
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
”Motivation och föreningsidrott” 

 
- En kvalitativ studie kring flickors motiv att sluta spela 

fotboll 
 

Sju unga flickors motiv till varför de 
slutade spela fotboll 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Isabella Rens & Josefin Bengtsson 
 
 
 

 
 
 

2012 
  

 
 
 

Uppsats, högskolenivå, 15 hp 
Pedagogik 

Pedagogik C 
Hälsopedagogiska programmet 

 

 
  

 
 
 

Handledare: Elisabet Hedlund 
Examinator: Peter Gill 

 
  

 
 
 



 

 

  



 

 

Abstrakt 

Rens, I & Bengtsson, J. (2012). ”Motivation och föreningsidrott” - En kvalitativ studie kring 

flickors motiv att sluta spela fotboll. C-uppsats i pedagogik. Institutionen för pedagogik, 

didaktik och psykologi. Högskolan i Gävle. 

Föreningsidrott sysselsätter idag många barn och ungdomar med fysisk aktivitet och 86 % av 

alla ungdomar mellan åldrarna 13-20 år har någon gång varit aktiva i en idrottsförening. Trots 

ett stort deltagande väljer många ungdomar att sluta idrotta när de kommer upp i övre tonåren, 

där avhoppen är större bland flickor jämfört med pojkar. Regeringen har framfört en 

idrottspolitik som säger att föreningsidrotten ska främja folkhälsan genom att uppmuntra barn 

och ungdomar till idrottande. Därav satsas mycket pengar på att försöka behålla så många 

ungdomar som möjligt och försöka förebygga avhoppsproblematiken. Syftet med studien var 

att undersöka faktorer som påverkar flickor i 15-16 års ålder att sluta spela fotboll. Sju 

respondenter i tre olika fotbollslag intervjuades. Resultatet analyserades utifrån 

motivationsteorin Self- determination theory och dess tre motivationsbehov autonomi, 

kompetens samt samhörighet. Tidigare forskning kring motiv för avslutat deltagande för 

flickor visade sig bland annat vara minskat intresse för idrotten, tidsbrist och dålig tränare. 

Resultatet i denna studie visade att de främsta orsakerna till avslutat deltagande var försämrad 

sammanhållning i laget, upplevd press samt bristande deltaktighet och kommunikation i 

föreningen. Samhörighet var det mest utmärkande motivationsbehovet i resultatanalysen som 

inte uppfylldes hos respondenterna och därmed påverkade deras motivation för deltagande 

negativt och bidrog till avhopp.  

 

Nyckelord: idrottsdeltagande, avhopp, motivation, Self- determination theory, flickor, 

ungdomsidrott  

 

Keywords: sport participant, drop-out, motivation, Self- determination theory, girls, youth 

sport 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Förord 

Det är många personer som har bidragit till studiens genomförande och förvekligande. Vi vill 

tacka Pia Hillgren och Ann-Gerd Bergdahl på SISU som gav oss önskemålet gällande 

undersökningen och för att ni har stöttat oss praktiskt genom hela processen. 

Ett stort tack till vår handledare Elisabet Hedlund som har gett oss nyckelkunskap på vägen 

igenom vår uppsats. Tacksamheten riktar sig speciellt till en god samarbetsförmåga samt ett 

skickligt, pedagogisk förklarande vid bekymmer under resans gång. 

Slutligen vill vi tacka deltagarna i studien för att ni ville ställa upp på intervju. Era tankar har 

varit betydelsefulla och utgör det centrala i vår undersökning. 

Juni 2012, Gävle 

Isabella Rens & Josefin Bengtsson 
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Inledning 
 

Dagligen deltar tusentals barn och ungdomar i olika idrottsverksamheter, vilket gör 

föreningsidrotten till en viktig arena för fysisk aktivitet. I en studie gjord av Mats Trondman 

(2005:9) undersöktes barn- och ungdomars deltagande inom föreningsidrotten i Sverige. 

Resultatet visade att närmare 86 % av alla ungdomar i åldern 13-20 år är eller har någon gång 

varit aktiva inom föreningsidrotten, vilket innebär cirka 860 000 individer. (ibid.) Detta visar 

att en stor andel barn och ungdomar har anknytning och intresse till föreningsidrotten och 

befinner sig på dess arenor. Trots det stora intresset samt deltagarmängd är det många av de 

aktiva i föreningarna som väljer att sluta idrotta när de kommer upp i övre tonåren 

(Riksidrottsförbundet, 2004:3). Endast hälften av alla idrottande ungdomar fortsätter att vara 

aktiva inom föreningsidrotten när de nått 20 års ålder, vilket innebär att idrottsföreningarna 

tappar ett stort antal ungdomar innan denna ålder nås. Avhoppen är större bland flickor 

jämfört med pojkar och motiven till avslutat deltagande är flera och skiljer sig mellan 

föreningarna (ibid.). I proppositionen från 2008 framtagen av regeringen finns olika riktlinjer 

för idrottspolitiken i Sverige. Riktlinjerna syftar bland annat till att idrotten ska uppmuntra 

och ge möjligheter till både barn, ungdomar och vuxnas motion och idrott i syfte att främja en 

god folkhälsa (2008/09:126). Utifrån idrottspolitikens riktlinjer kring att främja folkhälsan i 

Sverige är det av vikt att försöka att rekrytera fler barn och ungdomar till föreningsidrotten 

men framför allt försöka att behålla de redan aktiva. Avhoppsproblematiken är fortfarande ett 

faktum trots att Riksidrottsförbundet genomfört stora satsningar och projekt för att förebygga 

att idrottsaktiva slutar idrotta.  

 

I en mellanstor stad i mellersta Sverige har SISU (Idrottens studie- och 

utbildningsorganisation) märkt av ett stort avhopp bland unga flickor födda 1995 inom flera 

fotbollsföreningar. Där det tidigare var omkring 120 spelande flickor återstår nu endast 

omkring 20 av dessa. Det stora avhoppet av flickor har enligt SISU skett under en period på 

cirka två år. SISU har önskemål att öka vetenskapen kring dessa avhopp samt om motiven till 

att sluta spela fotboll hade någon gemensam nämnare mellan spelarna. Detta med anledning 

att försöka förebygga avhopp med samma problematik i framtiden. Utifrån detta önskemål 

från SISU föll det av intresse att undersöka motiven till att flickorna i detta distrikt har slutat 

spela fotboll och vilka faktorer som hade kunna få dem att fortsätta spela. Förhoppningen är 

att öka kunskapen kring vad som orsakade att så många av dessa flickor valde att sluta spela 

fotboll samt ge underlag för förebyggande arbete mot avhopp i framtiden i berörda samt 

övriga föreningar. 
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Bakgrund 

I detta avsnitt kommer begreppet föreningsidrott presenteras samt vilka riktlinjer 

idrottspolitiken i Sverige anser att idrotten ska sträva mot. Föreningsidrottens värdegrund 

kommer även att presenteras samt hur idrotten kan studeras ur ett hälsoperspektiv.  

 

Föreningsidrotten som begrepp 
 

Begreppet föreningsidrott förklaras enligt Riksidrottsförbundet (2009) som fysisk aktivitet 

som utförs med regelbundenhet, i huvudsak mot tävling och under kontrollerade former och 

regler. Inom begreppet föreningsidrott ingår begreppen barnidrott, ungdomsidrott och 

vuxenidrott. Barnidrott innefattar barn upp till 13 års ålder följt av ungdomsidrott som 

innefattar barn- och ungdomar i åldrarna 13-20år. Vuxenidrott infaller efter att deltagarna fyllt 

20 år. (ibid.)  

 

Ytterligare två begrepp inom ungdoms- och vuxenidrotten är breddidrott och elitidrott 

(Riksidrottsförbundet, 2009). Inom begreppet elitidrott är resultaten från tävlingar och 

utvecklandet av medlemmars prestation det centrala. Detta skiljer sig ifrån breddidrotten som 

sätter hälsa, trivsel och välbefinnande i fokus, även om breddidrotten också innefattar tävling 

och prestation. (ibid.) Det finns ingen tydlig gräns mellan elitidrottandet och breddidrottandet 

utan dessa begrepp kan gå ihop och bedrivas samtidigt i en förening (ibid). 

Riksidrottsförbundet (2009) betonar att oavsett ambitionsnivå ska idrotten ha en plats för alla. 

Det ska finnas möjlighet för varje enskild deltagare att satsa på elitnivå inom sin idrott men då 

ska detta ske utifrån deltagarnas egen vilja. Om en förening vill genomsyras av en 

elitambition ska detta tydligt informeras för de involverade barn och ungdomarna i föreningen 

samt deras föräldrar. Detta för att skapa medvetenhet kring vilka krav och mål föreningen har 

(ibid.).  

 

Idrottspolitiken i Sverige  

I riksdagspropositionen från 2008 finns riktlinjer för idrottspolitiken i Sverige. En av 

riktlinjerna är att uppmuntra och ge möjligheter till både barn, ungdomar och vuxnas motion 

och idrott i syfte att främja en god folkhälsa (Prop. 2008/09:126). Den centrala målgruppen 

som beskrivs i propositionen är barn och ungdomar för att i tidig ålder främja goda och 

hälsosamma motionsvanor och förebygga ohälsa. (ibid.) 

En annan riktlinje inom idrottspolitiken riktas mot själva föreningarna och betydelsen för det 

ideella engagemanget (Prop. 2008/09:126). Riktlinjen syftar till att idrottsföreningarna ska 

bidra med delaktighet och demokratisk utveckling för medlemmarna. Detta innebär att varje 

medlem ska uppleva att det finns en demokratisk grund i deras förening som ska öppna för 

möjligheter för påverkan och utformning av verksamheten. Medlemmarna ska känna att de 

fritt kan föra fram sina önskemål och åsikter utan vidare konsekvenser. (ibid.) 
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Idrottens värdegrund 
 

Utifrån idrottspolitikens riktlinjer från propositionen har även Riksidrottsförbundet skapat 

sina egna riktlinjer och sin värdegrund för vad de anser att idrotten ska innehålla och arbeta 

för. Dessa riktlinjer baseras på fyra olika mål som är Glädje och gemenskap, Demokrati och 

delaktighet, Allas rätt att vara med samt Rent spel (Riksidrottsförbundet, 2009). Glädje och 

gemenskap utgör det första målet och innebär att verksamheten ska vara bidragande och 

utvecklande så att deltagarna tycker att det är roligt att idrotta. Det andra målet är Demokrati 

och delaktighet som utgör att allas röst har lika värde. Vidare beskrivs detta mål som att alla 

deltagarna ute i föreningarna ska få vara med och bestämma i sin verksamhet och få ta ansvar 

över sitt deltagande. Allas rätt att vara med utgör det tredje målet vilket innebär att alla ska få 

vara med i idrottsverksamheten utifrån deras förutsättningar. Idrottsrörelsen ska vara öppen 

för alla oavsett kön, ålder, etniskt ursprung samt psykiska och fysiska förutsättningar. Rent 

spel är det fjärde och sista målet som Riksidrottsförbundet vill att föreningarna ska arbeta för 

där fokus ligger på att tävlandet ska ske på lika villkor. Rent spel innefattar även att 

föreningarna ska leva upp till ett etisk och moraliskt förhållningssätt. Detta innebär 

nolltolerans och förebyggande arbete mot bland annat mobbing, fusk och trakasserier. (ibid.) 

Dessa fyra mål bör enligt Riksidrottsförbundet (2009) genomsyra varje föreningen och finnas 

med i tankesättet för alla föreningsaktiva.  

 

Föreningsidrott ur ett folkhälsoperspektiv 
 

Enligt Riksidrottsförbundet (2009) är ett av skälen för många idrottare att delta i en 

idrottsförening att förbättra sin hälsa. Hälsa kan innefatta olika definitioner och kan skilja sig i 

betydelse från individ till individ. Världsorganisationen, WHO (World Health Organization) 

definierar hälsa som  

ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte 

enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder.  (WHO, Constitution of the 

world health organization. Sid 1) 

Tolkningen av denna definition är att hälsa är ett brett begrepp och att det fysiska, psykiska 

och sociala välbefinnandet måste vara i balans med varandra för att individen ska uppleva 

hälsa. Föreningsidrotten bidrar med både den fysiska och den sociala delen av välbefinnandet, 

men har även förhoppning att generar en gott psykiskt välmående (Riksidrottsförbundet, 

2009).  Idrotten vill lära barn och ungdomar om hur deras kroppar fungerar, bland annat 

genom att få ökad kunskap kring skadligt nedbrytande och hälsosamt uppbyggande faktorer 

(Riksidrottsförbundet, 2009). Idrotten vill även öka förståelsen och respekten för andra 

individer genom att idrottens språk är nationellt och kan inkludera individer med olika 

nationaliteter och språk. Ett av målen med idrottsrörelser är att fortsätta samhällsstödet genom 

att stimulera och stödja de mänskliga rättigheterna. (ibid.) 
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Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning rörande studien att framföras. Avsnittet innehåller 

fakta kring olika insatser som har gjorts för att för att försöka behålla redan aktiva idrottare 

och minska avhoppen inom föreningsidrotten. Definieringen av flickor, begreppet motivation 

samt motiv kring idrottsdeltagande finns även med under detta avsnitt.   

 

Handslaget och Idrottslyftet 

År 2003 tilldelades idrottsrörelsen en miljard kronor från regeringen för satsning på idrott för 

barn och ungdomar i Sverige, en satsning vid namn Handslaget. Satsningen hade som syfte 

att bland annat skapa möjligheter för att fler barn och ungdomar att börja idrotta men även 

försöka behålla de aktivas engagemang och deltagande (Engström, 2007). Budskapet var att 

alla som deltar eller vill delta i en idrottsverksamhet ska göra de så länge de själva vill utan att 

föreningen skapar några hinder för deltagandet. I satsningen Handslaget fanns ett specifikt 

projekt som satsade på flickors idrottsdeltagande, ett projekt som utvärderades efter 

Handslagets slut. Utvärderingen kallades Som hand i handsken – en satsning på flickors idrott 

eller på idrottens flickor? (ibid.). Syftet var att undersöka hur flickor och flickors deltagande i 

föreningsidrotter kommer till uttryck i satsningen. Underlaget till utvärderingen baseras på 

sex olika idrotter som särskilt hade sökt pengar för satsningen på flickors idrottande. Tre 

traditionellt flickdominerade idrotter och tre mansdominerande undersöktes. De 

flickdominerande idrotterna var gymnastik, konståkning och ridsport och de mansdominerade 

var bandy, brottning och ishockey. I de mansdominerade idrotterna var föreningarnas 

argument för att få pengar till projektet att särskilda satsningar och anpassningar måste göras 

för flickorna i deras förening. Detta med argument att flickor inte är som pojkar och därför 

måste särskilda insatser göras som exempelvis att ledaren måste ha vissa, särskilda 

egenskaper anpassade efter flickor. (ibid.) 

I de flickdominerade idrotterna framställs flickor som individer med dåligt självförtroende 

och föreningarna gav argumentet att pengarna skulle användas till att utbilda flickor, således 

beskrivs inte vilken typ av utbildningar. Det som lyfts fram i slutkommentaren av Engström 

(2007) är att uppfattningarna om hur flickor respektive pojkar är påverkar och styr satsningar 

som görs gällande att exempelvis öka jämställdheten i föreningarna. Engström (2007) menar 

att detta snarare kan öka klyftorna där emellan istället för att öka jämställdheten. Det 

övergripande resultatet i utvärderingen av satsningen Handslaget visade att fler barn och 

ungdomar hade börjat idrotta men avhoppsproblematiken kvarstod. (ibid.)  

Efter att Handslaget genomförts, utvärderats och avslutats 2007 gjordes en ny satsning vid 

namn Idrottslyftet. Idrottslyftet har pågått sedan 2007 och är pågående för femte året i rad och 

kommer avslutas 2012 i december. Idrottslyftet som projekt har liknande syfte som 

Handslaget, alltså att försöka få flera barn och ungdomar att börja idrotta samt att behålla de 

redan aktiva ute i idrottsföreningarna. Riktlinjerna för att främja syftet är att alla grupper i 

samhället ska känna sig välkomna till idrotten och villkoren för deltagande ska vara lika för 

flickor och pojkar (Svenska Fotbollsförbundet, 2011). Det är specialidrottsförbundet, alltså de 
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förbund som riktar in sig på respektive idrott, som hjälper föreningarna att värva nya 

medlemmar men även försöker behålla de redan aktiva (Gestriklands FF, 2012).  Exempelvis 

eftersträvar fotbollsförbundet att alla ungdomar ska få vara aktiva så länge de själva vill 

oavsett ambitionsnivå. För att nå denna ambition ger specialidrottsförbundet förslag på att 

träningen och tävling ska ske under flexibla former och förutsättningar ska skapas för 

spontanidrott. Dessa två förslag anser de kan vara en idé för att få fler idrottsaktiva att stanna 

kvar. Att utbilda ungdomar att bli ungdomsledare under tiden de spelar fotboll är också ett 

förslag som anges under vilka strategier som finns för att försöka behålla ungdomarna inom 

idrotten. (ibid) 

 

Unga flickor i övergångsåldern 
 

Vi ha valt att kalla respondenterna i undersökningen för flickor istället för tjejer. Detta då vi 

upplever att tjej är mer av en personlighet som kan innefatta många åldrar, medan en flicka 

håller sig till ungdomsåldern upp till 18 år. Vidare kommer forskning kring flickor i denna 

ålder att presenteras och vad som sker med flickor när de går från barn till ungdom. Vad 

händer i kroppen och i det sociala samt vilken syn flickor har på varandra? Detta kan vara av 

vikt för vår studie för att öka förståelsen för flickor som befinner sig i denna ålder. 

Hauge (2009) har undersökt vad som sker hos flickor som går från att vara barn utan en 

specifik sexualitet till att vara flicka i ungdomen med en sexualitet. Hauges (2009) studie 

baserades på vad som sker kroppsligt och socialt för unga flickor när de befinner sig i 

övergången mellan barndomen och ungdomen. Metoden som användes var intervjuer som 

genomfördes med 18 flickor under ett flertal tillfällen. Deltagarna var 12 år vid första 

intervjun och vid sista intervjun var eller skulle alla deltagare fylla 16 år. Under dessa 

intervjuer undersöktes bland annat flickornas tankar kring hur de använder sina kroppar när 

de börjat räkna sig till ungdomar. Resultatet visade sig att synen på övergången från barn till 

ungdom skiljde sig mellan deltagarna. Vissa av flickorna beskrev att den kroppsliga 

utvecklingen från barn till ungdom var vanlig och väntad medan andra av flickorna ville visa 

fram kroppen på ett sätt som blev genant och ogillades av familj och vänner. Hauge märkte av 

att flickorna i studien kategoriserade in andra flickor i barn eller i ungdom utifrån hur de 

samtalade och hur de uppförde sig socialt i skolan. Resultatet visade även att under sista året i 

grundskolan började vissa flickor dela upp sig. De fanns både de flickor som fortfarande lekte 

samt flickor som betedde sig mer ungdomligt och bara pratade. Under intervjuerna belystes 

även grupptillhörighet och att vissa flickor räknas som populära och att de då tillhör en 

särskild grupp med flickor. Dessa flickor beskrivs att ha ett utseende som många pojkar i 

skolan brukar uppskatta. (ibid.) 

Hauge (2009) skriver i slutsatsen att det är en turbulent övergångsålder för flickor att gå från 

barn till ungdom då mycket förändringar sker både fysiskt och psykiskt. Hauge (2009) tar upp 

att kön och sexualiteten kan vara outhärdligt för vissa flickor medans andra inte upplever 

detta problematiskt. Hauge (2009) skriver även att den kroppsliga och sociala utvecklingen 

kan skapa gruppering bland flickorna trots att de går i samma klass, då vissa kan verka äldre 

än andra.  
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Motivation 

 

“To be motivated means to be moved to do something” (Ryan & Deci, 

2000. sid 54) 

Detta är en definition på av motivation framtagen av Edward Deci och Richard Ryan (2000). 

Motivation är något som de flesta individer känner en viss grad av när de genomför en 

handling så som arbete, lek eller annan aktivitet. Det som kan skilja individers motivation åt 

är i vilken grad och vilken typ av motivation de känner. Typen av motivation som infinner sig 

beror vanligtvis på anledningen till varför individen ska utföra handlingen och vilka mål 

individen har. (ibid.) Motivation kan delas in i inre och yttre motivation. 

Ryan & Deci (2000) förklarar inre motivation som att individen utför en aktivitet eller 

handling för att stimulera en inre känsla och för att känna sig tillfredställd av handlingen. 

Detta görs utan yttre tvång eller yttre belöning för individen då den inre motivationen baseras 

endast på individens egen vilja (ibid.). Inre motivation kan också uppstå då en individ deltar i 

en aktivitet för att utveckla sina erfarenheter men också för att få tillfredsställelse i minnet av 

tidigare erfarenheter (Kowal & Fortier, 1999). Exempel på detta är då en individ deltar i en 

idrott för nöjet och för tillfredsställelsen som individen känner (ibid.). Individen kan känna 

inre motivation inför en uppgift som ska utföras om friheten att utföra uppgiften för egen del 

fortfarande finns (Ryan & Deci, 2000). Men om uppgiften ska utföras utifrån krav från 

omgivningen så kan den inre motivationen begränsas och präglas till större delen av yttre 

motivation som är i större behov av yttre stimulans i jämförelse med den inre. (ibid.) Denna 

yttre motivation uppkommer även då en individ utför en handling för att antingen få en 

belöning eller undvika bestraffning (Kowal & Fortier, 1999). Exempelvis på inre motivation i 

idrottssammanhang är om en individ deltar för att bli uppskattad av andra och få beröm. Det 

kan således också vara att en individ deltar i idrotten på grund av dåligt samvete om denne 

inte är med jämt emot sina lagkamrater (ibid.). Om en uppgift enbart bygger på yttre 

motivation behövs det oftast yttre uppmaningar från omgivningen för att individen ska 

genomföra uppgiften som oftast är till betydelse och vinstdrivande för andra (Ryan & Deci, 

2000). Saker som sociala belöningar och god kommunikation har visat sig vara viktig vid 

skapandet av motivation. Om en individ får positiv uppmuntran att genomföra en uppgift ökar 

detta motivationen inför genomförandet. Detta kan också förbättra den egna upplevda 

prestationen som i sin tur ökar den inre motivationen. Även känslan av att slippa kränkningar 

från andra under ett utförande kan öka en individs motivation till att genomföra uppgiften. 

(ibid.) 

 

Motiv till idrottsdeltagande  

Idrottandet betyder olika beroende på vilken idrottsaktiv deltagare som tillfrågas. Vissa 

idrottare menar att det sociala med idrottandet och att lära sig nya saker är det mest 

betydelsefulla. För andra handlar det om drömmen att bli framgångsrik idrottare som driver 

deras intresse att vara aktiva (FoU-rapport, 2008:4). 

Ungdomsstyrelsen har på uppdrag av Justitiedepartementet gjort en undersökning kring 

ungdomars egna upplevelser och tankar kring föreningsidrotten (Trondman, 2005:9). Syftet 
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med undersökningen var att granska och utvärdera om föreningsidrotten arbetar utifrån 

propositionen som regeringen lagt fram för idrottspolitiken år 2000. Undersökningsgruppen 

rörde ungdomsidrotten, vilket innebär ungdomar i åldern 13-18 år och datainsamlingen 

gjordes via Statiska Centralbyrån. Ungefär 3000 skickades slumpmässigt ut till olika 

idrottande ungdomar och svarsfrekvensen blev lite mer hälften av de tillfrågade. I studien 

tillfrågades bland annat vad flickor och pojkar hade för mål med föreningsidrotten. Resultatet 

visade att 62 % av flickorna föreningsidrottade för att det var roligt i jämförelse med 40 % 

pojkarna. Ett omvänt resultat visades kring de ungdomar som idrottar för att bli tillhöra 

toppeliten i landet och i världen där endast 19 % av flickorna hade detta som mål medan hos 

pojkarna var det 32 %. I studien undersöktes även vilken betydelse idrotten har i 

respondenternas liv och hur den påverkas med åldern. Resultatet visade att de flickor som 

ansåg att idrotten har en mycket stor betydelse minskade från 31 % till 17 % mellan åldrarna 

13-20 år. Även de flickor som hade toppelitsmål vid 13-14 ålder minskade från 27 % till 

endast 9 % när de var i åldern 19-20 år. (ibid.) Det övergripande resultatet utifrån Trondmans 

(2005:9) studie var att ungdomsidrotten idag når upp till de politiska mål som regeringen har 

med idrottspolitiken men att det finns vissa brister. Exempelvis undersöktes ungdomars 

uppfattning om deras inflytande i föreningarna vilket visade enligt studien vara relativt svagt 

oberoende kön. Däremot visar studien att flickidrotten i högre grad lever upp till målen utifrån 

propositionen i jämförelse med pojkarna gällande hur föreningsidrottens bidrar till att 

utveckla sociala färdigheter för deltagarna. (ibid.) 

I sydöstra USA genomfördes en studie kring vad som motiverade deltagarna till att vara 

aktiva inom en idrott i jämförelse att vara fysisk aktiv utanför idrottsverksamheten. Studien 

gjordes på 233 studenter var av 132 kvinnor och 101 män i ålder 18-47 år och medelåldern på 

dessa var 23,1 år (Klipatrick, Hebert & Bartholomew, 2005). Resultatet visade att inre 

motivation var viktigt för idrottandet i en förening och att den dels handlar om utmaning, 

utveckling och social gemenskap men också om glädje och njutning. I enkäten fick deltagarna 

ranka olika motiv där resultatet visade att motiven att vara fysiskt aktiva utanför idrotten 

skiljde sig mellan könen. De fem högst rankade motiven sammanlagt bland både män och 

kvinnor var utmaning, konkurrens, socialt erkännande, styrka och uthållighet samt 

viktkontroll. Skillnaden som utgjordes kring motiven var att männen rankade konkurrens, 

utmaning, socialt erkännande, styrka och uthållighet högre än var kvinnorna gjorde. Högst för 

männen var konkurrens medan kvinnorna rankade viktkontroll högre än männen. Kvinnorna i 

studien som var aktiva inom en idrott rankade konkurrens, glädje, tillhörighet, utmaning, 

styrka och uthållighet som de främsta motiven. Med tillhörighet menandes att tillbringa tid 

med vänner och med styrka och uthållighet menades att förbättra prestationen. Glädjen 

innefattade att njuta av känslan som idrotten gav dem och utmaningen var att hitta mål att 

arbeta mot. Ett förtydligande av denna studies resultat visade att kvinnornas motiv att idrotta 

baserades på fler faktorer kopplat till den inre motivationen i jämförelse med de kvinnor som 

var fysisk aktiva utanför idrottsrörelsen. Då baserades motiven på bland annat viktkontroll 

och socialt erkännande, vilket kan kopplas till den yttre motivationen. (ibid.) 

I en studie gjord av Riksidrottsförbundet undersöktes anledningarna till att ungdomar forsätter 

att vara idrottsaktiva (Riksidrottsförbundet, 2008:4). Studien gjordes främst via kvalitativa 
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intervjuer med 18 föreningsaktiva ungdomar, nio flickor och nio pojkar i åldrarna 15 till 18 

år. Utifrån intervjuerna framkom olika motiv för att stannar kvar vid sin idrott vilket bland 

annat var för att det är kul och roligt att idrotta. Att ha kul var ett tungt argument för 

deltagarna att idrotta. I samband med uttrycket att ha kul ombads deltagarna att utveckla 

argumentet och förklarade att lära sig nya saker och utvecklas inom sin idrott hängde samman 

med att ha kul. Dessa argument delade både pojkar och flickor. Även i denna studie framgick 

att tävla och ha mål med sin idrott var viktigt för deltagarnas motivation för att fortsätta 

idrotta. Detsamma gällde samhörighet och gemenskap med kompisar i föreningen, vilket ofta 

poängterades under intervjuerna och ansågs betydelsefullt av deltagarna. Ett återkommande 

ämne i intervjuerna med deltagarna var att träningen bidrar till välbefinnande och hälsa samt 

att de höll sig i form. Det framgick även att de lärde sig hantera sociala sammanhang med 

andra människor och att detta då kan hjälpa dem i vardagen. En flicka nämnde att hennes 

vänkrets ökat i och med att hon idrottade. (ibid.) Studien har inte tagit upp några specifika 

könsskillnader i resultatet eller analysen, utan framhäver deltagarnas resultat som en helhet. 

 

Motiv till avslutat idrottsdeltagande 

Riksidrottsförbundet (2004:3) vill gärna behålla fler ungdomar inom idrotten även när de har 

passerats 20 års ålder och arbetar ständigt med av minska avhoppsproblematiken. Olika 

studier har gjorts kring motiven till varför ungdomar slutar idrotta i syfte om att fortsätta 

främja föreningsidrott och folkhälsan i Sverige.  

En undersökning gjord på uppdrag av Västerbottens Fotbollsförbund undersökte varför vissa 

ungdomar i Västerbotten slutat spela fotboll (Ögren & Eriksson, 2011). Enkäten besvarades 

av 40 ungdomarna i åldrar 15-16 år, 11 flickor och 29 pojkar. På enkäten fanns 20 frågor som 

deltagarna skulle besvara på hur vida olika faktorer påverkat deras beslut att sluta spela 

fotboll. Resultatet i denna studie visade att de fem största faktorerna till att deltagarna slutat 

spela fotboll var att de hade tappat motivationen, valde en annan idrott, att kompisar slutade, 

dåliga tränare eller ledare samt att det var för många träningar. Andra faktorer som spelade 

mindre roll var dålig lagsammanhållning, tråkiga träningar, skador och andra fritidsaktiviteter. 

Stora delar av både pojkar och flickor svarade att de slutat spela fotboll på grund av att de 

tappat motivationen. En signifikant skillnad mellan könen fanns när det svarade att de slutat 

fotbollen för en annan idrott, där pojkarna utgjorde majoritet. Studien visade även att det 

fanns en tydlig skillnad mellan pojkarna och flickorna gällande hur stor betydelse och 

påverkan en dålig tränare hade inför valet att sluta med fotboll. Där visade resultatet att 

flickor var mer benägna att sluta på grund av en dålig tränare. Studien undersökte även vilka 

egenskaper som var viktig hos en tränare. Både pojkar och flickor svarade att vara egenskapen 

att bra på att lära ut var viktig hos en tränare. Detta hade även inverkan kring valet att sluta 

spela fotboll. Även att en bra tränare skulle kunna säga till om man gjort fel svarade alla 

flickor att detta hade stor påverkan i huruvida de fortsatte med fotbollen medan det bara var 

61 % av pojkarna. Alla flickor i studien svarade att det var viktigt att tränaren hade goda 

fotbollskunskaper och att träningar var roliga. Vidare visade studien det skiljde sig mellan 

könen kring hur elitsatsning hade inverkan på deras val att sluta spela fotboll. Det var flickor 

som ansåg att denna faktor påverkade dem i större grad att sluta än vad pojkarna gjorde. Vid 
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frågan vad som kunnat få ungdomarna att fortsätta spela fotboll svarade flest flickor att om 

tränaren eller träningarna varit bättre hade de fortsatt spela. Pojkarna svarade att de skulle 

fortsatt om de inte haft en annan idrott som tagit över eller om satsningen inom föreningen 

inte varit så hård. (ibid.) 

Även i Trondmans (2005:9) studie undersöktes anledningarna till att ungdomar slutar med 

föreningsidrott.  Resultatet visade att de vanligaste anledningarna till att ungdomar slutar med 

föreningsidrott var andra intressen, tappade intresset för idrotten, brist på tid, att det var 

roligare att spontanidrotta eller att träningstiderna inte passade. Denna studie visade också att 

det är vanligare att flickor slutar med föreningsidrott i jämförelse med pojkar. (ibid.) Bland 

flickorna i studien som var 13 år, var det 50 % av dem som kunde tänka sig att återkomma 

men bland de som var 17 år var det bara 31 %. Av de flickor som hoppat av var det hela 62 % 

av dem som svarade att de gärna hade fortsatt och för pojkarna var det 52 % som ville 

fortsätta. Studien visade också på att ju äldre respondenterna var desto färre ville återkomma 

till föreningsidrotten. (ibid.) I studien gjordes de inga könsskillnader vid faktorerna till varför 

ungdomarna slutade med föreningsidrott. Anledningen till detta framgår inte av studien men 

Trondman (2005:9) menar att det inte finns några påtaliga skillnader mellan pojkar och 

flickor som har slutat att idrotta. 

 

Tränarens betydelse inom lagidrotter 

I Ögrens & Erikssons (2011) studie visade resultatet att en dålig tränare hade inverkan på 

avslutat idrottsdeltagande. Turman (2008) har genomfört en studie med syftet att undersöka 

hur och om tränarens beteende i en lagidrott påverkar deltagarnas tillfredsställelse och 

sammanhållningen i laget. Urvalet utgjordes av 307 aktivt idrottande i high-school 

footballteam samt pojk- och flickbasket lag i Mellanvästern i USA. Fördelning av ålder eller 

kön tas inte upp i studien. Resultatet visade att tränaren utgör en betydande roll för hur 

idrottaren förstår, utför och reflekterar över sitt idrottsdeltagande. Resultatet visade även att 

hur tränaren kommunicerar och uttrycker sig påverkar idrottsdeltagarens upplevelse av sin 

idrott. Exempelvis om tränaren samtalar och instruerar mycket under träningar eller matcher 

ger idrottsdeltagaren en positiv tillfredsställelse gentemot sin idrott. Kommunikationen från 

tränaren var även en viktig faktor för sammanhållningen i laget. En annan faktor som ledde 

till ökad sammanhållning i laget var om tränaren var delaktig och engagerad i övningar vid 

träningarna. (ibid.) Tränarens kroppsspråk betonades även som viktigt bland respondenterna 

och beskrevs som lika viktigt som vad som sägs i ord. Turman (2008) understryker i 

resultatdiskussionen vikten av att tränaren använder sig av god, pedagogisk kommunikation i 

lagidrotter. (ibid.)  
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Teoretiskt perspektiv 

Detta avsnitt innehåller en beskrivning av det vetenskapliga perspektivet som kommer 

användas som underlag vid analysen av resultatet. 

 

Self-determination theory 
 

Enligt Hollyforde & Whiddett (2002) förklaras en teori som en samling av olika påståenden 

som försöker kartlägga och identifiera meningsfulla och viktiga variabler och undersöka om 

det finns något samband mellan dem. En motivationsteori syftar till att försöka besvara vilka 

anledningar det finns till att individer gör de valen som de gör. (ibid.) 

Self- determination theory är en motivationsteori vars upphovsmän är Edward Deci och 

Richard Ryan, professorer vid University of Rochester i USA. Deras forskning kring 

motivation har baserats på att undersöka sambandet och mellan de yttre och de inre 

motivationsfaktorerna och jämföra hur de påverkas av varandra. De inre 

motivationsfaktorerna beskrivs enligt Ryan & Deci (2012) som den huvudsakliga drivkraften 

och som en kraftfullare form av motivationen jämfört med den yttre motivationen. Det som 

kännetecknar den inre motivationen är i allmänhet faktorer som personlig utvecklingen, 

meningsfulla relationer samt att känslan av gemenskap med andra. Faktorer som kan påverka 

den yttre motivationen är bekräftelse i form av beröm och status, faktorer som enligt Ryan & 

Deci (2012) är mer sårbara faktorer som lättare kan upphöra i jämförelse med faktorerna i inre 

motivation. Det centrala i Self-determination theory ligger framför allt på hur den inre 

motivationen och drivkraften yttrar sig och är kopplat till en individs välbefinnande. 

Autonomi, kompetens och samhörighet är tre behov som är sammankopplade med en individs 

välbefinnande och utveckling och därmed även kopplade till individens inre drivkraft. Om 

någon av dessa tre behov inte tillfredsställs hotas individens välbefinnande vilket i sin tur 

påverkar den styrkefyllda inre motivationen. Detta leder i sin tur till att individen blir 

beroende av den yttre, sårbara motivationen för att utföra den tänkta uppgiften. (ibid.) 

 

Autonomi 
 

Behovet av autonomi beskrivs som att individen måste känna att den alltid har ett fritt val 

inför det som ska utföra och att genomförandet baserat på den egna fria viljan (Ryan & Deci, 

2000). Behovet av autonomi är viktigt för att individen ska känna känslan av självständighet i 

det som ska utföras (Weinstein & Ryan 2010). Om självständigheten ökar hos individen ökar 

även välbefinnandet, vilket stimulerar den inre motivationen. Enligt Ryan & Deci (2000) 

utvinns även högre stresstålighet vid ökad självständighet. Därmed får individen en bättre 

hanteringsförmåga att hantera krävande situationer vilket kan ses som betydelsefullt för 

individen och dennes inre motivation. (ibid.) 
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Kompetens 
 

Kompetens som behov beskrivs som att individen måste arbeta för att utveckla sina kunskaper 

inom det området som uppgiften ska utföra (Ryan & Deci 2000). Detta för att det ska skapas 

en känsla av självupplevd kontroll. Kompetensen kan tillgodoses genom positiv feedback till 

det individen utför och som i sin tur kan öka den inre motivationen. På samma sätt som 

positiv förstärkning i form av feedback till individen kan öka den inre motivationen, kan 

negativ feedback eller respons minska den inre motivationen hos individen. För att responsen 

över huvudtaget ska påverka motivationen hos individen måste denne känna att det har ett 

ansvar för det denne ska utföra. Att det kan vara värdefullt att individen utvecklar sina 

kunskaper och därmed ökar sin kontroll. (ibid.) 

 

Samhörighet  
 

Det sista behovet är samhörighet som innebär att det ska finnas en önskan hos individen om 

meningsfulla relationer och känsla av förbindelser med andra individer i sin omgivning. 

Enligt Ryan & Deci (2000) skapas detta när individen känner att det finns ömsesidig omtanke 

mellan denne och sin omgivning kopplat till uppgiften. Samhörighet är även sammankopplat 

med individen vill bli älskad och omtyckt av andra individer i omgivningen. Behovet av 

samhörigheten skapar även en vilja hos individen att ta hand om sina närmsta, så som sin 

familj och sina barn. När samhörigheten tar vid kan individen känna glädje vilket påverkar 

den inre motivationen och kan fungera som motivationshöjande. (ibid.) 
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Problemformulering 

 

Ett stort antal flickor födda 1995 har slutat spela fotboll i ett specifikt distrikt i mellersta 

Sverige. Detta har bidragit till att föreningarna i detta län har svårt att skapa lag och de är 

intresserade av hur detta kan förebyggas i framtiden. Vilka är faktorerna till att flickor slutar 

och finns det något som kan få dem att fortsätta spela fotboll? 

Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka vilka orsaker som kan finnas till att flickor i ålder 15-16 

år slutar spela fotboll och vad som kan få dem att fortsätta spela fotboll.  

 

 

  

Frågeställningar 

 

- Vilka motiv fanns till att flickorna i undersökningen slutade att spela fotboll? 

- Vad skulle fått flickorna i studien att fortsätta spela fotboll? 
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Metod 
 

I metodavsnittet kommer valet av metod att redovisas. Datainsamlingsmaterial som används i 

studien, hur urvalet tagits fram och proceduren kring undersökningen kommer också att 

presenteras. Övriga områden som kommer att beskrivas närmare är utformandet av 

intervjuguide, missivs, bortfall, studiens reliabilitet och validitet, transkriberingen samt vilka 

etiska överväganden som har gjorts i samband med studiens genomförande. 

 

Val av metod – enskilda intervjuer 

För att undersöka tankarna hos flickorna i studien valde vi att föra ett samtal och dialog med 

dem, därför föll valet på intervju. 

Den inledande, tänkta forskningsmetoden var att genomföra ett antal fokusgruppsintervjuer 

utifrån antalet intresseanmälningar till deltagande. Fokusgruppsintervjuer valdes för att 

försöka att besvara studiens syfte genom att respondenterna kunde diskutera de 

frågeställningar som ställs under samtalet (Bryman, 2011). Tanken med diskussionen i 

gruppen var att respondenterna kunde reflektera och på så sätt ge mer djupgående och 

utformande svar. Men svarsresponsen var obefintlig, av den anledningen ändrades 

datainsamlingsmetoden till enskilda, djupgående intervjuer. Denna metod definieras enligt 

Olsson och Sörenssen (2007) som ett samtal med ett specifikt ämne som både respondenten 

och intervjuaren har intresse för att samtala om. Det är respondentens tankar och upplevelser 

av dennes omvärld som ska utgöra det centrala under intervjun. (ibid.) Målet med intervjuer 

är att skapa så stor förståelse som möjligt för hur respondenternas omvärld upplevs och 

uppfattas i relation till forskningsfrågorna. (ibid.) 

Valet av intervju blev direktintervju, vilket innebär att intervjun sker i ett direkt möte mellan 

intervjuaren och respondenten (Bryman, 2011). En direktintervju ger möjlighet att 

uppmärksamma beskrivande ansiktsuttryck och kroppsspråk som kan vara av vikt vid 

analysen av resultatet. Detta innebär att intervjuaren har möjlighet att fånga upp reaktioner 

och ställa frågor kring dem för att skapa en djupare förståelse för respondenten. Eftersom 

frågeställningarna i denna studie kan uppfattas som känsliga för respondenterna kan 

direktintervju som metod hjälpa intervjuaren att en trygg miljö med hjälp av sitt kroppsspråk 

och tonläge. Dessa faktorer används för att hitta balansen mellan gränsen mellan opersonliga 

och för personliga frågor och hjälper intervjuaren att inte kliva över den gränsen och därmed 

förlora respondentens tillit. (ibid.) 

Nackdelen med direktintervju kan vara att respondenten kan påverkas av de positiva faktorer 

kring situationen så som kroppsspråk och intervjuarens förhållningssätt. Även om 

intervjuaren anser sig ha ett positivt och fördelaktigt i intervjun kan detta tolkas och mottagits 

annorlunda av respondenten (Bryman, 2011).  Faktorer som respondentens förväntningar och 

föreställningar kring vad intervjuaren vill att respondenten ska svara kan också vara styrande i 

en direktintervju (ibid.).  
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Datainsamlingsmaterial 
 

Vi har använt diktafon som inspelningsunderlag av intervjuerna för att förbättra minne från 

mötet med respondenterna (Bryman, 2011). Detta för att underlätta analysen av data efter att 

intervjuerna var färdiga, samt möjligheten att lyssna flera gånger på respondentens svar och få 

en djupare förståelse. Inspelningen av intervjuer gör att forskaren lättare kan urskilja både vad 

respondenten svarar på frågorna och hur denne svarar. (ibid.) 

Under intervjuerna närvarade två intervjuare, vilket är inte så vanligt enligt Bryman (2011). 

Detta eftersom det varken gör själva intervjun bättre eller säkrare att vara två intervjuare 

samtidigt. (ibid.) Anledningen till att det två intervjuare närvarade berodde på att en förde 

anteckningar under samtalets gång utifall inspelningsmaterialet skulle sluta att fungera samt 

att respondenterna själv välja om intervjun skulle spelas in. På detta sätt försämrades inte 

intervjuarens uppmärksamhet på vad respondenten svarade som kunde skett om intervjuaren 

samtidigt skulle anteckna (Bryman, 2011). Att bli inspelad under en intervju kan göra 

respondenten nervös samt att respondentens svar blir mer medveten över svaren och kanske 

tänka på vad eftervärlden vill ha för svar (ibid.). Detta kan ses som en nackdel med att välja 

att spela in intervjun, en nackdel som inte övervägde fördelarna med inspelning. 

 

Urval 
 

 
 

Studien gjordes på uppdrag av SISU där de ville undersöka anledningar till att flickor födda 

1995 i en mellanstor stad i mellersta Sverige slutat spela fotboll. Uppdraget styr därmed vilket 

urval som skulle användas till studien vilket blir ett målinriktat urval (Bryman, 2011). 

De kriterier som fanns för urvalet baserades på informationen från SISU, alltså att de var 

flickor födda 1995, som varit aktiva inom det specifika fotbollsförbundet och distriktet samt 

som slutat spela vid en speciell tidpunkt. De gemensamma egenskaperna i denna 

undersökningsgrupp så som både kön, ålder, geografisk spridning, samt sportsligt deltagande 

gör att gruppen blir homogen. I en homogen grupp i en kvalitativ undersökning behövs därför 

inte så många deltagare, utan det räcker med fem till sex deltagare (Cohen, 2011). I denna 

undersökning valdes det därför att intervjua sex flickor. 

 

Procedur 
 

För att kontakta flickor födda 1995 och som slutat spela fotboll, fick vi kontaktuppgifter via 

SISU till nio fotbollstränare inom fotbollsförbundet i distriktet där undersökningen skulle 

genomföras. Fem av dessa nåddes via telefon och ville ställa upp med information kring 

flickor födda 1995 i deras förening som hade slutat spela fotboll. Då det blev dröjsmål med 

kontaktuppgifterna skickades en påminnelse ut till tränarna vilket gav kontaktuppgifter till två 

lag med sammanlagt tolv flickor som tillskickades ett missiv (se Bilaga 1). När 

svarsresponsen uteblev från flickorna ändrades valet av forskningsmetod från fokusgrupper 

till enskilda intervjuer. 
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Efter detta beslut ringdes flickorna upp i en bestämd ordning uppifrån och ner utifrån listan 

med kontaktuppgifterna. Undertiden som flickorna kontaktades att via telefon skickades 

återigen en påminnelse ut till de övriga tre tränarna som inte skickat kontaktuppgifter från 

spelare i deras föreningar. Utskicket gav oss ytterligare kontaktuppgifter till ett fotbollslag. 

Målsättningen var att genomföra två intervjuer per lag, alltså totalt sex intervjuer och som 

tack för deltagandet skulle flickorna få två biobiljetter var. Vid telefonsamtalet gällande 

deltagande till den sjätte flickan ville hon ställa upp på intervju med kriteriet att hennes 

kompis skulle följa med och bli intervjuad. Detta önskemål godtogs eftersom att hennes 

kompis också tillhörde en av personerna på kontaktlistan, vilket ledde till att en sjunde 

intervju genomfördes. Av de sju intervjuerna som genomfördes, genomfördes fem intervjuer 

på flickornas respektive skolor, medan två av flickorna intervjuades på ett annat lärosäte i 

distriktet. 

Innan intervjuerna startade fick respondenterna läsa igenom samt godkänna med att signera 

ett informerat samtycke (se Bilaga 3). Ett informerat samtycke innebär att respondenterna får 

skriftlig information kring studien samt vad som förväntas av respondenterna. Godkänner 

respondenten detta får de skriva under samtyckesintyget (Gillham, 2008). Det informerade 

samtycket innehöll information kring att intervjun kunde spelas in på diktafon, vilket 

respondenten fick ta ställning till i samband med signering. Fördelen med att få ett 

godkännande skriftligt är att det kan upplevas mer seriöst och att undersökningen sker utifrån 

respondentens egna villkor (Gillham, 2008). 

 

Intervjuguide 
 

Inför intervjuerna skrevs en intervjuguide (se Bilaga 2). Metoden för utformningen av frågor 

som användes var en semistrukturerad intervjuguide. Bryman (2011) beskriver 

semistrukturerade intervjuer med att forskarna har en lista över vissa teman som ska beröras 

under intervjun men att respondenterna ska ha stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt 

(ibid.). Enligt Trost (2010) ska intervjuaren låta respondenten styra samtalet så mycket som 

möjligt, vilket innebär att ämnesområden istället för direkta frågor är att föredra. Detta för att 

valet av frågor inte ska bli styrande till vad respondenten svarar (ibid.). Utifrån syftet med 

studien att undersöka motiven till att flickorna slutat spela fotboll valdes därför förbestämda 

svarsalternativ bort. Ämnesområdena som formades i intervjuguiden bestod av både öppna 

fråga och att respondenten ombads att berätta kring en särkskild situation. Detta upplägg 

förväntades bli en fördel för både respondenten och intervjuaren, då förtroendet och relationen 

mellan dessa kunde förbättras genom att respondenten får styra samtalet och känna att allt 

sker på dennes villkor (Trost, 2010).  

De första frågorna i intervjun kan påverka hur förloppet blir i resten av intervjun. Vid dessa 

frågor gäller det att fånga respondentens förtroende och inte vara för ihärdig med de mest 

centrala och ibland känsliga frågorna i undersökningen (Trost, 2010). De första frågorna i 

intervjun kan med fördel inledas med att respondenten ombeds att berätta fritt kring ett ämne 

som har underliggande koppling till undersökningens syfte. Därför inleddes alla intervjuer 

med att respondenten fick uppmaningen om att berätta lite kring tiden och sitt liv som aktiv 
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fotbollsspelare. Syftet med det fria berättandet är att skapa en naturlig inbjudan till samtal 

mellan respondent och intervjuare (Trost, 2010). Den fria berättelsen ansågs även kunna bidra 

till ytterligare frågor kring vad respondenten väljer att tar upp och betydelsen till att 

respondenten vill bidra med just dessa tankar till undersökningen. (ibid.) Efter den inledande 

berättelsen fortsatte samtalet med uppföljningsfrågor som syftar till att utveckla vissa 

områden som har tagits upp i svaren på de inledande frågorna (Kvale, 1997). Syftet var att 

belysa tankar kring respondentens motivation genom uppföljningsfrågorna och vilka motiv 

som fanns till att spela fotboll när de var aktiva.   

Efter uppföljningsfrågorna följde sonderande frågor, vilket innebär att forskaren försöker 

närma sig svaren kring forskningsfrågorna på ett utforskande sätt utan att styra samtalet 

(Kvale, 1997). Ämnet i de sonderande frågorna skulle belysa anledningen eller anledningarna 

till att respondenten slutade att spela fotboll. För att undvika att detta skulle bli för riktat så 

ombads respondenten att, likt den inledande frågan, berätta kring vilka anledningarna var 

kring att de slutade spela fotboll. Här uppmärksammades respondentens kroppsspråk och 

fysiska uttryck för att försöka fånga känslor och betydelser i berättelsen kring när de slutade 

och försöka upptäcka svaren på djupet (Kvale, 1997).   

Den avslutande delen av intervjun baserades på direkta frågor som syftar till att tömma ur det 

sista av ämnesområdet. De direkta frågorna kräver att en god, tillitsfull relation emellan 

respondent och intervjuare, därav bör sådana frågor vara i den avslutande delen av intervjun 

(Kvale, 1997). De avslutande frågorna som ställdes hade anslutning till framtiden och vad 

som skulle kunna gjorts annorlunda för att respondenterna skulle fortsatt spela fotboll. Då 

berördes både personliga motiv samt föreningen insats för fortsatt deltagande. Syftet var att de 

direkta frågorna skulle knyta ihop samtalet utifrån det som respondenten tidigare sagt under 

intervjuns genomförande. (ibid.) Detta ansågs ge ett betydelsefullt underlag till vidare 

forskning och vad som enligt respondenterna i denna undersökning ansågs kunna bidragit till 

fortsatt deltagande. Till sist tillfrågades respondenten om den hade något att tillägga med 

anledningen att ge utrymme till ytterligare tankar kring ämnet.  

 

Missiv 
 

Utskicket till de utvalda respondenterna bestod av ett brev med information kring studien. Ett 

missiv ska innehålla viss information för att den ska anses som etisk korrekt (Ejlertsson, 

2005). Missivet inleddes med en presentation av oss forskare och vilket lärosäte vi läser vid 

samt programinriktning. Samarbetspartner och studien syfte presenterades också i det 

inledande stycket tillsammans med våra namn. Enligt Ejlertsson (2005) ska första stycket i 

missivet innehålla just en motivering kring anledningen till att undersökningen ska 

genomföras och syftet med studien ska presenteras tidigt. Detta för att göra läsaren och 

respondenten intresserad av att fortsätta läsa och överväga deltagande. I det andra stycket 

presenteras anledningen till att just den som läser missivet har blivit kontaktad. Information 

kring om det är några fler personer som kommer att närvara vid undersökningen ska även 

framgå (ibid.). Eftersom den primära tanken var att genomföra fokusgrupper presenterades 



18 

 

detta. Det presenterades även information kring tillgången på respondentens namn, att vi hade 

varit i kontakt med respondentens tränare. Det tredje och fjärde stycket i missivet ska upplysa 

om de etiska aspekterna som det kommer att tas hänsyn till i undersökningen samt att 

respondentens rättigheter ska lyftas upp (Ejlertsson, 2005). Här noterades att deltagandet var 

frivilligt och kunde när som helst avbrytas samt att det insamlade materialet kommer att 

avidentifieras och förvaras med oåtkomlighet ifrån andra obehöriga i undersökningen.  

 

Bortfall 
 

Det har skett bortfall i studien, dels i form av tränare och dels i form av flickor som skulle 

intervjuas. Utifrån kontaktuppgifterna till de nio tränarna försökte sju av dessa kontaktas 

varav fem svarade uppringning och angav sig vilja ställa upp med information. Av dessa fem 

skickade endast tre kontaktuppgifter. Där skedde alltså ytterligare två bortfall och totalt fyra 

bortfall hos tränarna som hade försökt kontaktats. Det har även skett tre bortfall bland de 

flickorna vi kontaktade. En av flickorna spelade fortfarande fotboll, en flicka hade inte tiden 

som behövdes och en flicka ville inte delta. Utöver dessa tre är det även de åtta flickorna som 

inte kontaktades gällande enskild intervju med anledning att de redan uppringda flickorna 

hade bekräftat deltagande. 

 

Reliabilitet och validitet 
 

I vetenskapliga studier studeras och utreds studiens reliabilitet samt validitet för att undersöka 

hur bra kvalitet undersökningsmetoden har. Tillförlitlighet är ett annat ord att benämna 

reliabilitet och hur stabil den är (Trost, 2010). I denna studie handlar reliabiliteten bland annat 

om att alla respondenterna ska ha blivit intervjuade på samma sätt och att situationerna ska 

vara likvärdiga. Med andra ord så ska de olika intervjuerna ha så lika förutsättningar som 

möjligt för att de ska bli jämförbara med varandra. (ibid.) En aspekt som syftade till att 

tillgodose reliabiliteten var att alla intervjuerna skedde i angränsade rum som hade som avsikt 

att minska eventuella störningsmoment ifrån omgivningen. Detta ansågs även vara viktigt för 

respondentens trygghet och anonymitet. 

Det var samma person som intervjuade vid alla sju intervjuerna och samma person som förde 

anteckningar. Detta gjordes på grund av att undvika att byte av intervjuperson förväntades 

påverka och skilja intervjuerna åt. Att använda samma intervjuare kan också ses som ett 

försök att skapa så lika förutsättningar som möjligt vilket kan öka reliabiliteten (Trost, 2010). 

Kritik till detta antagande och beslut är att respondenterna möjligen skulle föredra att bli 

intervjuad av den andra personen (ibid.). 

Kongruens är ett begrepp inom reliabilitet som syftar till att de frågor som ställs ska vara 

likvärdiga i detta fall vid varje intervju (Trost, 2010). Eftersom att metoden som användes var 

en semistrukturerad intervju och användes inte några direkta frågor utan ämnesområden 

anpassades frågorna efter samtalets gång vilket kan försvaga reliabiliteten i denna studie. 

Däremot berördes ämnesområdena på samma sätt vid varje intervjutillfälle. (ibid.) 
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Validitet definieras enligt Cohen et al (2000) som studiens giltighet och är viktig för själva 

insamlandet av empirin. Validitet innefattar att metoden som har använts och dess design 

faktiskt mäter det som tänkts till studien och ingen däröver. Vid intervjuer innebär detta att 

forskaren förhåller sig liksinnat till alla respondenterna och bibehåller en objektivitet under 

samtalen. Enligt Cohen et al (2000) kan högre validitet uppnås om förkunskaperna är 

begränsade för den som ska intervjua respondenten. Kunskapen gällande om tidigare 

forskning kring orsaker till avhopp var begränsad inför intervjuerna eftersom att dessa ägde 

rum i tidigt i studiens utformning. Ingen av tränarna tillfrågades kring tänkbara motiv till att 

flickorna hade slutat spela fotboll. Dessa åtaganden kan utifrån Cohen et al (2000) höjt 

studiens validitet och minskat risken för styrning under intervjuerna med deltagarna.  

 

Transkribering 
 

Efter intervjuernas genomförande transkriberades dem. Enligt Gillham (2008) är 

transkribering förloppet då det insamlade intervjumaterialet blir läsbart i skrift. Skriften 

uttrycker vad intervjuaren har frågat samt vad respondenten har svarat, men även processen 

och relationen under intervjuförloppet så som känslor och sinnesintryck (Kvale, 1997). Varje 

intervju lyssnades igenom och skrevs ner noggrant. Då skrevs även överflödiga ord ner som 

typ och liksom samt känslomässiga intryck från respondenterna.  

Efter att ha transkriberat texterna och placerat respondenternas tankar i en text skapas struktur 

och kodning av det empiriska materialet (Aspers, 2007). Kodning av materialet innebär att 

forskaren försöker skapa en bättre överblick över vad respondenten har sagt under intervjun 

och vilka ämnen och kategorier som nämns (ibid.). Vid kodningen av materialet sållades 

många av de överflödiga orden som inte var av betydelse för redovisningen av resultatet. 

Vissa av dessa ord behölls dock för att skapa en känsla kring hur respondenterna uttryckte 

sina tankar. Känslomässiga uttryck samt kroppsspråk togs bort vid kodningen av 

intervjumaterialet eftersom att respondenterna inte uttryckte några anmärkningsvärda känslor. 

När resultatet skrevs ut valde vi att inte skriva in något namn eller sätta ut de olika 

bokstäverna flickorna fått under intervjuerna till citaten, detta för att respondenterna i denna 

studien skulle vara så anonym det gick.  

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden har gjorts i studien utifrån de fyra huvudkraven: Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Det 

har gjorts både inför intervjuerna och inför sammanställningen och utskriften av resultat. 

Innan intervjun genomfördes fick respondenten information kring kraven och syftet med 

undersökningen. Respondenten fick därefter frivilligt ta ställning till om deltagande eller inte. 

Friheten för respondenten gällande deltagandet fortgick under hela undersökningen, vilket 
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innebär att deltagandet när som helst kan avbrytas helt utan konsekvenser. Denna information 

kring studien och kring deltagandet ingår under Informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Medverkandet i undersökningen skedde på respondentens villkor. Respondenten tillfrågades 

om tillåtelse att spela in intervjun eller alternativet att intervjun skulle handskrivas. Detta 

skedde helt utan påtryckning ifrån intervjuarna. Respondenten kunde även vägra att svara på 

vilken fråga som helst samt ångra sig inom en tvåveckorsperiod utan vidare konsekvenser. 

Efter denna information fick respondenten sedan signera ett informerat samtycke (se Bilaga 

3). I och med dessa åtgärder och att respondenten fick samtycka tillgodosågs 

Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Konfidentialitetskravet innebär att all information om respondenterna ska försvaras så att 

ingen obehörig kan ta del av informationen (Vetenskapsrådet, 2002). Datainsamlingen 

förvarades i Högskolans nätverk där personlig inloggning krävs för att komma åt materialet. 

Anonymitet garanterades genom att respondenten blev tilldelad en bokstav vid 

intervjutillfället istället för sitt namn. Vetskapen om vilken bokstav deltagaren fick besatt 

endast forskarna samt deltagaren själv. Sedan fick deltagaren bestämma om denne vill berätta 

för andra om sitt deltagande i undersökningen samt sin bokstav. Detta gör det omöjligt för 

obehöriga att identifiera respondenterna. Efter studiens genomförande kommer all empiri att 

makuleras och endast sammanställningen kommer att vara tillgänglig.   

Uppgifter som samlades in under studien ska enbart användas till undersökningen och 

resultatsammanställningen inte till något annat. Uppgifter som inte är relevanta utanför 

studien får ej heller delas ut till andra. Vare sig personuppgifter eller övrig empiri som inte 

redovisas i resultatet. För att helt tillgodose Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) har 

intervjuerna som fanns inspelade på diktafonen raderas för att ingen utanför studien ska 

komma åt dessa. 
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Resultat 
 

I detta avsnitt kommer resultatet ifrån de enskilda intervjuerna att presenteras. Intervjuerna 

presenteras som sammanfattande text samt citeringar ifrån respondenterna. Resultatet 

kommer att analyseras utifrån motivationsteorin Self-determination theory och dess tre 

innehållande behov autonomi, kompetens och samhörighet som även finns med under detta 

avsnitt.   

 

Motiv till avslutat deltagande 
 

Resultatet visade att respondenterna kände press och tvång ifrån föreningen att spela i högre 

divisioner och i damlaget. Pressen upplevdes negativt för respondenterna och glädjen för 

fotbollen minskades när pressen ökade. Detta var bland annat en bidragande faktor till att 

motivationen för att spela fotboll sänktes, vilket bidrog till avslutat deltagande.  

 

– Jag spelade bara för jag tyckte det var roligt. Men så skulle man ju vara med 

i distriktslaget och de ville ju att man skulle bli sådär jättebra liksom och så 

och det ville ju inte jag. Och mina tränare ville att jag skulle hoppa upp till ett 

annat damlag och sådär... och det tyckte jag inte var så roligt heller... 

– Sen när det blev jätte, jätteseriöst, när man var tvungen att vara med på alla 

matcher och man var tvungen att göra mål, då blev det inte heller nått roligt. 

För jag spelade för att ha roligt och träna, inte för att komma i A-laget eller 

någonting sånt. 

 

Under intervjuerna svarade respondenterna att känslan av press från klubben även delades av 

andra spelare i deras lag. Respondenterna beskriver en känsla av att inte vara tillräckligt 

duktig för att spela i damlaget som en påverkansfaktor till avslutat deltagande.  

 

– Jag tror att många slutade för att de kände att de inte var tillräckligt bra, för det 

var ju vissa tjejer i vårt lag som fick gå upp och spela med de äldre tjejerna.  De 

gick till distriktslaget och sådär. De var lite bättre än alla andra om man säger så 

och då just när man kom upp i den här åldern då man skulle börja gymnasiet. Då 

var det också mycket att vi skulle byta division och det skulle bli mer seriöst och 

det skulle bli mycket mer allvar. Vi skulle gå upp i damserien och då tror jag att 

det var många som kände att det inte platsade riktigt och att de inte ville satsa 

riktigt. De som spelade kvar, de var de som var bra och visste att de var riktigt 

bra. 
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Relationerna och sammanhållningen i laget hade också inverkan till att respondenterna 

slutade spela fotboll. Dåliga relationer, gällande både spelare och tränare, påverkade 

motivationen till fortsatt deltagande negativt. Mobbing och trakasserier var några orsaker som 

skapade dåliga relationer mellan spelarna i laget vilket slutligen ledde till avslutat 

fotbollsdeltagande.  

 

– Ja det var ju tråkigt, men jag hade ju fortfarande mina kompisar. Så jag höll 

mig till de och struntade i vad de sa. Men det är ju så att vi är ju ändå ett lag och 

då var det ju inte så roligt att de grupperade sig och spelade med varandra och vi 

andra inte fick vara med... så då blev det inge roligt... 

– De var då att de gick till personangrepp och angrep mig inför hela laget och sa 

massa saker. Och de fick väl allting att gå över liksom, då var det inte värt att 

spela längre om de ändå ska hålla på så. För jag visste att de pratade om mig 

bakom ryggen men de kunde jag klara av, men inte när de skulle dra upp det inför 

alla. Att jag var dålig spelare och att jag var tjock och att jag var allting… Så då 

blev det att… då blev det för mycket. 

 

I undersökningen visade det sig att tränaren utgjorde en påverkansfaktor till avslutat 

deltagande för respondenterna. En av respondenterna berättar att tränaren favoriserade spelare 

i laget och gav henne mer spelutrymme än andra. Enligt respondenten påverkade detta både 

henne och hennes övriga lagkamrater negativt och fungerade motivationssänkande för 

deltagandet. 

   

– Han drev väl på henne väldigt mycket, det spelade ingen roll om man stod fri 

och hon var tagen av fyra så tog hon ändå bollen. Det var väl en av de största 

anledningarna till att jag slutade och de är väl många andra som gjorde… Vi fick 

väl inte alls lika mycket speltid och vi fick inte ta några frisparkar eller något. 

Alltså de blev hela tiden att hon skulle göra allting. Alltså som jag sa… hon skulle 

dribbla och han drev på henne, fast man stod fri på andra sidan, så de kändes... 

så blev jag less typ. 

– Jag tappade intresse… de blev liksom inge kul när man knappt fick röra 

bollen… 

 

En försämrad sammanhållning i laget var en tredje faktor till avslutat deltagande för 

respondenterna i studien. Sammanhållningen försämrades bland annat på grund av att det var 

vissa spelare som flyttades upp för spel i damlaget då de andra skulle stanna kvar och spela 

med sitt ordinarie flicklag. 

 

– Liksom jag skulle hoppa upp till de äldre men andra, som var lika gamla som 

jag, de skulle stanna och det tyckte jag var jättetråkigt… 
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Bemötandet av damlaget hade också negativ inverkan på sammanhållningen och motivationen 

att fortsätta spela fotboll. Nivån på spelet med damlaget begränsade även respondenternas 

speltid vilket ledde till att intresset för att spela fotboll minskade.  

 

– Nä men de kunde vara att de kunde trycka ner en lite så här...  Om man gjorde 

fel så kunde de liksom bli sura eller så… 

 

 – Vi skulle spela med A och B laget, och då var det liksom att ”nä, nä de här är 

inge kul längre...”. Man fick ändå inte spela deras matcher, de var på en helt 

annan nivå liksom och då, nä då tröttna man... 

 

Faktorn gällande sammanhållning orsakade även att fotbollen valdes bort för en respondent 

som var aktiv inom två idrotter samtidigt. Tidsbristen tvingade respondenten att välja idrott, 

då fotboll valdes bort som alternativ. Anledningen till att fotbollen valdes bort förklarades 

med att sammanhållningen i det andra idrottslaget var bättre. 

 

– Innebandyn där hade vi ett jätteseriöst lag och det gick bra för oss och vi 

tränade mycket och hade roligt tillsammans och vi var liksom ett sånt enat lag. 

Men i fotbollen där var det verkligen tvärtom liksom, där var det grupperingar, 

det var liksom inte lika sammansatt och det gick inte alls lika bra för oss heller... 

så därför kändes de inte lika kul. 

 

Motiv kring fortsatt deltagande 

I undersökningen framkom det olika faktorer som hade kunnat motivera respondenterna att 

fortsätta spela fotboll. Ett önskemål var ökad delaktighet gällande beslut och förlopp om vad 

som skedde i föreningen. Delaktigheten gällde bland annat information kring uppflyttningen 

till damlaget i syfte att förbereda spelarna om övergången. 

 

 – Jag vet inte, kanske mer ha möten med själva laget och förklara för alla varför 

det är som det är och varför vissa får spela där och varför inte vi får de.  

Att liksom inte bara flytta upp de tjejer som är bra utan att också försöka träna 

upp de andra så alla blir lika bra istället för att bara träna de som redan är bra. 

 

– Det kanske var nästan lite dåligt tycker jag.. dom kanske hade kunnat förberett 

alla lite  att nu ska vi göra om lite här såhär med laget. 
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Ökad kommunikation och bättre dialog i föreningen var ett annat önskemål som kom fram i 

under intervjuerna med respondenterna. Kommunikationen gällde en av tränarna och hans 

behandling kring spelarna i laget. Problematiken i detta fall var att tränaren favoriserade en 

spelare speciellt mycket i jämförelse med de övriga spelarna. Önskemålet var att situationen 

med tränaren borde uppmärksamts mer ifrån föreningens sida samt att ett samtal borde ägt 

rum. 
 

– Kanske tagit tag med tränaren, alltså att man pratar med han… 

 

I undersökningen framkom det att om tränarna höjt sitt engagemang skulle detta kunna 

inverka positivt på motivationen för fortsatt deltagande för respondenterna. Även önskemålet 

att ge fler spelare chansen att utveckla sin fotbollsprestation genom spel i damlaget beskrivs 

som en motivationsfaktor till fortsatt deltagande. 

 

– Kanske om tränarna varit lite mer seriösa och gått in för det mer och att jag 

kanske kunde fått lite mera chanser. Att de kanske hade flyttat upp mig någon 

gång till de äldre och låta mig vara med och lära mig lite mer av dem också 

istället för att... det kändes som om jag bara stod kvar på samma stadie hela tiden 

och aldrig fick utvecklas. Om jag hade fått chansen mer och fått spelat med de 

äldre damerna så tror jag att jag hade kunnat utvecklas och blivit mer motiverad. 

  

Under intervjuerna gavs förslag från respondenterna kring vad som skulle kunna förbättrat 

sammanhållningen i det ordinarie laget. Förslaget var att anordna fler gemensamma aktiviteter 

i syfte att förbättra sammanhållningen och öka glädjen att spela fotboll.     

 

– Ja de var väl kanske göra mer grejor ihop och mer fotboll så här cuper och sånt 

för att man får bättre lagstämning och då blir de roligare. 

 – Man kanske hade kunnat gjort lite mer saker med laget... kanske 

träningsläger... såna saker... 

 

I undersökningen kom det fram att sammanhållningen bland spelarna försämrades på grund 

av uppflyttningen till damlaget. Även gällande damlaget fanns önskemål att försöka förbättra 

sammanhållningen genom att göra fler gemensamma aktiviteter. 

 

– Ja alltså, det hade varit kul om man fick lite bättre sammanhållning i damlaget 

också tror jag.  För där var det ju liksom större hack mellan åldrarna och 

såhär… så man kanske hade kunnat gjort lite mer saker med laget... 
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Autonomi 
 

Autonomi innebär att individen ska handla efter sin egen fria vilja samt att individen alltid ska 

känna att den har ett fritt val inför det som ska utföras (Ryan & Deci, 2000). Resultatet visade 

att respondenterna upplevde press från klubben att spela med damlaget och i distriktslaget. 

Autonomibehovet innebär även att individen bör uppleva en form av självständighet för att 

den inre motivationen ska skapas (Ryan & Deci, 2000). I resultatet framkom det önskemål 

från respondenterna om ökad delaktighet gällande beslut och förlopp som sker i föreningen. 

Önskemålet om ökad delaktighet gällde bland annat uppflyttningen till damlaget, då 

informationen kring hur uppflyttningen skulle gå till saknades. 

 

– Jag tror.. eller jag tycker liksom att vi skulle kunnat haft en diskussion alla fall 

om det och att vi i laget skulle fått vara med och tycka till, liksom vad vi tycker... 

liksom vad vi ville ungefär. Att de i förbundet och att de i vårt lag som vill tycka 

till får vara med och känna att de ser hur de har tänkt sig... ungefär. Och liksom 

diskutera kring hur man kan förbättra de liksom på annat sätt.  

 

 

Kompetens 
 

Kompetens innebär att individen ska vilja utveckla sina kunskaper inom det området som en 

uppgift ska utföras (Ryan & Deci, 2000). Denna kompetens skapar en känsla av kontroll och 

kan tillgodoses genom positiv feedback till individen. Däremot kan den inre motivationen 

minska om individen får negativ feedback. (ibid) I resultatet kom det fram att positiv 

feedback från både spelare och tränare i föreningen påverkade deltagarna och deras 

motivation positivt. Beröm och prestationsbekräftelse var en form av positiv feedback som 

respondenterna upplevde som motivationshöjande. Detta kan sammankopplas med behovet av 

kompetens då individen stimuleras av positiv feedback, vilket skapar en vilja att fortsätta 

utveckla sina kunskaper och prestera bättre.  

 

– Det var väl att jag fick mycket beröm och att alla tyckte att jag var duktig 

liksom... och att vi vann och att jag var en del av det kan man säga... 

 

En annan form av positiv feedback som angavs som motivationsfaktor för att spela fotboll var 

spelarna fick konstruktiv kritik av tränaren. Även hur laget stöttade och hjälpte varandra i 

motgång fungerade som en positiv feedback och var betydande för lagandan samt för 

motivationen att spela fotboll. 

 

– De var väl att alla hjälpte varandra och om någon gjorde fel så stod man liksom 

inte och klagade på dem, man hjälpte dem liksom till det bättre ungefär. 

Tränarna, de var inte så att de stod och skällde på en utan de peppade en liksom 

och sa ”förbättra det här ...” istället för ”gud vad dålig du är på det här…” 
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Bemötandet i damlaget beskrevs som en faktor till att motivationen för fortsatt deltagande 

sänktes bland respondenterna. I undersökningen berättar respondenterna att det inte fanns 

samma stödjande miljö att begå misstag i damlaget som i deras ordinarie lag. Det dåliga 

bemötandet och den bristande, stödjande miljön i damlaget kan ses som negativ feedback som 

enligt Ryan & Deci (2000) påverkar behovet av kompetens negativt och därmed den inre 

motivationen. 

 

Samhörighet 
 

Samhörighet innebär att individen känner att den har meningsfulla relationer och känsla av 

positiva förbindelser med andra individer i sin omgivning (Ryan & Deci, 2000). Denna känsla 

kan öka individens känsla av glädje och inverka positivt på den inre motivationen. (ibid.) 

Anledningen till att många respondenter började spela fotboll berodde på att deras kompisar 

spelade, vilket kan sammankopplas med behovet av samhörighet.  

 

– Jag började spela fotboll i fyran tror jag... för att alla mina vänner gjorde det... 

– Ja, jag började spela fotboll när jag var ganska ung för att mina klasskompisar 

spelade. 

– För att jag hade så många kompisar som spela, så ville jag testa de för de 

verkade kul... så fastnade jag för de. 

 

Resultatet visade att sammanhållningen i laget och umgänget med kompisarna var 

betydelsefull för motivationen och fungerade motivationshöjande. Anledningen till att laget 

fungerade som motivationsfaktor beskrevs som att det var glädjande och lustfyllt att umgås 

med sina vänner i laget. Denna känsla beskrevs som unik med lagsport i jämförelse med 

individuella sporter. 

 

 – Jag tycker om att röra på mig och genom fotbollen så hade jag både roligt och 

tränade… och det var ju ändå att man fick ju sig ett helt lag med kompisar som 

var med varandra nästan varje dag och allting ju. Och då blir det ju så att det blir 

ju mycket roligare än om man ska spela golf till exempel, det blir ju liksom inte 

samma laganda. 

 

Att glädjen skapades i samspel med andra kan tolkas som att behovet om samhörighet då 

infann sig och skapade en inre motivation för respondenterna (Ryan & Deci, 2000). Detta kan 

tolkas som att en god relation till lagkamraterna bidrog till en bättre sammanhållning i laget 

som skapade en glädjefylld känsla hos dessa respondenter. Känslan av glädje som ett positiv, 

motiverande inslag i idrotten för respondenterna är också ett återkommande argument hos 

respondenterna som orsak till att de valde att spela fotboll.  
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– Det var roligast och spela flickfotboll, då var vi på cuper och sådär.. .ja... det 

var roligt alltså. Man hade ju mycket kompisar där och det var roligt tillsammans 

med alla... 

 

I undersökningen kom det fram att samhörigheten minskade på grund av uppflyttningen till 

damlaget. Anledningen till detta var att de goda relationerna i flicklaget påverkades negativt 

av situationen att vissa spelare skulle lämna sitt ordinarie lag och spela med damlaget. 

Känslan av samhörigheten med damlaget beskrevs som svårare att finna från respondenterna, 

vilket påverkade deras motivation att fortsätta att spela fotboll. En av orsakerna till att 

sammanhållningen och samhörigheten sänktes berodde enligt respondenterna på det skiftade 

ålderspannet i damlaget. Detta kan tolkas som att upplevelsen av samhörighet för 

respondenter lättare infinner sig när lagkamraterna är i samma ålder.  

 

- Ja, dom var ju ganska gamla.. vi var ju runt femton till sexton år och dom var ju 

över tjugo... så de var ju stor åldersskillnad... så det var osäkert kanske. 

 

Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras där vi kopplar samman och jämför resultaten 

från denna studie med tidigare forskning från bakgrunden.Vidare kommer vi diskutera kring 

metoden, hur valet av metod föll sig gentemot resultatet och frågeställningarna 

 

 

Resultatdiskussion 
 

Under både intervjuerna och i sammanställningen av resultatet kom det fram att glädjen var 

av stor betydelse för motivationen att spela fotboll. Glädje som motiv nämndes i vid flera 

tillfällen under intervjuerna, vilket tolkas som en stor drivande faktor till att föreningsidrotta.  

Detta påvisas även i bakgrunden från tidigare forskning, att föreningsidrott ska vara kul för att 

medlemmarna ska stanna kvar. En studie som påvisar detta gjordes av Riksidrottsförbundet 

(2008:4) där resultatet visade att respondenterna upprepade gånger angav motiven för att det 

är kul och roligt att idrotta på frågan varför de var idrottsaktiva. Anledningarna till dessa 

glädjefyllda känslor berodde på att deltagarna värdesatte den utveckling och de kunskaper 

som de ansåg att idrotten förde med sig (ibid.). Dessa argument skiljde sig ifrån vår studie där 

respondenterna betonade bland annat en god sammanhållning i laget och att spela fotboll med 

sina kompisar som en faktor till varför de kände glädje att idrotta.  

En annan studie som togs upp i bakgrunden genomfördes i sydöstra USA där det var 233 

deltagare med, 132 kvinnor och 101 män med ett ålderspann på 18-47 år och medelålder på 

23,1 år (Klipatrick, Hebert & Bartholomew, 2005). Syftet med studien var att undersöka vad 

som motiverade deltagarna att delta i en idrottsverksamhet. Trots att denna studie hade en 

medelålder som var cirka sju år äldre än deltagarna i vår studie så skiljde sig inte resultaten åt. 
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Resultatet ifrån Klipatricks, Heberts & Bartholomews (2005) studie visade att kvinnorna 

klassade konkurrens, glädje, tillhörighet, utmaning samt styrka och uthållighet som de högst 

rankade motiven för att idrotta. Motiven gällande glädje och tillhörighet liknas vid samma 

motiv som resultatet i vår studie. Motivet gällande tillhörighet kan även sammankopplas med 

behovet om samhörighet som ingår som en komponent i Self -determination theory och utgör 

en betydlig roll för skapandet av den inre motivationen (Ryan & Deci, 2000). Flera av 

respondenterna i vår studie svarade att samhörighet och sammanhållning i laget var 

betydelsefull, komponent som försvann när några spelare förflyttades till damlaget och det 

deras ordinarie lag splittrades. Glädje och gemenskap är även en av föreningsidrottens 

riktlinjer som innebär att deltagarna i föreningarna ska tycka att det är kul att idrotta samt att 

deltagarna ska känna gemenskap (Riksidrottsförbundet, 2009). Glädjen infann sig för 

respondenterna när sammanhållningen i laget var bra och minskade när sammanhållningen 

blev sämre.  

Sammanhållningen och samhörigheten med övriga lagkamrater utgjorde ett centralt motiv i 

resultatet som inverkade på deltagarnas motivation. Flera av flickorna uttryckte betydelsen av 

sammanhållning i laget och att få spela med sina ordinarie lagkamrater. Nästan alla 

respondenter svarade att de började spela fotboll på grund av att deras vänner gjorde det och 

att det på så vis skapades en bra sammanhållning. Detta kan kopplas till WHO:s definition av 

hälsa (World Health Organization, u.d). Beskrivningen av sammanhållningen och 

samhörigheten med laget skulle kunna kopplas samman med ett socialt välbefinnande. 

Respondenterna uttrycker även glädje kring gemenskapen och att spela fotboll vilket skulle 

kunna sammankopplas med ett psykiskt och fysiskt välbefinnande. Dessa tre faktorer ingår 

under WHO:s definition av hälsa vilket vi tolkar som att när gemenskapen i laget upplevs som 

god befinner sig respondenterna i ett tillstånd av hälsa (World Health Organization, u.d).  

Betydelsen av en god sammanhållning i laget skiljde sig jämfört med deltagarnas motiv att 

idrotta i Ögren & Erikssons (2011) studie. Den studien visade att sammanhållningen i laget 

inte hade så stor inverkan på deltagandet. Denna skillnad är intressant eftersom att en dålig 

gemenskap var en av respondenternas främsta anledningar till att de slutade spela fotboll. Vad 

skillnaden beror på är svårt att avgöra, men en tänkbar faktor är att sammanhållningen 

möjligen var bättre i undersökningsgruppen i studien från Västerbotten i jämförelse med vår 

studie. En annan tänkbar anledning är att studien endast innehöll 11 flickor. Detta kan 

medföra en svag tillförlitlighet i studien men olikheterna kan ändå urskiljas med vår studie. 

Eftersom könsfördelningen var så ojämn valde forskarna att visa resultaten procentuellt och 

jämföra utifrån det vilken ger en möjlighet att urskilja pojkar och flickors motiv kring avslutat 

deltagande. 

Behovet av samhörighet visade sig utgöra en stor påverkan på deltagarnas motivation att 

idrotta i vår studie. Vid upplevd samhörighet i form av goda relationer och god lagsämja 

påverkades motivationen positivt och vid avsaknaden av samhörighet påverkades den 

negativt. Avsaknaden av samhörighet infann sig både vid lagets splittring till damlaget och 

när trakasserier förekom i respondenternas huvudsakliga lag. En av respondenterna i denna 

studie berättade att trakasserierna från sina lagkamrater utgjorde den främsta faktorn till 

avslutat deltagande. Detta kan sammankopplas med Idrottens värdegrund där ett av deras 
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huvudmål är Rent spel (Riksidrottsförbundet, 2009). Rent spel innebär att föreningarna ska 

eftersträva nolltollerans och förebyggande arbete mot bland annat mobbing och trakasserier 

(ibid.). Detta kan tolkas som att denna riktlinje har inte följts till fullo av den berörda 

föreningen i vår studie, eftersom att mobbing och trakasserier bör motarbetas enligt Idrottens 

värdegrund. Respondenten som utsattes för mobbing berättare under intervjun att hennes 

motivation för fotbollen försvann när trakasserierna gick överstyr och den psykiska 

påfrestningen blev för stor. Påverkandet av motivationen skulle även kunna sammankopplas 

med Riksidrottsförbundets (2009)  riktlinje Glädje och gemenskap och att känslan av 

gemenskap för respondenten i detta fall saknades. Därmed blir det svårt för föreningen att 

tillgodose denna deltagare med glädje i fotbollen, eftersom att gemenskapen inte infinner sig. 

Detta kan ses som en problematik för föreningsidrotten och att uppfylla riktlinjen gällande 

Glädje och gemenskap eftersom att faktorerna, enligt resultatet i vår undersökning, samspelar 

med varandra. Utifrån detta perspektiv tolkar vi det som att föreningen inte kommer kunna 

tillgodose alla individer med känslan av glädje och gemenskap eftersom att alla individer är 

olika och uppfattar situationer olika. Detta medför att riktlinjen kan eftersträvas men möjligen 

inte tillgodoses till fullo.  

Upplevd press från föreningen var ett starkt motiv till att respondenterna i vår studie slutade 

spela fotboll. De kände både press att spela med damlaget samt med distriktslaget. Pressen 

utgjordes framförallt av tränarna vilket upplevdes negativt för respondenten och dennes 

motivation att fortsätta spela fotboll. I Trondmans studie (2005) jämfördes flickors och 

pojkars motiv till att idrotta. Resultatet visade att flickor i större benägenhet än pojkar idrottar 

för glädjens skull och inte för att tillhöra toppeliten. Att bli elitidrottare var endast 19 % av 

flickorna i Trondmans studie som hade som mål. Detta resultat gällande flickor och pojkars 

olika målsättning kan sammankopplas med resultatet ifrån vår studie, vilket kan förklara 

anledningen till att motivationen sänktes när pressen ökade för flickorna.  

Det som även nämns i resultatet i vår studie är att glädjen försvann när pressen ökade från 

tränarna. Detta visade sig även i Ögren & Erikssons (2011) studie som undersökte motiv 

kring avslutat fotbollsdeltagande för ungdomar i Västerbotten. Resultatet visade även där att 

flickorna i studien ansåg att elitsatsning hade stor inverkan på deras val att sluta idrotta. Detta 

kan tolkas som att elitsatsningen har en påverkan kring glädjen i idrotten, vilket har en 

styrande, negativ inverkan på flickors motivation att spela fotboll.  

Känslan av press hos respondenterna kan också sammankopplas med behovet om autonomi 

och att individen upplever minskat handlingsutrymme vilket påverkar känslan av dennes fria 

vilja (Ryan & Deci, 2000). Detta skulle kunna varit en av orsakerna till att motivationen för 

respondenterna minskade i takt med den ökade pressen från föreningen. En ökad 

självständighet kan enligt Weinstein & Ryan (2010)  även bidra till en högre tolerans mot 

stress och hanteringen av krävande situationer. Detta påstående kan tolkas som att en ökad 

upplevd självständighet för respondenterna skulle kunna bidra till att den inre motivationen 

inte påverkades i samma utsträckning när kraven ökade. Alltså att om behovet av autonomi 

varit starkare för respondenterna skulle kraven inte upplevas som något negativt. De ökade 

kraven i detta fall skulle både kunna varit pressen från föreningen samt övergången till 

damlagsfotboll.      
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Inom ungdomsidrotten finns både begreppet elitidrott och breddidrott. Elitidrotten fokuserar 

på tävlingsresultat samt deltagarnas prestation till skillnad ifrån breddidrotten där hälsan, 

trivseln och välbefinnandet är i fokus (Riksidrottsförbundet, 2009). Eftersom att 

respondenterna uttryckte upplevd press och stor fokus på prestationen från tränarnas sida kan 

detta tolkas att tränarna hade ambitionen att ta flickorna till elitnivå, medan respondenterna 

hellre ville fokusera på vad som innefattar begreppet breddidrott. För att förtydliga kan detta 

tolkas som att tränarna och spelarna har olika synsätt på idrotten samt de strävar åt olika mål.  

Detta kan sammankopplas med Engströms (2007) undersökningen gällande utvärderingen av 

projektet Handslaget. Där visade resultatet att förutfattade meningarna som finns i 

föreningarna gällande både flickor och pojkar fungerar styrande gällande vilka satsningar som 

görs (ibid.). I detta fall skulle detta innebära att tränarna har en förutfattad mening om att 

flickorna i föreningen strävar efter spela fotboll på så hög nivå som möjligt. Denna tänkbara 

uppfattning samspelar inte med respondenternas egna målsättningar kring sitt 

fotbollsdeltagande, vilket skulle kunnat orsaka den minskade motivation samt avslutat 

deltagande.   

Positiv feedback i form av beröm och bekräftelse visade sig i undersökning vara ett motiv att 

spela fotboll när respondenterna var aktiva. Enligt Kowal & Fortier (1999) är det via beröm 

som den yttre motivationen uppstår för individen, vilket skulle kunna tolkas även i vår studie. 

Om motivationen hos en individ endast bygger på yttre motivation blir individen beroende av 

att den får yttre uppmaningar ifrån omgivningen (Ryan & Deci, 2000.) Betydelsen av stöd 

från andra än bara sig själv kom tydligt fram under intervjuerna där en respondent berättade 

om att både tränarna och laget hjälptes åt att stödja varandra i motgång istället för att kritisera. 

Respondenten berättade att både medepelare och tränare kom med förslag på förbättring 

istället för att bara påvisa det som gjordes fel. Det kan tolkas som att det fanns en känslan hos 

respondenterna av en trygg och stödjande miljö ifrån sin omgivning, även om misstag 

gjordes. Känslan av att inte vara rädd för att misslyckas skulle också kunna sammankopplas 

med kompetens i bemärkelsen att våga utmana sin kompetens och därmed utvecklas (Ryan & 

Deci, 2000). Detta skulle även kunna sammankopplas med att respondenterna upplevde 

behovet av samhörighet som enligt Ryan & Deci (2000) skapar en vilja att ta hand om nära i 

sin omgivning och även skapa en känsla av samhörighet för sina medmänniskor. 

Tränarens visade sig i vår studie påverka respondenternas motivation att sluta spela fotboll. 

Detta stämmer överrens med Turmans (2008) studie där resultatet visade att tränaren är viktig 

inom lagidrott. Där visade resultatet att tränaren var viktig för idrottsdeltagaren själv och 

dennes inställning mot sin idrott, men även för sammanhållningen i laget (ibid.). 

Respondenterna i vår undersökning efterlyste bättre engagemang ifrån tränarna som ett motiv 

att fortsätta spela fotboll i deras förening. Detta kan sammankopplas med resultatet från 

Turmans (2008) studie som visade att om tränaren var aktiv under träningarna genom dialog 

och instruktioner gjorde att spelarna upplevde en högre tillfredställelse jämt emot sin idrott. 

En av de orsakerna till avslutat deltagande i vår studie berodde på att tränaren upplevdes som 

dålig. Ögren och Eriksson (2011) fick fram i sin studie att flickor var mer benägna än pojkar 

att sluta spela fotboll om de hade en dålig tränare. I resultatet från den studien framkom det 

även att en dålig tränare var en av de främsta faktorerna till avslutat deltagande. Detta visade 
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sig även i vår undersökning. Nackdelen med Ögrens & Erikssons (2011) studie är att de inte 

redovisar vilka faktorer som gjorde att tränaren upplevdes som dålig. Detta visade sig i vår 

undersökning då en av respondenterna ansåg att hon och hennes andra lagkamrater inte blivit 

rättvist behandlade då tränaren särskilt favoriserat vissa spelare. Detta kan även 

sammankopplas med riktlinjen i Idrottens värdegrund vid namn Rent spel, som innebär att 

deltagandet och tävlandet i föreningen sker på lika villkor (Riksidrottsförbundet, 2009). Att 

tränaren gav en spelare särskilt mycket utrymme i laget ansågs upplevas som en orättvis 

behandling. Därmed sker inte deltagandet på lika villkor, vilket kan tolkas som att den 

berörda föreningen har brister i arbetat för värderingarna inom riktlinjen Rent spel.  

Respondenterna lyfter upp i intervjuerna att kommunikationen mellan tränarna och spelare 

saknades gällande uppflyttningen till damlaget. Respondenterna uttrycker att de inte upplevde 

tillräcklig delaktighet kring hur denna uppflyttning skulle gå till. Demokrati och delaktighet är 

en av riktlinjerna som finns i Idrottens värdegrund. Riktlinjen innebär att alla medlemmar i 

föreningarna ska känna att det finns en demokratisk värdegrund samt att de ska känna sig 

delaktiga i beslut som tas i föreningen (Riksidrottsförbundet, 2009). Utifrån resultatet kan det 

tolkas som att den riktlinjen inte uppfylls till fullo i denna studie, eftersom att respondenterna 

uttrycker att delaktigheten inte upplevdes som stor. Även i proppositionen (2008/09:126) 

kring idrottspolitiken betonas att det ska finnas en öppet, demokratisk klimat i 

idrottsföreningarna samt att möjligheten ska ges för deltagarna att påverka och utforma sin 

förening. Respondenterna i vår studie framförde även en ökad delaktighet som ett motiv till 

fortsatt deltagande i sin fotbollsförening. Önskemålet gällde att respondenterna skulle ta del 

av händelseförloppet kring bland annat uppflyttningen till damlaget samt att vissa spelare 

skulle spela med distriktslaget. Dessa upplevelser kan jämföras med resultatet ifrån 

Trondmans (2005:9) studie som syftade till att utvärdera om ungdomsidrotten når upp till de 

idrottspolitiska målen. Resultatet visade att inflytandet i föreningen upplevdes som svagt av 

respondenterna vilket utgjorde en brist för hur riktlinjerna följs (ibid.). Trots att Trondmans 

studie gjordes för sju år sedan kan resultatet ifrån vår studie utläsas som att inflytandet och 

delaktigheten inte har förbättrats. Det går inte att göra en generalisering för alla föreningar i 

Sverige kring hur väl de lever upp till målet gällande delaktighet och demokrati, men utifrån 

resultatet från vår studie finns det fortfarande brister som kan förbättras.   

Hauges studie (2009) kring vad som sker vid övergången från barn till ungdom hos flickor 

visade på att gruppbildning kan orsaka problem och upplevas som negativt. Liknande 

problematik kom fram i resultatet i vår studie då en av respondenterna valde bort fotbollen för 

sin andra idrott eftersom att det förekom grupperingar i fotbollslaget. Hauge (2009) 

undersökte även vad som sker både kropsligt och socialt vid övergången mellan barndom och 

ungdom. Resultatet visade att den sexuella och kroppsliga utvecklingen kan vara påfrestande 

för vissa flickor som kanske fortfarande ser sig mer som barn är ungdom (ibid.). Under 

intervjuerna nämnde flera av flickorna om detta med att det var pressande att sluta med 

flickfotbollen och gå upp i damlagsserien, vilket stärker Hauges (2009) resultat gällande 

flickors utvecklingsålder. 
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Metoddiskussion 
 

Vid valet av fokusgruppsintervjuer fanns tanken att deltagarna skulle få diskutera kring 

frågeställningar vi forskare gav dem. Denna metod används för att låta respondenterna kunna 

diskutera tillsammans kring de frågeställningar som gäller problemområdet för studien 

(Bryman, 2011). Utifrån denna diskussion kan forskarna få ut mer djupgående information när 

respondenterna får höra vad andra tänker om det också (ibid.). Dessvärre visade ingen av 

respondenterna intresse för att delta i en fokusgruppsintervju vilket ledde till att den metoden 

förkastades. Anledningen till att ingen av respondenterna ville delta var okänd men tänkbar 

anledning var att gruppdiskussion inte passade urvalsgruppen eller att sättet de blev 

kontaktade inför studien inte fångade deras intresse. Kontaktmetoden inför 

fokusgruppsintervjuerna var att sända ut ett missiv (se Bilaga 1) där respondenten blev 

informerad kring syftet med studien, dennes deltagande samt information kring hur 

respondenten skulle gå till väga om denne ville delta. Ejlertsson (2005) skriver att i missivet 

skall motiveringar kring studien finns för att intressera läsaren, så detta fanns också med. 

Dock uteblev det intresse vi hoppats på och fick därför ändra även kontaktmetoden till att 

kontakta flickorna i studien via telefon och erbjuda två biobiljetter som tack för deltagande, 

på detta sätt blev det lättare att få ett intresse och deltagande. I och med att kontaktmetoden 

ändrades så ändrades även fokusgrupper till enskilda intervjuer. Denna typ av metod kan 

enligt Olsson och Sörenssen (2007) öka förståelsen för hur respondentens omvärld upplevs. 

Vid kontaktande av flickorna denna gång fanns intresse, vilket tolkades som att det var en mer 

passande metod för urvalsgruppen. Det ökade intresset kan också ha berott på att flickorna 

blev erbjudna biobiljetter också denna gång, vilket både kan ses som positivt och negativt för 

studien. Detta kan leda till att respondenterna kanske deltar i studien enbart för gåvan och inte 

för syftets skull. De kan bli att respondenterna möjligen bara besvarar frågorna utan att riktigt 

tänka efter och försöka berätta sina egna tankar och argument. Positivt är att respondenterna 

tackade ja till att delta i studien, utan dem kunde vi inte genomgöra denna studie. 

Att ha enskild intervju med respondenter ökar även informationen då forskaren kan avläsa 

respondentens ansiktsuttryck och kroppsspråk (Bryman, 2011). Detta var något som togs 

tillvara på under intervjuerna då forskaren i så stor uträckning som möjligt lät respondenten 

styra samtalet i syfte att skapa ett förtroende mellan intervjuare och respondent. Bryman 

(2011) skriver att en av nackdelarna med direktintervju kan vara att respondenten kanske styr 

svaren utifrån det som den tror att forskaren vill ha. Det fanns en medvetenhet kring att denna 

styrning kunde äga rum, därför intogs en så opartisk roll som möjligt vid intervjuerna ifrån 

oss forskare.  

Semistrukturerad intervju innebär att det finns vissa ämnesområden att använda och även att 

den som intervjuade kunde ställa följdfrågor utifrån de som respondenten pratade om (Trost, 

2010).  Valet att ha en semistrukturerad intervjuguide var troligen till studiens fördel då vissa 

teman användes som riktlinjer och inte några direkta, förbestämda frågor (Bryman, 2011). 

Detta för att respondenterna förväntades besvarade frågorna i varje tema på olika sätt vilket 

gav en bra övergång att försöka föra intervjun framåt och se vad respondenterna ansåg var 

intressant för framföra till studien. Valet av semistrukturerad intervju kan också ha medfört att 

vi missade en del fakta. Det kan finnas argument eller tankar som flickorna själva kanske inte 
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trodde behövdes vara med. Detta kan till exempel bli att det kanske kommer fram något 

intressant argument bland någon av de sista intervjuerna som inte tagits upp i de första 

intervjuerna. Detta gör också då att vi inte kan jämföra och se om dessa tankar fanns hos alla 

respondenter eller om det var bara hos en. Hade det varit fokusgrupp som tanken var från 

början kunde detta i så fall motverkats då flickorna fått tagit del om varandras argument och 

diskutera dessa tillsammans. 

Under intervjuerna närvarade vi båda vilket enligt Bryman (2011) inte är vanligt och att det 

sällan förbättrar kvalitén på intervjuerna. Anledningen till detta var att en av oss skulle föra 

intervjun och andra skulle anteckna och eventuellt komplettera med frågor i slutet av 

intervjun. Vid det flesta av intervjuerna upplevdes detta fördelaktigt för studien då den som 

intervjuade kunde fokusera helt på vad respondenten sa. Vid en av intervjuerna blev det dock 

problem då forskaren som antecknade råkade hamna bredvid respondenten. Under intervjun 

stördes respondenten av detta och fokuserade mestadels på anteckningarna som fördes. Detta 

rättades till inför de övriga intervjuerna då antecknaren omplacerades för att inte störa 

respondenten och upprepa misstaget. 

En felkälla i metoden och valet av enskilda intervjuer skulle kunna skett vid transkriberingen 

av materialet. Transkribering innebär att intervjuerna skrivs ner i läsbar text (Gillham, 2008). 

Hur citaten skrevs ner skulle kunna ha inverkan på hur resultatet sedan tolkas. Även beroende 

på vem som läser citatet och hur denne väljer att betona ord ifrån respondenterna kan 

möjligen inverka på hur resultatet framställs. Kritik till oss själva är att vi inför intervjuerna 

hade i åtanke att läsa av kroppsspråk och tonlägen specifikt, men dock skrev vi inte ned detta. 

Detta kan bero på att ingen av flickorna i studien använde sig av ett utmärkande kroppsspråk 

under intervjuerna och de tonlägen som avlästes var främst ungdomsskratt och lite 

blygsamhet i rösten under intervjuerna.  

 

Konklusion 

Ett av de främsta motiven till att flickorna i studien slutade spela fotboll var en försämrad 

sammanhållning i laget samt bemötandet och relationen i damlaget. Bristande egenskaper hos 

tränaren så som dåligt engagemang och orättvis behandling av spelarna var ett annat motiv. 

Även upplevd press från förening att spela på högre nivå än vad deltagarna själva ville bidrog 

till avslutat deltagande. 

Motiv som kunde fått flickorna att fortsätta spela fotboll var om kommunikationen och 

delaktigheten varit bättre i föreningen. Andra motiv som skulle kunnat bidra till fortsatt 

deltagande var ökat engagemang av tränaren samt om sammanhållningen hade förbättrats.  
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Vidare forskning 
 

I denna studie utgjorde flickornas motiv det centrala, vilket gav underlag kring faktorer 

avslutat deltagande. Tränarens egenskaper utgjorde en ett viktigt motiv till avslutat 

deltagande, därav skulle det vara intressant att genomföra vidare studier kring 

flicklagstränare. Delaktighet och kommunikation var något som många av flickorna i vår 

studie önskade mer av, vilka är egenskaper som skulle kunna undersökas hos flicklagstränare. 

Vilka kunskaper har flicklagstränare kring att bidra med delaktighet och kommunikation i 

laget? Ingår detta som ett element i deras utbildning till tränare? 

 

Vidare skulle även kunskaperna och utbildningen kring förebyggandet av mobbing och 

bemötande undersökas. Detta eftersom att trakassering och dåligt bemötande var bidragande 

faktorer till avslutat deltagande i vår studie. Hur förebyggs mobbing i olika föreningar och hur 

upplevs det förebyggande arbetet fungera av idrottsdeltagarna?   

Resultatet från vår studie visar att uppflyttningen från flickfotboll till damlagserien utgör en 

faktor i avhoppsproblematiken. Därför skulle det även vara intressant att undersöka olika 

föreningars tillvägagångssätt kring övergången från ungdomsidrott till vuxenidrott. Då kunde 

både urvalet bestå av både pojkar och flickor för att jämföra skillnader och likheter i tankarna 

kring övergången. Hur arbetar idrottsföreningarna så att uppflyttandet sker på bästa sätt? Hur 

förbereds ungdomarna för spel i herr- och damlaget och hur förbereds herr- och damlaget för 

ungdomarnas ankomst? En tänkbar metod är att använda sig av en enkätundersökning för att 

få ett omfångsrikt resultat och tankar från både från flick- och pojklagen, herr- och damlaget 

samt från ledarna. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Missiv 

 

        

Hej!                                                                 

Vi heter Isabella och Josefin och är två studenter som läser på Hälsopedagogiska programmet 

på Högskolan i Gävle. Vi skriver ett examensarbete i samarbete med Gästriklands 

Idrottsförbund och Gestriklands Fotbollförbund för att undersöka anledningen till att tjejer 

slutar spela fotboll och vad som skulle kunna motivera dem att fortsätta spela. Vi planerar att 

genomföra gruppintervjuer i syfte att ta reda på dessa frågeställningar och kommer att 

fokusera lokalt på flickor födda 1995.  

Vi har fått ditt namn av din tränare från din tidigare fotbollsklubb och undrar om du skulle 

vilja delta i undersökningen. Din medverkan kommer att vara betydelsefull för genomförandet 

av vår uppsats. 

Medverkandet i undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst avbryta din 

medverkan. Deltagandet kommer att vara anonymt och resultaten av din medverkan kommer 

endast användas till uppsatsens syfte.  

Datum: Träffen kommer att ske under vecka 14. 

Plats: Konferenslokalen på Gästriklands Idrottsförbund. Södra Kansligatan 11, Gävle. 

Tid: cirka 1 timme.  

Fika kommer att erbjudas på plats.  

Om du är intresserad av att delta i undersökningen, skicka ett SMS med texten ”Ja, jag vill 

delta” till 0730411042. Svara senast tisdagen den 27/3. Vi kommer att besvara SMS:et med 

vilket datum under vecka 14 som träffen kommer att äga rum.   

Om ni har några frågor går det också bra att höra av sig till: 

Isabella Rens 

0738 134873 

bella.rens@hotmail.com  

Josefin Bengtsson 

0730 411042 

josefin.skane@hotmail.com  

Tack på förhand för din medverkan! 

Vänliga Hälsningar  

Isabella och Josefin 

mailto:bella.rens@hotmail.com
mailto:josefin.skane@hotmail.com
http://www.hig.se/
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Information inför intervjun 

* Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan 

* Ditt deltagande kommer att vara anonymt och resultaten i undersökningen kommer endast 

att användas till uppsatsens syfte 

* Vi kommer att namnge dig efter en bokstav för att hålla isär intervjuerna. Bokstaven 

kommer ej att redovisas i uppsatsen.  

 

 

Intervjufrågor 

 

Inledande frågor  

1. Berätta lite om din tid och ditt liv som aktiv fotbollspelare. 

 

Uppföljningsfrågor 

2. Vad var det som motiverade dig att spela fotboll när du var aktiv? 

 

Sonderande frågor 

3. Berätta kring varför du slutade spela fotboll. 

- På vilket sätt fick det dig att sluta? 

- Vad tror du att anledningen var till att andra tjejer i laget slutade? 

 

Direkta frågor  

4. Vad skulle kunna motiverat dig att fortsätta spela fotboll? 

- Vad skulle din förening ha kunnat bidra med? 

- Finns det något som du vill tillägga? 
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Bilaga 3. Informerat samtycke 

Informerat samtycke 

 

Om denna forskning 

 Vi vill ta reda på varför det blivit ett stort tapp på tjejer födda 1995 inom Gestriklands 

fotbollsförbund. 

 Vi vill ta reda på vad det finns för motivationsfaktorer för att ta upp fotbollen som 

aktiv sport igen. 

 Vi kommer använda resultaten för att i framtiden förhoppningsvis kunna förhindra 

lika stora avhopp. 

Vad vi vill att du ska göra 

 Ge information som skulle kunna hjälpa till att besvara ovanstående områden. 

 Låta oss intervjua dig och spela in intervjun på band. 

 Låta oss förvara denna information och analysera den i forskningssyfte. 

 Låta oss använda citat från intervjun med dig (anonymt) i vår vetenskapliga uppsats. 

 

Om du samtycker, var vänlig skriv under här: 

Underskrift: …………………………………………………………………….. 

 

Datum: ……………………………………….. 

 

Namnförtydligande: …………………………………………………………….. 

 


