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ABSTRACT 

Författare/Author: Annika Åhsberg 

Titel/Title: Vad menas med att ha kul i sin idrott? 

 - En  intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. 

 

What does it mean to have fun in their sport? 

- Personal experiences of the young soccer playing teenage girls feel about their sport. 

Antal sidor: 37 

 

Syftet med studien är att belysa hur unga fotbollsspelande tjejer upplever sin idrott.   

- Vad vill unga fotbollstjejer att träningarna och verksamheten ska innehålla och hur ska den 

organiseras för att de ska upprätthålla sitt intresse och stanna kvar?  

- Vad är viktigt i ledarens agerande för att tjejerna ska trivas? 

Studien bygger på en kvalitativ metod och genomfördes med 17 tjejer i ett 14-års lag i fyra 

fokusgruppintervjuer.  

Resultatet visar att alla tjejer tycker att det roligaste med idrotten är att spela matcher och åka på 

cuper. De tycker att det är viktigt att vinna, men har de spelat bra och fått visa upp vad de lärt sig 

så kan de ta en förlust. Kompisarna är en viktig faktor och att ha roligt tillsammans är det som 

gör att de vill fortsätta att spela fotboll. De tycker att träningarna ska innehålla blandade övningar 

och att de även där får spela matcher i många olika varianter. Ledaren är en viktig person och 

hon/han ska peppa och pusha dem samt hjälpa dem så att de gör rätt. De tycker att  alla ska få 

vara med och spela, bli sedda och behandlas lika. Engströms prestations-, tränings- och 

upplevelselogiker blir här väldigt tydliga.  

 

Sökord: flickors avhopp, föreningsidrott, motivation, tonår, ungdomsidrott 
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1 INLEDNING 

 

Jag är fotbollsledare i ett 14-års flicklag och jag upplever att det är en del tjejer i laget, som 

snart är på väg att sluta spela fotboll. Vad är det som gör att de är på väg att sluta? Vad är det 

som skulle kunna få dem att stanna kvar? Vad kan vi som ledare göra? I den allmänna 

debatten om barn och ungdomsidrotten men också en del forsknings- och utvärderingsresultat 

pekar mot att en andel ungdomar och då främst tjejer slutar med sin idrott i tonåren. Svaren på 

varför detta sker är fortfarande väldigt oprecisa. De huvudanledningar som anges är relaterade 

till ungdomarnas avtagande intresse för idrott, att de fått andra intressen eller brist på tid 

Riksidrottsförbundet (FoU 2005:6). Sannolikheten att sluta är också högre hos dem som inte 

har några klasskamrater i sitt lag, menar Franzen & Peterson (2004). Även strukturella 

faktorer som bostadsområde, föräldrars civilstånd och socioekonomiska position samt 

utbildningsnivå samspelar med vilka som väljer att sluta eller stanna kvar inom idrotten 

(Trondman, 2005). Samtliga av dessa forskningsstudier har en övergripande, kvantitativ 

karaktär. Den innebörd som barn och unga med olika sociala bakgrunder lägger i avtagande 

intresse, eller brist på tid har inte på samma sätt blivit belyst och saknas i vissa avseenden 

inom den idrottsvetenskapliga forskningen. 

 

Trondmans (2005) anser att en stor andel ungdomar som hoppar av föreningsidrottande kan 

tänka sig börja om med aktiviteten i framtiden. Av detta följer möjligheten att det också 

handlar om hur olika idrottskulturer klarar av att möta barn och ungas krav på en meningsfull 

fritid och därigenom också en känsla av delaktighet. Även ledarnas kvaliteter har visat sig ha 

betydelse. I de studier som satt fokus på varför ungdomar väljer att stanna kvar framkommer 

att idrotten måste vara motiverande, rolig och meningsfull. Ungdomarna vill känna att de 

utvecklas i sina idrotter och de vill lära sig nya färdigheter och klara av något de tidigare inte 

hade kunnat. Idrotten ger också avkoppling och rekreation, där möjligheter finns att visa upp 

andra sidor av sig själv (Eliasson, 2011). Men vad är då motiverande, roligt och meningsfullt? 

Frågan om vilken innebörd som ungdomar lägger i dessa begrepp är inte belyst i så stor 

utsträckning inom den idrottsvetenskapliga forskningen. 

 

Jag tror att det kan vara till hjälp och av intresse för andra ledare, som tränar tjejer i tonåren, 

att få detta belyst. Det är ett komplext område och ett bidrag till diskussionen kan vara att 
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belysa dessa frågor utifrån ett barnperspektiv. Studien ska bidra till att öka kunskapen och 

förståelsen av tonårstjejer och deras föreställningar om hur de upplever sin idrott. 

 

2  SYFTE 

 

Syftet är att belysa hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. 

 

2.1  Frågeställningar 

 Vad vill unga fotbollstjejer att träningarna och verksamheten ska innehålla och hur vill 

de att den ska organiseras för att de ska upprätthålla sitt intresse och stanna kvar? 

 Vad är viktigt i ledarens agerande för att tjejerna ska trivas? 

 

2.2  Definition 

Barnperspektiv: Begreppet innebär enligt FN:s barnrättskommitté att barnets bästa ska 

sättas i främsta rummet när det gäller alla beslut som rör barn. Det innebär att man ska 

analysera vilka följder enskilda beslut och åtgärder kan få och får för barn och att även 

barnen ska få möjlighet att uttrycka sina åsikter. 
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3  BAKGRUND & TIDIGARE FORSKNING 

 

I Riksidrottsförbundets policydokument Idrotten vill (2009) poängteras vikten av att se till att 

så många som möjligt är med så länge som möjligt inom idrotten samt att låta individen 

utvecklas efter sina egna förutsättningar och utveckling. I riktlinjerna för breddidrotten för 

ungdom ska idrottsrörelsen ta tillvara ungdomarnas egna erfarenheter och synpunkter i 

utformning och ledning av tränings- och tävlingsverksamhet. Medan i riktlinjerna för den 

elitinriktade idrotten för ungdom ska övergången mellan barn- och ungdomsidrotten ske 

successivt och hänsyn tas till flickors och pojkars olika behov, förutsättningar och 

utvecklingstakt. Under flera år har Riksidrottsförbundet (RF) gjort specialriktade satsningar 

för att olika specialförbund i projektform ska stödja föreningar i deras möjligheter att behålla 

ungdomar högre upp i åldrarna. Fotbollsförbundet har inom ramen för Idrottslyftet tagit 

avstamp i tidigare forskning då de beskriver motivet för att satsa på att behålla fler under 

rubriken Nulägesanalys i sin utvecklingsplan för år 1-4 i Idrottslyftet. Många i de olika 

idrottsförbunden arbetar med att få fler att stanna, men inte särskilt systematiskt. Att arbeta för 

att få med fler deltagare känns lättare för de flesta i de olika förbunden. Därför kan det 

konstateras att i samtliga förbund (Idrottslyftets externa utvärdering, 2012) arbetar de mer 

aktivt med nyrekrytering av nya än med att behålla gamla medlemmar. I rapporten kommer de 

fram till att för att kunna utveckla verksamheten så att fler väljer att fortsätta längre krävs det 

att man har någon sorts kunskap både om varför barn och ungdomar kommer till föreningens 

verksamheter och om varför de förr eller senare slutar i föreningen. Bristen på kunskap om 

vad som får barn att börja och sluta med en idrott medför att förbund och föreningar 

experimenterar med olika försök att få de unga att fortsätta längre. Men det finns endast 

begränsade förutsättningar att kunna avgöra om satsningarna träffar rätt, eller är effektiva i 

förhållande till målet att få fler att fortsätta längre. Experimenten handlar både om att utveckla 

den ordinarie verksamheten, men relativt ofta också om att bredda verksamheten, allt för att i 

större utsträckning tillgodose olika (åtminstone antagna) behov hos deltagarna. Svenska 

Fotbollsförbundets (SvFF) Fotbollens spela, lek och lär - mål och riktlinjer för svensk barn- 

och ungdomsfotboll (2001) har i princip ersatt Idrotten vill (2009) inom svensk fotboll och där 

beskrivs den svenska barn- och ungdomsfotbollens inriktning. Där går det bland annat att läsa 

att fotbollen ska vara en positiv och meningsfull sysselsättning och att alla som vill ska kunna 

vara med. Detta oavsett om man vill satsa eller bara hålla på med sin idrott. Fotbollen ska 

bidra till att alla barn och ungdomar får chansen att utvecklas i den takt som passar varje 

individs förutsättningar, skriver SvFF (2001). 
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3.1  Idrottens betydelse för barn och ungdomar 

En särskilt viktig faktor menar Tebelius (1998) är ledarnas attityd och sätt att vara för att 

tjejerna ska trivas och stanna kvar. En positiv återkoppling från tränaren är viktig. Det visar 

sig enligt Eliasson (2009) att de vill ha rättvisa ledare, som inte toppar laget eller låter dem 

spela på samma plats hela tiden. Barnen förväntas också vara tysta och lyssna på ledarna, 

vilket ytterligare osynliggör barnens perspektiv och åsikter. Redelius (2002) framhåller 

idrottens pedagogiska betydelse där ledarna är en viktig del. Genom idrottsledarnas centrala 

position påverkar de, både medvetet och omedvetet idrottens barn och ungdomar. En majoritet 

av ledarna ansåg med undantag av gymnastikledarna att tävlingsverksamhet var bra för barns 

personliga utveckling och genom idrotten ville ledarna ge barnen social kompetens, utveckla 

deras personlighet och lära dem etik och moral. Ledarna betonade att de ville att barnen skulle 

bli ärliga, ansvarsfulla, självständiga och kreativa. Men i intervjuerna dök en annan bild av 

verksamheten upp, som visade att den var ordentligt kontrollerad av ledaren och full av regler. 

Den visade att barnen behöver styras till att vara lydiga, hängivna, punktliga, pålitliga, 

omtänksamma och samvetsgranna individer. Franzen & Peterson (2004) säger att även 

ledarnas kvaliteter visar sig vara betydelsefulla för ungdomarnas val av att stanna kvar inom 

idrotten. Engström & Thedin Jakobsson (2008) menar att det är betydelsefullt att få ingå i ett 

sammanhang med andra aktiva och ledare som delar samma intressen. 

 

 

3.1.1  Social samvaro, lek och glädje 

Eliasson (2009) har under två års tid studerat fotbollsspelande barn, deras ledare och föräldrar 

med särskilt fokus på vilket utrymme barns perspektiv har i barnfotbollspraktiken. Barn och 

ungdomar är aktiva och är med och skapar den ungdomsfotbollskultur som skapas. I Eliassons 

studie framkommer det att det bästa med fotbollen för barnen är möjligheten att få nya 

kompisar och att vara tillsammans med dem. Det visar sig att kompisar värderas lika mycket i 

flick- och pojklag. Tebelius (1998) framhåller att tjejer i 14-15 års ålder betonar kamratskapet  

starkt. De behöver känna att de är uppskattade och omtyckta av både kamraterna och tränarna. 

I Tebelius studie (1998) lyfter tonårstjejerna fram hur viktigt det är att ha nära vänner och att 

komma väl överens med kamraterna i laget.  De tjejer som uppskattar tävlandet betonar även 

de hur viktigt kamratskapet är för att de ska fortsätta i just sitt lag. Lagandan har stor 

betydelse för att de ska fortsätta att idrotta.  
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I Hinics studie (2004) tydliggörs faktorer som motiverar ungdomar att idrotta samt hur 

självkänsla, upplevd kompetens och faktorn ha skoj är relaterade till de olika 

motivationsfaktorerna som undersökts. I studien deltog totalt 425 fotbollsspelande flickor och 

pojkar i åldern 12-18 år. Resultaten visar att ungdomar främst motiverades av faktorerna ha 

roligt, hälsa samt laganda. Flickorna motiverades mer av faktorn laganda och pojkarna mer 

av faktorn utveckla färdigheterna. I projektet som Franzen & Peterson (2004) gjort visar det 

sig att innehav av såväl socialt kapital (tillgångar) i form av skolkamrater eller kompisar i 

verksamheten som av fotbollskapital har betydelse för viljan att fortsätta spela fotboll. 

Engström & Thedin Jakobsson (2008) menar att ungdomarna tycker att det är betydelsefullt 

att få ingå i ett sammanhang med andra aktiva och ledare som delar samma intressen. Idrotten 

ger också avkoppling och rekreation, där möjligheter finns att visa upp andra sidor av sig 

själv, menar Engström & Thedin Jakobsson (2008). 

 

 

3.1.2  Möjlighet till att utveckla färdigheter 

Självkänslan stiger när tonårstjejerna lyckas i sin idrott och de gör då bättre ifrån sig. Detta 

tillsammans med en positiv återkoppling från tränaren och kamraterna bildar en positiv spiral,  

som stimulerar dem till fortsatt engagemang, menar Tebelius (1998). Eliasson (2009) menar 

att barnen gillar att få lära sig mer om fotboll och spela matcher. Engström & Thedin 

Jakobsson (2008) framhåller det som motiverande, roligt och meningsfullt är att tjejerna vill 

utvecklas i sina idrotter, lära sig nya färdigheter och klara av något de tidigare inte har kunnat. 

Även i Eliassons studier (2011) visar det sig att ungdomar vill känna att de lär sig mer och att 

de vill utvecklas i sina idrotter. Barn vill lära sig saker, vill upptäcka sina förmågor och 

utveckla sin kompetens, menar Kaarp (2000). 

 

 

3.1.3  Tävlingsfokus viktigt  

Tebelius (1998) belyser att särskilt vid 14 års ålder framhåller tjejerna hur betydelsefullt det är 

att laget gör ett bra resultat. Större engagemang och mer intensiv träning påverkar inte det 

goda kamratskapet, menar de. Under de år tjejerna har varit aktiva har deras insikt vuxit om 

att idrott inte bara är lek utan att positionen som idrottare är socialt viktig och att målet är att 

vinna. Men enligt Eliasson (2009) tänker barnen mindre på sin framtid som fotbollspelare 

utan de befinner sig i nuet och vill ha kul på fotbollsplanen tillsammans med sina kompisar. 
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Engström & Thedin Jakobsson (2008) menar att tävla framstår inte som det allra viktigaste för 

alla, utan snarare något som tillhör verksamheten, som är självklart och något man måste 

acceptera och lära sig hantera. En majoritet av ledarna anser däremot med undantag av 

gymnastikledarna att tävlingsverksamhet är bra för barns personliga utveckling, enligt 

Redelius (2002). Nästan samtliga ledare tycker att det är viktigt att vinna, men anger olika 

motiv till varför det är viktigt. En nödvändig förutsättning för ledaruppdraget är att vara 

positivt inställd till tävlingsverksamhet för barn, konstaterar Redelius (2002). 

 

 

3.2   Sammanfattning av olika slutsatser  

Tebelius (1998) menar att under tonåren blir idrottandet en viktig del i tonårstjejernas identitet 

oavsett vilken idrott de håller på med. Resultaten som Engström & Thedin Jakobsson (2008) 

kommer fram till i sin studie där de intervjuat 18 föreningsaktiva ungdomar i åldern 15-18 år 

är inte entydiga men intressanta genom, att det är uppenbart att anledningarna till fortsatt 

idrottande är många och olika beroende på idrott och individ. Eftersom flickor och pojkar 

sällan blir tillfrågade om hur de vill ha det, innebär det att vuxna missar vad barnens 

perspektiv handlar om. Därför drar Eliasson (2009) slutsatsen att om vuxna lyssnar på barnen 

och ser dem som de sociala aktörer de är idag, kan de vuxna förstå barnens värld och varför 

de beter sig som de gör i idrottspraktiken. 

 

Slutsatsen Hinic (2004) drar är, att idrotten i högre utsträckning än idag bör betona aspekter 

såsom att ha skoj, laganda, samt utveckla färdigheterna i sin verksamhet. Redelius (2002) 

resultat visar att allvaret dominerar över lekfullhet och att framgång och prestation värderas 

högt. 
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4  TEORETISKT PERSPEKTIV 

 

Barn och ungdomar söker sig till idrotten av olika skäl. En del håller på med idrott för att 

kompisarna spelar och för att ha roligt tillsammans med dem. Andra håller också på för att de 

vill lära sig nya färdigheter och för att bli bättre i sin idrott. De vill även ha något att göra och 

känna att de ingår i en gemenskap. Oftast har de som håller på med idrott flera motiv till att 

de idrottar (Kaarp, 2000; Redelius, 2007; Trondman, 2005). 

 

 

4.1  Engströms logiker 

Jag kommer att utgå i Engströms teori om olika praktiska logiker (Engström, 2010). Engström 

har inspirerats av Bourdieus resonemang om praktikernas logiker. Genom en analys av vad 

logikernas verksamhet bygger på, så förutsätter Engström (2010) en förståelse för vad 

människors val av olika aktiviteter beror på. Hur livsstilar utvecklas och vilken betydelse som 

habitusbegreppet har i sammanhanget är det centrala. Med habitus menas när en persons sätt 

att vara är ett resultat av hans/hennes erfarenheter i livet och det i sin tur bestämmer hur vi 

uppfattar världen. 

 

"Man skulle kunna säga att livsstilen är habitus i praktiken, som den kommer till uttryck i 

olika smaker, i det här fallet smaken för olika idrotter, motions- och friluftsaktiviteter"  

(Engström, 2010, s.47)  

 

Engströms (2010) huvudsyfte med en sådan analys och överblick är att förstå olika individers 

smak och utförande av eller avståndstagande från, skilda former av kroppsövningslogiker. Här 

är Engströms (2010) avsikt att belysa kroppsövningsområdets komplexa innehåll där samma 

aktivitet kan ha olika betydelse för olika individer och då följer de inte samma logik. Sedan 

anser Engstöm (2010) även att olika aktiviteter kan ha samma betydelse och det gör att de 

följer samma logik. 

 

Logiker är ett slags instrument, som gör att man kan analysera olikheterna mellan individer 

och förändringar över tid. De ska göra det lättare att förstå människors olika smaker för olika 

idrotter, att använda begreppet logik, menar Engström (2010). 
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Engström (2010) delar upp de s.k. logikerna i tre huvudkategorier: Prestation, Träning och 

Upplevelse och till dem kopplar han undergrupper. Jag kommer inte använda alla utan det blir 

bara de som jag anser passar in i denna studie. 

 

Logikerna är indelade enligt följande: 

Prestation           Träning   Upplevelse 

* Tävling & rangordning         * Fysisk träning  * Lek & rekreation 

* Utmaning          * Färdighetsträning  * Naturmöte 

* Uttryck          * Rörelse- &   * Rörelse till musik 

              koncentrationsförmåga * Samvaro med djur 

 

 

4.1.1  Prestation 

I logiken prestation ingår tävling och rangordning, utmaning och uttryck. Engström (2010) 

skriver följande om tävlingspraktiken: "Att tala om prestation innebär i sig ett relationellt 

tänkande. I tävlingsidrott är relationen till, jämförelse med, vad andra presterar en 

fundamental förutsättning, d.v.s. den bärande logiken". (Engström, 2010, s. 54-55).  

 

Han menar att utan rangordning blir det ingen tävling, deltagarna måste placeras in i ordning 

efter prestation. Det har i tidigare forskning konstaterat att tävling resulterar i både positiva 

och negativa upplevelser, beroende på olika faktorer som person, bakgrund, gruppdynamik, 

fysik och beroende på vilken idrott som utövas. Engström anser: "Att tävlingsidrotten ger 

möjlighet till självförverkligande och framgångsupplevelse, till både spänning och trygghet 

samt inte minst till gemenskap och solidaritet". (Engström 2010, s.28). 

Kampen är en viktig ingrediens inom tävlingsidrotten. Logiken präglas av att prestationen 

eller resultatet ska kunna fastställas och att deltagarna ska konkurrera och rangordnas efter 

prestation samt att det finns fastställda regler som styr verksamheten.  

 

 

4.1.2  Träning 

Genom logiken träning ska man försöka förbättra och utveckla sin fysiska och psykiska 

funktionsförmåga för att därigenom förbättra sin prestationsförmåga, kroppsliga status eller 

hälsotillstånd. Träningslogikerna som jag kommer att använda är fysisk träning och 
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färdighetsträning. Träningen är det gemensamma innehållet, men sedan skiljer logikerna sig 

åt. 

 

Syftet med fysisk träning är att höja sin prestationsförmåga genom att förbättra sina resultat  

och få bättre kondition. All träning syftar till att höja prestationsförmågan. Denna logik 

präglas av att kroppen ses som ett objekt som ska tränas. Här är det viktigt att utvärdera 

träningseffekten. Den fysiska träningen går att utöva både ensam och i grupp.  

 

I logiken färdighetsträningen läggs vikten vid att genom övning och träning förbättra sin 

motoriska förmåga och själva färdigheten i aktiviteten som utövas. Här kan det röra sig om en 

integrerad syn på att roa sig för stunden, men också göra något som längre fram kan uppfattas 

som en investering. Man vill bli bra på ett visst moment för att sedan slå rekord, men 

samtidigt skall man ha kul och trivas med vad man gör. Logiken präglas av att man genom 

träning lär sig motoriska/idrottsliga färdigheter och utvecklar en god teknik samt att träning 

ger färdighet så att det lönar sig att öva. 

 

 

4.1.3  Upplevelse 

Upplevelsen skiljer sig mycket från de föregående logikerna där aktivitetens nytta är central. 

Genom upplevelse strävar man efter att det är själva upplevelsen som uppfattas som logikens 

mening. Inom detta område kommer jag att utgå ifrån logiken lek och rekreation. 

 

I  lek och rekreation innebär det att ha roligt här och nu och det syftar inte till att vinna något 

eller slå något rekord utan bara för att det ska vara roligt och meningsfullt. Leken är alltid 

frivillig. Och om det jämförs det med tävling och rangordning så finns det heller ingen 

tidsgräns, du slutar när det inte längre är roligt. Det är själva processen som är intressant, inte 

resultatet. När de t ex är indelade i två lag som spelar mot varandra på träningen, då är det  

kampen och spänningen, som är det dominerande i själva idrottsutövandet.  
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4.2  Investeringsvärde & egenvärde 

Engström (1999) framhåller att den fysiska aktiviteten ofta har ett ändamål som t.o.m. kan 

vara viktigare än aktiviteten i sig. Detta kallar han för investeringsvärdet och han beskriver 

det som en medveten investering för framtiden. Det kan handla om att vara fysisk aktiv för att 

vinna prestige, nå goda tävlingsresultat eller för att det är nyttigt och bra ur ett 

hälsoperspektiv. Belöningen kommer i ett senare skede. Målet med aktiviteten är av en 

långsiktig karaktär. 

 

Idrott kan även ha ett värde i sig, d v s ett egenvärde. Du idrottar för att ha roligt eller för att 

få uppleva spänning och det är en tillräcklig anledning för att utöva idrott. Engström (1999) 

jämför detta med barns lek, där leken inte styrs av utifrån kommande regler och att barn leker 

för att leka. Däremot kan individen uppskatta idrottens egenvärde samtidigt som idrotten på 

ett omedvetet plan utgör en form av investering. Det kan röra sig om en önskan om att få 

tillhöra en särskild grupp eller att göra det som känns naturligt och riktigt att göra. På så sätt 

ger de klara signaler till omgivningen om sin livsstil och smak. Målet kan vara viktigare än 

aktiviteten i sig. Alltså är målet med träningen inte bara att få en attraktivare kropp, förbättra 

sin hälsa eller göra karriär, utan det som de framhävs som viktigt är att ha roligt och att ha 

vänner. 
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5  METOD 

 

Studien är inspirerad av det nya barndomsparadigmet för att lyfta fram barns röster och deras 

aktiva roll. Paradigmet har bidragit till att ge barn en tydligare röst i forskningen (Eliasson, 

2009). I syftet att undersöka vad unga fotbollsspelande tjejer menar med meningsfull idrott, så 

valdes en metod med en kvalitativ ansats (Bryman, 2006). Mitt val av metod blev intervjuer i 

fokusgrupper och på det viset fick jag möta fler tjejer och prata med dem i grupp. Där fick jag 

på så vis till en diskussion i ämnet och fick fram en tydlig bild av vad de ser som meningsfull 

idrott sett ur deras perspektiv. 

 

5.1  Kvalitativ intervju 

Enligt Bryman (2006) är intervjun sannolikt den mest använda metoden i kvalitativ forskning.  

I kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot den intervjuades ståndpunkter och ger mer 

utrymme för respondenterna och deras beteenden, åsikter och värderingar. Han skriver även 

att det finns många olika sätt att genomföra en kvalitativ intervju på och de mest använda 

sätten är ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. I en semistrukturerad kvalitativ 

intervju har forskaren ofta en intervjuguide, men respondenterna har frihet att utforma svaren 

på sitt sätt. Forskaren behöver inte följa intervjuguidens ordning och följdfrågor kan ställas 

om de anknyter till vad respondenterna sagt. I en strukturerad intervju får man genom 

flexibilitet en förståelse och ett djup och den ger mer svar på de frågor man haft från början. 

Därför valde jag att göra en strukturerad intervju där det fanns klart formulerade frågor. När 

en intervjuguide utformas är det viktigt att fråga sig vad som är av intresse att få reda på, så 

att svar erhålls på frågeställningarna.   

 

 

5.2  Fokusgruppsintervju 

En fokusgrupp kan beskrivas som systematiserad gruppintervju och där utgår du ifrån 

deltagarnas bedömning om vilka faktorer, som är viktigast i en viss fråga. I fokusgrupperna 

hör du deltagarnas egna berättelser och utsagor i deras eget språkbruk och på deras egna 

villkor. Samtalen växer fram med hjälp av moderatorn. Målet med fokusgruppen är att föra 

fram olika uppfattningar i en fråga och inte sträva efter att nå samförstånd i de frågor som 

diskuteras i gruppen. Wibeck (2010) anger även att en nackdel med fokusgrupper kan vara om 

en av gruppdeltagarna är dominant och styr och anger tonen på samtalet,  att de andra blir 
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hämmade och inte vågar säga vad de tycker och att de som är tysta inte kommer till tals.  

 

Metodvalet i mitt uppsatsarbete landade på fokusgrupper, eftersom fördelarna var fler än 

nackdelarna och för att jag kunde få ut mycket mer av gruppintervjuer än vid enskilda 

intervjuer. Genom fokusgrupperna fick jag en inblick i hur tonårstjejer tänker och vad de 

tycker har betydelse för att de ska fortsätta att spela fotboll. Intervjuerna genomfördes med 

hjälp av en strukturerad intervjuguide för att få svar på just de områden som var förbestämda 

och som ansågs ge svar på syftet och frågeställningarna. 

 

 

5.3  Urval och avgränsningar 

Urvalet var ett bekvämlighetsurval för i min närhet fanns det en klubb, som hade en 

förhållandevis stor trupp och det underlättade rekryteringen.  Mitt mål var att intervjua alla 20 

fotbollstjejer i ett 14-års lag i en mindre ort i södra Sverige, men det var tre som avstod från 

att delta. Det blev totalt fyra fokusgrupper med 3-5 tjejer i varje grupp.  

 

 

5.4  Genomförande 

Jag tog kontakt med berörda ledare och jag fick komma och presenterar mig och mitt 

uppsatsarbete för tjejerna i laget på en träning. Där frågade jag dem om de ville delta. Då fick 

de också reda på att om någon ej ville delta så skulle jag respektera detta. I samband med mitt 

besök lämnade jag ut ett brev om mig och mitt uppsatsarbete till alla tjejer, som innehöll en 

förfrågan till föräldrarna om de ger sitt tillstånd till intervjun.  Alla brev var frankerade och 

färdigskrivna, så att det bara var för föräldrarna att skriva på och skicka det till mig. I 

samband med besöket kunde jag bekanta mig lite med tjejerna och jag frågade dem vilka 

dagar som var mest lämpliga att ha intervjuerna på. Sedan höll jag kontakt via sms med 

tjejerna och det gjorde det lättare för mig att bestämma tid och plats med dem. 

 

En intervjuguide konstruerades och lästes på noga för att intervjun skulle bli så bra som 

möjligt samt att jag inte skulle tappa tråden eller upprepa mig. Fokusintervjuerna spelades in  

med hjälp av en mediaspelare och diktafon.   
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Fokusgruppintervjuerna ägde rum under mars månad och de gjordes på tjejernas 

högstadieskolor.  Där fick jag tillgång till ett grupprum och intervjuerna kom att ske i 

anslutning till skoldagens slut. Vi började med att fika med frallor och dryck och det  för att få 

en bra början till vår diskussion. Jag började med att ge en kort information om uppsatsens 

syfte, vad den handlade om och hur de kunde få tag på den färdiga versionen. Jag talade även 

om att de enligt det etiska rådet när som helst kunde avbryta sin medverkan och att deras 

medverkan behandlades konfidentiellt. Intervjuerna tog mellan 45-60 minuter och jag spelade 

in intervjuerna för att säkerställa att det respondenterna svarade kom med. 

 

 

5.5  Bearbetning av intervjumaterial 

Transkribering av intervjuer tar mest tid, men man får ut det bästa underlaget, enligt Wibeck 

(2010). Transkriberingar kan göras på olika sätt, allt från att skriva ner ordagrant vad 

respondenterna säger, till att ändra från talspråk till skriftspråk. Beroende vad du vill uppnå så 

används olika metoder. Allt skrevs ner i min transkribering och att skriva ner när det blev tyst 

eller när de pratade i mun på varandra kunde vara av betydelse. Olika slutsatser kan dras när 

respondenterna gör olika avvikelser, som vid skratt, tystnad eller när någon hakar sig. Det var 

ett enormt jobb att transkribera allt. 

 

Jag bearbetade och analyserade mitt material genom att utröna vad tjejerna menade och hur de 

tänkte och kände. Vid denna bearbetning letade jag efter samband, mönster och övergripande 

teman i materialet. För att enklare kunna sortera och vidare analysera innehållet i 

fokusgruppintervjuerna delade jag in i olika undergrupper och på så vis blev det lättare att 

överblicka (Kvale & Brinkmann, 2009) intervjuerna. 

 

 

5.6  Trovärdighet och överfarbarhet 

En trovärdighet i resultatet innebär att forskningen utförts efter de regler som finns. Personer 

som är en del av verkligheten som studerats ska kunna styrka studien så att studien uppfattar 

verkligheten på rätt sätt. I en kvalitativ undersökning undersöker man ett djup och inte en 

bredd som oftast görs i en kvantitativ undersökning, så kan du fråga om samma kontext är 

överförbart till ett annat arbete då endast ett fåtal intervjuer gjorts. Det är viktigt att ha en tät 
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beskrivning eller en fyllig redogörelse som hjälp för att bedöma hur pass överförbarheten är 

(Bryman, 2006). 

 

 

5.7  Etiska överväganden 

Vid en kvalitativ undersökning finns det etiska krav att förhålla sig till. Vetenskapsrådet tar 

upp fyra viktiga etiska krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver att i informationskravet delger man 

undersökningspersonerna undersökningens syfte. Detta innebar att jag talade om i stora drag 

hur undersökningen var upplagd och även vilka fördelar och risker som fanns med att delta i 

forskningsprojektet. Det är viktigt att tala om att arbetet kommer att bli offentligt och var 

respondenterna kan hitta resultatet och detta berättade jag för tjejerna vid intervjutillfället. 

 

Vetenskapsrådet (2002) nämner vikten av att ge undersökningspersonerna informerat 

samtycke och detta nämner Kvale & Brinkmann (2009) också. Då respondenterna är under 15 

år måste samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare. Det är även av stor vikt 

att delge respondenterna att de kan avbryta sitt deltagande i undersökningen när de vill 

eftersom de har rätt att bestämma över sin medverkan, enligt Bryman (2006). Respondenterna 

blev informerade om att det var frivilligt att delta och föräldrarna skrev på samtycket innan 

tjejerna deltog i fokusgruppintervjuerna. 

 

Enligt vetenskapsrådet (2002) innebär nyttjandekravet att man endast får använda den data 

man tagit del av i intervjun till forskningsändamål och får inte användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Då jag endast kommer att använda 

intervjuerna i min uppsats, så kommer inget av materialet att lämnas ut till någon annan. 

 

Konfidentialitetskravet  i forskning betyder enligt Kvale & Brinkmann (2009) att privata data 

som identifierar deltagarna i undersökningen inte kommer att avslöjas. Jag nämner inga vid 

namn utan jag har numrerat citaten och jag har ej skrivit ut vilket lag jag har intervjuat. 
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6   RESULTAT/ANALYS 

 

Här presenterar jag resultatet av min undersökning av vad fotbollstjejer menar med en 

meningsfull idrott och vad som behövs för att de ska upprätthålla sitt intresse och stanna kvar 

inom idrotten? 

 

 

6.1  Vad vill unga fotbollstjejer att träningar och verksamheten ska 

innehålla och hur ska den organiseras för att de ska upprätthålla sitt 

intresse och stanna kvar? 

 

 

6.1.1  Tävling & rangordning 

Alla tjejerna var överens om att spela match var kul och att det var det stora nöjet. Under 

matcherna var det allvar och då kämpade de för att vinna. Det uppfattades alltid som kul att 

vinna, men de var också nöjda om de hade spelat bra. En del tjejer visade sig vara mer 

tävlingsinriktade än andra och detta framkom under intervjuerna.  

 

Det är kul att möta andra lag och se hur ett annat lag spelar. (12) 

 

Det är kul att spela för då får man visa vad man kan. (3) 

 

Det bästa är när man spelar bra och vinner. (8 & 9) 

 

Det bästa med det är om man är på dåligt humör så är det bästa att spela 

match. Man får ut sin ilska ganska bra. det känns ganska bra å trycka till 

någon som man spelar mot. (4) 

 

Match stod också högt på listan vad det gällde själva innehållet på träningarna. Det var vad 

allihop önskade att göra. Det kunde vara allt från att de spelade två mot två med en massa små 

mål till att spela match med t. ex. två tillslag
1
.   

                                                 
1
 Två tillslag är när du först tar emot bollen och sen spelar den vidare till en annan spelare d v s rör bollen två 

gånger.  
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Värma upp först några varv kanske och sen några olika övningar och sluta 

med match och sen skulle vi få springa som avslutning. (14) 

 

Värma upp runt planen och lite passningar och träna straffar och så kanske 

lite småmatcher. Två mot två så passar man så att man ska göra mål och det 

vinnande laget får gå och möta ett annat. Sen kanske man kör några övningar 

och sen delar upp i rättvisa lag och spela. (15) 

 

Det visade sig att i laget fick alla spela ungefär lika mycket på matcherna, men det berodde 

lite på vilken position de hade på plan också. På några positioner var det fler som spelade och 

då fick de stå över någon mer match. Hur mycket de hade tränat spelade också in på hur 

mycket de fick spela. 

 

Har man inte tränat så mycket får man spela mindre och det tycker jag är bra 

för alla andra som kämpat å så på träningarna. (2) 

 

Vi brukar aldrig toppa laget. (12) 

 

Nej,  jag tro inte det har hänt någon gång och det tycker jag är bra för annars 

om man toppar laget så kan några känna att de är dåliga om dem inte får vara 

med. (11) 

 

Alla får spela ungefär lika mycket, men det kan bero på vilken position man 

spelar på också. (9) 

 

 

6.1.2  Fysisk träning  - bra för konditionen   

Många av tjejerna sade att de tyckte det var bra att träna kondition och att de mådde bättre och 

kände sig mycket piggare av sin träning.  

 

Det är roligt att träna för man blir på bättre humör när man tränat. (5) 

 

Det är ju bra att man tränar någonting för hälsans skull, så att man rör på sig 

och har kul, så att man inte bara sitter hemma hela tiden. (15) 

 

Det är ganska coolt när man kört en match och då säger dem att man sprungit 

5 km och det har inte ens varit jobbigt. (10) 
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Vi har kört Coopers
2
 test första gången och nu gjorde vi det igen och alla 

hade förbättrat sig minst en minut. Då känner man att träningen har gett 

resultat. (16) 

 

 

6.1.3    Färdighetsträning för att utvecklas i sin idrott 

Några tyckte att det roligaste var att lära sig nya saker och att de fick utvecklas i sin idrott. 

Några kom med förslag på att beroende på hur länge de hade spelat fotboll, så kunde de träna 

på olika saker, så att alla kände att de gick framåt och att de utvecklades. 

 

Kul och ha något som man blir bättre och bättre på [...] det är kul att lära sig nya saker varje gång. 

(12) 

 

Det finns ju alltid de som har spelat längre och de som spelat mindre. Dem 

som har spelat länge kan ju ändå det mesta. Då kan ju dem öva på det dem 

inte kan och dem som inte kan det dem redan kan övar på det. Så det inte blir 

att man står och passar en boll i ett år. (10) 

 

En annan sak som många tog upp var att det var jobbigt när det blev flamsigt och tramsigt på 

träningen, för då blev träningen lidande. Det blev att dem tappade sugen och att tränarna blev 

irriterade och då blev alla lidande och träningen blev förstörd. 

 

Om någon tramsar på träningen eller så att träningen förstörs eller så att tränarna blir arga på dem 

som håller på. Träningarna blir ju inte lika fokuserade då och då blir det inte så kul. (11) 

 

Det är ju inte kul om man spelar med några . . . nej, jag vet inte hur jag ska 

förklara . . . när inte alla andra koncentrerar sig så kan man inte koncentrera 

sig själv. Om man spelar med några andra som är jättekoncentrerade och 

verkligen går in för fotbollen då är det roligt. Då går man in för det själv 

också än om det är fem stycken som bara går och skjuter iväg bollen. Då är 

det inte ens kul och då är det ingen idé att kämpa. (10) 

 

 

6.1.4  Lek & rekreation - viktigt att ha kul med kompisarna 

Kompisar var väldigt viktiga och det var alla tjejerna helt överens om. De värdesatte kompisar 

högt och de var en mycket viktig del i deras idrott.  

 

Det är kul att vara tillsammans och spela med sina kompisar. (7) 

 

De flesta  som spelar nu gör det dem tycker att det är kul och för att träffa 

kompisar och för att få träning och så. (3) 
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De sade att de peppade varandra i laget och sade snälla saker och kommentarer till varandra. 

 

Så fort någon säger att det är bra jobbat, så börjar andra också säga det 

tillbaka typ och då säger man bra jobbat och så sprider det sig. (2) 

 

Cuper var viktigt för tjejerna för då fick de vara tillsammans och ha kul med övernattning och 

samtidigt som dem fick spela många matcher tillsammans. 

 

Men det blir så när man sitter i bilen kanske 3 timmar och så sitter man med 

dem man inte är med så ofta för då får man inte alltid bestämma och då får 

det bli att man pratar och har kul med dem. Kanske kollar vi på film och sånt, 

pratar och spelar fotboll när man inte har matcher och så. Och så är det ofta 

fint väder för det har varit på de cuper vi har varit på.(17) 

 
Man umgås mycket med laget och så får man åka iväg nånstans och så får 

man spela mycket på en dag. (11) 

 

 

6.1.5 Variation mellan färdighet, fysisk träning, tävling och lek 

Framförallt ville tjejerna att träningarna skulle vara varierande och att de gjorde olika saker på 

träningarna, så att det inte blev samma träning varje gång. Det visade sig att alla hade förslag 

på vad de ville göra på träningen. 

 

Uppvärmning och sen stretchar man och sen gör man någon passningsövning 

för att få upp pulsen mer. Och sen typ skottövning eller försöker få ett bra 

anfall. Sen spelar man match med två tillslag och så att man ska kolla upp 

samtidigt som man passar. (16) 

 

Jag tycker att det kan vara några som spelar match och några kör teknik. 

Några kört skottövningar och några kör stegen och sen byter man och så får 

man göra olika saker på träningen, så det inte bara att alla kör DET hela 

träningen. (12) 

 

Den klart tråkigaste träningen, enligt tjejerna var när det blev enformigt som t ex. 

fysträningen, för den tyckte nästan alla tjejer var tråkig eller skittråkig, som några uttryckte 

sig. De efterlyste kreativitet och variation.  

 

På planen är det så stort och då känner man att det inte så långt jag ska 

springa då, men när man springer en så lång runda så känns det som att jag 

aldrig kommer fram för det är skitjobbigt. (10) 

 

Det hade varit roligare och sprungit med en boll istället för fys. träningen. 

(17) 
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På planen är det att jag måste ha bollen. Där liksom är det bara fram till 

målet, men jag vet inte var målet är. Det är liksom inte samma sak. (12) 

 

 

6.1.6  Sluta med sin idrott  

Här visade det sig att det var yttre faktorer, som tjejerna tog upp varför de skulle sluta med 

fotbollen. De tog inte upp någonting om att det skulle vara verksamhetens innehåll, som det 

skulle hänga på om de skulle lägga av. Däremot framkom det att ledaren var en viktig person. 

Faktorer som tjejerna trodde skulle göra att de skulle sluta med sin idrott, var om de fick 

någon skada, som gjorde att de inte kunde fortsätta att spela fotboll.  

 

Det skulle typ vara om jag fick någon svår skada eller någonting så man inte 

kan springa eller fortsätta med fotbollen. (13) 

 

Det känns som om det är lättare för dem som inte hållit på att spela fotboll så 

länge slutar först. (1) 

 

Många trodde att skolan skulle komma ta mycket tid i anspråk med läxor och prov och då 

kunde det bli svårare att fortsätta med fotbollen. Andra tyckte däremot att det gick bra att 

sköta skolan ändå. Några pratade om att om de skulle få lagkamraterna emot sig, så var det en 

faktor som gjorde att dem kanske eventuellt skulle sluta med sin idrott.  

 

Det skulle nog vara att vi fick så där mycket läxor och prov och sånt. Kanske 

om man skulle få lagkamraterna emot sig eller en skada, annars hade jag nog 

inte slutat. (14) 

 

Inte så att jag skulle vilja sluta eller att jag skulle göra det frivilligt, men det 

skulle vara om jag var tvungen för att hinna med att plugga. Skulle jag få 

välja mellan volleyboll och fotboll, så skulle jag välja fotboll för det har jag 

spelat längre, men jag vill inte välja. Det är väldigt svårt val. Många säger att 

det är många prov i 8:an och dem säger att det är jättetufft så jag får se hur 

det blir. (16) 

 

 

En ytterligare faktor som nämndes var att om dem blev ovän med tränarna, då trodde dem att 

de kanske inte skulle fortsätta att spela. 

 

Ja ifall man blir ovän med tränarna eller någonting. (12) 
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6.2  Analys 

Tjejerna hade många förslag på vad de ville att deras träningar skulle innehålla och hur de 

skulle organiseras, men deras önskemål innehöll i stort sett samma saker men med lite olika 

variationer. Spelarna i Bengtssons studie (2010) anser inte att de kan påverka träningarna så 

mycket eftersom det är ledarna som tar hand om träningarna. Två ledare i hennes 

undersökning tror att spelarna skulle anstränga sig och ta mer ansvar om de fick vara med och 

bestämma övningar. De har inte genomfört det, men det tål att tänka på, säger ledarna. 

Tjejerna i min undersökning tyckte inte att det var så kul att träna utan boll och det kunde vara 

viktigt för ledarna att tänka på i fortsättningen. Kampen om bollen verkade vara en central 

och betydelsefull del i själva träningsmomenten. Det skulle troligtvis vara lättare att få 

tjejerna motiverade till att förbättra sin kondition om bollen användes vid all träning och här 

ser vi även vikten av träningslogiken. Tjejerna tänkte inte på att de tränade sin kondition för 

kampen om bollen gjorde träningen lustfylld och då upplevde de inte att träningen var jobbig. 

  

Resultatet visade också att många tyckte att matcher var en rolig och viktig del i själva 

idrotten, men den fick inte göra så att alla inte fick vara med och spela, utan det var viktigt att 

låta alla få vara med. Eliasson (2009) kom fram till att ett stort skäl till varför flickor och 

pojkar spelar fotboll är för att de tycker det är roligt och för att vinna, där vinna är en del av 

det roliga. Även Tebelius (1998) har i sina studier sett att tonårstjejer tycker det är viktigt att 

laget gör bra ifrån sig och målet är att vinna. Här är det tävlingslogiken som framträder, som 

en viktig beståndsdel i varför barn och ungdomar håller på med själva idrottandet (Engström, 

2010). Tävling är en naturlig del i verksamheten och den måste de acceptera och hantera när 

de är med och spelar i ett lag, men det var inte det viktigaste för alla, sade Engström & Thedin 

Jakobsson (2008). Tjejerna i min studie ville göra bra ifrån sig på matcherna och detta visade 

sig också att de tyckte om att vinna. En stor drivkraft var att kämpa tillsammans för att vinna 

och då stod tävlingslogiken högt på listan. Det visade sig att matcherna var en viktig 

ingrediens i själva idrottsutövandet. Detta önskemål från några av tjejerna gick att förstå i 

termer av prestationslogik där tävling & rangordning står i fokus.  

  

Det som framkom än mer tydligt i min studie var att tjejerna ville visa att de lärt sig mer och 

att de hade utvecklats i sin idrott. Även Eliasson (2009) och Tebelius (1998) framhåller att 

barnen vill lära sig nya saker och om de lyckas i sin idrott så ökar deras självkänsla. Engström 

och Thedin Jakobssons (2008) studie bekräftar också att barnen vill utvecklas och bli bättre i 
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sin idrott och att det är en av drivkrafterna för att fortsätta. Träningslogiken framträdde i min 

studie genom vikten av att färdighetsträningen och den fysiska träningen betonades.  

 

Det som också återkom frekvent var lekfullheten och där framkom det att det sociala 

samspelet hade en stor betydelse för tjejernas upplevelser och deras motivation till att idrotta. 

Samtidigt som tjejerna hade roligt tillsammans, så spelade de fotboll och detta gjorde att det 

var större chans att de skulle fortsätta med sin idrott. Det är många som kommit fram till att 

ha roligt tillsammans med kompisarna spelar en viktig roll och det är en viktig faktor för dem 

att komma till träningen, poängterar Engström & Thedin Jakobsson (2008). Ungdomarna 

spelar också för att träffa vänner i laget, andra människor och för att de är fotbollsintresserade, 

skriver Bengtsson (2010). Redelius (2002) har i sina studier också sett att lekfullheten är ett 

viktigt inslag i idrotten. I Tebelius studie (1998) betonas kamratskapet som en betydelsefull 

faktor att man fortsätter med sin idrott. Hinic (2004) menar också att lagandan är en viktig del 

i själva idrottandet. Ett innehav av ett socialt kapital (tillgångar) i form av kompisar gör att det 

får betydelse för att du fortsätter att spela fotboll, menar Franzen & Peterson (2004). Inom 

logiken upplevelse står det sociala samspelet i fokus. Det var viktigt med kompisar och att de 

hade kul tillsammans och här visade det sig att det var lek & rekreation som var den styrande 

logiken. När tjejerna var på cuper var det både att spela matcher och att umgås med 

lagkamrater, som visade sig vara av stor betydelse och att det sammanlagt blev en bra och 

rolig upplevelse. Här visade det sig att både tävlingslogiken och lek & rekreation gav sig 

tillkänna och den samlade bilden av cuper var att allt tillsammans utgjorde ett värde, som var 

viktigt för tjejerna. Här visade det sig att man kan prata om idrottens egenvärde, det är här 

och nu som gäller och det är den totala upplevelsen som räknas.  

 

I resultatet kan vi se att det var tre av logikerna som återkom och det var upplevelsen av att de 

hade kul tillsammans på träningarna och matcherna, som visade att det sociala samspelet var 

en viktig faktor att räkna med. Prestationen när de spelade match var central och det var 

tävlingsmomentet, som var höjdpunkten för dem. Hur resultatet av färdighetsträningen hade 

gått, fick tjejerna ett bevis på, när det fungerade bra för dem på matcherna. Då fick de 

verkligen chansen att visa upp sina färdigheter även om de inte vann sina matcher. 

Prestationen, färdighetsträningen och upplevelsen hänger ihop och det är det som kallas 

idrottens verksamhetsidé, enligt Idrotten vill (2009). Där står det att idrott består av träning 

och lek, tävling och uppvisning. När fokus sätts på utövaren händer det att man får vägledning 

i varje beslutssituation oavsett om det handlar om en enskild utövare eller hur verksamheten i 
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en förening ska organiseras på en mer övergripande nivå, menar Elvin (2011). Här kan vi 

koppla till Engströms logikerna färdighetsträning, lek & rekreation och tävling, där det   

framträdde en bild av att det var logikerna tillsammans som bildade en helhet och där de var 

viktiga beståndsdelar. 

 

 

6.3  Vad är viktigt i ledarens agerande för att tjejerna ska trivas? 

 

 

6.3.1 Bidra till att utveckla färdigheter 

Under gruppintervjuerna kom det fram att tjejerna ville att ledarna skulle peppa och pusha 

laget. De skulle hjälpa dem om de gjorde fel och visa hur de skulle göra istället. Tjejerna 

pratade om att ledarna skulle hjälpa och lära dem att använda sin kropp på rätt sätt. De måste 

lära ut och visa hur de ska göra för att de ska kunna utvecklas på bästa sätt. 

 

Dem ska peppa en så att man fortsätter. Säga: - Kom igen, du fixar det här. 

För man har ju inte alltid bra dagar, att dem peppar en och så. Om man gör 

något fel så ska dem inte börja skälla på en och att dem säger hur man ska 

göra istället för att det ska bli bättre . Säga: - Gör så istället och inte det där 

var inte bra. (6) 

 

 Dem typ hjälper en om jag t ex vill ha bättre bollkontroll eller bättre skott 

eller så. Då hjälper dem och visar hur man ska göra. Om du gör så här med 

ryggen och böjer dig lite framåt och så tar du i när du springer så får du ett 

bättre skott eller bättre tryck. Då går bollen fortare och hårdare och då är det 

lättare att det blir mål. Och om man är ledsen och så ska dem fråga vad som 

hänt eller så och hjälpa en att reda ut det. (16) 

  

En dålig ledare var en som skrek dåliga kommentarer, skällde på dem, svor och blev arg när 

de gjorde misstag. 

 

Om dem skulle säga att du är dålig så skulle man säga att dem ska peppa en 

istället. För det kan ju gå så långt att den personen slutar om man säger så. 

(10) 

 

När vi mötte ett lag så när vi gjorde mål så skrek deras ledare: Ni har för 

helvete inget försvar och så där. En sån tränare vill jag inte ha för då slutar 

jag. (16) 
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6.3.2 Bidra till kvalitéer för samvaro 

Sen är det viktigt, poängterade en del av tjejerna, att ledarna skulle lyssna på alla tjejerna och 

att de skulle behandla alla lika. Det var viktigt för dem att ingen favoriserades utan att alla 

blev bekräftade och togs på allvar när dem t. ex. kom med förslag på övningar på träningarna.  

 
Ge alla lika mycket beröm, så att alla känner sig lika mycket värda. (11) 

 

Dem ska inte prioritera någon för dem är bättre utan låta alla spela lika 

mycket. (13) 

 

Ibland hände det att dem gjorde en övning som tjejerna ville, men det skedde bara om det blev 

lite tid över. Tjejerna beskrev att ledarna hade redan planerat träningspasset och då kanske 

dem gjorde den övningen, som dem ville göra på nästa träning istället. En del av tjejerna 

tyckte att träningarna var bra som dem var och de menade att ledarna hade ju utbildning för 

det. 

 

Dem har ju i alla fall planerat punkt för punkt för att vi ska lära oss. Dem har ju gått 

tränarutbildning och då går dem ju punkt för punkt vad man ska bli bättre på. (13) 

 

En del av tjejerna skulle vilja hålla i en träning eller en övning någon gång. 

 

Det skulle nog bero på hur de andra i laget skulle engagera sig typ. det är ju 

inte kul och hålla i en övning om alla flamsar runt. (8) 

 

På träningarna tyckte en del av tjejerna att ledarna inte lyssnade på dem, när de kom med 

förslag på någon övning, som de ville göra. 

 

Inte så mycket på träningarna för om vi säger att vi vill göra någonting annat 

så har dem redan bestämt något annat och då kör dem det som dem planerat. 

(11) 

 

Oftast har ledarna bestämt innan vad vi ska göra på träningen. (9) 
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6.4 Analys 

Det visade sig att tjejerna ville ha engagerade ledare, som peppade och pushade dem. De ville 

också ha hjälp om de gjorde fel eller inte fattade hur de skulle göra i olika situationer. Tjejerna 

sade att ledarna hade gått ledarutbildningar, så att de skulle veta hur de ska hjälpa dem och 

lägga upp träningarna på bästa sätt. Här ser vi att träningslogiken spelar en viktig roll genom 

ledarnas kunskaper om hur de ska förbättra deras färdigheter, eftersom tjejerna ville bli bättre 

och utvecklas i sin idrott.  

 

Tränarnas bemötande var, enligt tjejerna viktig för att de skulle stanna kvar och trivas, vilket 

även framhålls av Tebelius (1998). Hur feedback framförs av ledarna har visat sig påverka 

idrottarens inställning, framhåller Gustafsson & Sandberg (2004) och de menar att positiva 

upplevelser i idrottandet skapar indirekt ett ökat självförtroende hos idrottarna. Eriksson & 

Ögrens (2011) förslag på åtgärder för att ungdomarna ska fortsätta med sin idrott är att ta hand 

om varje individ och få alla att känna gemenskap. De menar att det ska resultera i en positiv 

spiral och att kunna fostra fler duktiga spelare, som sedan kan agera som förebilder för andra 

unga (Eriksson & Ögren). Det fanns ledare som, enligt tjejerna, uppförde sig fel, skällde och 

sade dumma kommentarer, men det verkade inte som att det hände i det egna laget utan det 

hade de hört när de mött andra lag. Redelius beskriver i Idrottsledare för barn och ungdom 

(2007) att du som idrottsledare ska vara flexibel och lyhörd och så långt som möjligt 

individualisera träningen efter barn och ungdomars önskemål och förutsättningar. I min 

undersökning såg jag att träningslogiken var en av logikerna, som motiverade barn och 

ungdomar till att fortsätta med sin idrott. 

 

Tjejerna i min studie tyckte det var viktigt att alla behandlades lika och att ledarna lyssnade på 

dem. Föreningarna skulle uppmuntra ledarna att lyssna på barnen och ungdomarna, så att de 

kände sig mer delaktiga i träningarna och därigenom ville fortsätta att spela fotboll. Om de 

blev mer delaktiga så kände de att de var med och byggde laget. Franzen & Peterson (2004) 

menar att ledarnas kvaliteter är betydelsefulla i idrotten. En del av den nya synen på 

idrottsledarskapet, som Elvin (2011) tror krävs för att idrotten ska kunna bedrivas utifrån ett 

starkt barnperspektiv, är att öppna upp för synpunkter och kritik från framförallt barn och 

ungdomar. I och med ledarnas position påverkar de idrottens barn och ungdom, skriver 

Redelius (2002). Ledarna betonar vikten av att barnen uppfattar att träningen som lustfylld 

och rolig, menar Redelius & Thedin Jakobsson (2007) och här understryker de betydelsen av 
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upplevelselogiken lek och rekreation. Logiken slår igenom och understryker vikten av att ha 

kul tillsammans och drivkraften att det ska vara lustfyllt och engagerande visar att det är 

själva processen som är intressant och inte resultatet, menar Engström (2010). 

 

Det viktiga för tjejerna i min studie var att ledarna tänkte på att upplevelselogiken var en 

faktor som hjälper till att få tjejerna att trivas i laget. Träningslogiken visade sig också vara 

viktig, för alla tjejerna hade ju inte spelat fotboll lika länge och detta i sin tur gjorde att de 

kunde ha kommit olika långt i sin färdighetsutveckling i sin idrott.  
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7   SLUTSATSER 

 

Idrottsledarnas roll är viktig och genom en ökad kunskap hos ledarna om hur de ska bemöta 

idrottarnas olika behov, så bidrar det till ett positivt klimat i laget och till att fler fortsätter 

längre i sin idrott. Tjejerna i min studie hade många olika förslag på hur de ville att innehållet 

på träningarna skulle se ut. Variationen på innehållet med olika övningar var viktig, så att det 

inte blev samma övningar hela tiden. Om de fick vara delaktiga ibland och vara med och 

påverka innehållet av träningarna, så kändes det som om de vore nöjda. Jag tycker att det är 

viktigt och borde gå att anpassa träningarna, så att de blir intressanta och varierande och på så 

vis gör att fler tjejer fortsätter med sin eller sina idrotter. Här tycker jag att föreningarna bör 

fundera på hur de på bästa sätt ska ta tillvara, att tjejerna har roligt tillsammans i laget. När 

positiva känslor som glädje, trivsel och motivation skapar en god anda bland tjejerna och som 

får tjejerna att fortsätta att idrotta. Ledarna måste få stöd av sina föreningar, så att de 

tillsammans i föreningarna kan hjälpa till med att få ett barn- och ungdomsperspektiv och på 

så vis få fler att stanna kvar i sin idrott. Här har föreningarna ett stort ansvar att följa upp och 

arbeta mot målen i Idrotten vill. Att inta ett barn- och ungdomsperspektiv är ett måste om vi 

vill att fler ska hålla på längre med sin/sina idrotter. Därför vore det bra om ledarna tänkte på 

att nivåanpassa träningarna, så att alla kan känna att de utvecklas.  

 

Jag tycker att jag har fått svar på mina frågeställningar och det visar att prestations-, tränings- 

och upplevelselogiken går hand i hand. och de bildar en triangel där de tillsammans bildar 

idrottens verksamhetsidé, enligt Idrotten vill. Detta pekar på att det blir en speciell innebörd, 

när flera logiker interagerar och skulle någon av dem tas bort mister aktiviteten sin 

dragningskraft. Helhetsbilden visar betydelsen av att alla tre logikerna är viktiga och att detta 

måste betonas och att föreningar måste ha det i åtanke, när de organiserar barn- och 

ungdomsidrotten.  

 

De ultimata scenariot verkar vara att tjejerna ska ha roligt tillsammans med sina kompisar, 

samtidigt som de spelar matcher och känner att de utvecklas i sin idrott. 
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7.2  Metoddiskussion 

Jag valde att använda fokusgruppintervjuer för att få fotbollstjejernas olika uppfattningar om 

sin idrott och få en intressant diskussion om hur de uppfattar själva fotbollen och vad den 

innebär för dem. Det var inte svårt att få tjejerna att ställa upp på intervjuerna och det berodde 

nog på att de fick vara tillsammans med andra kompisar i laget. Av 20 var det 17 som till sist 

medverkade i gruppintervjuerna. En del lärdomar kan dras av att genomföra 

fokusgruppintervjuer och det är t ex att det tar en hel del tid i anspråk, att det är en hel del att 

ordna för att det ska fungera. Det var för mig en helt ny intervjumetod som jag aldrig tidigare 

använt och det var svårt att hålla sig i bakgrunden under intervjuerna, men jag kände att det 

fungerade bättre och bättre ju fler intervjuer jag gjorde. Under första intervjun hade jag 

problem med ljudinspelningen och det gjorde att transkriberingen av den intervjun tog mycket 

längre tid än för de andra. Under de tre andra intervjuerna fungerade ljudinspelningen bra, 

men vissa svårigheter uppstod när tjejerna pratade i mun på varandra när de var inne i 

diskussionen. En sak lärde jag mig och det var att transkribering tar mycket tid i anspråk, men 

det kändes som att jag hade igen det vid analysen. Min uppfattning om 

fokusgruppintervjuerna var att jag troligen inte hade fått reda på så mycket om jag hade 

använt mig av enskilda intervjuer. En sak är viktig att tänka på och det är att det kan ta tid att 

få svar från de som kan medverka och bestämma när man kan träffas. Det är också viktigt att 

grupperna inte blir för små. Mina grupper var mellan 3-5 personer i varje och det bör vara 

minst fyra i en grupp, känner jag för att det ska bli en bra balans i gruppen. Jag tror att tjejerna 

tyckte att det var intressant att diskutera sina uppfattningar och synpunkter om sin idrott. 

 

 

7.3  Framtida forskning 

Det finns många olika saker att forska vidare på inom detta område och några frågeställningar 

som skulle vara intressanta här är: 

 hur arbetar föreningar för att möta barn och ungdomars behov och önskemål? 

 hur ser ledarna på sin roll? Stämmer den överens med vad som står i Idrotten vill? 

 hur  långt har föreningarna kommit i sitt arbete utifrån vad som står i Idrotten vill? 
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Slutligen vill jag citerar Bengt ”Bengan” Johansson, legendarisk tränare i handboll, när han 

för några år sedan förklarade vad som varit viktigt för honom som tränare: 

”Glädje skapar bättre prestation, bättre motivation, bättre inlärning och bättre psykosocial 

miljö. Vinnarna i näringsliv och idrott är de som lägger ribban på rätt nivå och de som har 

glädje i laget och när det inte är en massa prestige som styr.” 

http://www.idrottsforum.org/articles/isberg_lindblad/isberg_lindblad070214.html 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idrottsforum.org/articles/isberg_lindblad/isberg_lindblad070214.html
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  INTERVJUGUIDE                                                    Bilaga 1 

 

 Hur länge har ni spelat fotboll? 

 Tränar du något annat än fotboll? 

 Har du några andra fritidsintressen? 

 Umgås ni i laget utanför fotbollen? 

 Vad är det som gör att du håller på med fotboll? 

 Vad skulle få dig att sluta spela fotboll? 

 Vad är det roligaste med fotbollen? 

 Vad är det tråkigaste med fotbollen? 

 Vad tycker du om att spela match? (BEROENDE PÅ SVAR be dem förklara vad som 
ex är bra, roligt, inte kul etc) 

 Hur skulle du vilja att en träning såg ut för att du skulle längta dit? 

 Hur är en rolig träning? Beskriv! 

 Finns det andra saker som gör att du vill gå till fotbollen och som gör den rolig? 

 Hur är en tråkig träning? Beskriv! 

 Finns det andra saker som är tråkiga med fotbollen och som gör att du hellre vill gå 
hem eller kanske inte ens gå dit? 

 Vad och hur gör en ledare som du trivs med? Ge exempel! 

 Hur gör hon/han för att du ska bli sedd? 

 Hur blir du sedd? Beskriv! 

 Vad och hur gör en ledare som du inte skulle trivas med? 

 Hur kan lagkamraterna bidra till att ni trivs i laget? 

 Blir du lyssnad på när du kommer med idéer? 

 Vad är de två allra viktigaste sakerna för att du ska stanna kvar i ditt lag och fortsätta 
spela fotboll? 

 Är det något vi missat? 

 Några fler idéer eller synpunkter? 

 

 



37 
 

                            Bilaga 2 

Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap  

Campus Växjö 

 

Hej!                                                                                                                          

 

Jag heter Annika Åhsberg och jag läser en kurs i pedagogik på Linnéuniversitetet i Växjö och 

jag håller på att skriva en C-uppsats med syftet att ta reda på vad tjejerna menar med att ha kul i 

sin idrott och belysa hur unga fotbollsspelande tjejer upplever sin idrott. 

 

Jag vill be om ert tillstånd att intervjua er dotter tillsammans med 3-4 tjejer i F14-laget. 

Intervjun kommer att ta ca 30-60 minuter och den kommer att ske på er dotters högstadieskola 

i samband med skolans slut. Där får jag låna ett grupprum för att genomföra gruppintervjun.  

Materialet kommer att hanteras konfidentiellt och i uppsatsen kommer materialet att hanteras 

på ett sådant sätt så att fullständig anonymitet upprätthålls. 

Diskussionen kommer att spelas in och det är bara jag och min handledare Susanne Linnér, 

som kommer att lyssna på inspelningen. 

 

Vill ni vara så snälla att skriva under detta och godkänna att intervjun får äga rum och skicka 

den till mig i medsänt kuvert! 

 

Har ni några frågor, så ring 070-5367755 eller maila annika@forsheda.net 

 

Tack på förhand! 

 

MvH 

 

................................................................................ 

Annika Åhsberg 

 

.................................................................................................................................................... 

 

 

 

Härmed godkänner jag/vi att vår dotter................................................................ 

får intervjuas tillsammans med 3-4 andra tjejer i laget av Annika Åhsberg  i hennes 

uppsatsarbetet,  där syftet är att ta reda på vad tjejerna menar med att ha kul i sin idrott och 

belysa vad unga fotbollsspelande tjejer upplever som meningsfull idrottsfritid. 
 

 

........................................................................................ 

Ort och datum 

 

 

...........................................................     ............................................................. 

Vårdnadshavare             Vårdnadshavare 
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