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Abstract 

 

Riksidrottsförbundets, (RF), dokument Idrotten vill är ett idédokument om hur idrotten ska 

bedrivas. Den innehåller bland annat ett avsnitt om idrottens värdegrund, där de fyra olika 

områdena glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med, samt rent 

spel behandlas. Dessa fyra områden har varit en plattform och grunden för vårt 

examensarbete.   

 

Syftet är att undersöka fotbollsungdomarnas, i åldrarna 12-14 år, och deras föräldrars åsikter 

kring områden toppning, mobbning, jämställdhet/jämlikhet och idrottsfusk inom 

fotbollsverksamheten i Kronoberg. Undersökningen är av deskriptiv och komparativ art.   

 

En enkätundersökning genomfördes med fotbollungdomar och dess föräldrar i föreningar från 

Växjö. I undersökningen deltog 192 respondenter, 68 pojkar, 26 flickor, 41 män och 56 

kvinnor, som bland annat svarade på frågor gällande mobbning, toppning, idrottsfusk och 

jämställdhet/jämlikhet. Enkäten fick sin utformning mestadels utifrån våra egna erfarenheter, 

men även från forskning kring det omtalade ämnet.  

 

Resultatet visade bland annat att mer än hälften uppfattade att toppning förekom, där föräldrar 

uppfattade att det var vanligare än vad ungdomarna gjorde. Resultatet har även visat att 

former av social och verbal mobbning är förekommande och att en fjärdedel av 

respondenterna ansåg att det var okej att fuska om det innebar att laget vann matchen. Studien 

visade att det fanns en markant skillnad på antalet kvinnliga och manliga ledare bland lagen. 

För att analysera har vi använt tidigare forskning och de teoretiska perspektiven till denna 

studie har varit genusperspektiv och attitydförändring.  

 

Nyckelord: Mobbning, toppning, jämställdhet/jämlikhet, idrottsfusk. 
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Förord 

Under detta arbete har vi kommit i kontakt med olika föreningar och lag i Växjö som har delat 

med sig av sina åsikter och erfarenheter, vilket har varit en förutsättning för att kunna 

genomföra denna uppsats. Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter som tog sig tiden att 

fylla i vår enkät, men även till föreningarna som ställde upp och gav oss möjligheten att dela 

ut enkäterna under träningarna. 

 

Sist men inte minst vill vi även rikta ett stort tack till vår handledare Tobias Stark som varit en 

stor hjälp för oss under arbetets gång. 

 

Vi hoppas att uppsatsen kommer att frambringa ett intresse för fortsatt forskning och studier 

inom detta område. 

 

Trevlig läsning! 

 

Växjö, den 30 maj 2013 
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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens utgångspunkter. Inledningsvis formuleras studiens syfte 

och frågeställningar. Därpå följer en genomgång av tidigare forskning, teori samt 

begreppsförklaring. Avslutningsvis preciseras undersökningens teoretiska och metodologiska 

grundval.  

 

Fotbollen har sedan långt tillbaka setts som en positiv uppfostringsmiljö för barn och 

ungdomar. Det är denna sida av myntet som man ofta hör talas om i olika sammanhang, 

såsom i sociala medier och i den vardagliga verksamheten. Detta är något vi håller med om 

och har erfarenheter av som både spelare och ledare inom fotbollsverksamheten. En annan 

sida av myntet som vi själva har varit med om och har upplevt är att området värdegrund, det 

vill säga, mobbning, toppning, ojämställdhet/ojämlikhet och idrottsfusk är förekommande på 

ett negativt sätt. Detta är något som vi upplever ”sopas under mattan”. 

 

En ny SIFO-undersökning visar att många kränks inom idrotten. Vart fjärde barn upplever sig 

ha blivit kränkt av lagkamrater, där pojkar inom lagidrotter är mest utsatta. Undersökningen 

gjordes på 1 100 organiserat idrottande barn mellan åldrarna 9 och 15. Studiens resultat visade 

att det klart vanligaste var taskiga kommentarer vid match eller träning, samt att det förekom 

utfrysning, knuffar och slag. Är detta verkligenheten i vår idrottsmiljö? Lars Arrhenius, 

Generalsekreterare i Friends, påstår att tuff jargong verkar ha blivit accepterad inom idrotten 

och medger att han inte trodde att det skulle förekomma så mycket kränkningar.  

 

Studieresultatet visade även att en fjärdedel av barnen kände sig kränkta av någon annan ung 

aktiv i föreningen och var tionde av en vuxen. Det är enligt Lars Arrhenius en hög siffra och 

oroväckande (www.SvD.se). 

 

Detta tillsammans med ett intresse för ämnet etik och moral ledde till att vi blev intresserade 

av att göra en undersökning där fotbollsungdomarna och deras föräldrar i Kronoberg får lyfta 

fram hur de uppfattar i vilken utsträckning att området värdegrund är förekommande i deras 

verksamhet. Eftersom det inom detta område finns väldigt få undersökningar har 

fotbollsverksamheten en nytta av studien, då den kommer ge en bild av hur det ser ut i 

fotbollsverksamheten i Kronoberg.     

http://www.svd.se/
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Genom hela arbetet kommer ämnet värdegrund vara hjärtat. Ordet värdegrund är ett område 

som kan vara vagt och dess betydelse skiljer sig ofta från person till person. Därför kommer vi 

att bena ut vad värdegrund innebär för författarna. Som hjälp till detta har vi använt oss av 

RF:s dokument ”Idrotten vill”, där tas bland annat idrottens mål och visioner upp som 

benämns utifrån fyra områden: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt 

att vara med, samt rent spel. Dessa fyra områden är delar av det som brukar kallas idrottens 

värdegrund och som finns publicerade i Riksidrottsförbundets utarbetade dokument, Idrotten 

vill (Riksidrottsförbundet 2009)
A
. Detta är då den bakgrund vi använt oss av för att bena ut 

vad värdegrunden är, men vi kände att vi behövde ta det ett steg till för att ge läsaren och oss 

själva en tydligare bild om vad vi kommer att undersöka och vilka ämnen som man kan 

förväntas få ta del av. Detta ledde till att från området glädje och gemenskap har vi valt att 

fokusera på mobbning, från demokrati och delaktighet kommer vi att fokusera på 

jämställdhet/jämlikhet, från allas rätt att vara med fokuserar vi på toppning och från rent spel 

fokuserar vi på idrottsfusk. Vidare i studien när något av områdena mobbning, 

jämställdhet/jämlikhet, toppning samt idrottsfusk benämns är det en del av det centrala 

området värdegrund. De fyra områdena mobbning, jämställdhet/jämlikhet, toppning och 

idrottsfusk har vi valt för att det är de områdena som vi anser idrottens värdegrund berör.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



Linnéuniversitetet  Kenan Celil 900402   

Idrottsvetenskapligt examensarbete  Christoffer Tiderman 891026 

VT 2013 

 

 
7 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka fotbollsungdomarnas, i åldrarna 12-14 år, och deras föräldrars åsikter 

kring områden toppning, mobbning, jämställdhet/jämlikhet och idrottsfusk inom 

fotbollsverksamheten i Kronoberg. Studien utgår från följande frågeställningar: 

 

Frågeställningar: 

 Hur upplever ungdomarna och deras föräldrar att mobbning, toppning, idrottsfusk är 

förekommande i deras lag? Samt om det är jämställt/jämlikt i deras lag. 

 

 Vilka likheter och skillnader går att urskilja dels mellan ungdomarnas och 

föräldrarnas svar, dels mellan könens.  
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3. Bakgrund 

 

3.1 Tidigare forskning 

I det följande ska vi teckna ett forskningsläge för den forskning som har gjorts i anslutning till 

undersökningens syfte. Framställningen fokuserar på vetenskapliga utredningar rörande 

områdena mobbning, idrottsfusk, jämställdhet/jämlikhet och toppning. Antalet statistiska 

undersökningar inom de aktuella områdena med fokus mot ungdomsidrotten är begränsad. Ett 

territorium som är lik idrottsverksamheten är skolverksamheten, där forskningen är mer 

omfattande och väsentlig för idrottsrörelsen. Därav har vi tagit del av studier som gjorts inom 

detta område.     

 

Inom ämnet mobbning har socialpsykologen Berit Ås kartlagt fem olika härskartekniker för 

att förstå hur elever använder sig av dessa gentemot varandra i syfte att förminska en kamrat 

eller för att få makt i klassrummet. Ås (2004) beskriver dessa fem enligt följande:  

 

Osynliggörande – Försiggår när kvinnor blir bortglömda, förbigångna eller överkörda. 

Osynliggörande fråntar kvinnor deras identitet eller påminner dem om att de är mindre värda. 

Att de är oviktiga och betydelselösa.  

 

Förlöjligande – Försiggår när kvinnors insats blir förhånad, utskrattad eller liknad vi djur, till 

exempel höns. Som när kvinnor sägs vara speciellt känsliga eller att de är sexuella varelser 

eller när kvinnor blir avvisade som kalla eller cyniska. Alltsammans är beteckningar som 

vanligtvis inte sätts på mäns reaktioner.  

 

Påförande av skuld och skam – Påförande av skuld och skam sker genom förlöjligande och 

dubbelbestraffning. Det försiggår när kvinnor får veta att de inte är tillräckligt bra, även om 

anledningen kan vara:  

 

1. att de tänker och handlar annorlunda och på ett nytt sätt i förhållande till män.  

2. att de inte har kunnat skaffa sig tullgång till information som männen behärskar.  
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Underhållande av information – försiggår när män vänder sig till andra män och kvinnor inte 

ges information om exempelvis viktiga saker inom på arbetsplatsen eller i det politiska livet. 

 

Dubbelbestraffning – försiggår när det kvinnor gör och inte gör är fel. Denna teknik tas i bruk 

mot dem som man har fördomar mot. Ett exempel är när kvinnor i kvinnorörelsen beskylls för 

att vara orsak till alla skilsmässor och samtidigt beskylls för att inte vara tillräckligt aktiva i 

politiken (Ås 2004). 

 

En studie som gjordes i USA år 2005 på 206 high school-fotbollsspelare mellan åldrarna 14 

och 18. Studien handlade om mobbning bland unga fotbollsspelare, där resultatet visade att 

verbal mobbning är den vanligaste formen av mobbning (53 %), tätt följt av social mobbning 

(51.4 %). Fysisk mobbning var något lägre (20.8 %) (Steinfeldt, m.fl. 2012).  

 

En annan studie kring ämnet mobbning inom skolverksamheten har genomförts av fyra 

anställda, vid Örebro Universitet inom ämnena sociologi och socialt arbete, som fick i 

uppdrag av skolverket att inventera vad som gjorts kring mobbningsforskning samt ge 

uppslag till vad som bör göras. 116 vetenskapliga artiklar analyserades utifrån en rad frågor 

för att på så sätt få en överblick över forskningsområdet mobbning i skolan.  

 

Resultatet från forskningen visade bland annat att andelen mobbade tycks sjunka med ålder 

och köns- och ålderstrender. Direkt mobbning, exempelvis våld, är vanligare bland pojkar än 

bland flickor. Indirekt mobbning, exempelvis ryktesspridning, är dock vanligare hos flickor. 

Risken att råka ut för kronisk utsatthet är lika stor för pojkar som för flickor, men det är 

vanligt att pojkar inte berättar att de blir utsatta.  

 

Vidare visar resultatet att lärare har dålig kännedom om mobbningens omfattning på den egna 

skolan och många elever upplever att lärare är dåliga på att ingripa mot mobbning. Det har 

utarbetats metoder för att reducera mobbningen, vilka delvis utgår från en helhetssyn på 

problemet där all personal i skolan måste ha en gemensam uppfattning om hur man ska agera 

mot mobbningen. Man har även via sin forskning fått fram ett resultat som visar att 5-15 % av  

låg- och mellanstadieelever blir utsatta för mobbning en gång i veckan eller oftare. 

Motsvarande siffror i högstadiet är 3-10 % (Eriksson, Lindberg, Flygare & Daneback 2002).  



Linnéuniversitetet  Kenan Celil 900402   

Idrottsvetenskapligt examensarbete  Christoffer Tiderman 891026 

VT 2013 

 

 
10 

Ytterligare en studie kring mobbning har gjorts av professorn Dan Olweus som menar att det 

inte finns ”mobbningssäkra” skolmiljöer och att när flera individer är tillsammans, särskilt om 

de inte själva fått välja medlemmarna i gruppen, måste man räkna med att det kan uppstå 

tendenser till mobbning (Olweus 1994). 

 

En svensk studie med inriktning mot mobbning inom föreningsidrotten har gjorts på Malmö 

högskola. Studien byggde på kvalitativ forskningsmetod, där tio föreningar intervjuades om 

hur de konkret arbetar med mobbningsfrågor. Studien tittade även på samverkan mellan 

skolan och idrottsförening vid mobbningsincidenter.  

 

Det resultat man har kommit fram till i studien är bland annat att selektion inom idrott och 

skola är bidragande faktorer gällande mobbning. Då idrotten verkar fostrande i viss 

bemärkelse är det viktigt att tänka på vad barnen får för upplevelser i idrottsföreningen.  

 

Vidare visar resultatet att mobbning är mer frekvent förekommande inom skolan än 

föreningsidrotten. Däremot om man ser till antalet som blir mobbade ur ett annat perspektiv 

kan mobbning ses som vanligt förekommande inom föreningsidrotten. Det finns några 

faktorer som spelar in, såsom storleken på föreningen respektive skolan, antal elever och 

antalet aktiva medlemmar inom idrottsföreningen, om skolan eller föreningen har ett 

nedskrivet antimobbningsdokument och hur många tillfällen barnen ses i veckan. Då eleverna 

i skolan träffas varje dag i flera timmar är det mer vanligt att mobbning förekommer i skolan 

än i idrotten (Mikkola & Stančić 2007). 

 

När det gäller att förebygga kränkande särbehandling tar Roth (2011) bland annat upp att 

utbildning och information om vad kränkande särbehandling är, och en levande 

värdegrundsdiskussion är en bra förutsättning för att öka respekten på vara arbetsplatser. För 

att förebygga former av kränkande särbehandling såsom mobbning är att minska 

osäkerhetszonerna, genom styrdokument, policy, rutiner. För chefer är de viktigt att arbeta 

med normer (Roth 2011, s. 140).  
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Idrottsfusk är ett av studiens fyra områden, där forskningen har varit begränsad. En av få 

undersökningar som gjorts är av Riksidrottsförbundet (2004) som visade att en av tio av de 

idrottsaktiva ungdomarna tycker att det är okej att fuska inom idrotten. I samma 

undersökningsgrupp ansåg nästan hälften att det var okej att fuska i skolan. Undersökningen 

visade även en stor könsskillnad då 16 % av pojkarna och 6 % av flickorna tyckte att det var 

okej att fuska inom idrotten (Riksidrottsförbundet 2004)
B
. Ytterligare en studie av RF (2013) 

visar att mer än 50 % av de manliga idrottsutövarna hellre skulle fuska än att förlora en viktig 

match (Riksidrottsförbundet 2013)
C
.  

 

Jämställdhet/jämlikhet är ett annat område som behandlas i studien. En som har skrivit kring 

ämnet är Karin Redelius. Hon menar att män och kvinnor i mångt och mycket är hänvisade till 

olika platser, där männen ofta värderas högre än kvinnor. Idrottens barn kan därför införliva 

föreställningen att ”kvinnor kan – men män kan bättre”. Hur manligt och kvinnligt uppfattas 

och värderas konstrueras som något särskiljande, det vill säga det finns sådant som är typiskt 

”kvinnligt” (att vara gymnastik- eller ridsportledare) och sådant som är typiskt ”manligt” (att 

vara fotbolls- eller golfledare). Studien visade även att det fanns tendenser till att nuvarande 

föreställningar om vad som betraktas som manligt och kvinnligt är under förändring. Det kan 

innebära att åtminstone vissa idrotter fostrar till uppfattningen att ”kvinnor också kan – och de 

kan lika bra.” Hur manligt och kvinnligt uppfattas och värderas konstrueras i mer lika termer, 

det vill säga det finns inga typiska ”manliga” eller ”kvinnliga” ledare (Redelius 2002). 

 

I en doktorsavhandling skriver Höök (2001) om ledarutveckling och jämställdhet där hon har 

genomfört tre delstudier: två förstudier och en huvudstudie. Förstudierna var uppföljningar av 

tre olika ledarutvecklingssatsningar med könsutjämnande syfte: ett mentorprogram för 

kvinnor och män, ett professionellt nätverk för kvinnor på höga positioner i samt ett 

ledarutvecklingsprogram för kvinnor på chefsposition. Huvudstudien var ett 

ledarutvecklingsprogram för kvinnor på chefsposition med könsutjämnande syfte. I studien 

skriver hon bland annat att FN vid flera tillfällen utsett Sverige till världens mest jämställda 

land. Att det i detta, jämställdhetens förlovade land, samtidigt är en nästan total 

mansdominans på ledande positioner i näringslivet kan tyckas anmärkningsvärt. 
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Vidare skriver Höök (2001) att jämställdhet kan förstås som ett samhällsfenomen som får 

konsekvenser på organisationsnivå. Jämställdhetslagstiftningen ålägger exempelvis 

organisationer på arbetsmarknaden att arbeta aktivt för jämställdhet (Höök 2001). 

 

Det har gjorts en kvantitativ studie bland barn och ungdomscoacher som handlar om ledarstil 

och toppning. Respondenterna bestod av 4 kvinnor och 16 var män. Totalt fyllde 20 coacher i 

enkäten, där alla tillfrågade genomförde studien och svarade på alla frågor. En av frågorna 

löd: Ser till att alla får delta på lika villkor och får lika mycket uppmärksamhet, där resultat 

blev att åtta av tio coacher i urvalsgruppen 8-12 år svarade att de ”alltid” ser till att alla får 

delta på lika villkor och får lika mycket uppmärksamhet, samt att två coacher svarade ”ofta” 

(Larsson 2007). 

 

I studien behandlas som tidigare nämnt även området toppning. År 2005 släppte 

Riksidrottsförbundet en analys av barn och ledares uppfattning av hur lag konstitueras inom 

barnidrott. I resultatet kunde man läsa att en del av barnen uppfattade att det skedde en 

slumpmässig indelning av lagen när det spelades match under träning, medan andra barn 

beskrev att ledarna delade in dem i olika lag beroende på vilken skicklighet och färdighet de 

hade. Flera av barnen berättade även att alla spelarna blev uttagna till matcherna oavsett 

träningsnärvaro eller färdighet. Vidare i resultatet framkom att ”toppning” sker framförallt vid 

laguttagning inför match och under match genom att vissa barn får mer speltid och innehar 

speciella positioner. Att låta barnen hela tiden ha fasta positioner i laget handlar om ett synsätt 

där barnen skall specialiseras och bli bäst på vissa tilldelade positioner, i syfte att laget skall få 

en så stor framgång som möjligt. Det kan också handla om att tilldela en viss position till 

någon där denne gör minst skada för att laget ska kunna prestera bra (Riksidrottsförbundet 

2005)
D
.
 
  

 

Vidare har Riksidrottsförbundet och IMU-testologen gjort en undersökning beträffande 

svenskarnas attityder till idrotten. I undersökningen ingick 2 850 kvinnor och män. På frågan 

om det förekom utslagning eller elittänkande inom barn- och ungdomsidrotten i Sverige 

svarade över 70 % att man instämde helt eller till stor del att det förekom någon utslagning.  
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Över 70 % instämde helt eller till stor del i påståendet att idrott handlar om gemenskap och 

samhörighet (Zäll 1995).  

 

I en annan studie om toppning fick Larsson (2007) fram att två av tio coacher svarade ”alltid”, 

två svarade ”då-och-då” och sex svarade ”sällan” på frågan Ser till att de bästa utövarna 

deltar i match eller tävling. På frågan Ger mer tid åt en eller flera utövare att delta mer eller 

längre om det är jämt eller en viktig tävling eller match svarade sex av tio coacher ”då-och-

då” och fyra svarade ”aldrig” (Larsson 2007).  

 

En kvalitativ studie har gjorts av två studenter från Högskolan i Halmstad med syftet att 

synliggöra vad unga idrottare lär sig i en idrottspraktik med hög konkurrens. Resultatet är 

baserat utifrån observationer på ett distriktsläger och genom intervjuer. Studien fick bland 

annat fram att spelarna uppfattade att alla fick samma uppmärksamhet, men författarnas 

observation visade att de bättre spelarna fick mer uppmärksamhet och feedback.  Man kunde 

även se att det sociala prioriterades bort, detta bekräftades även av spelarna som påpekade att 

så inte var fallet på ”hemmaplan” (Lindström & Rangbo 2012). 

 

I en doktorsavhandling skriven av Redelius (2002) kom hon fram till att framgång och 

prestation ger ett högt värde inom barn- och ungdomsidrotten. Studien genomfördes med både 

enkäter och intervjuer bland ledare inom sex olika idrotter. Studien bestod av 525 enkäter och 

18 intervjuer. Hon anser att det är naturligt för barnen att jämföra sig med andra, acceptera 

rangordning och utslagning samt att prestationen är avgörande för deltagandet. Barnen lär sig 

också hur deras egen förmåga svarar upp mot omgivningens förväntningar och krav samt om 

de idrottsligt håller måttet eller inte (Redelius 2002).  

 

En studie som har gjorts av Statistiska centralbyrån (SCB), (2005), behandlade bland annat 

följande områden: idrottsfusk, tävlingsmedverkan, språkbruk samt homofobi. Urvalet på 

denna studie var ett obundet slumpmässigt urval på 3000 individer i åldrarna 13-18. Utav 

dessa var det 1580 personer som besvarade enkäten. Beträffande idrottsfusk visade studien 

bland annat att drygt en tredjedel av respondenterna instämde med påståendet att det var okej 

att trilla medvetet för att få en straff.  
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Pojkar i lagidrott instämmer i störst utsträckning i att det är acceptabelt med tävlingsfusk. 

Angående tävlingsmedverkan instämde 94 % av respondenterna med påståendet ”alla barn 

och ungdomar ska få vara med och tävla lika mycket tills de är 13 år”. Sex procent instämmer 

inte alls i att så bör vara fallet.  

Vidare visade studien att föreningsidrottare upplever att ungas språk är mer ovårdat på 

rasterna i skolan än inom idrotten. 65 % instämmer i påståendet ”det är mer svordomar och 

sexord på rasten i skolan än inom idrotten”. Ytterligare ett område som behandlades i studien 

var homofobi. Sex procent av de unga föreningsidrottarna instämmer i påståendet ”vår ledare 

verkar inte gilla homosexuella” och 42 procent svarar att påståendet inte stämmer. 51 % 

angav att de inte hade någon uppfattning om vad ledaren ansåg (Ungdomsstyrelsen 2005).  

En som har skrivit om ämnet genus är Fundberg (2003). Han har i fyra säsonger följt ett 

fotbollslag där han studerade deras träningar, matcher och i vissa fall resor. Han menar att 

fotbollen har bemötts med ökat intresse från allt fler aktörer. Den har en bred rekrytering 

såväl klassmässigt som etniskt, den har ägnats allt mer utrymme i media, och den påverkar i 

allt högre grad såväl mode som så kallad finkultur.  

Sett i ett historiskt perspektiv tycks pojkfotboll bli allt mer vuxenorganiserad, få ökad status 

bland fler grupper och tillskrivas ett högre värde för relationer mellan fäder och söner. Han 

konstaterade även att man genom spelet fick lära sig att en god fotbollsspelare bör ”bita ihop” 

vid förlust eller smärta och att fotbollens vardag förmedlar värdet i att göra sitt yttersta, 

uppträdda korrekt och sköta sig. Fundbergs material pekar för det första mot en reproduktion 

av en genusordning av könen, där männen överordnas kvinnor. Det märks även att 

heterosexualitet som överordnad homosexualitet inte är en tyst, utan snarare en mycket uttalad 

överenskommelse. Man märker även en underordning av etniska minoriteter i relation till 

majoriteten. Om pojkfotbollen är en lämplig miljö för fostran av pojkar och unga män skriver 

Fundberg i boken att pojkfotbollen varken är god eller ond i sig själv. Den blir vad ledare, 

spelare, föräldrar och andra aktörer gör den till (Fundberg 2003).  

 
 
 
 
 
 



Linnéuniversitetet  Kenan Celil 900402   

Idrottsvetenskapligt examensarbete  Christoffer Tiderman 891026 

VT 2013 

 

 
15 

3.2 Teori 

 
3.2.1 Genusperspektiv 

Forskaren Yvonne Hirdman beskriver genusordningen utifrån tre delar:  

 

Könens i särhållande – om det är något mönster vi enkelt kan se och enkelt kan belägga är det 

isär hållningens starka, dirigerande logik, den som allra tydligast kommer fram i detaljerade 

praktiker eller föreskrivet om genusarbetsdelningen. Om kvinnor bryter genusarbetslednings  

tabu kan det ske med ett visst beröm, ” men hon är allt duktig hon, Anna. Kör bil som en hel 

karl”. Men om män ska göra kvinnojobb ses det som ett hån.  

 

Maktrelationer – handlar om männens överordning och kvinnornas underordning, 

maktaspekten innefattar en ojämn fördelning av kvalitativ och reell makt och inflytande. 

Kvinnors underordning tas form i hierarkiska ordningen inom företag och organisationer, där 

få kvinnor återfinns på positioner med makt, resurser och inflyttande.  

 

Mannen som norm – En hierarkisk logik om att män tjänar mer än kvinnor, att män dominera 

de olika maktsfärerna etc. Det mest krångliga med denna maktlogik är att den byggts in i 

samhällenas olika institutioner. Denna norm handlar om en djupt nedgrävd självklarhet. Den 

spökar överallt, som i den vardagliga betydelsen att brandmän och män – och en kvinna som 

brandman blir en anomalitet. (Hirdman 2001, s. 60-66). 

 

En metod som syftar till att belysa fördelning av såväl makt som reella resurser är 3R-

metoden som är utarbetade av Svenska kommunförbundet. 3R står för representation, resurser 

och realia. Representation innefattar en kartläggning av kvinnor och män, det vill säga hur 

kvinnor och män är representerade i exempelvis arbetsgrupper. Resurser avser pengar, tid och 

utrymme, realia avser värderingar, normer och attityder som styr verksamheten (Roth 2011, s. 

233).  

 

För att förstå hur och var genus skapas kan man använda sig av fem nivåer som Layder (1993) 

pekar ut. Dessa är kontext, inramning, situationsbundna aktiviteter, själv och historia.  
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Kontext – berör de övergripande strukturella förruttningarna såsom de avspeglas i kulturella 

normer och värderingar, ekonomiska förutsättningar, politik och så vidare. På denna nivå 

handlar skapandet av genus om rättsliga regler, normer, ekonomiska relationer och så vidare.  

 

Inramning – berör den miljö inom vilken genus skapas eller iscensätts. Kan röra sig om 

familjen eller arbetsplatsen.  

 

Situationsbundna aktiviteter – utgör alla de specifika aktiviteterna som vi utför i samhället och 

som får omedelbara konsekvenser för skapandet av genus.  

 

Själv – berör det biografiska, självupplevda och de föreställningar om och den förståelse av 

sig själv som kvinna eller man som människor har. Handlar om hur man uppfattar sig själv 

sätt till de andra nivåerna.  

 

Historia – handlar om hur genus formats och formas i ett historiskt perspektiv (Kullberg, 

Herz, Fäldt, Wallroth & Skillmark 2012, s. 22-24). 

 

Kvinnor ses inte heller alltid som naturliga ledare, då definitionen av en chef ofta innefattar 

egenskaper som förknippas med män och manlighet. Att kvinnor tar ett större ansvar för hem 

och barn är inte heller en slump, utan ingår i den sociala konstruktionen av manligt och 

kvinnligt (Kullberg et al. 2012, s. 73).  

 

3.2.2 Attitydsförändring 

Total Quality Management, benämns som TQM, är ett arbetssätt inom företagsvärlden där 

man arbetar med förbättrade attityder.  Konceptet är ursprungligen från Japan och handlar om 

att organisera och leda ett företag för att nå kvalitet på allt som görs. För att kunna 

implementera denna modell måste ledningen skapa en miljö som gynnar förändring. Detta 

görs genom att fel accepteras med motiveringen att misstagen lär man sig av, all information 

måste fram, både negativ och positiv, alla barriärer som hindrar kommunikation ska brytas ner 

och motivera för att grupper arbetar mot ständig förbättring (Grimsdal & Gunnarson 1993). 
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En modell som man kan använda sig av i sitt arbete med TQM är:  

 

                                                                Kompetens utveckling 

            Kundfokusering TQM          Mål och visioner 

 Information & Kommunikation    

                              Decentralisering  Involverade medarbetare 

 

Utanför dessa sex pelare finns två yttre lager som påverkar, dessa två är företagskultur och 

företagsledningens engagemang.  

 

För att anpassa modellen till idrotten har vi bytt ut två av dem sex pelarna. Vår modell ser ut 

enligt följande: 

 

                                                                Kompetens utveckling 

         Individfokusering TQM          Mål och visioner 

 Information & Kommunikation    

                              Uppföljning  Involverade medarbetare 

  

De två yttre lagerna i vår modell döps istället till föreningskultur och föreningsengagemang.  

 

Modellens funktion ska alltså vara att förändra en attityd, vilket i detta fall är etik och moral. I 

vår modell börjar man med att titta på föreningskultur, vilket involvera policy, regler, normer 

och så vidare. Vad har föreningen för ställning till etik och moral, för att kunna ändra en 

nuvarande policy exempelvis eller arbeta för att för ett större genomslag på en nuvarande 

policy behövs föreningens engagemang, detta kan vara exempelvis ett ekonomiskt stöd, 

möjlighet till att göra fel och testa nya saker.  Efter att man granskat de två yttre lagerna 

kommer vi in till de sex pelarna. Det är här det dagliga jobbet sker med förändringen av 

attityden.   

 

Individfokusering – Arbeta olika med individer. Vad behöver varje individ förbättra sig 

gällande etik och moral? 
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Kompetens utveckling – Hålla föreläsningar.  

 

Mål visioner – Sätta upp mål. Sätta en vision för vad ni vill nå.  

 

Involverade medarbetare – Få med föräldrarna, både på era mål och i föreläsningar.  

 

Uppföljning – Följ upp mål, föreläsningar, policy och så vidare. Man får aldrig slappna av 

med arbetet.  

 

Information och kommunikation – Berätta för aktuella aktörer vad ni gör. Tydlig information 

om policy och så vidare.   

 

I boken Har du attityden tar författaren upp en modell som är användbar när man måste styra 

ett företag. Modellen passar i företag där mycket ska utföras i högt tempo, vilket stämmer 

överens med idrottens spelplan. Det ofta många beslut som ska fattas på kort tid och där 

ledarens tid ofta är begränsad. Modellen fyller bland annat funktionen att alla ska kunna fatta 

snabba beslut.  

 

Modellen heter vart – vad – hur och ser ut enligt följande:  

 Vart ska vi? 

 Vad vi gör för att koma vart? 

 Hur gör vi för att genomföra Vad på väg till Vart? 

 

VARTet ska fungera som en stark dragkraft så att alla strävar efter att röra sig i rätt riktning, 

VART ska bidra med varför saker sker, ska ge driv och lustfylldhet samt ett långsiktigt fokus. 

Den är den viktigaste pelaren.  

 

Vad och hur har sex olika hörnstenar. I VADet finner vi externskärpa internskärpa samt 

multipliceringsförmåga, och i HURet finner vi challangerkultur, ledarskap och 

medarbetarskap.   
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Externskärpa innebär att säkerställa skärpan mot kunder, internskärpa innebär att vara 

resurssmart, att använda rutiner, regler och stödsystem. Multipliceringsförmåga innebär att 

man är beredd att växa snabbt.  

 

I HURet står challangerkulturen för den kultur som finns i organisationen och ledarskap för 

den ledarskapsstil som bedrivs i organisationen. Medarbetarskap innebär att medarbetarna ska 

se en helhet mellan vart, vad, hur och riktlinjer. Ledaren ska leda sina medarbetare (Knutson 

2012). 

 

I föreningslivet skulle denna modell användas på följande sätt, VARET används till att 

motivera och driva aktörerna i föreningen, vad vill nå och varför, detta ska som sagt ge 

drivkraft, skapa ett mål att jobba mot. I VADET används externskärpan i detta fall till att 

aktörerna(spelare, ledare, föräldrar och föreningen) ska vara skärpta mot det utsatta målet. 

Och Internskärpan, genom att vara resurssmart i verksamheten, detta kan vara att ha tydliga 

regler för hur man agera, att ta del av hjälp utifrån för att fördela arbetsbördan osv.   

 

I HURet är det challangekulturen, detta är något förening måste involveras i, vad för 

ledarskap ska bedrivas i föreningen och den kultur som finns i förening är den bra? Behöver 

den förändras? En typisk sak som kan sitta i väggarna(kultur) är att herrarna ofta få bättre 

tider eller att lagen för olika mycket ekonomiskt stöd. Och gällande medarbetarna gäller det 

att få med alla aktörerna mot samma riktning, att alla i föreningen jobbar mot samma mål. 

 

3.3 Begreppsförklaring 

 

3.3.1 Mobbning 

Dan Olweus definierar mobbning: 

”Mobbning är när en eller flera personer, vid upprepade tillfällen och under en viss tid, 

säger och gör kränkande och obehagliga saker mot någon som har svårt att försvara sig. 

(Olweus 1999, s. 9).  
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Olika typer av mobbning: 

Verbala övergrepp - den vanligaste formen av mobbning bland pojkar och flickor. Den är lätt 

att komma undan med och med hjälp av viskningar kan den pågå utan att någon vuxen märker 

detta. Exempel på verbala övergrepp kan vara glåpord, öknamn, kritik, nedvärdering och 

rasistiska eller sexistiska tilltalanden (Coloroso 2004, s. 39; Höistad 2001). 

 

Fysisk mobbning - innefattar örfilar, slag, sparkar eller på något sätt förstöra någons kläder 

eller tillhörigheter. Det barn som fastnat i denna roll är ofta den mobbare som har störst  

problem, och också den som löper störst riska att hamna i mer allvarliga kriminella vanor 

(Coloroso 2004, s. 40; Höistad 2001).   

 

Social mobbning - den typ av mobbning som kan vara svår att upptäcka utifrån. Den består av 

att systematiskt trycka ner ett barns självkänsla genom att ignorera, utesluta eller helt enkelt 

undvika (Coloroso 2004, s. 41; Höistad 2001).  

 

3.3.2 Toppning  

Riksidrottsförbundet skriver i dokumentet ”Toppningsstudien”, som är en kvalitativ analys av 

barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott, följande: 

”Inte minst kan ledare och barn tolka det som verkligen sker på och bredvid plan på olika 

sätt. Barnen själva kan, utifrån sina egna motiv att idrotta, ha skilda synsätt. Och 

naturligtvis finns det också en åldersfaktor – de allra flesta tycker sig nog kunna acceptera  

en ökande differentiering efter talang och ambition med stigande ålder.” 

(Riksidrottsförbundet 2005, s. 2)
D
.  

 

3.3.3 Jämställdhet/jämlikhet  

Författaren Roth (2011), som är knuten till Stockholms universitet, juridiska institutionen och 

undervisar i ämnet likabehandling och ickediskriminering, definierar begreppen jämställdhet 

och jämlikhet på ett liknande sätt som Hedling (2006). Hon definierar begreppet jämställdhet 

såhär: 

 

”Målet för jämställdhet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och 

sina liv. En förutsättning för detta är att kvinnor och män ges lika rättigheter, möjligheter 

och skyldigheter inom livets alla områden.”  
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Jämlikhet definieras enligt följande: 

”Jämlikhet innebär alla människors lika värde oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, 

politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller 

ställning i övrigt.” (Roth 2011, s. 11-12).   

 

3.3.4 Idrottsfusk 

I idrotten vill skriver RF följande om rent spel:  

”En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla 

om inte alla följer gemensamt uppsatta regler. Därför arbetar vi för en konsekvent 

regelefterlevnad och uppmuntrar gott uppträdande såväl på som vid sidan av 

idrottsarenan, för att skapa en positiv miljö för såväl utövare som supportrar 

(Riksidrottsförbundet, 2009, s. 15)
A
.  

 

3.3.5 Genus 

Könstruktur - syftar på att samhället ordnas enligt speciella könsmönster. Detta beror på att 

samhällets ramar, traditioner, förväntningar och normer sätter gränser för vad som anses 

normalt och acceptabelt, vilket i sin tur leder till olika typer av mönster. Män återfinns på 

vissa områden och kvinnor på vissa (Hedling 2006, s.13). 

 

Sexism – innebär könsdiskriminering, det vill säga att behandla någon sämre på grund av 

personens kön (Hedling 2006, s.13). 

 

Genus – är könsteoretiskt begrepp som kommer från engelskans gender och betecknar det 

sociala och kulturella kön en människa formas till. Ett genusperspektiv lyfter fram idéer och 

föreställningar om mannligt och kvinnligt (Hedling 2006, s. 43). 
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4. Metod 

Metodkapitlet förklarar hur studien har genomförts och vilka tillvägagångssätt som använts. 

Läsaren introduceras till olika forskningsmetoder för att sedan få ta del av hur urvalen skett 

och varför. Slutligen presenteras de etiska principerna för studien. 

 

4.1 Val av metod 

Studien är en enkätstudie som har en nomotetisk utgångspunkt och använder sig i huvudsak 

av statistisk metod. Med nomotetisk menas, enligt Nationalencyklopedin, den forskning som 

”syftar mot det generella, mot de allmänna lagar som råder i naturen” och behandlar 

undersökningens grad av allmängiltighet. Denna ansats används alltså för att få fram så 

generell, och generaliserbar, kunskap som möjligt. Statistisk metod har valts för att kunna 

behandla de numeriska data som enkäterna genererar. Såväl beskrivande som analytisk 

statistik har använts (www.ne.se; Befring 1994).   

 

I ett uppsatsskrivande finns det två välkända alternativ man kan välja att använda sig av i sin 

undersökning, kvantitativ och kvalitativ. Skillnaden mellan dessa två kan beskrivas som att i 

en kvantitativ undersökning sammanfattas en empirisk datainsamling i statistisk form och i en 

kvalitativ undersökning tolkas analysen med hjälp av empirin. Den undersökningsmetod som 

använts i denna studie är en kvantitativ sådan (Bryman 2002). 

 

Utifrån studiens syfte menar vi att den kvantitativa metoden uppfyller författarnas 

förväntningar på bästa sätt, då det gav oss ett större empiriskt underlag.  

 

Den datainsamlande metod som användes var enkäter. Ansatsen var nomotetisk och det 

kunskapsteoretiska anslaget var empiriskt. De huvudsakliga stegen i en enkätundersökning är 

elva till antalet. Dessa elva kan ses som en bra utgångspunkt för att ta itu med sin 

undersökning, men det är sällan man arbetar igenom samtliga. De elva stegen är teori, 

hypotes, undersökningsdesign, utformning av mått på begreppen, val av platser där 

forskningen ska göras, val av respondenter, tillämpning av undersökningsinstrumenten för 

datainsamling, bearbetning av data, analys av data, resultat/slutsatser samt formulering av 

resultat och slutsatser (Bryman 2002). Vi har använt ovanstående elva stegen som en mall i 

vårt arbete för att skapa en bra struktur.  

http://www.ne.se/
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4.2 Enkät 

Enkäten innehöll fem olika områden, dessa var bakgrund, mobbning, toppning, 

jämställdhet/jämlikhet och idrottsfusk.  

 

Frågorna kring de nämnda områdena formulerades med ett påstående, där svarsalternativen 

innehöll en femgradig skala med ”vet ej” som ett sjätte svarsalternativ till endast föräldrarna. 

En del frågor var även ”ja-och-nej-frågor”. Då studiens syfte var att undersöka 

respondenternas uppfattningar ansåg vi att det mest lämpliga var att använda oss av en skala 

för att respondenterna enkelt skulle kunna ”skatta” sin åsikt. Exempelvis när vi frågade om 

verbal mobbning var förekommande kunde respondenterna, istället för ja eller nej, svara på en 

femgradig skala med alternativen ”aldrig-2-3-4-ofta”.  

 

Ytterligare en anledning till att vi valde en femgradig skala var för att när vi hade brutit ner 

exempelvis ämnet mobbning i delar som verbal, fysisk och social mobbning och gav därmed 

respondenterna fler svarsalternativ. Vi trodde att detta skulle ge en bättre bild av hur de 

uppfattar dessa ämnen i sina lag, än om vi bara hade frågat ”ja-och-nej-frågor”, då vi anser att 

man ofta väger över till att man svarar nej när man är tveksam.    

 

Enkäterna som delades ut till de två olika respondentgrupperna, ungdomarna och föräldrarna, 

innehöll 19 frågor till de aktiva ungdomarna och 18 frågor till föräldrarna. Det som skiljde 

enkäterna åt var frågan ”I vårt lag finns det både kvinnliga och manliga ledare”. Denna 

ställdes enbart till de aktiva ungdomarna. Frågorna formulerades på olika sätt, men 

innebörden av frågorna var densamma.   

 

I processen att formulera våra enkätfrågor använde vi oss av en checklista för bra 

frågeformuleringar ur boken Kvantitativ metod från början. Detta gjorde vi för att försäkra 

oss om att begreppsvaliditeten var hög och att det inte skulle förkomma några tveksamheter 

kring det vi frågade efter. Några av de steg vi använde oss av var: 

 Kan den som svarar missförstå frågan? 

 Kan jag formulera frågan enklare? 

 Finns det några svårbegripliga ord eller formuleringar? 

 Finns det några negationer i frågan? (Eliasson 2010, s. 40; Ejlertsson 2005).  
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4.3 Urval 

Alla föreningar i Växjö med omnejd som hade lag som passade in i vår population gavs en 

möjlighet att delta i studien, vi satte ingen urvalsstorlek utan vi ville få med så stor del av 

population som möjligt för att det passade med vårt syfte. Däremot satte vi ett minimum på  

 

150 respondenter. Populationen i denna studie bestod av respondenter från sex föreningar i 

Växjö. Dessa sex föreningar innefattade 23 lag med ett snitt på cirka 40 respondenter per lag, 

alltså totalt 920 potentiella respondenter.  

 

Urvalet för enkätundersökningen var en kombination mellan stratifierat, bundet och obundet 

slumpmässigt urval. Det stratifierade slumpmässiga urvalet kännetecknas av ett medvetet val 

av urvalsgruppen, vilket möjliggör att inom urvalsramen välja den specifika grupp som ska 

granskas (Bryman 2002).  

 

Varje lag kan här karaktäriseras som ett strata, medan ungdomarna i detta strata kan sägas 

fördela sig slumpmässigt inom lagen, d.v.s. val av lag har skett slumpmässigt och alla i laget 

fick vara med i undersökningen. Detta innebär att alla föreningsanslutna ungdomar i aktuell 

ålder hade samma möjlighet att komma med i undersökningen. Eftersom vissa lag tackade nej 

till att vara med fick ungdomarna i dessa lag ingen möjlighet att vara med i undersökningen. 

Urvalet är bundet vad gäller föräldrarna. Föräldrarna fick bara vara med om deras ungdomar 

var med, alltså bundet urval. Urvalsprincipen bygger på tekniken att varje enhet har samma 

möjlighet att komma med i urvalet, (vilket de hade – vissa tackade dock nej). De viktiga 

stegen då man utformar sitt urval är: 

 

 Definiera population - Den består av ungdomar i åldrarna 12 – 14 år och dess 

föräldrar.  

 Utforma urvalsram - Föreningar i Växjö omnejd.  

 Urvalstorlek – Ett minimum på 150 respondenter.  

 Förteckning av population – 23 föreningar i Växjö omnejd. (Bryman 2002). 
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4.3.1 Bortfall 

Bortfall av enheter är en företeelse som återkommer i praktiskt taget alla undersökningar. Det 

kan bero på att vederbörande aldrig är hemma, vägrar att delta eller har flyttat (Holme & 

Solvang 1997, s. 192). Då en person i urvalet vägrar att, eller inte har möjlighet att, delta i den 

avsedda undersökningen talar man om ett externt bortfall. Bortfallet på enstaka frågor bland 

dem som för övrigt har besvarat enkäten benämns internt bortfall. Det finns också en typ av 

bortfall, ibland benämnt missing data, som beror på missöden (Ejlertsson 2005, s. 25).  

 

Det första externa bortfallet i vår studie resulterade i att enkätundersökningen delades ut till 

ungdomar och föräldrar i 14 olika lag, varav endast tre flicklag. I snitt delades det ut cirka 40 

enkäter till 14 olika lag, vilket efter det första externa bortfallet på nio lag gav en population 

på cirka 560 ungdomar och föräldrar. Det andra externa bortfallet skedde på de respondenter 

som av någon anledning valde att inte lämna tillbaka enkäten, vilket var cirka 368 

respondenter. Detta innebar en svarsfrekvens på 34 %.   

 

4.4 Genomförande 

Till att börja med samlade vi på oss så mycket material som möjligt, detta för att få en bred 

bild kring vårt ämne, men även kunskap för att kunna formulera våra frågor i enkäten på bästa 

tänkbara sätt. Efter insamlingen av all forskning och teori gick vi igenom dessa noggrant. Vi 

valde fyra områden som vi skulle leta efter i artiklar och böcker för att hålla oss till det som 

var intressant för just vårt arbete, vilka var mobbning, toppning, jämställdhet/jämlikhet och 

idrottsfusk. När vi utformade våra enkäter använde vi dessa fyra områden som grund, där vi 

ställde minst två frågor om varje ämne, samt bad vuxna och ungdomar i vår närhet att fylla i, 

kommentera och ge tips på förbättringar angående enkäterna.   

 

Empiriinsamlingen gick till som så att vi först och främst kontaktade samtliga föreningar. De 

lagen i föreningarna som vi tog kontakt med innehöll spelare i åldrarna 12-14. Vi kontaktade 

alla lagen via mail, där vi förklarade studiens innebörd samt om de var intresserade av att 

delta i enkätundersökningen. De lagen vi inte fick svar från valde vi sedan att kontakta via 

telefon, där samma procedur genomfördes. Här skedde en gallring då en del lag valde att inte 

delta i studien av olika anledningar. Efter vår kontakt med varje lag bestämdes en tid för 

utlämning av enkäterna, samt en tid där vi kunde göra ett återbesök och samla in enkäterna.  
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Därefter besökte vi träningarna fysiskt där vi presenterade oss själva och studiens syfte för de 

aktiva idrottarna och delade sedan ut varsitt kuvert, vilket de fick ta med hem och fylla i. Vi 

märkte tidigt efter de två första återbesöken att de aktiva idrottarna hade svårt att komma ihåg 

att ta med enkäterna. Efter dessa två återbesök började vi skicka ett mail till lagens lagledare, 

där vi bad de påminna föräldrarna och de aktiva idrottarna på deras hemsida eller annat 

diskussionsforum att ta med enkäterna till träningen. Till ett flicklag som endast innehöll 8-10 

aktiva idrottare valde vi att skicka med ett frimärke och bad föräldrarna att posta brevet till 

vår adress. Detta för att gruppen ibland tränade med äldre flicklag och ibland med yngre, samt 

att de inte hade något planerat träningsschema. Proceduren att dela ut och samla in enkäterna 

pågick i cirka tre veckor.  

 

Anledningen till att vi fysiskt besökte lagen berodde på två saker, det första var att 

ungdomarnas enkät behövde ett godkännande från en målsman, och detta ansåg vi lättast 

nåddes genom att vi delade ett kuvert till ungdomarna som de fick ta med sig hem. Den andra 

anledningen var att vi ville komma åt ungdomarnas föräldrar till undersökningen. 

 

För att få fram ett reslutat från insamlingsfasen skrev vi ut så många frekvens- och 

krosstabeller som vi kunde från programmet SPSS, för att sedan granska dessa och se om vi 

fann något intressant. Därefter valde vi ut de tabeller som var av värde att lyfta fram och skrev 

om dessa till ord i resultatdelen. Vi använde oss alltså av två olika tabeller, vilka var 

frekvenstabell och krosstabell. Utifrån en frekvenstabell kunde man få ut en procentsats, 

medan man i en krosstabell kunde få ut de exakta antalen, men även jämföra olika variabler 

med varandra (Wahlgren 2005). 

 

4.5 Etiska aspekter 

Det finns några etiska principer som gäller för bland annat svensk forskning.  

 

Punkterna är följande: 

 Informationskravet – forskaren ska informera berörda personer om den aktuella 

undersökningens syfte. Försökspersonerna ska veta att deras deltagande är frivilligt 

och att de har rätt att avbryta om de vill. De ska även få reda på vilka moment som 

ingår i undersökning. 



Linnéuniversitetet  Kenan Celil 900402   

Idrottsvetenskapligt examensarbete  Christoffer Tiderman 891026 

VT 2013 

 

 
27 

 Samtyckeskravet – deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 

 Konfidentialitetskravet – uppgifter om alla de personer som ingår i undersökningen 

ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. 

 

 Nyttjandekravet – de uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamålet (Bryman 2002, s. 440; Einarsson & Chiriac 2009). 

 

De fyra punkterna om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet informerade vi respondenterna om genom ett informationsbrev (bilaga 1) som 

skickades ut i samband med enkätutdelningen, där vi presenterade studien samt de etiska 

aspekter som gällde. I informationsbrevet presenterade vi oss själva, var vi kom från, studiens 

syfte samt att respondenterna kunde avbryta undersökningen när de ville. Vi tog i 

informationskravet också upp att vi behövde en målsmans godkännande för att ungdomarna 

skulle få medverka i undersökningen. Föräldrarnas medgivande fick vi genom att dem skrev 

på sitt barns enkät och skickade med den till träningen. Att vi inte fick in alla våra utdelade 

enkäter kan bero på att föräldrarna inte ville att ens barn skulle delta i undersökningen. Vi bad 

även föräldrarna och ungdomarna att fylla i enkäten var för sig, detta för att vi uppfattar att 

det kan vara känsligt för ett barn att fylla i en enkät om mobbning, toppning o.s.v. med sina 

föräldrar om man har negativa upplevelser kring ämnena. För att förtydliga vad vi menar, 

anser vi att det är större chans att man fyller i vad man faktiskt uppfattar om exempelvis 

mobbning om ingen vuxen ser vad man skriver. Vidare tog vi upp att undersökningen är 

anonym och att svaren endast behandlas i ett forskarändamåls syfte.   

 

Det fanns vissa svårigheter som skulle kunnat uppstå när vi använde oss av vår valda metod, 

enkäter. När det gäller enkäter finns det följande nackdelar: 

 

 Risken att man får tillbaka enkäter som bara delvis är besvarade, detta eftersom man 

inte kan övervaka eller hjälpa respondenten på det sätt som är möjligt vid en intervju.  

 Respondenter tröttnar fortare på frågor i en enkät än i en intervju, framför allt om 

frågorna inte engagerar dem och kanske gör dem uttråkade.  
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 Det är viktigt att inte ställa för många öppna frågor, eftersom respondenterna sällan 

vill skriva för mycket i sina svar (Bryman 2002, s. 147-148, 150; Einarsson & Chiriac 

2009).  

 

Ifrån metodkapitlet bör läsaren ta med sig tillvägagångssättet vi utdelande av enkäter och hur 

den processen gick till, samt det urval som presenterats för att få en bild av populationen. 
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5. Resultat 

I denna del kommer vi att presentera undersökningens resultat. Resultatet som presenteras är 

det som ansetts vara mest intressant utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

 

Respondenterna skattade sina svar på en 5-gradig skala där 1 var aldrig och 5 var ofta. Vi 

kommer att lyfta upp det vi finner mest intressant kopplat till vårt syfte och forskningsfråga. 

Resultatdelen kommer att redovisas genom att presentera svaren i procentform. I de fall där 

det finns en intressant skillnad enligt oss mellan pojkarnas och flickornas resultat, samt 

föräldrarnas och barnens resultat kommer detta att presenteras. Detta för att få en så bra bild 

som möjligt av den insamlade empirin. Om det sedan finns någon skillnad mellan 

pojkarnas/männens svar gentemot flickornas/kvinnornas eller mellan pojkarnas och flickornas 

kommer detta att redovisas. Totalt ingick 192 respondenter, 68 pojkar, 26 flickor, 41 män, 56 

kvinnor och en som ej angav kön. från föreningar i Växjö omnejd. På vissa frågor fanns det 

ett så kallat bortfall, vilket innebär att en del respondenter inte valde att svara på just den 

frågan. 

 

5.1 Mobbning 

Resultatet angående verbal mobbning visade att av 188 personer svarade 70 personer (37 %) 

att det i någon form förekom nedvärdering, 10 personer (0,1 %) att det i någon form förekom  

rasistiska tilltalanden, 64 personer (34 %) att det i någon form förekom glåpord och 41 

personer (22 %) att det i någon form förekom öknamn. När det gäller skillnaden mellan 

flickornas och pojkarnas resultat angående om det förekommer nedvärdering visade resultatet 

att 13 av 26 flickor (50 %) ansåg att det i någon form förekom i sina lag, medan 14 av 66 

pojkar (21 %) ansåg att det i någon form förekom i sina lag. Resultatet kring nedvärdering 

visade även att föräldrarna uppfattade att nedvärdering förekom oftare i lagen än vad 

ungdomarna gjorde. Bland föräldrarna uppfattade 43 av 96 (45 %) och bland barnen 

uppfattade 27 av 92 (29 %) att nedvärdering förekom i någon form. Resultatet angående 

glåpord visade att 25 av 66 pojkar (38 %) och 5 av 26 flickor (19 %) svarade att det i någon 

form förekom glåpord. Gällande öknamn svarade 26 av 96 föräldrar (27 %) och 14 av 92 

ungdomar (15 %) att det i någon form förekom.  
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Tabell 1: Uppfattning om det förekommer nedvärdering i laget. 

 

Resultatet angående den fysiska mobbningen visade att av 190 personer svarade 11 personer 

(6 %) att det någon gång förekom sparkar och 9 personer (5 %) att det någon gång förekom 

slag. Ingen i den aktuella urvalsgruppen hade svarat att det i någon form förekom förstörelse 

av kläder eller tillhörigheter.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Uppfattning om det förekommer sparkar i laget.  

 

Resultatet angående den sociala mobbningen visade att av 168 personer svarade 64 personer 

(38 %) att det i någon form förekom ignorering av personer. När det gäller skillnaden mellan 

pojkarnas och flickornas givna svar visade resultatet att 13 av 26 flickor (50 %) och 18 av 66 

pojkar (27 %) uppgav att det i någon form förekom ignorering av personer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3: Uppfattning om det förekommer ignorering av personer i laget.  
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Resultatet på frågan om det förekom mobbning visade att av 188 personer svarade 143 

personer (76 %) att det inte förekom, 9 personer (5 %) att det förekom och 36 personer (19 %) 

att de inte hade någon uppfattning. Resultatet visade också att av 169 personer svarade 127 

personer (75 %) att man i en viss grad ville arbeta mer med att undvika mobbing.  

 

 

 

Tabell 4: Uppfattning om det förekommer mobbning i laget.  

 
5.2 Toppning 

Resultatet angående toppning visade att av 179 personer svarade 105 (59 %) att det i någon 

form förekommer toppning. Man kan även se att av 186 personer menar 86 personer (46 %) 

att man aldrig ska toppa och att 9 personer (5 %) anser att man ofta ska toppa i alla matcher. 

På frågan om man ska toppa i en viktig match anser 43 personer (23 %), av de 187 svarande, 

att man ofta ska göra det och 44 personer (24 %) anser att man aldrig ska göra det. På frågan 

om det finns spelare som får spela matcher trots att man inte varit med på alla träningar 

menade 130 personer (80 %), av de 163 svarande, att det i någon form förekommer inom sitt 

lag.  Föräldrarna uppfattade att toppning var mer förekommande än vad ungdomarna gjorde, 

då 58 av 96 (60 %) föräldrar ansåg att det förekom och 47 av 92 (51 %) av ungdomarna ansåg 

detta. Gällande frågan om man ska toppa i alla matcher svarade 10 av 25 flickor (40 %) och 

44 av 66 pojkar (67 %) att det förekom. På samma fråga svarade 46 av 97 föräldrar (47 %) 

och 54 av 91 ungdomar (59 %) att man ska toppa i alla matcher. Gällande frågan om det är 

okej att toppa i en viktig match för att vinna ansåg sig 59 av 67 pojkar (88 %) och 16 av 26 

(62 %) flickor var mer positivt än negativt inställda till detta. På samma fråga ansåg sig 69 av 

97 föräldrar (71 %) och 75 av 93 ungdomar (81 %) vara mer positivt än negativt inställda till 

detta. Den sista frågan angående toppning var om det fanns spelare som spelar matcher trots 

att man inte varit med på träningarna. 23 av 25 flickor (92 %) och 52 av 67 pojkar (78 %) 

svarade att det fanns spelare som spelade matcher trots att man inte hade varit med på 

träningarna. På samma fråga svarade 55 av 97 föräldrar (57 %) och 75 av 92 ungdomar (82 

%) att detta förekom i någon form.    
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Tabell 5: Uppfattning om det är okej att toppa i en viktig match för att vinna.  

 

5.3 Jämställdhet/jämlikhet 

När det gäller frågorna om jämställdhet kan man utläsa att 99 av 139 respondenter (71 %) 

ansåg att pojkar och flickor ofta har samma förutsättningar gällande annat material, 104 av 

141 respondenter (74 %) ansåg att pojkar och flickor ofta har samma förutsättningar gällande 

material, 107 av 140 respondenter (76 %) ansåg att pojkar och flickor ofta har samma 

förutsättningar gällande träningskläder och 100 av 141 respondenter (71 %) ansåg att pojkar 

och flickor ofta har samma förutsättningar gällande träningstider. Gällande pojkarnas och 

flickornas uppfattning om de får samma förutsättningar angående material och annat material 

visade näst intill samma resultat. Av flickorna ansåg 8 av 15 (53 %) och av pojkarna ansåg 47 

av 58 (81 %) att de ofta fick samma förutsättningar. När det gäller frågan om samma 

förutsättningar kring träningskläder ansåg 10 av 15 flickor (67 %) och 47 av 58 pojkar (81 %) 

att det ofta var samma förutsättningar. På samma fråga svarade 48 av 67 föräldrar (72 %) och 

59 av 73 ungdomar (81 %) att det ofta var samma förutsättningar. Angående frågan om 

pojkarna och flickorna får samma förutsättningar gällande träningstider svarade 7 av 15 

flickor (47 %) och 48 av 58 pojkar (83 %) att det ofta var så. På samma fråga svarade 45 av 

68 föräldrar (66 %) och 55 av 73 ungdomar (75 %) att det ofta var så.      

 

 

 
 
 

 

 

 

Tabell 6: Förutsättningar gällande träningstider. 
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På frågan om det finns både kvinnliga och manliga ledare i laget svarade 9 (14 %) utav 66 

pojkar att det fanns både kvinnliga och manliga ledare. Av 25 flickor svarade 19 stycken (76 

%) att det fanns både kvinnliga och manliga ledare i deras lag.  

 
 
 
 
 
 

 

 

Tabell 7: Fördelning mellan kvinnliga och manliga ledare i laget.  

 

Enkäten innehöll en fråga om jämlikhet där det frågades om man uppfattade att allas åsikt är 

lika mycket värd i sitt/sitt barns lag. Av de 185 respondenter som deltog i frågan svarade 170 

personer (92 %) att så var fallet.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabell 8: Uppfattning om allas åsikt är lika mycket värd i laget.  

 

5.4 Idrottsfusk 

Ämnet idrottsfusk innehöll bland annat tre frågor som handlade om det är okej att nypa, 

sparka eller säga fula ord till motståndaren när domaren inte ser eller hör. Av dessa tre frågor 

ansåg respondenterna att det var mest okej att nypa motståndarna, där 18 av 189 respondenter 

(11 %) ansåg att det till viss del var okej.  
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Tabell 9: Uppfattning om det är okej att nypa motståndaren under match.  

 

49 av 188 respondenter (26 %) ansåg att det till viss del är okej att fuska under en match om 

det innebär att laget vinner. 179 av 189 (95 %) svarade att tränaren aldrig uppmuntrade 

ungdomarna till att fuska under matcher. På frågan om jag/mitt barn har fuskat för att få en 

fördel gentemot motståndaren svarade 3 av 25 flickor (12 %) och 30 av 66 pojkar (45 %) att 

de någon gång gjort detta. På samma fråga svarade 9 av 97 föräldrar (9 %) och 33 av 91 

ungdomar (36 %) att de någon gång gjort detta. Gällande frågan om det är okej att fuska om 

det innebär att laget vinner svarade 7 av 25 flickor (28 %) och 27 av 67 pojkar (40 %) att de 

till viss del tyckte att det var okej. På samma fråga svarade 8 av 96 föräldrar (8 %) och 34 av 

92 ungdomar (37 %) att de till viss det tyckte att det var okej.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 10: Fuska för att få en fördel gentemot motståndaren.  
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6. Metoddiskussion  

I denna del kommer vi att diskutera de val vi har gjort i vår studie, samt resonera kring 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

 

6.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar i grunden om frågor som rör måttens och mätningarnas pålitlighet och 

följdriktighet (Bryman 2002; Ejvegård 2009). Det finns tre viktiga faktorer att ta ställning till 

om ett mått är reliabelt: stabilitet - om mätningen görs två gånger ska man helst få samma 

resultat om inte förutsättningarna ändrats. Intern reliabilitet – ett mått där respondentens svar 

på respektive fråga aggregeras för att bilda en totalpoäng finns det en risk för att indikatorerna 

inte är relaterade till samma mått, det vill säga att det saknar en överensstämmelse eller 

följdriktighet. Med tanke på intern reliabilitet har vi i studien benämningar som aldrig och 

ofta som det lägsta och högsta svarsalternativen i en femgradig skala. Svar emellan dessa två 

har i resultatdelen benämnts som i någon form för till så stor del som möjligt inte bedöma 

respondentens svar. En studie med samma urval ett år senare kan inte sägas att det skulle gett 

samma resultat, då mycket i den interna hemmamiljön kan hända och ändras. Om samma 

studie skulle genomförts med samma personer en vecka senare anser vi att samma resultat 

skulle uppstått. Det finns många exempel på studier som har använt sig av samma tekniker 

och tillvägagångssätt och som har erhållit ett relevant resultat.  

 

Validitet handlar om att man mäter det man verkligen vill mäta (Bryman 2002; Ejvegård 

2009). En del gällande validitet är begreppsvaliditet som handlar om strävan att komma fram 

till mått på samhällsvetenskapliga begrepp. Det handlar i grunden om frågan huruvida ett mått 

för ett begrepp verkligen speglar det som begreppet anses beteckna (Bryman 2002). För att 

lösa detta använde vi oss av begrepp som använts i tidigare studier kring dessa ämnen, samt 

tydligt redogjort i enkäten för vad det är vi frågar efter. Vi skickade också ut påminnelser till 

de som inte svarar för att höja validiteten. Då vi hade ganska få flickor i studien kan resultatet, 

utifrån vår ena frågeställning som handlade om att jämföra skillnader mellan flickornas och 

pojkarnas resultat, sakna trovärdighet och validitet. Utifrån syftet, som var att undersöka 

ungdomarnas och föräldrarnas uppfattningar kring frågor som handlade om idrottens 

värdegrund, fanns dock en validitet.  
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6.2 Generalisering  

Generalisering handlar om resultatet kan generaliseras till andra grupper än dem som varit 

aktuella i den specifika undersökningen (Bryman 2002, s. 93). Vi anser att undersökningen är 

generaliserbar till andra grupper med liknande förutsättningar som i Växjö. Utifrån syftet kan 

urvalet ses som representativt, men utifrån frågeställningen om att urskilja skillnader mellan 

flickornas och pojkarnas resultat kan det inte ses som representativt, då flickorna var så få till 

antalet.     

6.3 Urval/bortfall 

Fördelen med det stratifierade slumpmässiga urvalet var att vi utifrån urvalet, i detta fall 

föreningar i Växjö, letade vi upp de aktuella respondenterna som var inom ramen för vårt 

urval. Vi valde utefter detta den grupp som skulle granskas.  

 

Som tidigare nämnt låg svarsfrekvensen på 34 %, vilket gav ett externt bortfall på 66 %. Vi 

anser att detta var en något högre siffra än vad vi från början hade räknat med. Det var även 

ett bortfall gällande lagen, då nio lag av någon anledning valde att inte delta i undersökningen. 

Anledningen till att bortfallet blev så pass hög kan bero på att det var känsliga ämnen som 

berördes i undersökningen, såsom mobbning och toppning. Även om det var ett stort bortfall 

är vi nöjda med det antalet enkäter vi fick in. Det interna bortfallet har varit inom en rimlig 

mängd.  Vår uppfattning var att det interna bortfallet har varit större bland föräldrarna än de 

aktiva idrottarna. Orsaken till att det var så pass få flickor i studien beror dels på att det inte 

finns jättemånga flicklag i Växjö-området som passade in i vårt urval, dels för att vissa lag 

inte ville delta i undersökningen av olika anledningar.   

6.4 Enkät 

I efterhand kan vi säga att vi är nöjda med valet av den kvantitativa metoden, där vi känner att 

vi genom en enkätundersökning nått ut till många personer inom föreningarna. Detta har gett 

oss en bra bild av de aktiva idrottarnas och föräldrarnas uppfattningar kring ämnet idrotten 

värdegrund.  
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Gällande enkätens utformning var vi nöjda med layouten och de flesta av frågorna. Vi kan 

dock i efterhand känna att vi skulle gjort tre saker annorlunda, där det första var att i 

föräldrarnas enkät haft med svarsalternativet ”vet ej” på fler frågor, det andra var att fråga 6b 

kunde formulerats ”Om någon form av mobbning har förekommit i mitt barns lag/mitt lag har 

tränaren gjort något åt detta” istället för ”När någon form av mobbning har förekommit i mitt 

barns lag/mitt lag har tränaren gjort något åt detta”. I den formuleringen som vi använde låter 

det som att vi förutsätter att det förekommer mobbning i laget, vilket det inte hade gjort om vi 

använt oss av ordet ”om” istället för ”när” i början av meningen. Det tredje felet fann vi i 

fråga 12 där vi fått mest ”missing data”, vilket vi tolkar som att frågan var svår att svara på. 

En anledning till detta tror vi var att man inte hade någon uppfattning om det vi frågade efter. 

Detta kunde ha undvikits genom ett ytterligare svarsalternativ i både förälderns och de aktivas 

enkäter i form av ”vet ej”.    

 

Läsaren kan ifrån detta kapitel ta med sig den låga svarsfrekvensen, och författarnas 

diskussion kring detta. 
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7. Analys 

 

7.1 Mobbning 

Vårt resultat visade att respondenterna ansåg att mobbning inte var förekommande i stor 

utsträckning, då 76 % svarade att det inte förekom i sina lag och 5 % att det förekom. 

Resterande hade ingen uppfattning. Vidare har resultatet visat att social och verbal mobbning 

är förekommande. Hur kan det komma sig att så pass få respondenter svarat att det 

förekommer, men betydligt större andel har svarat att det förekommer social och verbal 

mobbning? Roth (2011) nämner att förebygga kränkande särbehandling innefattar både 

utbildning och information om vad kränkande särbehandling är. Vidare menar hon att 

förebygga former av kränkande särbehandling, såsom mobbning, är att arbeta med policy, 

rutiner och normer. Om man tittar på resultatet från studien som gjordes i Örebro gällande 

mobbning, så visade resultat att även lärarna hade en dålig kännedom om mobbningens 

uppfattning. Även om de olika arenorna skiljer sig ifrån varandra är det ett resultat som går i 

samma riktning.  

 

Likt det som Roth (2011) nämner tror vi att det är vanligt att man inte har någon kunskap om 

vad mobbning egentligen är. Det tycker vi att man tydligt kan se när de svarar att det inte 

förekommer mobbning, men sedan svarar att det förekommer social och verbal mobbning. 

För att komma åt detta tror vi, likt Roth (2011), att man måste arbeta med normer och rutiner 

kontinuerligt.  

 

Vår studie visade att fysisk mobbning var minst förekommande. Det visade även en studie i 

USA, (2005), på fotbollsspelare. Även om det finns kulturella skillnader mellan länderna tror 

vi att det finns en gemensam nämnare till detta. Den fysiska mobbningen är den mest synliga 

av de tre nämnda mobbningsdelarna. Fotbollen är även i unga år en uttagningssport, där man 

oftast måste vara på träningarna och sköta sig för att få vara med och spela. Detta anser vi är 

en anledning till att den fysiska mobbningen är minst förekommande, då den är den mest 

synliga, detta för att det en norm inom fotbollen som går ut på att man ska sköta sig, vilket 

även Fundberg (2003) nämner. Den sociala och verbala mobbningen har samma funktion men 

är inte lika lätt att upptäcka, vilket vi tror leder till att ungdomarna använder sig av dessa 

former i större utsträckning än den fysiska mobbningen.    
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En av frågeställningarna var att titta på skillnader mellan flickornas och pojkarnas resultat. En 

skillnad kring mobbning fanns bland den sociala och verbala mobbningen, där det var 

vanligare med ignorering och nedvärdering bland flickorna, men vanligare med glåpord bland 

pojkarna. Detta resultat stämmer överens med den studie som gjordes på Örebro universitet, 

(2002), där de kom fram till att indirekt mobbning var vanligast bland flickor. Att social och 

verbal mobbning är de mest vanliga kan kopplas till de olika härskartekniker som Ås (2004) 

tar upp för att förstå hur elever använder sig av dessa gentemot varandra i syfte att förminska 

en kamrat eller för att få makt i klassrummet. Dessa härskartekniker handlar om ignorering, 

förolämpning och nedvärdering. Även Redelius (2002) säger att det är naturligt för barn att 

jämföra sig med andra. Med detta i åtanke anser vi att social och verbal mobbning kan vara ett 

sätt för att klättra i hierarkin i skolan och i fotbollen för ungdomarna. En anledning till att vårt 

resultat och tidigare forskning visar en skillnad mellan könen kring den sociala och verbala 

mobbningen kan vara den könstruktur som bildats.  

 

Man kan se ett tydligt problem kring resultat gällande mobbning, att så stor andel av 

respondenterna svarar att mobbning inte förekommer inom laget, och när cirka 40 % av 

respondenterna sedan svarar att social och verbal mobbning är förekommande. Vad finns 

problemet då? Vi tror att man kan finna det i två olika anledningar. Det första är en dålig 

utbildning bland både ledare och ungdomarna om vad mobbning faktiskt innebär, samt ett 

civilkurage i föreningen och bland ledarna att inte släppa igenom denna typ av mobbning. Vår 

uppfattning är att det ofta blir att man släpper igenom kommentarer, med tanken att det var 

väl inte så farligt. Något vi anser stärker denna tanke är att resultat visade att den fysiska 

mobbningen var den minst förekommande, vilket även är den mest synliga och den 

mobbningen man som ledare inte kan ”missa”.   

 

7.2 Toppning 

Resultatet angående toppning visade att drygt hälften svarade att det förekom. Detta är i linje 

med Zäll (1995), där över 70 % instämde att det förekom utslagning eller elittänkande. Även  

Larssons studie (2007) var i linje med vårt resultat, där åtta av tio coacher svarade att de då-

och-då eller sällan såg till att de bästa utövarna deltog i match.  
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I vår studie svarade 80 % att det fanns spelare som fick spela trots att man inte varit med på 

alla träningar. Riksidrottsförbundets studie (2005)
D
, som var en analys av barns och ledares 

uppfattning om hur laget konstrueras inom barnidrott, visade att flera barn hade samma 

uppfattning, vilket var att spelarna blev uttagna till match oavsett träningsnärvaro. Inom 

samma fråga fanns en skillnad mellan föräldrarnas och ungdomarnas uppfattning i vår studie, 

där 57 % av föräldrarna och 82 % av ungdomarna ansåg att det förekom. En sak att ha i 

åtanke är att resultatet i studien inte säger att det är de ”bättre” spelarna som får spela matcher 

trots att man inte varit med på alla träningar. Utifrån våra egna erfarenheter som både spelare 

och ungdomsledare tror vi dock att det tyvärr är så.  

 

Föräldrarna uppfattade även att toppning var mer förekommande än vad ungdomarna gjorde, 

då 60 % av föräldrarna och 51 % av ungdomarna ansåg detta. Resultatet i vår studie gällande 

frågan om det är okej att toppa i en viktig match för att vinna visade att pojkarna var mer 

positiva till detta än flickorna. 88 % av pojkarna och 62 % av flickorna svarade att det var 

okej. På samma fråga ansåg sig 71 % av föräldrarna och 81 % av ungdomarna vara mer 

positivt än negativt inställda till detta. Att pojkar är mer positiva till toppning än flickor anser 

vi kan bero på genusskapandet. Layder (1993) nämner fem nivåer där genus skapas, vilka är 

kontext, inramning, situationsbundna aktiviteter, själv och historia. De som vi finner mest 

intressanta i sammanhanget är först och främst inramning, vilket i detta fall innebär den miljö 

där genus skapas. Vi tror att relationen mellan pojke och föräldrar och relationen mellan 

flickor och föräldrar kan skilja sig en aning, då vi tror att det är vanligare med ”resultatprat” 

speciellt mellan pojke och pappa. Den andra nivån som vi tror spelar roll är historia. 

 

Historiskt sett har kvinnan fått tillträde till saker senare som män kunnat få göra, exempelvis 

medverka i OS, rösträtt samt utöva vissa idrotter. Vi tror att idrotten, i synnerhet 

tävlingsidrotten, uppfattas som en manlig verksamhet på grund av att kvinnorna senare kom 

in i tävlingsidrotten. Detta resultat kan även kopplas till hur forskaren Hirdman beskriver 

genusordningen. Bland annat det hon nämner om ”mannen som norm”, där män intar mer 

hierarkiska positioner och i ett idrottsligt sammanhang gör man genom att få spela när laget 

toppar.  
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Resultat från toppningen visar att det är en förekommande faktor, En intressant detalj att ha i 

åtanke är det som två studenter på Malmö högskola kom fram till i sitt examensarbete, vilket 

var att toppning inom idrott är en bidragande faktor till mobbning. Om man följer Redelius 

(2002) linje om att barn jämför sig med varandra och att det är naturligt att klättra i hierarkin 

tycker vi det finns en tydlig linje mellan att toppning kan leda till mobbning. Detta genom att 

de ungdomar som spelar mindre eller aldrig är med när det toppas i en match automatiskt får 

en lägre position i laget och då hamnar i en större riskzon för att bli mobbad. Detta är något 

som vi båda själv sett inom idrotten. En spelare som är i framkant och syns extra mycket 

genom att man får spela mycket och mycket uppmärksamhet av ledaren blir en form av 

”hjälte” i de andras ögon. Därför är vår åsikt är att toppning inte borde förekomma så pass 

tidigt i åldrarna, då idrotten i de åldrarna borde ha största fokus på glädje och gemenskap.  

 

7.3 Jämställdhet/jämlikhet 

Resultatet i vår studie visade att det var en markant skillnad mellan flickornas och pojkarnas 

svar angående om det fanns både kvinnliga och manliga ledare i sina lag. Bland flickorna var 

det 76 % och bland pojkarna var det 14 % som svarade att så var fallet. Redelius (2002) 

hävdar att män och kvinnor i mångt och mycket är hänvisade till olika platser, där männen  

ofta värderas högre än kvinnorna samt att det finns sådant som är typiskt kvinnligt, det vill 

säga att vara gymnastik- eller ridsportsledare, medan det finns sådant som är typiskt manligt, 

såsom att vara fotbollsledare. Höök (2001) skriver i sin doktorsavhandling att FN vid flera 

tillfällen utsett Sverige till världens mest jämställda land, men ändå är det nästan total 

mansdominans på ledande positioner i näringslivet. Utifrån resultatet i vår enkätundersökning 

går det inte att säga vem som har ”chefsrollen” i de lag där det både finns manliga och 

kvinnliga ledare. Vår uppfattning, som även stärks av Höök’s doktorsavhandling, är att det i 

nästan alla lag är en man som har ”chefsrollen”. Kullberg (2012) nämner också detta i boken 

Genus – i socialt arbete. Att det finns en tydlig könsstruktur tror vi kan kopplas till Hirdmans 

genusordning utifrån tre delar, vilka är könens isärhållande, maktrelationer och mannen som 

norm. Likt vi tidigare nämnde kring toppning finns det här en hierarkisk ordning bland 

ledarna, att vara huvudtränare innebär en betydligt större dos av sekundära förstärkare än vad 

man får ta del av som kioskansvarig exempelvis. Och utifrån Hirdmans teorier kring genus 

kan man ta del av att männens återfinns på mer maktbaserade positioner än kvinnorna, vilket 

som vi sagt anser att vårt resultat visat. 
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I enkäten ställdes bland annat fyra frågor om pojkar och flickor får samma förutsättningar 

gällande material, annat material, träningskläder och träningstider. Resultatet visade att det 

var minst 70 % av respondenterna som på samtliga frågor uppfattade att så var fallet. Om man  

jämför detta resultat med pojkarnas och flickornas angav cirka 80 % av pojkarna i samtliga 

frågor att så var fallet. Däremot ansåg cirka 50 % av flickorna att i tre av fyra frågor att de 

ofta fick samma förutsättningar. På frågan om de fick samma förutsättningar angående 

träningskläder svarade 67 % av flickorna att så var fallet. Det samlade resultatet med svar från 

samtliga respondenter, som var på 70 %, kan ses som ett helt okej resultat. När man dock 

granskar skillnaden mellan pojkarnas och flickornas resultat ser man en ojämnställdhet. En 

metod som syftar till att belysa fördelning av såväl makt som reella resurser är 3R-metoden, 

vilket innebär representation (kartläggning av hur kvinnor och män är representerade i 

grupper), resurser (avser pengar, tid och utrymme), samt realia (avser värderingar och normer 

som styr verksamheten). Denna metod tror vi att föreningar skulle kunna använda för att 

arbeta för att bli mer jämställda, både vad gäller kvinnor och män i exempelvis styrelse och 

ute i lagen.       

 

Frågan om jämlikhet handlade om man uppfattade att allas åsikt var lika mycket värd i sitt/sitt 

barns lag. Resultatet visade att 92 % av respondenterna ansåg att så var fallet. Detta är i linje 

med Larssons (2007) studie, där åtta av tio coacher svarade ”alltid” och två av tio svarade 

”ofta” på frågan ”Ser till att alla får delta på lika villkor och få lika mycket uppmärksamhet”.  

 

Detta resultat var det som överraskade oss mest, då det inte stämde överens med den bild vi 

själva hade. Vi trodde att det skulle vara fler som uppfattade i idrotten att det förekom en 

ojämlikhet. En förklaring till detta kanske finns i det Redelius (2002) nämner i sin 

doktorsavhandling, där hon skriver att det är naturligt för barn att acceptera en rangordning. 

Det vi tänker på är att barn accepterar den hierarkiska stegen (som alltid finns?) och inte 

reflekterar över att någon i laget som är extra duktig får sina röst mer hörd.  

 

7.4 Idrottsfusk 

Att det var relativt låg procentsants på frågorna som handlade om att det är okej att nypa, 

sparka eller säga fula ord till motståndaren när domaren inte ser eller hör tror vi är ett resultat 

av den norm vi tidigare nämnt om att man ska sköta sig inom fotbollen.  
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En studie som är i linje med det resultatet vi fick fram är studien av statistiska centralbyrån, 

(2005), som visade att 65 % instämde i påståendet att det är mer svordomar och sexord på 

rasten i skolan än inom idrotten. Vi tror att anledningen till att det uppfattas mer som okej att 

nypa motståndare under matcher är för att tränare har uppmaningar som exempelvis ”gå in 

hårt i närkamperna”, ”våga trycka på nu gubbar” och ”det får göra lite ont ibland”.    

 

På frågan om man har fuskat för att få en fördel gentemot motståndaren svarade 12 % av 

flickorna och 45 % av pojkarna att de någon gång gjort detta. Andra undersökningar som 

också visar en könskillnad i frågan om det är okej att fuska inom idrotten är en studie av RF 

(2004)
B
, där 16 % av pojkarna och 6 % av flickorna tyckte att det var okej. Även studien av 

statistiska centralbyrån, (2005), visade att pojkar i större utsträckning tyckte att det var 

acceptabelt med fusk.   

 

95 % av de tillfrågade respondenterna svarade att tränaren aldrig uppmuntrade ungdomarna 

till att fuska under matcher. Vidare kan man se att cirka en fjärdedel, 26 %, av respondenterna 

tyckte att det var okej att fuska under en match om det innebar att laget vann. Utifrån våra 

egna erfarenheter trodde vi att det skulle vara en betydligt högre siffra angående om det är 

okej att fuska under en match om det innebär att laget vinner. Att det var en lägre siffra än vad 

vi hade räknat med tror vi hör ihop med att många hade svarat att tränaren aldrig uppmuntrar 

ungdomarna till att fuska under matcher.  

 

På frågan om det är okej att fuska om det innebär att laget vinner fanns en skillnad mellan 

pojkarnas och flickornas resultat, där 40 % av pojkarna och 28 % av flickorna tyckte att det 

var okej. En studie av Riksidrottsförbundet (2013)
C
 stärker detta, då deras studie visade att 

mer än 50 % av de manliga idrottsutövarna hellre skulle fuska än att förlora en viktig match.  

 

En annan studie som har gjorts inom ämnet idrottsfusk visade att personer med högre satta 

mål hade större avsikter till att fuska än de med lägre mål. Detta skulle vi vilja koppla till det 

vi tidigare nämnt om att pojkarna var mer positiva till toppning, vilket kan tolkas som att man 

har högre resultatinriktade mål.  
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En intressant detalj i resultatet var att 9 % av föräldrarna svarade att de sett sitt barn fuska, 

medan 36 % av ungdomarna angav att de någon gång hade fuskat. Vi tror att den låga 

procentsatsen från föräldrarna beror på att man idealiserar sitt barn.  
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8. Diskussion 

Vad är då lösningen? I den tidigare forskningen tog vi upp en modell med namnet TQM och 

en modell vid namn Vart–Vad-Hur? Båda dessa är användbara vid behov av en 

attitydförändring, och vilken som passar bäst beror på vad man behöver förändra och var 

förändringen behöver ske, anser vi. TQM-modellen är att föredra i den dagliga verksamheten. 

Är dem två yttre lagerna i rätt ordning, det vill säga att det finns en god kultur inom 

föreningen och engagemanget är starkt från föreningen, men samtidigt att ett visst lag har 

problem med att några känner sig utanför och upplever en socialmobbning, då kan laget med 

hjälp av engagemang driva igenom de sex pelarna för få en förändring.  Finns det dock ett 

problem inom hela föreningen finns troligtvis problemet i en bristande kultur i föreningen. 

Det finns troligtvis inga policys som man arbetar aktivt med och som följs upp eftersom 

engagemanget är bristande. Då är modellen Vart–Vad–Hur? att föredra, då den hjälper 

föreningen att ta sig dit man vill.  

 

Den gemensamma nämnaren för att en förändring ska kunna ske i någon av modellerna är 

viljan. Finns det ingen kraft eller motivation till att föra verksamheten fri från toppning, 

mobbning, fusk och skapa en jämställd/jämlik förening kommer det inte att ske.   

 

Hur ser det egentligen ut ute på fältet? Är inte idrottsrörelsen en lika god uppfostringsmiljö 

som den ger sken av? Vi anser att resultat har visat att man inte kan säga att 

fotbollsverksamheten i Kronoberg endast ha en god uppfostringsmiljö. Ett resultat som visar 

att cirka 40 % säger att en viss form av mobbning förekommer är inte bra. Även toppning 

hade resultat som visade att det var relativt förekommande, vilket inte är bra enligt oss. Menar 

vi att fotbollsverksamheten är dålig att vistas i? Verkligen inte! Resultaten kring frågorna om 

jämställdhet/jämlikhet var i framkant anser vi, samt att den ger mycket man inte kan mäta. Vi 

känner dock att fotbollsverksamheten kan ta ett steg till för att skapa en tryggare miljö.  
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Frågeställningarna vi gick in med i studien var:  

   Upplever ungdomarna och deras föräldrar att mobbning, toppning, idrottsfusk 

är förekommande i deras lag? Samt om det är jämställt/jämlikt i lagen. 

 

   Vilka likheter och skillnader går att urskilja, dels mellan ungdomarnas och           

föräldrarnas svar, dels mellan könens? 

 

Den förstnämnda frågeställningen har gett oss svaret att det finns en relativt stor andel av 

respondenterna som anser att det är förekommande i lagen, och att dem flesta anser att det 

fanns en jämställdhet/jämlikt i sina lag. I den sistnämnda frågeställningen har man kunnat se 

mest skillnader mellan de olika könen samt mellan föräldrarna och ungdomarna.  
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9. Framtida forskning 

 

Vi anser att idrotten skulle må bra av fler studier med en liknande metod som vi använt oss 

av. Detta tycker vi för att vi upplevt genom arbetets gång att det är ett outforskat område som 

skulle gagnas av mer insamlad empiri, likt det mesta områdena inom idrotten. Speciellt 

intressant hade det varit att göra liknande studie inom andra idrotter, såväl lag som 

individuell, för att sedan jämföra dessa.  

 

En tanke vi har fått och som skulle vara intressant att forska kring är att göra 

semistrukturerade intervjuer om idrottens värdegrund med föreningar och tränare. Man skulle 

kunna titta på vad dessa säger om exempelvis mobbning, toppning, jämställdhet och 

idrottsfusk, för att sedan kunna jämföra om föreningen och föreningens tränare har samma 

syn på det hela och om tränarna arbetar efter föreningens synsätt kring de nämnda ämnena.    
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10. Slutsats 

Vi kommer i slutsatsen att presentera de resultaten som är de mest framträdande, där syftet 

och de två frågeställningarna kommer att vara i fokus.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka ungdomarnas och föräldrarnas uppfattningar kring 

frågor som handlar om idrottens värdegrund.  

 Verbal och social mobbning var de mest förekommande. 

 Mer än hälften av respondenterna uppfattade att det i någon form förekom toppning. 

 En fjärdedel av respondenterna ansåg att det var okej att fuska om det innebar att laget 

vann. 

 

Finns det några skillnader mellan flickornas och pojkarnas resultat? 

 Nedvärdering och ignorering var betydligt vanligare bland flickor. 

 Pojkarna uppfattade att det var mer jämställt än vad flickorna gjorde. 

 Pojkarna var mer positiva till toppning än flickorna.  

 

Upplever föräldrarna att mobbning, toppning, jämställdhet/jämlikhet och idrottsfusk 

förekommer mer än vad barnen gör? 

 Ungdomarna angav att de fuskade mer än vad föräldrarna trodde. 

 Föräldrarna uppfattade att toppning var mer förekommande än vad barnen angav.  
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Bilaga 1 

 

Information om enkätundersökning 
 

Hej! 

Vi är två studenter från programmet Coaching och Sport Management på Linnéuniversitetet 

som ska skriva ett examensarbete om hur man inom idrottsföreningar arbetar med idrottens 

värdegrund, d.v.s. etik och moral inom idrott. I det bifogade kuvertet har ni fått med er två 

olika enkäter, där den ena ska fyllas i av den aktiva idrottaren och den andra av en förälder. Vi 

skulle uppskatta om den aktiva och föräldern fyller i enkäten utan att kommunicera med 

varandra, detta för att inte påverka varandras svar. Då de aktiva är under 15 år krävs 

målsmans underskrift för att denne ska kunna få delta i enkätundersökningen. Därför ber vi er 

att först läsa igenom frågorna i enkäten, så att ni känner att det är okej att barnet deltar i 

undersökningen. Därefter ber vi er att skriva under den aktives enkät.   

 

Några etiska aspekter som gäller för enkätundersökningen är att du har själv rätt att bestämma 

över din medverkan och avbryta undersökningen om du vill. Dina svar kommer att behandlas 

endast i forskningsändamålet. Undersökningen är således anonym. Har du några frågor kan du 

kontakta oss genom våra mailadresser eller på telefon. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Christoffer Tiderman      Kenan Celil 

ct222aw@student.lnu.se      kc222ad@student.lnu.se  

Tel. 0730506778                    Tel. 0735361517 

mailto:ct222aw@student.lnu.se
mailto:kc222ad@student.lnu.se
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Bilaga 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsmans underskrift: 

      
   ________________________________ 
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1. Kön: 

Pojke            

Flicka         
 

2. Födelseår: 

1999       

2000       

2001       

 

Nedan har vi ställt ett antal påstående och vi vill att Du tar ställning till dessa  

 

(Svara på samtliga fyra påståenden och ringa in det svarsalternativ i skalan som passar bäst, 

där 1 motsvarar ALDRIG och 5 motsvarar OFTA). 

 

3. Jag upplever att det i vårt lag förekommer: 

 Glåpord                       1       2       3       4       5 

 Öknamn                      1       2       3       4       5 

 Nedvärdering                     1       2       3       4       5 

 Rasistiska tilltalanden        1       2       3       4       5 

 

 

4. Jag upplever att det i vårt lag förekommer: 

 Slag       1       2       3       4       5 

 Sparkar       1       2       3       4       5 

 Förstöra någons kläder eller tillhörigheter   1       2       3       4       5 

 

(Ringa in det svarsalternativ i skalan som passar bäst, där 1 motsvarar ALDRIG och 5 

motsvarar OFTA). 

 

5. Jag upplever att det i vårt lag förekommer ignorering av person/er:  

 

1            2          3         4        5 

               ALDRIG                             OFTA  

 

 

6. a) Jag upplever att det i vårt lag förekommer mobbning: 

Ja        

Nej      

Vet ej  

 

b) När någon form av mobbning har förekommit i mitt lag har tränaren gjort något åt 

detta: 

 

1            2          3         4        5 

               ALDRIG                             OFTA 

 

 

7. Jag skulle vilja att vi i vårt lag arbetar mer med att undvika mobbning: 
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1            2          3         4        5 

   ALDRIG                             OFTA                   

 

(Ringa in det svarsalternativ i skalan som passar bäst, där 1 motsvarar ALDRIG och 5 

motsvarar OFTA). 

 

8. Jag upplever att det i vårt lag förekommer toppning (med toppning menar vi att 

tränaren låter dem han/hon tycker är bäst få spela mer än andra spelare i laget):  

 

1            2          3         4        5 

   ALDRIG                             OFTA    

                                        

 

9. Jag tycker att vi ska ”toppa” i alla matcher: 

 

1            2          3         4        5 

               ALDRIG                             OFTA  

 

10. Jag tycker att det är okej att ”toppa” i en viktig match för att vinna:  

 

1            2          3         4        5 

   ALDRIG                             OFTA                                        

 

11. Jag upplever att det finns spelare i mitt lag som får spela matcher trots att man inte 

varit med på alla träningar: 

 

1            2          3         4        5 

   ALDRIG                             OFTA 

                                         

 

(Svara på samtliga tre påståenden och ringa in det svarsalternativ i skalan som passar bäst, där 

1 motsvarar ALDRIG och 5 motsvarar OFTA). 

 

12. I vår förening får pojkar och flickor samma förutsättningar när det gäller:  

 Träningstider   1       2       3       4       5  

 Material   1       2       3       4       5 

 Träningskläder                 1       2       3       4       5 

 Annat material  1       2       3       4       5 

                                          

 

13. I vårt lag finns det både kvinnliga och manliga ledare:   

Ja     

Nej   

 

 

14. I vårt lag är allas åsikt lika mycket värd: 

Ja     

Nej   
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(Svara på samtliga tre påståenden och ringa in det svarsalternativ i skalan som passar bäst, där 

1 motsvarar ALDRIG och 5 motsvarar OFTA). 

 

15. När domaren inte ser är det okej att under match:  

 Nypa motståndaren  1       2       3       4       5 

 Sparka motståndaren  1       2       3       4       5 

 Säga fula ord till motståndaren  1       2       3       4       5 

 

 

16. Jag tycker att det är okej att fuska i en match om det innebär att vi vinner (t.ex. filma 

till sig en straff): 

 

1  2 3 4 5 

   ALDRIG                      OFTA 

 

 

17. Min tränare uppmuntrar oss till att filma under matcherna: 

 

1  2 3 4 5 

   ALDRIG                      OFTA 

   

 

18. Jag har själv fuskat på något sätt för att få en fördel mot motståndaren: 

 

1  2 3 4 5 

   ALDRIG                      OFTA 

  

 

19. Finns det något du vill dela med dig av som vi inte har frågat? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                            

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 
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1. Kön: 

Man               

Kvinna          
 

2. Är förälder till en: 

Pojke        

Flicka       

 

(Svara på samtliga fyra påståenden och ringa in det svarsalternativ i skalan som passar bäst, 

där 1 motsvarar ALDRIG och 5 motsvarar OFTA). 

 

3. Jag upplever att det i mitt barns lag förekommer: 

 Glåpord                       1       2       3       4       5 

 Öknamn                      1       2       3       4       5 

 Nedvärdering                     1       2       3       4       5 

 Rasistiska tilltalanden        1       2       3       4       5 

 

 

4. Jag upplever att det i mitt barns lag förekommer: 

 Slag       1       2       3       4       5 

 Sparkar       1       2       3       4       5 

 Förstöra någons kläder eller tillhörigheter   1       2       3       4       5 

 

 

(Ringa in det svarsalternativ i skalan som passar bäst, där 1 motsvarar ALDRIG, 5 motsvarar 

OFTA och 6 motsvarar VET EJ). 

 

5. Jag upplever att det i mitt barns lag förekommer ignorering av person/er: 

 

1            2          3         4        5                   6 

   ALDRIG                             OFTA VET EJ 

 

 

6. a) Det förekommer mobbning i mitt barns lag: 

Ja        

Nej      

Vet ej  

 

b) När någon form av mobbning har förekommit i mitt barns lag så har tränaren gjort  

något åt detta: 

 

1            2          3         4        5                   6 

   ALDRIG                             OFTA VET EJ 
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7. Jag skulle vilja att man i mitt barns lag arbetar mer med att undvika mobbning: 

 

1            2          3         4        5                   6 

   

 ALDRIG                             OFTA VET EJ 

 

 

(Ringa in det svarsalternativ i skalan som passar bäst, där 1 motsvarar ALDRIG, 5 motsvarar 

OFTA och 6 motsvarar VET EJ). 

 

 

8. Jag upplever att det förekommer toppning i mitt barns lag (med toppning menar vi att 

tränaren låter dem han/hon tycker är bäst få spela mer än andra spelare i laget): 

 

1            2          3         4        5                   6 

   ALDRIG                             OFTA VET EJ 

 

9. Jag tycker att man i mitt barns lag ska ”toppa” i alla matcher:  

 

1            2          3         4        5                   6 

   ALDRIG                             OFTA VET EJ 

 

10. Jag tycker att det är okej att ”toppa” i en viktig match för att vinna: 

 

1            2          3         4        5                   6 

   ALDRIG                             OFTA VET EJ 

 

11. Jag upplever att det finns spelare i mitt barns lag som får spela matcher trots att man 

inte varit med på alla träningar: 

 

1            2          3         4        5                   6 

   ALDRIG                             OFTA VET EJ 

 

(Svara på samtliga tre påståenden och ringa in det svarsalternativ i skalan som passar bäst, där 

1 motsvarar ALDRIG och 5 motsvarar OFTA).  

 

12. I mitt barns förening får pojkar och flickor samma förutsättningar när det gäller:  

 Träningstider   1       2       3       4       5 

 Material   1       2       3       4       5 

 Träningskläder  1       2       3       4       5 

 Annat material  1       2       3       4       5 

 

13. I mitt barns lag är allas åsikt lika mycket värd: 

Ja     

Nej   

 

(Svara på samtliga tre påståenden och ringa in det svarsalternativ i skalan som passar bäst, där 

1 motsvarar ALDRIG och 5 motsvarar OFTA). 
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14. När domaren inte ser är det okej att under match:  

 Nypa motståndaren  1       2       3       4       5 

 Sparka motståndaren  1       2       3       4       5 

 Säga fula ord till motståndaren  1       2       3       4       5 

 

 

15. Jag tycker att det är okej att fuska i en match om det innebär att mitt barns lag vinner 

(t.ex. filma till sig en straff): 

 

1            2          3         4        5                   6 

   ALDRIG                             OFTA VET EJ 

 

16. Mitt barns tränare uppmuntrar barnen till att fuska under matcher (t.ex. filma till sig en 

straff): 

 

1            2          3         4        5                   6 

   ALDRIG                             OFTA VET EJ 

 

 

 

17. Jag har själv sett mitt barn fuska på något sätt för att få en fördel mot motståndaren: 

 

1            2          3         4        5                   6 

   ALDRIG                             OFTA VET EJ 

 

18. Finns det något du vill dela med dig av som vi inte har frågat? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                            

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4 
 

Verbal mobbning 
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Fysisk mobbning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social mobbning 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Linnéuniversitetet  Kenan Celil 900402   

Idrottsvetenskapligt examensarbete  Christoffer Tiderman 891026 

VT 2013 

 

 
63 

Toppning 
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Jämställdhet/jämlikhet 
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Idrottsfusk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


