importance of a good leadership in the 

team and how the referee is a symbol of justice.  Further talks the player about how fair play 

produces and reproduces itself by how the nature of a specific situation is. The conclusion is 

that player makes deeds after what the team sees as legitimated. The conclusion shows also 

that the subjective 

 

construction of fair play is based in a system of norms that is a part of the 

team’s social structure. 

 
Keywords: Floorball, Fair play, Interview study, Sociology, Dalarnas Innebandyförbund 
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1. Inledning 
 
"I den 14:e minuten skadade sig Regginas Carlos Valdez och försökte sparka ut bollen för att få 
läkarvård. 
Ascolis Vincenzo Sommese verkade dock inte uppfatta situationen på samma sätt. Han plockade upp 
bollen och avancerade längs högerkanten. Trots protester från bortaspelarna, som slutade spela.  
Vincenzo Sommese slog ett inlägg som Mirko Antenucci skickade vidare i mål.  
1-0 till Ascoli. Då brakade helvetet löst. [...] Efter fem minuter av kaos tog Ascoli beslutet att låta 
Reggina få kvittera direkt på avspark. Biagio Pagano kunde enkelt vandra igenom hemmalagets 
försvar och skjuta 1-1. " (Bilaga 1) 
 

Genom sitt agerande i situationen ovan så bröt Sommense en oskriven socialt ideal som 

återfinns, inte bara inom fotbollen, utan i hela den internationella idrottsrörelsen. Detta ideal 

kallas i folkmun för 'fair play' och innebär att man ska uppträda och tävla på jämlika 

förhållanden. Fair play-ideal är i vissa fall en skriven regel genom exempelvis dopingregler, 

men kan också vara en oskriven regel som därför är lätt att tolka. Idrotten är samtidigt 

uppbyggd av ett antal skrivna regler som återfinns i respektive sports regelbok, samt av 

stadgar som fungerar som övergripande regler för all idrott.  Denna kontrast mellan skrivna 

regler och oskrivna regler är en del av tävlingsidrottens egentliga grund. För att göra 

tävlingsidrotten meningsfull så måste det finnas ett vinstintresse samtidigt som det måste 

finnas gränser för det önskade och oönskade. Här finns det dock ett problem för idrotten. 

Problemet är att vi människor producerar och om producerar sociala strukturer, som 

exempelvis fair play, vilket innebär att tolkningarna i den enskilda situationen kan skilja sig 

från individ och individ. Det som jag vill undersöka är egentligen inte fair play i sig utan jag 

vill undersöka hur spelare talar om sina handlingar på ett mer övergripande plan men jag 

kommer att använda mig av fair play som en sociologisk ingång i detta fenomen. Jag känner 

att arbetet kommer finna en klarare struktur om jag riktar in mig på en idrott och därför har 

jag valt att studera innebandyn. Valet av idrott är ganska naturlig för mig eftersom jag själv är 

aktiv – både som domare och spelare. Dessutom är innebandy är en ung sport som inte har 

belysts så mycket akademiskt vilket gör den är ett spännande att studera. 
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1.1 Syfte & Frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att få en inblick i hur innebandyspelare talar om deras samt 

lagets handlande. Syftet är också att undersöka om det ligger sociala strukturer bakom 

spelarnas handlingar kring fair play. 

 

 Hur talar innebandyspelare om sitt samt sitt lags handlande i matchsituationer? 

 Hur talar innebandyspelare om tolkningen av fair play? 

 

 

2. Disposition 
Detta arbete är strukturerat på följande sätt: 

Först kommer de teoretiska utgångspunkter som jag kommer utgå ifrån. Teoriavsnittet ligger 

till grund för utformandet av intervjufrågorna. För att sedan underlätta den som läser detta 

arbete väver jag samman teorierna i en slutsats så att jag tydligt belyser den röda tråd som 

ligger till grund för intervjufrågorna. Efter teoriavsnittet kommer ett metodavsnitt där jag 

redogör för vilka metoder jag använt mig av samt vilka etiska åtgärder som vidtagits. I 

resultat avsnittet kommer resultatet av studien behandlas med bland annat exakta citat. 

Slutligen knyts arbetet samman med en avsnitt avseende slutsats samt ett diskussionsavsnitt 

där litteratur, resultat samt mina egna tankar behandlas. 
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3. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer jag presentera tidigare forskning kring tre teman som är kopplade till 

mitt syfte och mina frågeställningar. Dessa är fair play, social sammanhållning och 

ledarskap.  

 

3.1 Fair Play 

Richard Guilianotti (2005) beskriver i sin bok Sport. A critical sociology hur fair play 

egentligen är en aspekt av en större diskussion om jämlikhet och rättvisa. Fair play bör ses 

som en rättviseprincip som har sitt ursprung i en idrottsligmiljö. Denna princip instiftades på 

internatskolor under 1800 talet i England för att fostra den blivande brittiska eliten. 

Guilianotti (2005) påstår därför att det finns både klass- och könperspektiv i grunden av fair 

play. Perspektivet av klass ligger i att det endast var överklass som hade råd att gå på 

internatskolorna där fair play praktiserades medan könperspektivet ligger i att det endast var 

män som var berättigade att delta inom idrotten. Fair play fungerade också som en central bit i 

den del av utbildningen som skulle lära dem att agera "kristet maskulint". 

Med Guilianotti (2005) som en historisk bakgrund till fair play så kommer jag nu presentera 

forskning som behandlar fair play i nutid.  

 

Oliver Leamen (1995) diskuterar, i sin artikel Cheating and Fair Play In Sports, om hur fusk 

kan vara en del av idrottens struktur eftersom både åskådare samt idrottare måste visa en 

hänsyn till att det kan förekomma fusk. Om uppfattningen är att fusk räknas som en del av 

spelet så bör det inte finnas några argument för att fusk skulle strida mot att tävla på ett juste 

sätt. Det skulle till och med finnas utrymme att argumentera för att den som fuskar bäst 

egentligen skulle vinna tävlingen. Leaman (1995) menar med det centrala med idrottens 

regelverk inte ligger i hur vi producerar rättvisa utan istället hur vi uppfattar reglerna. 

I boken The "hand of god"? Essays in the philisophy of sport talar Claudio M. Tamburrini 

(2000) om hur good sportsmensship är en definiering som inte är relaterat till fair play då 

detta handlande varken är reglerat av spelregler eller normer. 

I Riksidrottsförbundets (2007)  rapport Dopning: Personlighet, motiv och moral i idrotten 

behandlas dopingfrågan. Det centrala i rapporten ligger i hur personer som dopar sig beskrivs 

som överdrivet hängivna det idrottsliga idealet, vilket innebär att viktigaste för dem är att 
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vinna.  

 

3.2 Social sammanhållning 

Hassmén, Hassmén & Plate (2003) talar om hur begreppet laganda är liktydligt med 

begreppet sammanhållning. Lagandan förklaras som en dynamisk process vilket håller 

samman en grupp för att kunna nå gemensamma mål. Johan Svedberg (2007) behandlar, i sin 

bok Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap, George Herbert Mead's 

begrepp symbolisk interaktionism. Detta begrepp betyder att handlingar sker utifrån en 

komplicerad social helhet där både inre och yttre processer konstant pågår. Genom dessa 

processer grundas i att man måste se till en grupp för att förstå det handlande som individerna 

i gruppen utför. Samtidigt så pratar Svedberg (2007) om social spegling vilket innebär att 

individen formar sina uppfattningar och värderinga utifrån gruppen samt utifrån andras 

reaktioner och uppfattningar på hur individen uppträder. Svedberg fortsätter sedan med att 

diskutera hur individer skapar positiva självbilder genom att söka sig till grupper som 

bekräftar dem genom att dela samma livssyn och värderingar som denna. Detta skapar på 

längre sikt ett gemensamt meningsskapande vilket gör att individer känner samhörighet med 

varandra. 

 

Donelson R. Forsyth (1999) behandlar, sin bok Group dynamic, Kurt Lewins teori om group 

cohesion ((Svensk översättning gruppsammanhållning.) Författarens anm.). Lewin menar att 

sammanhållna grupper fungerar bättre än osammanhängande grupper. Individer i 

sammanhållna grupper driver inte ifrån varandra lika lätt som individer i grupper som saknar 

sammanhållning. Forsyth (1999) pratar också om att en grupp måste ha en viss grad av 

sammanhållning för att existera som grupp. 

 

 
3.3 Ledarskap 
 
Begreppet ledarskap kan tolkas på olika sätt beroende på det sammanhang som definitionen 

används i, vilket har resulterat i många definitioner inom många områden. Det som kan ses 

signifikativt mellan de flesta definitioner är att det finns en grundläggande process där en 

person avsiktlig försöker påverka en annan person eller en grupp (Yukl 2006). Inom 

ledarskapet finns det två olika rolltyper. Formella och informella ledare. Den formella ledaren 
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är en ledare som har fått en formell ledarroll av gruppen eller inom en organisation och en 

informell ledare är någon som har en stark inverkan på gruppen men ändå inte har en formell 

ledarroll. Detta exemplifieras i Hardy & Loughead (2005) där de drar pratar om att 

lagkaptenen inom ett idrottslag är en formell ledare då denna har fått en ledarroll av laget 

samtidigt som exempelvis målvakten i fotboll ofta är en informell ledare då denna ska styra 

försvarsspelet.  
 

Isberg (1991), skriver i sin bok Framgångsrik eller misslyckad, en studie om 

elittränarnas situation, att det är viktigt för elittränare i synnerhet och 

idrottledare i allmänhet att dela föreningens åsikter, och vise versa. De viktigaste 

punkterna gäller arbetssätt, spelidé och att laget når de mål som finns för dem. 

Det är även viktigt att spelarna förstår sig på tränaren och kan arbeta med dennes 

arbetssätt samtidigt som det är viktigt att ledaren känner till de strukturer och 

förhållningssätt som finns inom laget samt att denna inte går in för att bryta 

dessa förhållningssätt i en allt för stor skala då det kan uppstå oro inom laget. 

Därför förväntas det att tränaren tillsammans med laget lägger upp en plan om 

hur mål ska nås och hur man ska arbeta tillsammans för att nå dem.  
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4. Teori 
 

I boken 

4.1 Giddens struktureringsteori. 
The constitution of sociey – Outline of the theory of structuration

En struktur kan ses som ett medel för, men också ett resultat av, aktörers handlande. 

Det finns en dualitet mellan praktik och struktur, vilken Giddens nämner som ”the duality of 

structure”.  Denna dualitet innebär att strukturer fungerar som ramar för handlingar samtidigt 

som strukturerna är handlingarnas resultat. Strukturer och handlingar bildar tillsammans 

sociala mönster som bibehålls inom tid och rum genom att dessa utförs som rutiner. Dessa 

rutiner skapar sedan sociala mönster som i sin tur skapar sociala system. De sociala systemen 

tenderar till att skapa viss trygghet inom de mellanmänskliga relationerna. Dessa system 

regleras dock av regler som Giddens beskriver genom ”

 analyserar Anthony 

Giddens (1984) den motsättning som finns mellan den handlande aktören (individen) och 

dennes omgivande struktur (samhället). Giddens (1984) utgångspunkt i struktureringsteorin är 

att aktör och struktur bildar en helhet genom att samhället består av kompetenta, aktiva och 

reflekterande .individer som producerar och reproducerar den sociala praktiken. Giddens 

anser att samhällsvetenskapen har skiljt begreppen struktur från det mänskliga handlandet, 

som att aktör och struktur i sig är objektiva fenomen, vilket Giddens anser är felaktigt. Istället 

anser han att struktureringsprocessens meningsskapande ligger i att aktörer som möter andra 

aktörer ger struktur till det sociala medvetandet. 

... techniques or generanzed 

procedurs applied in the enactment/reproduction of social practies

Vidare diskuterar Giddens (1984) resurs begreppet vilket utgör de tillgångar som 

aktörer har för att kunna påverka situationer. Giddens specificerar sitt resursbegrepp till makt 

samt olika maktpositioner. Just olika maktperspektiv finns det alltid mellan aktörer menar 

Giddens (1984). Inom idrotten skulle ett sådant maktperspektiv kunna upplevas mellan en 

spelare och en domare då domaren innehar en maktposition då denna kan utdöma disciplinära 

straff i form av exempelvis utvisningar. Genom denna maktfördelning får båda aktörerna en 

social identitet. I det här fallet får domaren en dominerande position som ger privilegier 

” (Giddens 1984:21). 

Regler fungerar som en oskriven socialkodex som både uppstår och verkar i den vardagliga 

interaktionen. Reglerna finns till för att aktörer ska ha utrymme att interagera i sammanhang 

där aktörerna inte har en relation med varandra. 
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samtidigt som det medföljer förpliktelser (Giddens 1984). Domaren förväntas, utifrån sin 

makt position, kunna reglerna bättre än spelarna och även kunna tillämpa dem på ett sätt som 

är tillfredställande för spelarna. Dock så har också de som är underordnade (i det här fallet 

spelaren) möjlighet att påverka sin överordnade (domaren) genom att handla på ett oväntat 

sätt (Giddens 1984). Detta tyder på att distributionen av makt sker genom ömsesidig 

interaktion mellan aktörerna. Eftersom aktörers handlande producerar samt reproducerar 

praktiken och genom detta även de regler och resurser som ger form för det sociala livet så 

finns det alltid en möjlighet att agera på ett sätt som leder till förändring. 

Enligt Giddens (1979) bygger det mänskliga handlandet på flera olika former av 

medvetande. Giddens (1979) skiljer speciellt på två olika former av medvetande. Den första 

formen är ett praktiskt medvetande vilket styr aktörens handlande som sker genom olika 

rutiner. Giddens (1984) menar att det är viktigt att förstå detta praktiska medvetande för att 

sedan kunna förstå vad begreppet 'den sociala praktiken' betyder.  Vidare beskriver Giddens 

att det diskursiva medvetandet

 

 yttrar sig genom det aktören säger verbalt. Det diskursiva 

medvetandet kommer främst till uttryck när aktörer diskuterar eller reflekterar över dessas 

handlingar och det är främst genom det diskursiva medvetandet som aktörer kan förändra sina 

handlingsmönster (Giddens 1984). Att medvetandet har dessa två former innebär att aktörers 

handlingar – även om de till viss del är målinriktade och trots att aktörer ofta kan förklara 

varför de handlat som de gjort – inte alltid går att förutsäga då de också är resultat av en 

tidigare handling såtillvida som den senare som praktiskt medvetande ligger till grund för nya 

handlingar. Med andra ord är individers handlingar både strukturerade på den medvetna 

diskursiva nivån, och på den mer omedvetna praktiska nivån. 

4.2 Moral, norm och struktur 
 ”Moral goals, then, are those the object of which is society. To act morally is to act in terms 

of the collective interest” (Durkheim 2002:59). Med detta menar Durkheim att alla handlingar 

som kan klassas som moraliska handlingar utförs för att främja samhällets ideal framför 

individens. Durkheim (2002) påstår att en handling som enbart sker i syfte att endast 

privilegiera individen som utför handlingen ska denna inte klassas som en moralisk handling. 

Dock menar Durkheim (1993) att handlingen kan innebära ett egenintresse, men detta 

egenintresse får inte ligga till grund för handlingen. Durkheim (2002) anser också att en 

handling som styrts av ett negativt övervägande inte häller kan anses som en moralisk 
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handling eftersom en moralisk handling är en handling som utförs av individer oavsett 

konsekvenserna. Moralen bör därför inte ses som abstrakt då denna fyller en social funktion 

efter kollektiva behov (Durkheim 1993) och genom detta så länkar moralen samman individer 

till grupper inom vilka moralen fungerar som den bindande kraften (Durkheim 2002). 

 

En 

moralisk handling har två grundläggande egenskaper; den är dels förknippad med en 

förpliktelsekänsla samtidigt som samhället upplever handlingen önskvärd. Detta innebär att 

moralen är ett system av olika normer som bestämmer hur individer förväntas handla i vissa 

situationer (Durkheim 2002). När individer gör övertramp över de förpliktelser som moralen 

tillskriver riskerar individen disciplinära straff. Moralen är således ett handlingssystem av 

förpliktelser och normer som styr det mänskliga handlandet (Durkheim 2002). Då Giddens 

(1984), precis som Durkheim, talar om strukturer termer av moral och normer samt strukturer 

som bl.a. inbegriper värderingar och moral, anser jag att Giddens struktureringsteori samt 

Durkheims teori om moraliska handlingar går att kombinera i detta arbete. 

Per Nilsson (1993) skriver i sin avhandling 

4.3 Moral och idrott 
Fotboll och moralen – en studie av fyra allsvenska 

fotbollsföreningar om hur värderingar och normer produceras och formas i fyra allsvenska 

fotbollsföreningar. Nilsson behandlar också sin tes om att tävlingsidrotten bygger på två 

grundprinciper, dels så ska idrottaren prestera ett så bra resultat som möjligt samtidigt som 

denna ska spela efter spelets regler. Vidare skriver Nilsson om hur fotboll som idrottsgren 

skapades för att disciplinera och karaktärisera pojkar. Detta betyder att fotbollens historiska 

arv består av två principer, en fostrande och en konkurrensprincip. Den fostrande principen 

handlar om att spela fotboll på ett rent och värdigt sätt, samtidigt som konkurrensprincipen 

fungerar som en måttstock för att mäta moralen vilket skedde genom att mäta de idrottsliga 

insatserna. (Nilsson 1993) Slutligen behandlar Nilsson den debatt som förts inom 

Riksidrottsförbundet och Svenska Fotbollsförbundet, mellan slutet på 1960 till början av 1990 

talet, rörande spelarnas ökade odisciplinerade uppträdande med betoning på ökade 

våldstendenser och en allt mer bristande regelefterlevnad. Som resultat av denna debatt drar 

Nilsson slutsatsen att idrottens styrande organ anser att den ökande odisciplinen bör åtgärdas 

eftersom detta annars förändrar den disciplinerade idrottsliga moral som finns infogad i den 

svenska folkidrottsrörelsen. Nilsson menar att det effektivaste sättet att stävja ojuste och 

osportsligt spel är att bestraffa aktuell spelare och/eller aktuellt lag. 
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4.4 Slutsats 
Både Giddens (1984) och Durkheim (2002) pratar om hur strukturer binder samman moral 

och värderingar inom samhället samtidigt som Nilsson (1993) pratar om lagidrotten som en 

fostrande miljö. En klar likhet mellan Giddens och Durkheim är att båda pratar om att 

handlingar sker efter oskrivna sociala ramverk som ska fungerar som regler. Dessa regler 

reglerar det önskvärda och det som anses förbjudet. Nilsson pratar om hur fotbollen 

grundades för att kunna disciplinera unga pojkar. Nilsson belyser också den debatt som fördes 

om den ökande odisciplinen inom fotbollen och hur, om den inte stoppades, kunde förändra 

den positiva idrottsligamoralen. Aktörerna inom lagidrotten har alltså reproducerat de två 

principer som Nilsson beskriver vilket har resulterat i att konkurrensprincipen har fått en 

maktposition jämtemot den fostrande principen. Detta gör att individen (i detta fall spelaren) 

är beredd

 

 att "offra" sig för strukturen (laget) för strukturens bästa. Spelaren gör då, vad 

Durkheim (2002) beskriver, en moralisk handling då handlingen utförs för kollektivets bästa. I 

denna uppsats blir detta fokus på frågor om strukturers och normers plats avgörande. Det är 

de utövandes diskursiva reflektioner kring moralens plats i idrotten som studeras, liksom 

relationen mellan handling och struktur, samt inte minst spänningen mellan de normer som 

genomsyrar fair play å ena sidan och de som underligger strävan att vinna å den andra. 
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5. Metodologi 
 

5.1 Val av metod 
Denna studie är genomgående kvalitativ. Detta innebär att vikten finns inom det som det som 

sägs och inte i en kvantifiering av data. En kvalitativ undersöknings grund ligger i tolkningar 

och uppfattningar av en social verklighet, dock så är denna verklighet föränderligt. (Bryman 

2001) 

Mitt val av en kvalitativ undersökning grundar sig i fenomenets karaktär och därför lämpar 

det sig bäst med en kvalitativ intervjustudie. 

 

5.1.1 Kvalitativ Intervju 
Syftet med en kvalitativ intervju är att få fram den intervjuades åsikter och värderingar om ett 

specificerat ämne. Intervjuerna hjälper forskaren att få en inblick i dennes upplevelser, 

erfarenheter, drömmer, känslor och attityder. (May 2001) 

 

Pål Repstad (1998) skriver i Närhet och distans att det inte är problemfritt att använda sig av 

denna metod. Den huvudsakliga kritiken som han framför är att metoden är för idealistisk och 

individualiserad. Metoden lägger för mycket fokus på enskilda personers egna åsikter och 

uppfattningar istället för att belysa materiella och sociala strukturer. Steinar Kvale (1997) 

påpekar i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun att valet av metod ska ske efter vad 

syftet med intervjun är. När det handlar om att ta reda på frågor kring hur eller varför är den 

kvalitativa metoden den bästa metoden. 

 

5.2 Urval 
Urvalet har skett genom ett bekvämlighetsurval (Kvale 2007) där författaren efterfrågade 

eventuella respondenter via sin facebook. Detta resulterade i fem olika respondenter från olika 

föreningar. Samtliga spelare hör hemma i föreningar Dalarnas Innebandyförbunds 

seriesystem. 

 

Urvalet har skett efter två huvudkriterier. Det första kriteriet är att spelaren ska ha spelat minst 

30 matcher på seniornivå och det andra kriteriet är att spelaren inte dömer eller har dömt 
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någon sport. Grunden till dessa kriterier är att spelaren i fråga dels ska kunna ha erfarenhet 

från att spela seniorinnebandy samtidigt som att denna inte ska vara influerad av en 

domarkultur eftersom detta skulle kunna komma i konflikt med resultatet i studien och då 

speciellt delen om fair play. Vidare har jag valt att bara intervjua herrspelare till denna 

undersökning. Detta eftersom svaren skulle kunna skilja för mycket i och med de olika klimat 

som finns inom herr och daminnebandy. 

 

5.3 Genomförandet av intervjuerna. 
Kvale (2007) påpekar att sammanhanget intervjun sker i påverkar meningen och innehållet i 

svaren och bör därför ske på en plats som är bekant och neutral för båda parter. 

Valet av att göra kvalitativa intervjuer specificerades till att bli en semistrukturerad intervju 

genom att frågorna bäst blev besvarade med denna typ av intervju.  

En intervju med semistrukturerade frågor gör det möjligt för respondenterna att besvara 

frågorna i egna termer, vilket inte en intervju med strukturerade frågor tillåter, (May 2001) 

samtidigt som semistrukturerade intervjuer har en större struktur än fokuserade intervjuer 

vilket skapar en större jämförbarhet. (May 2001) Samtliga respondenter fick se tre stycken 

videoklipp från SSL (Svenskasuperligan) där de fick beskriva situationerna som visades. De 

fick också diskutera vad de tyckte om det de såg och reflektera över om spelaren på videon 

gjorde en, enligt dem, handling som skulle hjälpa laget eller om det var en handling som hade 

ett egensyfte hos spelaren. Utifrån dessa videoklipp samt en beskrivning av ett positivt och ett 

negativt innebandyminne så har respondenterna fått tala fritt och jag har endast bett dem 

utveckla de saker som kunde vara till vikt för detta arbete.   

För att få så uttömmande svar som möjligt anser Kvale (2007) att frågorna ska utformas på ett 

sätt så att frågan blir kort samtidigt som svaret blir så långt som möjligt. Vidare skriver Kvale 

(2007) att det är av storvikt för resultatet att den som utför intervjun verkar intresserad av 

respondentens berättelse. Samtliga intervjuer spelades in, efter samtycke, på en MP3 spelare 

för att jag som intervjuade skulle kunna koncentrera mig på att leda intervjun. 

 

 

5.4 Analyseringsmetod 
Ljudfilerna på MP3 spelaren transkriberades till ett skrivet dokument för att lättare kunna 
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analysera resultatet. När sedan alla intervjuer var transkriberade så kunde jag få en klarare 

bild samt se olika återkommande mönster i respondenternas berättelser. 

Citaten under varje rubrik har valts ut av mig för att kunna få ut ett klart och tydligt mönster i 

de fem intervjuerna vilket innebär en större validitet. Citaten är också valda för att kunna 

besvara frågeställningarna samt framhäva syftet med studien så bra som möjligt. 

 

 

5.5 Diskursanalys 
Eftersom analysen sker genom att se hur spelarna talar om handlingar så faller det sig 

naturligt att analysera detta med hjälp av en diskursanalys. Winter Jørgensen & Phillips 

(2000:7) beskriver diskursteorier som ”ett bestämt sätt tala om och förstå världen (eller ett 

utsnitt av världen)”. Diskursteori kan alltså tolkas som en sorts språkteori som förklarar hur vi 

ser världen/vår verklighet. Winter Jørgensen & Phillips (2000) talar också om hur det finns en 

diskursordning. Denna diskursordning består av flera parallella diskurser där alla är 

verksamma. Dock så finns det ofta en diskurs som är starkare än de andra.  

En diskurs är alltså en form av handling som belyser det förhållande som finns mellan social 

praktik och social struktur. Fairclough talar om hur diskurser har tre olika språkliga funktioner 

som, genom ett samspel, påverkar varandra i samtliga tre funktioner. Dessa redovisas nedan.  

(Winter Jørgensen & Phillips 2000) 

 

Ideationella funktionen: Den ideationella funktionen bidrar till konstruerade tro- och 

tankesystem inom diskursen 

Identitetsfunktionen: Då diskurser konstruerar social identitet så erbjuds olika subjektspositioner 

till olika aktörer vilket visar på en identitetsfunktion.  

Relationella funktionen: Detta belyser hur diskursen kan användas som medel för att konstruera 

sociala relationer för aktörerna inom denna. Exempelvis kan den användas för att förstärka 

skillnader mellan kulturer. 

 

5.6 Etiska överväganden 
Samtliga respondenter blev informerade om Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav för 

forskning inom det humanistiska-samhällsvetenskapliga forskningsområdet. Det första kravet 
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är konfidentialitetskravet vilket infriades genom att medverkan i denna forskning inte, under 

några omständigheter, röjer respondenternas identitet. Det är endast författaren av detta arbete 

som vet identiteten på respondenterna och samtliga ljudinspelningar kommer att raderas när detta 

arbete är godkänt. Krav nummer två är nyttjandekravet som infrias genom att deras medverkande 

endast kommer att användas i detta arbete. Det tredje kravet är informationskravet vilket infriats 

genom att respondenten har blivit informerad om studiens innebörd och syfte. Det sista kravet är 

samtyckeskravet vilket infriats genom att respondenten medverkade frivilligt samt att 

respondenten fick dra tillbaka sina uppgifter om denna ville. 

Dessa fyra huvudkrav är till för att underlätta samt skydda intervjupersonernas personliga 

integritet och identitet. Målet med intervjun var att få respondenterna att öppna sig och ge så 

rikliga svar som möjligt kring de frågeställningar som framfördes vilket kräver ett skyddande 

element för respondenterna. Genom detta ska inte respondenterna behöva stå till svars för de 

uppgifter de lämnat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

6. Resultat 
Här presenteras studiens resultat vilket alltså är de subjektiva uppfattningarna kring 

handlingar för innebandyspelare. Resultatet är strukturerat efter sex olika teman vilket var 

och ett av dem presenterar centrala tankegångar hur respondenterna.  I resultatet benämns 

mina intervjupersoner som respondenter och hänvisas som, exempelvis R1, vilket betyder 

"Respondent 1". 

 

6.1 Handling, norm och lagsammanhållning 

Att ha tydliga regler, både formella och informella, anses som en viktig bit i skapandet av ett 

normativt system. Detta system ligger sedan till grund för de ramar som spelarna har att 

förhålla sig till i situationer inom innebandyn, men även utanför planen. Två av 

respondenterna talade om att deras föreningar hade tagit fram policydokument som beskriver 

hur föreningen ser på vissa situationer och hur denna förhåller sig till de situationerna. 
 

Efter allt som hänt med Patrik Sjöberg och det där så tycker vi i [...] att det är viktigt med 

tydliga regler hur man förhåller sig till saker som inte hör till innebandyn [...] detta är 

kanske lite mer inriktat mot jobbet mot ungarna som lirar, men jag som spelar i a-laget 

fungerar ändå som en förebild för dem. (R5) 

 
När jag kom till klubben fick alla skriva på ett spelarkontrakt som bland annat innebar 

att man skulle följa någon värdegrund. Det var första gången jag någonsin hört talas 

om något sådant, men när jag fick läsa det så verkade den faktiskt riktigt bra. [...] 

värdegrunden handlade bland annat om att vi inte fick spela bakis och att vi typ inte 

fick kalla någon för rasistiska ord. (R4) 

 

Inom matchsituationer så finns också normer som spelare förväntas följa. Dessa regler är, i 

motsats till exemplen ovan, ofta inte formella utan fungerar istället genom ett samspel mellan 

spelarna i ett lag och skapar genom det en lagsammanhållning kring dessa regler. 

Respondenterna talar inte ordagrant om normer, men de pratar istället om hur de är rädda att 

bli disciplinärt bestraffade ifall de inte gör det som förväntades av dem. 

 
Om någon i laget inte jobbade hem ordentligt efter att vi tappat bollen och de andra 

kontrar hade jag varit vansinnig. Man ska jobba hem, har man ork att anfalla ska 
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man också ha ork att försvara. [...] samtidigt som jag förväntar mig att mina 

lagkamrater jobbar hem ordentligt så måste jag också göra det samma, jag kan inte 

kräva något av någon annan och skita i att göra samma sak själv. Det funkar bara 

inte, det blir inte bra. (R5) 

 

I exemplet ovan så förklarar R5 vad som anses normativt för hans lag i en specifik 

situation. Normen att jobba hem fungerar som en tumregel för hur spelarna ska bete sig 

i en situation där laget tappar bollen i ett farligt läge. Normer fungerar som komplement 

till de skrivna reglerna som reglerar hur idrotten ska bedrivas. De normativa systemen 

finns till för att reglera och precisera de förväntningar som spelarna har på sig från 

andra, men även de förväntningar spelarna har på andra. 
 

Det bästa med att spela innebandy är egentligen inte sporten i sig fast visst är det 

roligt att spela. Men det jag tycker är viktigast är att man är ett gäng som här jävligt 

roligt ihop. [...] att vinna är egentligen inte så viktigt i längden, men för stunden är 

det det viktigaste i världen. [...] man kan bli jävligt förbannad på sina lagkompisar 

under match men efteråt ska man kunna vara polare igen. Jag försöker iallafall 

släppa det som hänt under matchen. För alla gör fel ibland. (R1) 

 

Lagsammanhållningen fungerar alltså som en drivande social kraft som produceras 

inom ett lag med samma mål, exempelvis att vinna matcher, men har också en funktion 

i att upprätthålla en social ordning. 

 

6.2 Handling och ledarskap 

En stark ledare har egenskapen av att påverka de sociala normerna i dennas omgivning. 

Respondenterna talar om hur en stark ledargestalt tenderar att, till viss del, kunna styra deras 

beteenden. Genom att ha ledare som skapar tydliga gränser genom sitt ledarskap och får laget 

att verka under samma regler så stärks lagsammanhållningen vilket i sin tur gör att lagets 

normativa system förstärks. 

 
Jag tycker att det är viktigt med en ledare som visa vem som bestämmer och styr 

träningarna på ett bra sätt. Men jag tycker det är minst lika viktigt med spelare som kan leda 

laget. Typ som en lagkapten. Jag vill ha en lagkapten som kan bestämma på planen och kan 
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ta lite mer ansvar i övningar på träningarna. (R5) 

 
Det är viktigt med en bra coach. Det är ju coachen som lägger vår gameplan och ser till att 

den följs. Coachen ska också vara en person som alla spelare lyssnar på och kan se upp till. 

Han ska också ha kunskap om spelsystem och sådant. (R1) 

 

Ledarskapet på match är minst lika viktigt som det som coacherna förmedlar på 

träningarna. Under träningarna så formas lagets grund och ledarna hjälper laget att 

forma det normativa system som sedan används på matcherna. Dock anser 

respondenterna att klimatet på en träning ska vara mer lättsamt än på en match. Detta 

eftersom det annars skulle kunna bli påfrestande för lagsammanhållningen. 
 

Matchsituationer och situationer på träningar skiljer sig ganska mycket åt. På träning 

kommer aldrig de där idiotsakerna som kommer på match och stämningen på 

träningarna känns mer lugn än de som är på matchen då man möter ett lag som bara vill 

köra över både mig och mitt lag, det kan jag ju inte acceptera. Då är det krig. (R2) 

 

6.3 Handling för kollektivet 

Respondenterna talade om hur vissa handlingar utförs för lagets bästa! Faktum är att deras tal 

om handlingar som sker för kollektivet fungerar som en legitimerande kraft som tillåter 

spelare att töja på spelet regler. Om det då är så att en handling bryter mot spelets regler så 

ligger ändå handlingen inom ramarna för det normativa system som spelarna förväntas följa. 
 

En utvisning som tas för laget tycker jag är okej. Exempelvis ifall en spelare får öppet 

mål så tycker jag att det är min plikt som back att göra allt för att förhindra ett mål även 

om jag får en straff emot mig. Missar han straffen så har jag ju vunnit, jag har räddat 

mitt lag liksom, sen om det blir mål på straffen är det whatever. Då har jag iallafall 

försökt rädda upp situationen. (R3) 

 

Således är det handlingar som främjar laget som anses normativa. Respondenterna talar också 

om "bra och dåliga" utvisningar och menar med detta att en utvisning som tas i syfte för att 

förhindra att laget får en nackdel i spelet anses som en bra utvisning samtidigt som 

utvisningar som inte ger laget någonting anses som en dålig utvisning. 
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Handlandet behöver inte i sig vara något som främjar laget sportsligt, utan kan istället vinna 

ett socialt syfte. 

 
 

Jag gillar inte spelare som ska vara på målvakten i var och vartannat anfall. [...] att 

försvara målvakten tycker jag skulle vara tillåtet, även fysiskt. Se på NHL 

tillexempel. Är någon på målvakterna där får spelaren kämpa för att inte få spö av 

målvaktens utespelare, så tycker jag att det skulle vara inom innebandyn med. 

Kanske inte med knytnävsslag och så, men att man liksom får dra undan spelaren 

eller putta undan honom. (R1) 

 

Dessa handlingar främjar inte laget sportsligt eftersom den inte ger laget en fördel i spelet 

men samtidigt så kan laget gynnas av handlandet genom att utespelarna ser till att målvakten 

kan utföra sitt arbete ostört. Genom detta stärks dock lagsammanhållningen vilket i sig kan 

anses legitimt. Detta kan jag koppla till det respondenterna talade om när de beskrev hur laget 

fungerar en symbol för deras värderingar och handlingar i matchsituationer. Exempelvis om 

domaren har blåst av spelet för att bollen har gått sönder eller om en spelare har blivit skadad. 

 
Alltså om en domare typ blir i vägen för spelet eller om han blåser av spelet när någon 

gjort illa sig så är det självklart att det lag som hade bollen ska få denna tillbaka. 

Domaren ska ju inte ge något lag en fördel. Vi spelar alltid tillbaka bollen till 

motståndarna ifall vi ansåg att de hade bollen eller om domaren säger åt oss att göra det. 

Jag räknar då med att det andra laget gör det samma, det hör till spelet. (R2) 

 

Ett annat exempel finns i berättelsen från respondenter som bytt förening. De talar då om 

hur föreningen i har förändrat deras handlande. 

 
När jag var junior så bröt jag förening för att kunna utvecklas mer i mitt spel. Jag spelade 

några år i den föreningen och bröt sen till en annan igen, till den förening som jag är i nu. 

[...] en sjuk sak som jag upptäckte var att min andra förening, den jag spelade i som 

junior, egentligen skiter i hur vi spelare tyckte om vårt spelsystem och våra tränare. Man 

blev typ utsparkad om man inte följde det de ansåg rätt. (R3) 
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Situationernas karaktär är väldigt skilda men samma budskap ligger i dem. Båda 

handlingarna speglar hur lagets kollektiva åsikt är viktigare än spelarens individuella 

åsikt. Respondenterna talar om hur handlingar som sker emot både mot formella regler 

men även mot normen av fair play ibland anses legitima. Spelare förvantas att bryta mot 

reglerna för att exempelvis genom att förhindra en målchans, men genom detta bryter de 

också mot en del av fair play idealet eftersom spelaren uppmanas att fuska för att ge 

laget ett spelmässigt övertag. 

 

6.4 Handling och individ 

För att handlandet ska ske normativt ska lagets bästa vara det primära målet. Men det finns 

också handlingar som utför utifrån spelarens egna intressen, vilka ibland kan hamna i konflikt 

med lagets. 

Exempelvis så får en skicklig spelare som har speciella egenskaper ofta, till viss del, gå 

utanför lagets upplagda taktik för att laget ska kunna få ut så mycket som möjligt av spelarens 

kapacitet, så länge som dess effekter inte får negativ inverkan på laget. 

 
Jag tycker att en ledare som inte tillåter offensivt skickliga spelare använda sina kunskaper 

för att kunna skapa lägen för sig själv eller för andra. Dock är det värsta jag vet divor som 

tror att de är så jävla bra bara för att de har en viss talang [...] om de använder sina 

kunskaper framåt är okej. Men jobbar de inte hem så bryter helvetet ut. Då har de svikit 

laget. (R2) 

 

Alltså så ses individuella handlingar som något bra i ett läge då laget anfaller samtidigt 

som laget missgynnas av individualism i försvarsspelet. Alla spelare förväntas göra ett 

gediget defensivt arbete där de ska jobba som ett kollektiv samtidigt som anfallsspelet 

ger spelare möjlighet att chansa lite mer och köra mer själv.  

Respondenternas sätt att tala om individuella handlingar får mig att se ett negativt 

mönster i uppfattningen av individuella insatser. Det talas om mest handlar om onödiga 

utvisningar, individuella misstag och spelare som skapar en anomi inom laget genom att 

de, vid upprepade tillfällen, inte följer de regler som laget gemensamt kommit överrens 

om. 
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Det finns spelare i varje lag som jämt och ständigt drar på sig massa onödiga utvisningar. 

Det är ofta samma spelare som också skapar bråk på träningar och är allmänt jobbiga. [...] 

spelare som håller på och jävlas hela tiden förstör bara för laget. Det är så tråkigt att förlora 

matcher tack vare att folk inte kan hålla käften utan ska gnälla på domaren hela tiden! (R4) 

 

En allmän uppfattning kring respondenterna är att många matcher avgörs när någon 

spelare är utvisad. 

 
Det värsta sättet att förlora matcher på är när en spelare gör något dåligt. Visst, att en felpass 

slås fel händer och det kan jag köpa. Men att hålla på med massa efterslängar eller snacka 

sig till utvisningar tycker jag visar på en avsaknad av respekt mot oss andra i laget. (R2) 

 

6.5 Att spela juste och att vilja vinna 

Respekten för medspelarna men även motspelarna skapar ett klart mönster mellan 

respondenternas berättelser. Samtliga anser också att det är viktigt att spela juste, men 

vad som anses juste skiljer sig från person till person.   

 

I ett av videoklippen som spelades upp i början av intervjuen är det centrala att en spelare har 

skadat sig och motståndarlaget anfaller samtidigt som spelaren i fråga, vad det verkar, vrider 

sig i smärtor.  Detta klipp var det som i särklass hade flest svar som skilde sig från varandra. 

Det andra klippet innehöll ett friläge där en spelare håller i motståndaren och i det sista 

klippet så är det en spelare slår en motståndarspelare med en knytnäve i magen. 

Jag hade en baktanke när jag valde ut videoklippen. Jag ville se hur stor skillnaden var i 

bedömningen av ett handlande mellan en situation som det finns klara regler för i regelboken 

och en oskriven regel som, i detta fall, fair play. 

Skillnaden var stor. I situationen med friläget tyckte samtliga respondenter att det skulle bli 

straffslag för och i klippet med knytnäven i magen ansåg fyra av respondenterna att det 

grövsta straffet som går att utdöma skulle utdömas, nämligen matchstraff 3 och en respondent 

tyckte att det räckte med 5 minuters utvisning. Men när det gällde situationen med spelaren 

som låg skadad, vilken aktualiserar frågan om fair play, skiljde sig resultaten avsevärt. R2 & 

R5 tyckte att domaren skulle blåsa av spelet för skada. R3 & R4 ansåg att laget som anföll 

skulle få slutföra sitt anfall och å skulle domaren blåsa av när detta var över och R1 ansåg att 
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spelaren som låg skadad inte alls var skadad utan att han bara simulerade en skada för att 

förhindra motståndarnas anfall. 

 

Här infaller en konflikt mellan uppfattningen av att spela just och att vilja vinna. Genom 

kontrasten mellan dessa två värderingar dras en gräns över vad spelararen uppfattar är 

legitimt. När vi ser på dessa situationer utifrån så finns det en norm som styr över hur vi 

tolkar och uppfattar en situation. När det istället sker i praktiken så förskjuts normen till ett 

individuellt plan där individen ska avgöra vad som är juste eller inte. 

 

Normen om fair play är alltså högst subjektiv utifrån den situation som inträffat. Simulerar 

spelaren en skada så är det legitimt att fortsätta eftersom spelaren i fråga försöker vinna en 

spelmässig fördel genom att försöka få domaren att blåsa av spelet, eller få en spelare att spela 

ut bollen. Här säger alltså normen att det som är juste är att spela vidare och det ojusta blir att 

avbryta. Detta lämnar ett stort utrymme för individen att tolka om en handling är fair eller 

inte. Handlingen är legitim om spelaren verkligen filmar, men om han är skadad är spelarens 

handling ett brott mot fair play-idealet. Det anses också okej att tillåta spelet fortsätta ifall 

domaren ger klartecken för det. Det sker alltså en tolkande praktik som innebär att tolkningar 

står mot tolkningar där vi kan anta att tolkningarna är relaterade till lagets intresse. 

 

 

6.6 Domarens roll, fair play och rättvisa 

En central del av fair play berör det sätt som spelare förhåller sig till domare. De 

påtryckningar som domare utsätts för anses som problematiskt för lagidrotten men är 

samtidigt ständigt närvarande inslag i matchsituationer. I sina berättelser talar respondenterna 

om hur en domare, medvetet och omedvetet, kan påverka deras handlingar genom domslut 

som dessa tar. Domaren är något som respondenterna inte anser sig kunna styra över i det 

stora hela, men samtidigt så är man medvetna om att det går att påverka domarens framtida 

beslut genom att överdriva situationer eller göra tydliga utspel som syftar till att visa sin åsikt 

för domaren. 

 
Det är sjukt svårt att spela med domare som inte kan prata med spelarna utan måste visa 

sig duktig genom att plocka massa utvisningar hela tiden. [...] det blir lätt så att man blir 
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grinig när man inte fått ett domslut med sig och när man inte kan ta ut det på domaren 

utan att bli utvisad så blir det lätt så att man går in lite väl tufft i en situation istället. 

(R3) 

 
Det är klart att man försöker påverka domsluten om man kan. Sålänge man inte åker på 

nått skit som påverkar laget så tycker jag att det är grönt att tjata lite på dem. (R1) 

 

Spelarnas syn på domare är alltså att denna ska vara en symbol för det som är rättvist och 

sant. Domaren ska upprätthålla sanningen kring fair play och beivra regelbrott som gör 

tydliga övertramp på dessa. Samtidigt ska domaren kunna vara kommunikativ på ett sätt som 

främjar spelets bästa och hjälper spelarna att spela juste. Frågan om rättvisa är dock subjektiv 

då denna rättvisa nyanseras olika beroende på situation. Domare förväntas bedöma situationer 

så att spelförstörande moment renderar i disciplinära straff samtidigt som att denna förväntas 

att ha en högre bedömningsnivå i slutet av matcherna. 

 
Det finns domare som går in och ska plocka en skit utvisning i sena skeden av 

matcherna. [...] för att domaren ska få plocka en utvisning med två minuter kvar i en 

jämn match ska det vara, i princip, ett mordförsök. Men att plocka en avståndsutvisning 

((När en spelare står närmre än 3 meter på ett inslag/frislag.) Författarens anmärkning) 

är bara dåligt, då vill domaren avgöra matchen. (R4) 

 
Normen om fair play reproduceras alltså under matchens gång då spelarna accepterar att 

domare tillåter mer i slutet av matcherna än vad de tillåtit tidigare under matchen. Detta gör 

att det finns ännu en tolkning på rent spel, nämligen tidsaspekten. Tolkningarna av fair play 

skiljer sig alltså över tid och rum. En förseelse som lagen anser är utvisning i första perioden 

behöver nödvändigtvis inte betyda att de håller med om samma förseelse i slutet av en match. 

Spelarnas uppfattning om fair play avtar samtidigt som 'viljan att vinna' snarare tilltar desto 

längre matchen lider. Detta bevisar därför att normen om fair play produceras och 

reproduceras utifrån situation och tid. 

 
6.7 Slutsats 

För att en handling ska anses legitim så ska den gen en fördel till laget då detta anses som att 
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handla för lagets bästa. Detta gäller i högsta grad hur spelaren upplever och tolkat fair play. 

När spelarna praktiserar fair play så produceras tolkningen efter vad som anses fair i en 

situation för att sedan reproduceras till nästa situation. Genom detta producerande och 

reproducerande i kontrast till att spelarens handlingar styrs av lagets intressen så drar jag 

slutsatsen att syftet i de handlingar som individen utför ligger i att visa en moral mot laget 

som struktur. För att bli accepterad av laget måste spelarna regelbundet visa att spelaren är 

villig att handla utifrån den kollektiva vinningen även om detta är direkt missgynnande för 

spelaren. Dessa förväntningar fungerar som en press där spelarna är rädda för att få 

disciplinära bestraffningar om inte lagets intressen beaktas före spelarens egna.  

Ett starkt ledarskap formar de normer som reglerar handlingarnas riktighet. För att hålla 

samman laget som en socialgrupp så används ledarskapet som en medlande part mellan 

individerna. Ledaren, vilket nödvändigtvis inte behöver vara en tränare, fungerar som en 

sammanhållande kraft som lagsammanhållningen byggs runt. Lagsammanhållningen fungerar 

som en måttstock över hur starka lagets sociala stukturer är. En stark lagsammanhållning 

indikerar på en stark social struktur och visar också för spelarna hur mycket som förväntas av 

dem i sitt handlande. 

 

I de videoklipp jag visade det sig att situationernas riktighet handlade om individens 

subjektiva uppfattningar. Samtliga respondenter såg på samma situation och fick tala om 

denna i termer av handling och fair play. Det visade sig att situationerna som inträffar i 

matcherna tolkas utifrån den bakgrundsinformation man har samt vad man har uppfattat som 

bakgrund till situationen. Alltså kan spelaren tolka situationen annorlunda än den resterande 

delen av laget eftersom spelaren i fråga har annan bakgrundsinformation om händelsen. Detta 

ger också effekt på dennas handlande då denna reproducerar de värderingar som laget har och 

tar ett beslut som resterande del av laget föraktar, eftersom dessa har en annan bild av 

situationen. Hur spelarna tolkar en situation beror också på situationens tid och rum. Sker en 

situation i början av matchen som anses vara en utvisning så behöver detta inte automatiskt 

betyda att laget anser att det är en utvisning i slutet av matchen. Denna motsättning ligger 

grundade i 'viljan att vinna' som fungerar som en växelverkan med fair play och tenderar i att 

ta överhand desto mindre tid det är kvar av matchen. 
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7. Diskussion 
I denna del av studien kommer det presenteras en metoddiskussion som har till syfta att 

presentera hur metoden, urvalet och arbetssättet har inverkat på pålitligheten och 

tillförlitligheten. Sedan kommer det komma en resultatdiskussion som diskuterar hur de olika 

teorierna och resultatet hänger samman för att slutligen dra slutsatser som syftar att besvara 

mina frågeställningar.   

 

7.1 Metoddiskussion 

Under denna del av studien kommer jag diskutera för- och nackdelar med mitt metodval. Som 

jag skrev i inledningen så både spelar jag själv innebandy samt även har en roll som domare. 

Jag nämner detta för att betona att jag bär med mig historiska erfarenheter in i arbetet. Dock 

har intervjufrågorna utformats på ett sätt som tillåter respondenterna diskutera relativt fritt 

kring frågan. Jag har dock medvetet lett spelarna in i reflektioner om sina egna handlingar för 

att lättare kunna besvara mitt syfte samt mina frågeställningar. Detta har visserligen gett en 

inverkan på arbetet, men jag har sett till att inte påverka respondenternas berättelser när de 

börjat berätta om ett fenomen, jag har mer ställt frågor för att få in dem på specifika ämnen. 

 

Valet i att göra en intervjustudie grundar sig i att jag ansåg att fenomenets natur lättast 

fångades upp genom att innebandyspelare själva fick berätta om hur de upplevde sitt 

handlande. En risk som finns under intervjuer är att intervjuledarens subjektiva värderingar 

influerar de frågor som han/hon ställer vilket skulle göra en stor inverkan på resultatet. Det är 

också svårt att vara neutral som forskare eftersom faktorer som kroppspråk och röstläge kan 

få inverkan på hur respondenter svarar. Därför anser jag att det är viktigt att lägga 

intervjuguiden som en bilaga till arbetet då läsaren får göra en egen bedömning av studiens 

tillförlitlighet. Med vetskapen om att respondenterna kan modifiera frågorna efter vad de tror 

är det "rätta" svaret så är det viktigt att redovisa strukturerna mellan intervjuerna så långt som 

det är möjligt. 
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7.2 Teoridiskussion 

Teoridiskussionen kommer behandla hur bra mina teoretiska ramar stämmer in på resultatet. 

Jag kommer behandla var och en av de tre teorierna var för sig för att ge en djupare inblick i 

hur dessa hänger samman med resultatet för att sedan skriva de slutsatser jag kommit till i 

detta arbete. 

 

7.2.1 Giddens struktureringsteori 

Giddens (1984) pratar om hur den dualitet mellan struktur och aktör som tillsammans skapar 

en helhet i samhället. Genom samverkan mellan struktur och aktör skapas en social praktik. 

Denna sociala praktik upprättshålls genom att strukturerna skapar ramverk som aktörerna 

samtidigt som strukturerna är handlingarnas resultat. Respondenterna i studien talar om hur 

deras handlande ska ske på ett sådant sätt så att laget får en så positiv effekt av det som 

möjligt. Den sociala praktik som skapas i interaktionen mellan spelare och lag legitimerar 

också handlingar som är tydliga brott mot både formella och informella regelverk. Vidare så 

talar respondenterna om hur det finns tydliga åsikter om vad som förväntas göra av spelare. 

Giddens (1984) pratar om rutiner som ligger till en grund för hur sociala system bildas och 

skapar en social trygghet. 

Respondenterna talade om lagsammanhållning som ett sådant mönster. Graden av 

lagsammanhållning har en betydande del i hur spelarna tolkar normerna och i vilken 

utsträckning som spelaren är beredd att gå för att göra det som anses bäst för laget. Vidare 

diskuterar Giddens (1984) resurs begreppet som innebär vilka resurser spelarna har för att 

kunna påverka tagna beslut, bland annat att genom handlingar reproducera normerna som 

ligger till grund för lagsammanhållningen. I resultatet av studien så presenterade jag hur fair 

play produceras och reproduceras genom de tolkningar som spelare drar i situationer. Detta 

stämmer bra in på Giddens resursbegrepp eftersom spelaren påverkar sin egen verklighet och 

agerar på ett sätt som förändrar fair play-ideal i den specifika situationen. 

Slutligen talar Giddens (1984) om hur det mänskor handlar efter två sorters medvetande. Ett 

praktiskt medvetande och ett diskursivt medvetande. Dessa medvetanden fungerar som 

förklaringsmodeller över aktörers handlingar. Det praktiska medvetandet fungerar genom att 

aktörerna gör något som är inlärt och denna inte behöver tänka på för att göra samtidigt som 

det diskursiva medvetandet framkommer genom det som aktörer verbalt utrycker och 
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reflekterar kring. Det är just detta diskursiva medvetande som detta arbete är uppbyggt kring 

eftersom spelarna har fått reflektera och tala om hur deras handlande ter sig under 

matchsituationer samt hur dessa upplever deras praktiska handlande under match. 

 

7.2.2 Moral, normer och strukturen 

Durkheim (2002) behandlar hur handlingar kan ske på en moraliskgrund om handlingarna 

utförs för att främja ett samhälle eller en grupp och inte individen som utför handlingen. Den 

moraliska handlingens grund ska alltså inte ligga i ett huvudsakligt egenintresse utan ska 

betraktas som en handling vilken utförs för en grupps räkning. Det får dock finnas ett värde i 

handlingen för individen, men det primära är alltså att främja ett kollektiv. Respondenterna 

tala om hur utvisningar anses legitima eller inte beroende på varför handlingen som resulterar 

i utvisningen utförs. Om spelarens mål med utvisningen var att ge laget en spelmässig fördel 

ses som en "bra" utvisning.  Laget legitimerar då denna och detta resulterar i att spelaren 

utfört en moralisk handling. Men om utvisningen är av en sådan karaktär att den inte ger 

någon vinning till laget anses det som "dålig" utvisning som spelaren tar för antingen ett 

egenvinnande syfte eller i brist på respekt för dennas lag. Durkheim (2002) pratar också om 

hur handlingens bakgrund är en känsla av förpliktelse som gör att spelaren känner sig tvungen 

att utföra vissa handlingar för att inte svika sitt lag. Ett exempel på en sådan handling är det 

exempel som tas upp under kapitlet Handling och individ där respondent två (R2) pratar om 

hur en spelares skicklighet offensivt inte påverkar dennas plikt att jobba hem. Om spelaren 

inte följer de förväntningar som förväntas av denna så riskerar spelaren disciplinära straff för 

sina överträdelser jämtemot lagets moraliska normer. 

 

7.2.3 Moral och idrott 

Nilsson (1993) talar om hur tävlingsidrotten vilar på två principer, den ena är 

konkurrensprincipen som ligger till grund får vår vilja att vinna och den andra är en fostrande 

princip. Konkurrensprincipen har historiskt sätt använd för att mäta moralen hos unga 

pojkar/män genom att uppskatta denna emot de idrottsliga insatser som utfördes samtidigt 

som den frostande principen ligger i att man ska vinna på ett juste och rent sätt. Dessa två 

principer kommer upp som en kontrast när respondenterna talar om hur synen på fair play 

förändras över tid och rum. Alltså tar konkurrensprincipen över mer och mer desto längre 

matchen lider. Detta påverkar också spelarnas handlingar eftersom fair play-ideal trycks 
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undan mer och mer under matchens gång för att istället övergå i handlingar som utförs för 

lagets vinnings skull. 

Vidare diskuterar Nilsson (1993) om den diskussion om allt sämre disciplin från spelare 

mellan varandra där de styrande organen införde hårdare bestraffningar för de grövsta 

regelbrotten för att inte förändra den idrottsmoraliska grunden. Nilsson anser att det bästa 

sättet att få spelare att följa regler är att hota med en bestraffning för både spelare och lag. 

Denna idrottsliga moral är subjektiv och extremt svårtolkad eftersom moralen produceras och 

reproduceras konstant efter handlingar som sker och vad som anses normativt i situationen 

vilket även respondenterna talade om i sina berättelser kring videoklippen som visades. 

 

 

7.3 Tidigare forskning 

I den tidigare forskningen tog jag upp tre teman som kunde relatera till det uppsatsen kom att 

behandla. Dessa var fair play, social sammanhållning och ledarskap. Dessa tre teman har 

också behandlats på ett eller annat sätt. Fair play behandlades genom att respondenterna fick, 

dels se på ett videoklipp från en bedömningsvideo och där reflektera samt aktualisera hur 

dessa ser på situationerna. Sedan övergick berättelserna i att prata om hur laget legitimerar 

handlingar utifrån handlingarnas syfte samt hur laget får vinning av detta. Detta leder i sin tur 

berättelsen till hur den sociala sammanhållningen inom laget påverkar spelarnas beslut och 

hur laget producerat ett normativt system som reglerar vad som anses legitimt. Detta tema 

återkommer också i resultatet då spelare pratar om hur graden av lagsammanhållning påverkar 

i vilken grad dessa väljer att följa lagets förväntningar och värderingar. Spelarna kopplar 

sedan graden av lagsammanhållning till hur ledarna inom laget, både formella och informella, 

agerar och håller samman gruppen.  

 

7.4 Avslutning 

Det centrala tema som detta arbete behandlat är hur innebandyspelare talar kring handlingar i 

matchsituationer, både sina egna och andras. Den primära slutsatsen jag har kommit fram till 

är sociala system reglerar vilka handlingar som anses legitima i olika situationer samt hur det 

övergripande systemet fungerar. Utvisningar som tas för laget anses normativa samtidigt som 

utvisningar som inte ger någonting positivt för laget anses som "onödiga" då de inte utförs för 

lagets bästa. Laget kan även legitimera handlingar som bryter mot såväl formella som 
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informella regler bara dessas positiva aspekter överväger de negativa konsekvensernas av 

handlingen. 

 

Spelarnas handlande sker genom system av normer som produceras och reproduceras i 

handlingar som de enskilda spelarna utför. Normernas styrka bestäms graden av 

lagsammanhållning. Lagsammanhållningen fungerar som ett socialt system som binder 

samman spelarna genom rutiner producerats genom upprepade kollektiva handlingar. Dessa 

handlingar ligger till grund för det handlande som anses legitimt för spelarna. 

 

Spelarna talar om fair play i termer av en helig ritual som överlag anses som ett självklart 

inslag inom innebandyn. Men eftersom begreppet fair play är mycket subjekt så blir detta en 

tolkande praktik som producerats och reproduceras utifrån situation och bakomliggande 

faktorer. Spelarna gör skillnad på fair play och fair play. Exempelvis ville ingen skada någon 

annan samtidigt som att spelarna är beredda att gå över regler för att vinna spelmässiga 

fördelar. 
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Bilaga 1 

Tillät Reggina kvittera - för att få till fair play 

Här låter Ascoli Reggina kvittera direkt på avspark.  
För att få till fair play.  
Men det kostade segern i bottenmötet och efteråt var Ascolis fans rasande.  
- Vi tog beslutet tillsammans, säger tränaren Bepi Pillon. 
 

Ascoli är inblandat i bottenstriden i Serie B. 
Men att ta till osportsliga metoder för att vinna matcher och avancera i tabellen är inget 
alternativ. 
Det har fått det italienska fotbollsförbundet att tillsätta en utredning efter den märkliga 
händelsen i lördagens match mot Reggina, uppger Football Italia. 

Slutade spela 
I den 14:e minuten skadade sig Regginas Carlos Valdez och försökte sparka ut bollen för att 
få läkarvård. 
Ascolis Vincenzo Sommese verkade dock inte uppfatta situationen på samma sätt. Han 
plockade upp bollen och avancerade längs högerkanten. Trots protester från bortaspelarna, 
som slutade spela.  
Vincenzo Sommese slog ett inlägg som Mirko Antenucci skickade vidare i mål.  
1-0 till Ascoli. 
Då brakade helvetet löst. 

Kvittering på avspark 
Regginas målvakt Mattia Cassano blev vansinnig på målskytten och flera spelare anslöt. 
Mitt i tumultet knuffade Regginas back Andrea Costa ner Sommese och visades ut. 
Efter fem minuter av kaos tog Ascoli beslutet att låta Reggina få kvittera direkt på avspark.  
Biagio Pagano kunde enkelt vandra igenom hemmalagets försvar och skjuta 1-1. 
Med en man utvisad avgjorde Reggina och vann till slut matchen med 3-1. Det tog även 
Reggina ur bottenträsket medan Ascoli är kvar under nedflyttningsstrecket. 

"Tog beslutet tillsammans" 
Efter matchen rasade Ascolis fans mot spelarnas agerande. 
- Vi satt inlåsta i omklädningsrummet i två timmar efter matchen för att slippa alla 
klagomål. Det finns för många starka krafter som bara ser till resultaten. Det är inte kul när 
det blir så här, säger tränaren Bepi Pillon enligt Football Italia. 
- Vi tog beslutet (att låta Reggina kvittera) tillsammans. Det är ingen enskild person som är 
ansvarig för det här. 
Den utredning som nu kommer starta ska utreda huruvida Ascolis agerande var fair play 
eller om det strider mot fotbollens regler. 
Även domaren kommer att hamna under lupp med frågan: Varför blåste du inte av när 
Regginaspelaren skadades? 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
Introduktion:

 

 Genomgång av Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav vid 

samhällsvetenskaplig forskning (Konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, informationskravet 

samt samtyckeskravet). 

Huvudfråga 1: Vad händer i denna situation? (Visar först klippet, ställer frågan och visar 

sedan klippet igen. Gäller klipp 1,2 & 3) 

Följdfråga: Vad tror du syftet med förseelsen var? 

Följdfråga: Anser du att det spelaren gjorde var berättigat? Utveckla! 

(ca 20-25 min) 

 

Huvudfråga 2: Tänk tillbaka på ett positivt minne du har från en match och berätta lite 

om det. Vad upplevde du? Utveckla! 

Tilläggsfrågor: Hur kände du? Vad känner du nu? Har det hänt någon mer gång? 

(ca 5-10 min) 

 

Huvudfråga 3: Tänk tillbaka på ett negativt minne du har från en match och berätta lite 

om det. Vad upplevde du? Utveckla! 

Tilläggsfrågor: Hur kände du? Vad känner du nu? Har det hänt någon mer gång? 

(ca 5-10 min) 
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