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Sammanfattning 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur ledare och tränare ser på flickfotbollen i 
Österåker. Studiens frågeställningar är: Varför slutar flickor att spela fotboll? Hur ser tränare 
och ledare på vägledande policydokument och riktlinjer? Hur ser tränarna på ett jämställt 
föreningsliv?   
 
Metod 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie där vi genom att intervjua ledare i olika 
fotbollsföreningar i Österåker försöker få en bredare förståelse för flickors avhopp från 
föreningarna. För att få så uttömmande svar som möjligt så använde vi oss av ett 
semistrukturerat intervjuformulär, vilket innebär att vissa frågor och frågeområden var 
bestämda på förhand. Andra frågor tillkom under intervjun. Urvalet skedde genom ett 
bekvämlighetsurval och intervjuerna är fyra till antalet. Vi har använt oss av Hirdmans 
genusteori vid analys av empiri. Innehållet i intervjuerna har vetenskapligt tolkats, analyserats 
och strukturerats med hjälp av innehållsanalys. 
 
Resultat 
Det finns bristande kunskaper om riktlinjer och styrdokument i majoriteten av föreningarna 
och några ledare tycker ansvaret ligger på Stockholms Fotbollsförbund. Det finns flera 
faktorer som kan påverka flickors deltagande. Dessa faktorer är bland andra: den manliga 
dominansen bland ledare och tränare, deras syn på flickfotboll, samhällets syn, könsnormer, 
föräldrars engagemang, nivåindelning och tidigt elitistiskt tänkande. Ingen av föreningarna 
arbetar aktivt för att öka jämställdheten. 
 
Slutsats 
Av studien framgår att fotboll som idrott fortfarande uppfattas av tränare och ledare som en 
manlig domän. Flickors utövande beskrivs som annorlunda, mindre prestigeinriktat och mer 
socialt. Det är inte samma satsning på flickors fotboll och de har inte några egentliga 
karriärmöjligheter inom idrotten. Vi tror att normer, prestige mellan ledare och konkurrens 
mellan föreningarna i Österåker är till stor nackdel för flickorna. En viktig slutsats i studien 
utifrån Hirdmans genusperspektiv, är att isärhållandet av ”fotboll” (Läs herrfotboll)- och 
damfotboll innebär att könsstereotypa förhållningssätt bibehålls. Vidare visar undersökningen 
att det är en mycket lång väg kvar när det gäller jämställdhet i föreningarna, även om 
könsfördelningen på styrelsenivå är jämställd i tre av föreningarna.  
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1 Inledning 

Intresset för idrott har för oss båda varit stort sedan barnsben. Vi har utövat idrott som yngre 

och båda är i dagsläget tränare för barn, varav en i fotboll. Att idrotten inte är jämställd är 

något vi kan se med våra egna ögon, inte minst när det gäller könsfördelning bland tränare, 

domare, publicitet i media med mera. När vi ställde oss själva frågan vad vi tänker på när vi 

hör ordet ”landslag” var vi båda överens om att tankarna direkt föll på Sveriges herrlandslag i 

fotboll. Detta trots att en av oss idag är ledare för ett flicklag i fotboll. Reflektionerna började 

ta fart kring varför det heter fotboll och damfotboll? Landslag och damlandslag? Hur kommer 

det sig att herrlaget är det första vi tänker på och varför måste ordet ”dam” läggas till när det 

gäller kvinnliga idrottslag? Vi vet att färre flickor än pojkar spelar fotboll, men varför? Slutar 

de i föreningarna eller börjar de aldrig? Är det flickorna som själva tar beslut om att lämna 

fotbollen eller blir de påverkade av föräldrar och samhället? Då få unga, flickor i större grad 

än pojkar, rör sig tillräckligt mycket och idrottsutövande i föreningsform minskat med 12 

procent mellan åren 2004-2013 anser vi att det är viktigt att försöka förstå varför ungdomarna 

slutar med sin föreningsidrott (Nyberg 2016, s. 27 ff.). Lägg där till att en stor grupp utav 

dessa inte heller tilltalas av skolans idrott (Åström 2016, s. 107 ff.). Vi måste försöka hitta 

metoder och arbetssätt som får fler unga motiverade att finna det meningsfullt och roligt att 

röra på sig både i skolan och på fritiden. Att försöka få en inblick i hur ledare ser på 

flickfotboll i Österåker hoppas vi kan bidra till en ökad medvetenhet om problematiken med 

att flickor slutar föreningidrotta, men också till åtgärder som gör att man försöker behålla 

flickorna i föreningarna. 

 

När den senaste kartläggningen av fördelat Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för Stockholms 

kommuner hade genomförts kunde det konstateras att föreningsidrotten i Österåkers kommun 

inte är jämställd. Då en av oss är bosatt i kommunen och ämnet kändes mycket intressant och 

relevant för oss med tanke på att vi bägge är engagerade i barn- och ungdomsidrott var vi 

snabbt överens om att detta var ämnet vi ville fördjupa oss i. Vi verifierade LOK-siffrorna 

med Stockholmsidrotten för att säkerställa att Österåker stack ut jämfört med andra 

kommuner. I Österåkers kommun deltar färre barn i föreningsidrott än i andra kommuner i 

Stockholm och de som deltar slutar tidigare, speciellt flickor. För att begränsa vår studie 

riktade vi in oss på fotbollsföreningar i kommunen. Att valet föll på just fotboll beror delvis 

på att vi själva tycker fotbollen är en intressant idrott ur ett jämställdhetsperspektiv, men den 

främsta anledningen är att fotbollen i Sverige idag är den i särklass största tränings- och 
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tävlingsidrotten. Genom att intervjua ledare i de olika fotbollsföreningarna i Österåker vill vi 

försöka få en bredare förståelse för flickornas avhopp. Syftet med vår undersökning är alltså 

att ta redan på hur ledare och tränare ser på flickfotbollen i Österåker. Kan vi genom våra 

intervjuer svara på varför flickor slutar spela fotboll?  

 

Riksidrottsförbundet (RF) har riktlinjer för hur barn- och ungdomsidrott ska bedrivas. Där 

nämns bland annat att: ”Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön att utöva idrott 

vilket kräver att kvinnlig och manlig idrott värderas likvärdigt och att alla resurser fördelas 

rättvist” (Riksidrottsförbundet 2009, s.14). Hur ser tränare och ledare på dessa styrdokument 

och riktlinjer? RF har även ett jämställdhetsmål som ska vara uppnått hösten 2017. Hur ser 

tränarna på ett jämställt föreningsliv?   

 

2 Bakgrund 

2.1 Historisk tillbakablick 

Kvinnor och män har idrottat sedan urminnes tider. Trots det var den organiserade idrotten 

länge ett manligt revir. Fysiskt krävande grenar och lagsporter var en manlig domän och 

”stred mot den kvinnliga naturen”, ansågs ”opassande” och utgjorde ”en hälsofara” för 

kvinnor. Riksidrottsförbundet bildades 1900 och det var först vid 1900-talets mitt man 

började organiserar idrott även för kvinnor. 1953 var 15 procent av förbundets medlemmar 

kvinnor och 2005 hade siffrorna stigit till cirka 37 procent. (Norberg & Ljunglöf 2003, s. 7) 

 

Redan 1977 lades det första programmet för en mer jämställd idrott fram. Programmet hette 

”Idrott tillsammans- på samma villkor” och handlade framförallt om kvinnliga ledare. Om 

kvinnorna bara uppmärksammade vilka vinster som fanns att göra genom att engagera sig i 

idrottsledarskap antog man att de skulle vilja engagera sig. Det var snarare likheterna än 

skillnaderna mellan könen som stod i fokus. (Larsson & Svender 2007, s. 23) I 1989 års 

jämställdhetsplan användes för första gången en mer radikal syn på idrott och förhållandet 

mellan könen. Idrotten borde förändras för att möta kvinnors behov och intressen. Planen 

konstaterade att: 

 ”Kvinnor och män har olika kunskaper och erfarenheter”  
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 ”Kvinnor och män har olika värderingar och olika intressen” 

(Riksidrottsförbundet 1989, s. 4). 

Jämställdhetsarbetet fick ett nytt fokus, kvinnors andra kunskaper, erfarenheter, värderingar 

och intressen. Larsson skriver att ”det sägs att flickor och kvinnor kräver en speciell ledarstil, 

i förhållande till pojkar och män och att flickor och kvinnor huvudsakligen deltar för andra 

motiv än pojkar och män.” (Larsson 2001, s. 201). 

Denna betoning på olikhet och skillnad mellan flickor och kvinnors idrott jämfört med 

pojkars och mäns har lett till att flick- och kvinnoidrott blivit något som kräver en förändring 

eller tillskott av något extra. Implicit bygger idrotten alltjämt på mäns erfarenheter och 

värderingar och kvinnlig idrott avviker. 2005 reviderades idrottens jämställdhetsplan och 

konklusionen blev att lite hade hänt.  Den nya jämställdhetsplanen kom att betona 

olikheter/skillnader mindre, dock kvarstår ”lika möjligheter och likvärdigt sätt.” Den här 

strategin har dock inte haft något större genomslag om man tittar i de så kallade 

handslagssatsningarna. Dessa domineras av satsningar på flickor som ”idrottens andra” i 

förhållande till den” vanliga idrottarna” (pojkarna) som dominerar. (Larsson & Svender 2007, 

s. 26) 

 

2.2 Riktlinjer 

Riksidrottsförbundet (RF) har genom åren tagit fram flera riktlinjer för hur barn- och 

ungdomsidrott ska bedrivas. De genomför också olika satsningar med specifika ändamål. Ett 

exempel på en sådan satsning är ”Handslaget” (2004-2007) där RF fick en miljard kronor av 

regeringen för en satsning på barn- och ungdomsidrotten. När perioden för Handslaget var 

slut tog ”Idrottslyftet” vid. I det nuvarande Idrottslyftet 2016-2019 är syftet är att utveckla 

idrottsverksamheten för unga i åldern 7-25 år.  Målet är att åldersgruppen väljer att fortsätta 

idrotta i en förening och att idrottandet inom föreningslivet blir livslångt. RF har sedan starten 

av Idrottslyftet årligen fått 500 miljoner kronor av regeringen och 2016 höjdes bidraget till 

550 miljoner. (Riksidrottsförbundet 2016) 

 

I RFs riktlinjer när det gäller idrott för barn står bland annat att:  
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• Idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns 

rättigheter (Barnkonventionen). 

• Idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar 

samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt.  

• Idrott för barn ska utformas så att de kan lära sig idrotten och få ett livslångt intresse för den.  

(Riksidrottsförbundet 2009, s. 19) 

 

”Idrotten vill” är ett policydokument  från RF som handlar om idrottens idé. Många lokala 

föreningar har utgått från ”Idrotten vill” när de skrivit sin policy för verksamheten. 

(Riksidrottsförbundet 2009, s. 2) I ”Idrotten vill” står det bland annat om jämställdhet, att 

möjligheterna för att utöva idrott ska vara lika för alla, oavsett kön och att alla resurser ska 

fördelas lika. Vidare står det att man i föreningarnas verksamhetsplanering bör kunna se ett 

medvetet jämställdshetsperspektiv och att uppdrag i föreningen ska både fördelas och 

utformas så att båda könen kan medverka. Det står också att det är viktigt att man lyssnar till 

både kvinnors och mäns erfarenheter och värderingar som ledare och att det är dessa som 

tillsammans utvecklar föreningen. (Ibid, s. 10 f.) 

 

2011 antog RF nya jämställdhetsmål där man bland annat beslutade att inget kön ska vara 

representerat med mindre än 40 procent i alla beslutande och rådgivande organ, på tränarnivå, 

i styrelse och högre befattningar som exempelvis generalsekreterare eller sportchef  

(Riksidrottsförbundet 2013). 

 

Fotbollen har utifrån RF:s riktlinjer utvecklat egna riktlinjer. ”Spela, lek och lär” är ett 

dokument som beskriver vad barn och ungdomsverksamheten ska stå för och leda till. Detta 

för att alla ska utgå från samma plattform när en verksamhet formas. Materialet ska också 

hjälpa föreningar att skapa en levande policy för barn- och ungdomsfotboll och innehållet är 

baserat på svensk fotbolls mål och visioner. (Svenska Fotbollsförbundet 2014, s. 5) 

 

2.2.1 Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) 

Statligt lokalt aktivitetsstöd är tänkt att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn mellan 

7-25 år. Det fördelas av RF på uppdrag av regeringen. Fördelningen bygger på 

sammanställningar av närvarorapporter från de olika föreningarna. Alla ideella föreningar 

som är medlemmar i ett specialidrottsförbund (SF) och anslutna till RF har rätt till stöd. 



5 
 

Stödet delas ut för varje aktivitet som pågår i minst 60 minuter, leds av minst en ledare och 

består av minst tre och högst 30 deltagare. (Svensk idrott 2017) Förutom det statliga bidraget 

finns även ett lokalt kommunalt bidrag som utbetalas av kommunerna. Reglerna för detta 

bidrag varierar från kommun till kommun. 

 

2.2.2 Gör Idrotten som idrotten vill? 

Gör idrotten som idrotten vill är frågeställningen i en FoU-rapport skriven av Redelius et al. 

2016. Rapporten bygger på två forskningsprojekt. I undersökningen framkom det att endast 

ett fåtal föreningar i sina riktlinjer nämner att idrotten ska vara utformad så att så många som 

möjligt kan vara med så länge som möjligt. Det är också oklart om det finns alternativ för de 

som inte vill tävla, och i sådana fall hur de alternativen ser ut. Däremot nämner många 

föreningar direkt eller implicit att man har elit- och tävlingsgrupper och olika sorters 

nivåindelning och matchning för att alla ska kunna utvecklas optimalt. (2016, s.16) ”Att 

forskning visar att tidig satsning sällan leder till framgång, verkar inte vara känt eller 

beaktas.” (Ibid s. 30). 

 

När tränare i samma undersökning ombads rangordna de tre viktigaste framtidsfrågorna inom 

svensk idrott framhöll drygt hälften av tränarna att arbetet med att få fler ungdomar att 

fortsätta idrotta längre upp i åldrarna var en av dessa viktiga frågor (Ibid. s. 23).  

 

I Redelius et al:s rapport från 2016 framkom också att många tränare uttrycker oro över den 

prestationsorientering som finns inom barn- och ungdomsidrotten. Ett steg i rätt riktning är att 

Svenska Fotbollsförbundet och två andra stora förbund beslutat att slopa tabeller för barn upp 

till 12 år. (Ibid, s. 30)  

 

2.3 Idrottens sfär 

Idrotten är en av samhällets mest könsuppdelade sfärer (Rydqvist 2017, s. 35). Förvisso tränar 

pojkar/män och flickor/kvinnor tillsammans inom vissa individuella idrotter medan man i 

andra, egentligen helt utan att fysiologiska skillnader finns, separerar pojkar och flickor redan 

från första början. När det sedan kommer till tävling är det i princip bara motorsport och 

skytte som låter pojkar/män och flickor/kvinnor tävla mot varandra. Detta trots att de 

fysiologiska könsskillnaderna som är av betydelse för prestationen uppkommer först i 11-12 
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års ålder. Rydqvist ställer sig frågan om det alltid finns orsak till idrottens uppdelningar? När 

gynnar det och när skapar det begränsningar och hur ska idrotten organiseras för att kvinnor 

ska få samma utrymme som män? Vidare skriver hon att i nästan all tävlingsidrott får flickor 

och pojkar tidigt lära sig att de inte ska mäta sig med varandra när det gäller fysisk förmåga. 

Flickor lär sig tidigt att pojkar är lite bättre och också förväntas vara det, liksom pojkar lär sig 

att de ska vara bättre än flickor. (Ibid, s. 20)  

 

2.4 Fotboll 

Fotbollen är i särklass den populäraste tränings- och tävlingsidrotten i Sverige bland barn och 

ungdomar mellan 7-14 år. 48 procent av alla 9-åriga respektive 35 procent av alla 14-åriga 

pojkar tränar fotboll i en idrottsförening. För flickor är det 20 procent av alla 11-åriga 

respektive 17 procent av alla 14-åriga som spelar fotboll. (Riksidrottsförbundet 2005:6, s. 9). 

Fotbollen har nästan fyra gånger fler deltagartillfällen i åldrarna 7-25 år än något annat 

förbund. Av dessa deltagartillfällen står pojkarna står för 73 procent av dessa och flickorna 

för 27 procent. Tittar man på samtliga föreningsidrotters totala deltagartillfällen står pojkarna 

för 62 procent och flickorna för 38 procent. Andelen deltagartillfällen för pojkar ökar något 

med stigande ålder och minskar på motsvarande sätt för flickor. (Norberg 2015, s. 51 f.).  

 

Statistiska centralbyrån utförde 2005 en postenkät undersökning om ungdomars (13-20 år) 

tävlings och motionsvanor. Urvalet omfattade 3000 personer. 1900 personer svarade på 

enkäten. Redan 1998 hade en jämförbar undersökning med samma urvalsgrupp gjorts av 

Riksidrottsförbundet. (Riksidrottsförbundet 2005:6, s. 7) 1998 deltog 45 procent av alla 

pojkar i fotboll i en idrottsförening. 2005 var siffran 44 procent. När det gäller fickor deltog 

26 procent 1998 och 29 procent 2005. (Ibid s. 21) Ökningen i deltagare på flicksidan innebär 

att man gått om ridsporten som 1998 var större än fotbollen men på senare år minskat (Ibid s. 

8-18). 

 

2.4.1 Damfotboll 

Redan i slutet av 1800-talet var damfotbollen populär i England och Skottland. Den första 

officiella matchen spelades 1894. Damfotbollen växte kraftigt under andra världskriget och 

matcherna spelades för att stärka moral och patriotism och var ofta av välgörenhetskaraktär.  

Matcherna kunde samla tiotusentals åskådare och förbjöds så småningom av engelska 
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fotbollsförbundet eftersom man var rädd att de skulle konkurrera ut herrfotbollen. Förbudet 

hävdes först 1971. I Sverige slog damfotbollen igenom på bred front först på 1960-talet. 

Damfotbollens framväxt måste ses i ljuset av hela idrottsrörelsen. Det var först i och med  

omstöpningen av samhället med arbetstidsförkortningen, den framväxande feministiska 

rörelsen, lönearbete och högskoleutbildning som idrotten fick svårt att stå emot kraven på 

idrott även för flickor och kvinnor. Striden om resurser i form av gräsplaner gjorde att 

damlagen fick stå tillbaka för herrlagen som menade att ”damfotboll inte var på riktigt”. 1969 

tillkom de första flickserierna i Sankt Erikscupen men det var först på 70-talet som 7-8 åriga 

flickor kunde börja spela fotboll och i mitten på 80-talet infördes motsvarande elitlaget för 

flickor som pojkar redan haft sedan länge (Frank 2014). Till Sankt Erikscupssäsongen 2017 

anmälde sig 5 039 lag varav 1 228 lag är flicklag. (Stockholms Fotbollsförbund 2017) 

 

2.5 Träning/Elitism versus bredd 

Côté, Lidor och Hackfort anser att insitutionalism, elitism, tidig gallring och tidig 

specialicering är en trend i dagens idrott. Många träningsformer kräver en stor investering 

redan från tidig ålder och uppmuntrar inte barnen att hålla på med flera aktiviteter. Detta trots 

att det finns starka bevis som pekar på att träningsprogram av den typen inte är en optimal 

miljö för att utveckla ett livslångt deltagande i idrott eller ens för ett framtida deltagande på 

elitnivå. Att träna flera idrotter under barn- och ungdomsåren ger både en bred emotionell, 

kognitiv och motorisk utveckling som är viktig för senare förutsättningar inom idrott. Barn 

som håller på med flera aktiviteter kommer när de når ungdomsåren att ha lärt sig 

fundamentala motoriska färdigheter och ha uppnått en större kognitiv och emotionell mognad 

jämfört med barn som specialiserar sig tidigt. (Côtè, Lidor & Hackfort 2009, s. 13 f.) 

 

2.6 Österåker 

Stockholmsidrotten sammanställer med jämna mellanrum det Lokala Aktivitetsstödet (LOK) 

för kommunerna. I den senaste sammanställningen framkom det att idrotten i Stockholms 

kommunen Österåker inte är jämställd. Färre barn deltar i föreningsidrott än i andra 

Stockholms kommuner och de som deltar slutar tidigare. Vid 11-års ålder är deltagandet i 

föreningsidrott som störst i Österåker. Därefter blir det ganska snabbt färre som är aktiva i 

föreningslivet. Speciellt bland flickor. Det stora raset kommer vid 16 år. Endast 19 procent av 

flickorna är kvar i Österåkers föreningar vid 20 års ålder och vid 25 år är det bara 9 procent av 
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flickorna och 13 procent av pojkarna som är kvar.  Endast 39 procent av de som idrottar 

mellan 7 och 20 år är flickor. Vidare minskar det totala antal deltagartillfällen något också 

trots en befolkningsökning på 7 procent. Medelinkomsten i Österåker är relativt bra och det är 

inte så stor del av barnen som lever i ekonomisk utsatthet. (Utvecklingsplan Österåker 2016) 

Stockholmsidrotten har påtalat att dessa siffror är anmärkningsvärda och tycker att Österåkers 

kommun bör undersöka varför det ser ut som det gör? 

 

Varför avviker då Österåker? Frågor man kan ställa sig är; saknas det i Österåker i större 

utsträckning än i andra kommuner idrotter som lockar flickor och ungdomar? Saknas det 

kvinnliga förbilder inom föreningsidrotten eller finns det andra faktorer som påverkar det låga 

deltagandet i föreningsidrotten bland unga i jämförelse med andra kommuner i Stockholm? 

För att ta reda på hur jämställd idrotten är i Österåkers kommun samt orsaker till varför 

flickor hoppar av i större utsträckning än pojkar bestämde vi oss för att intervjua ledare 

och/eller tränare i de sex fotbollsföreningarna som finns i kommunen. Anledningen till att vi 

valt fotbollsföreningar är att fotboll är en av de mest populära idrottsaktiviteterna bland både 

flickor och pojkar vid 12 års ålder respektive 15 år ålder. (Thedin & Engström 2008, s. 29) 

 

2.7 Stockholmsidrotten 

Vi har även under vårt projekt träffat Stockholmsidrotten för att höra vad Stockholmsidrotten 

har för tankar om varför det ser ut om det gör i Österåker. Stockholmsidrotten uttrycker att 

Österåkers siffror är sämre än många andra Stockholms kommuner och att man inte hittar 

någon given förklaring i kommunen. De anser dock att Österåker utmärker sig positivt 

eftersom kommunen verkligen tar tag i frågan. Man bygger en mängd nya anläggningar för att 

öka tillgängligheten och jobbar aktivt med föreningslivet för att finna en lösning på 

problemet.  

 

Det framgår även att fördelningen av LOK-stödet främst når de rika föreningarna. En 

anledning kan vara att man har bättre administration och är mer insatt i hur inrapporteringen 

för föreningen genomförs. Några föreningar med knappt befintlig ekonomi har inte ens en 

dator. Vissa föreningar uppskattar hur många av de aktiva som brukar delta på en träning och 

använder sedan dessa siffror generellt över året, vilket betyder att det i alla lägen inte är  helt 

sanningsenliga. Det ställs inte heller några krav på föreningar för att få LOK-stöd mer än att 

närvaro från träningar ska rapporteras in. Stockholmsidrotten tyckte inte detta var något 
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problem, men vi börjar fundera på hur många föreningar som rapporterar in högre siffror med 

flit för att få ett större bidrag.  

 

Rent generellt sett tycker Stockholmsidrotten att ett problem i hela Stockholmsområdet är att 

föreningar, tränare och ledare inte uppmärksammar skillnaden på barn- och ungdomsidrott. 

Det finns klara skillnader uttryckta gällande förutsättningar menar man. Dessa finns uttryckta 

i ”Idrotten Vill” (Riksidrottsförbundet, 2014). Man anser också att alldeles för få tränare 

frågar sig ”Varför man är tränare? Är man tränare för att ge barnen en meningsfull, rolig och 

utvecklande fritid eller för att vinna”? Det är lätt att det blir en status för tränare att vinna 

många matcher. Det spelar ingen roll i vilken serie, vilken nivå, eller åldersklass man spelar 

i/på.  

 

3 Existerande forskning 

Det har gjorts en del forskning kring ungas föreningsidrottande under uppväxten, om ungas 

kultur- och fritidsvanor och kön samt idrott. Många av studierna vi har stött på under vårt 

arbete har varit kvalitativa och datainsamling har gjorts genom intervjuer med barn. Våra 

forskningsfrågor kan härledas till kunskap från tidigare studier på området. 

 

3.1 Föreningsidrottarna 

Thedin Jacobssons avhandling ”Vilka stannar kvar och varför” handlar om ungas 

föreningsidrottande under uppväxtåren. Hon skriver om att det statliga stödet till 

föreningsidrotten har ökat markant sedan början av 2000-talet. Av studien framgår det att 

vissa färdigheter, värderingar och dispositioner behövs för att kunna fortsätta med idrotten. 

Dessa är förutom de kroppsliga färdigheterna för den specifika idrotten, självdisciplin för att 

ta sig till träningarna även om lusten tryter, och vilja att prestera både på träning och tävling. 

Känner man sig inte tillrätta inom idrotten är detta svårt att uppnå. Målmedvetenhet, 

självdisciplin och skötsamhet är således värdefulla parametrar inom både föreningsidrotten 

och skolan. Thedin funderar i avhandlingen över om kraven från dessa två håll kan bli för 

mycket och leder till att många unga hoppar av föreningsidrotten? (Thedin Jakobsson 2015, s. 

79)  



10 
 

I studien framkom det att över 90 procent av deltagarna i åldrarna 10-19 år har varit aktiva i 

föreningsidrott en kortare eller längre tid. Vid 13 års ålder var deltagarantalet som störst för 

att sedan sjunka. Endast en tredjedel av deltagarna var fortfarande aktiva vid 19 års ålder. Det 

kan alltså konstateras att föreningsidrotten är framgångsrik på så sätt att man får många barn 

att prova på, men samtidigt finns det brister när det gäller att behålla deltagarna. (Ibid, s. 70) I 

avhandlingen framkommer det vidare att föräldrarnas engagemang från början har en stor 

betydelse, men att den sjunker med tiden (Ibid, s. 78).  Det visar sig även att de ungdomar 

som är kvar i föreningsidrotten vid 16 års ålder presterade bättre i skolan och idrottade mer 

tillsammans med sina föräldrar (Ibid, s. 74).  Det finns fler forskare som beskrivit föräldrarnas 

betydelse för barnens föreningsidrott. Bland andra har Engström i sin bok ”Smak för motion” 

beskrivit hur faktorer som föräldrars sociala bakgrund, ekonomiska resurser, och föräldrarnas 

utbildningsnivå kan påverka barn- och ungdomars  ”smak” för att ägna sig åt idrottsaktiviteter 

på fritiden (Engström 2013, s. 86).  

Även forskaren B. Larsson har i sin studie om ungas kultur- och fritidsvanor sett att ”det 

utbud som erbjuds ungdomarna skiftar i ett lokalt perspektiv samtidigt som möjligheterna och 

chanserna att ta del av detta utbud varierar beroende på vem man är och vilka livsvillkor man 

lever under.” (Larsson 2005, s. 7) 

 

3.2 Kön 

I H. Larssons avhandling är det övergripande problemområdet kön och idrott. Genom 

intervjuer undersökte han hur idrottande ungdomar beskriver sin kropp, sina tränare samt sig 

själva som flickor och pojkar. (Larsson 2001 s, 16 f.) Larsson analyserar ungdomarnas och 

tränarnas uttalanden om varför ungdomar ägnar sig åt idrott och hur de ser på de olika könens 

deltagande i idrott. Uttalanden om synsätt på kropp och kroppslighet samt om ledarskap och 

förhållningssätt mellan ledare och utövare undersöktes också. (Ibid., s. 37) Även om det i 

barndomsåren fanns idrotter som i hög grad ansågs feminina respektive maskulina uppfattas 

motiven för val av specifik idrott inte som könsrelaterat. I samband med puberteten och 

tonåren ändras synsättet dock drastiskt. (Ibid., s. 56)  
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3.3 Idrotten vill  
 

I FoU-rapporten ” Gör idrotten som idrotten vill?” verkar ett fåtal av de intervjuade tränarna 

känna till ”Idrotten vill” som dokument betraktat. Däremot verkar merparten vara bekanta 

med de övergripande idéerna. En majoritet anser att riktlinjerna är vägledande när de själva 

utformar träning. Däremot menar de att alla tränare inte sympatiserar med riktlinjerna. 

Särskilt frågor som rör tidig satsning versus mer lekfull inriktning med mindre fokus på 

resultat delar tränarkåren. (Redelius et al. 2016, s. 5) I rapportens slutsats skriver man att: 

”villkoren för att andemeningen i de centralt beslutade riktlinjerna för svensk barn- och 

ungdomsidrott ska transformeras och realiseras på lokal nivå är alltså att tränarna förstår, kan 

och vill verka i beslutets anda. Även om idéerna i stort är bekanta så finns det således 

områden som tränarna inte verkar särskilt införstådda med.”(Ibid. 28 f.). Av särskilt intresse 

för vår studie är om resultatfokusering och tidig satsning påverkar flickornas avhopp.   

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Genus 

Hirdman uttrycker: 

  

”Att förstå genus – tankar/praktiker/vanor/föreställningar om människor som  kön- som en 

mänsklig uppfinning, en artefakt, en konstgjordhet, innebär att man försöker sudda ut den 

hårda uppdelning, att man söker nå en förståelse som kommer förbi den dualistiska av 

kön/kropp-genus.” (Hirdman 2016, s. 14) 

 

När man talar om genus syftar man således till det formade könet. ”Det handlar om 

kvinnligt/manligt som överförda abstraktioner.”(Ibid s.16).  Enligt Hirdman är mannen 

samhällets norm. Allt utgår från mannens förmågor och kropp. Enligt bibeln skapades 

mannen först och kvinnan gjordes först därefter av mannens revben. Detta och många andra 

myter och sagoskildringar med liknande innehåll har förstärkt vårt sätt att se på kvinnan som 

underlydande till mannen. Vidare skriver Hirdman att genusordningens hierarki tycks ha 

förstärkts och samverkat med de avgörande ekonomiska, politiska och kulturella krafterna i 

det förmoderna samhället. (Ibid s. 98) Det manliga står över det kvinnliga i en hierarkisk 

ordning. Hon kallar det för genussystemet. I detta ligger enligt Hirdman också en strävan att 
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hålla isär könen, det vill säga inte blanda manligt och kvinnligt.   

 

Fotbollen är en samhällssfär som fortfarande domineras av män. År 2015 fanns det 338 819 

registrerade spelare över 15 år. Av dessa var 87823 damer. (Svenska Fotbollsförbundet 2015) 

Om vi återkopplar till Hirdmans sätt att se på genus menar hon att vårt stereotypa sätt att se på 

könen kan komprimeras till följande tre formler:  

 

A och icke A=grundformen 

Mannen är ”A” och kvinnan ”icke A”. Kvinnor sysslar inte/gör inte det män sysslar med/gör. 

Till exempel befattade sig RF bara med manlig idrott men inte med kvinnlig förr. Idrott är 

något för  ”A” men inte för ”icke A”. 

 

A och B= normativa formeln 

Den normativa formeln innebär att det finns ett sätt för män ”A” och ett annat sätt för 

kvinnor ”B”. De kan inte jämföras och man skiljer på män och kvinnor. I princip alla idrotter 

skiljer på män och kvinnor i tävling. Vidare har man olika distanser, regler eller storlek/vikt 

på olika material i många idrotter och grenar. Ett  sätt för  ”A” och ett annat för ”B”. 

 

A och a =jämförelsens norm  

Det innebär att det finns ett riktigt/ursprungligt sätt att göra saker på. Det vill säga det 

manliga ”A” och en anpassad variant som kvinnor ”a” får använda sig av. I den här 

modellen passar fotbollen in. Den manliga fotbollen är den riktiga och den kvinnliga en 

anpassad variant. (Hirdman 2016, s. 26-37). 

 

I ”Idrotten vill” framgår att ”det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön att utöva 

idrott”. Vidare att kvinnlig och manlig idrott ska värderas lika och att alla resurser fördelas 

rättvist. (2009, s. 14). Har flickor och pojkar lika möjligheter på och bredvid fotbollsplanen i 

Österåker? Värderas idrotten fotbollen lika av flickor, pojkar, ledare och föräldrar? Idrotten är 

en del av det samhälle vi lever i. Samman normer och förväntningar som finns i samhället i 

stort finns således i idrotten. Kön ses ofta som något givet. Med könet kommer förväntningar. 

Till exempel förväntas pojkar vara mer tävlingsinriktade och flickor förväntas vara mer 

socialt inriktade (Larsson 2001, s. 70).  Jämförelsens norm innebär således att pojkars fotboll 

är tävlingsinriktad och på riktigt i jämförelse med flickors som är anpassad för att bättre passa 

flickornas sociala läggning.   
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Påverkas flickors och pojkars fotbollsspelande av dessa normer? Hur agerar ledarna? Är de 

medvetna om samhällets och sina egna normer? Det handlar om hur man som ledare agerar 

mot flickor respektive pojkar på och bredvid fotbollsplanen. Hur man uttrycker sig när man 

talar med och om flickor och pojkar. Hur man förväntar sig att flickor/kvinnor och 

pojkar/män ska bete sig på och bredvid planen.  

 

Oavsett om man räknar antal spelare, ledare eller massmedialt utrymme domineras 

fortfarande fotbollen av män. Samtidigt är fotbollen numera den största föreningsidrotten för 

flickor och kvinnor. Vi tycker därför det är viktigt att ställa frågan om hur ledare ser på 

flickors fotbollsspelande och jämställdhet på samt bredvid fotbollsplanen. Delar av våra 

intervjuer kommer därför att analyseras ur ett genusperspektiv och med jämförelsens norm (A 

och a) som formel (Hirdman 2016, s. 28-35). 

 

4.2 KASAM 

Antonovsky har i sin forskning kunnat visa att de tre komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet är av stor vikt för människors känsla av sammanhang  

(KASAM) (Antonovsky 1991, s. 38). Människor som upplever att tillvaron är begriplig, 

hanterbar och meningsfull klarar yttre påfrestningar, motgångar och problem som måste lösas 

bättre.  De upplever sig också ha en god hälsa. Denna känsla av sammanhang byggs upp hos 

barn. Ju starkare KASAM föräldrarna har desto större är chansen att barnet ställs inför lagom 

stora utmaningar och får erfara livserfarenheter som formar dem i samma riktning. (Ibid 1991, 

s. 127 f.) Under tonårstiden fortsätter utmaningarna men med stöd både vid framgång och 

misslyckanden kan individen förhoppningsvis skapa en grund till att uppleva omgivningen 

som begriplig, hanterbar och meningsfull (Ibid 1991, s. 133 f.).  

  

Är det som sker på och runt fotbollsplanen begripligt, hanterbart och meningsfullt?  Det vill 

säga förstår spelaren vad träningen går ut på? Klarar spelaren av utmaningarna, är de lagom 

högt satta, är det okej att misslyckas? Känns det eftersträvansvärt att klara av, är det 

meningsfullt att delta?  

  

Antonovskys synsätt har fått stort genomslag internationellt (Thedin-Jakobsson 2015; 

Quennerstedt 2006). I vår studie kom vi att inspireras av Antonovskys begrepp allt eftersom 
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vi gjorde våra intervjuer och upplevde att det fanns områden där det rådde 

meningsskiljaktigheter, konflikter och otydligheter bland ledare i föreningarna men även 

mellan föreningarna. Vi ställde oss frågan om detta kunde påverka barn att sluta med 

föreningsidrott tidigt i Österåkers kommun? Vi har därför tagit oss friheten att använda 

Antonovskys begrepp i vår undersökning även om sammanhanget är annorlunda.  En 

beskrivning av dessa begrepp följer nedan:  

  

Begriplighet syftar till i vilken utsträckning man upplever att yttre och inre stimuli ter sig 

förnuftsmässiga, gripbara och strukturerade istället för oordnade, oförutsedda och  

oförklarliga. Erfarenheter formas av utmaningar som upplevs som gripbara och förnuftiga. 

Begriplighet innebär således att det inte finns diskrepans mellan det som sägs och det som 

görs. (Antonovsky 1991, s. 39)  

  

Hanterbarhet innebär att man förväntar sig ha kapaciteten att klara av utmaningarna man 

kommer att möta i framtiden. De kan komma som en överraskning men de går åtminstone att 

förklara och ordna. Ett misslyckande kan bli en berikande erfarenhet men man förväntar sig 

att saker och ting utvecklas så bra som möjligt. Hanterbarhet skapas när det finns en balans 

mellan de resurser individen besitter och de krav individen ställs inför. (Ibid, s. 39f.)  

  

Meningsfullhet kallas av Antonovsky för motivationskomponent. Det innebär att det är något 

som engagerar och berör en. Det är värt att investera och engagera sig i fotbollsträningen, 

kompisarna och ledarna. (Ibid, s. 40)  

 

5 Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta redan på hur ledare och tränare ser på flickfotbollen i 

Österåker. Studiens frågeställningar är: 

 Varför slutar flickor att spela fotboll?  

 Hur ser tränare och ledare på styrdokumenten och riktlinjerna (”Idrotten vill”, 

”Fotbollens spela, lek och lär”, RF:s jämställdhetsmål, Handslaget och begreppet från 

rektangel till triangel)?  

 Hur ser tränarna på ett jämställt föreningsliv?   
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6 Metod 

I metoddelen går vi igenom undersökningens upplägg från början till slut. Vi berättar bland 

annat om val av studieform, urval, datainsamling, bearbetning av data samt analys. Vi berättar 

även om vårt arbete för att säkerställa validiteten av vår studie. 

 

6.1 Metodval 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie vilket innebär att vi genom tolkning har som 

syfte att skapa förståelse för hur människor föreställer sig världen vi lever i, vad de ser för 

mening med olika händelser samt på vilket sätt de ger sin tillvaro en mening. Intervjuer är 

antagligen den vanligaste typen av datainsamlingsteknik inom den kvalitativa forskningen och 

kan utföras på olika sätt. Genom samtal skapas möjligheter att tillgå andra människors 

uppfattning om saker och ting utifrån deras egna erfarenheter och synvinkel. Intervjun skiljer 

sig från vanliga samtal på så sätt att den är mer fokuserad och målinriktad. Med intervjuer vill 

vi försöka få så detaljrika svar som möjligt.  Metoden anses vara både ett kraftfullt och 

effektivt redskap inom den kvalitativa forskningen och möjliggör även att reagera på 

sinnesstämningar, kroppsspråk med mera. (Alvehus 2013, s. 86; Hassmén & Hassmén 2008, 

s. 104 f.; Ibid s. 252) 

 

I vår studie planerade vi att intervjua personer från olika fotbollsföreningar i Österåker för att 

försöka få en ökad förståelse för flickors avhopp från föreningarna.  

Vi träffade även Stockholmsidrotten för att få en bild av hur de ser på jämställdhet, att flickor 

slutar tidigt samt information om LOK-stödet.  

De eventuella slutsatser vi kommer fram till grundar sig på situationen i Österåker. 

Sammanfattningsvis har arbetsgången bestått av intervjuer som grupperats, kodats öppet och 

därefter selektivt, följt av den teoretiska kodningen samt slutligen författandet. (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 326 ff.)  

 

6.2 Urval 

Urvalet har skett efter samtal med Lottie Skarstedt som arbetar som fritidskonsulent och 

ungdomslots i Österåkers kommun. Lottie har sedan tidigare kontakt med föreningar i 

kommunen och kunde därför hjälpa oss med namn på personer i de olika föreningarna att 
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kontakta för intervju. Urvalet av dessa prsoner skedde alltså med hjälp av ett så kallat 

bekvämlighetsurval. De personer som finns tillgängliga väljs strategist ut eftersom de går att 

nå. Urvalet sker inte av slumpen vilket många gånger kan medföra stora risker. (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 94) Vi har själva inte någon relation till ledarna och i några fall byttes 

personen vi fick namnet på ut mot någon annan i föreningen.  

 

I Österåkers kommun finns det sex fotbollsföreningar och vår ambition var till en början att 

intervjua en person från varje förening, vilket hade resulterat i sex intervjuer. Dock var det 

endast fyra föreningar som ställde upp på intervju. Vi fick känslan av att en del föreningarna 

tyckte att frågorna om jämställdhet och flickfotboll var något känsliga och detta fick vi även 

bekräftat av åtminstone ett par föreningar som trots detta ställde upp på intervju. En av 

föreningarna fick vi aldrig kontakt med fastän vi försökt flertalet gånger. En annan föreningen 

svarade på vår påminnelse och sa att de skulle återkomma, vilket de aldrig gjorde trots 

flertalet kontaktförsök från vår sidan. I de fall vi inte fick svar från de personer vi hade blivit 

rekommenderade att kontakta letade vi via föreningarnas hemsidor reda på nya 

kontaktpersoner. I samband med att vi via mail har förklarat syftet med vår undersökning och 

ställt frågan om intervju har vi även frågat den enskilda individen om det finns någon annan i 

föreningen som är mer lämpad för deltagande och mer insatt i denna typ av frågor. All 

kontakt med föreningarna skedde med mailkorrespondens. Två föreningar svarade efter ett 

första mail, en förening svarade efter en påminnelse, en förening svarade efter två 

påminnelser, i en förening svarade förstahandsvalet när det kom till kontaktperson först efter 

tre påminnelser och då hade vi redan kommit i kontakt med en annan person i föreningen. 

Den sjätte och sista föreningen svarade som sagt aldrig. De mindre föreningarna svarade till 

en början att de inte hade så mycket att komma med och att vi kanske borde fokusera på de 

större föreningarna. Eftersom vi ville få en helhetsbild över all fotbollsverksamhet i 

Österåkers kommun ville vi ändå träffa alla föreningar, stora som små. Även om fem 

föreningar svarade på vår förfrågan så resulterade det i slutändan i fyra intervjuer. De 

personer vi intervjuade från föreningarna hade olika roller,  tränare, styrelseordförande, 

styrelsemedlem och medlem i valberedningen. Flera av de intervjuade var båda tränare och 

styrelsemedlem. Alla var också föräldrar till föreningsidrottande barn och kunde därmed ge 

ett föräldraperspektiv på saker och ting.  Hälften var kvinnor och hälften män. Alla utom en 

person har själva spelat fotboll tidigare och de hade även lång erfarenhet av föreningsidrott 

och ledarroller. Vi bedömer att alla har god insikt i fotbollsföreningarnas verksamhet och 
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fotbollens roll i samhället. Vi ser positivt på att de personer vi har intervjuat har olika roller i 

föreningarna då vi tror det bidrar till en mer holistisk bild.   

 

6.3 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på olika ställen och därmed i olika miljöer. Vi lät ledaren besluta 

vart vi skulle ses för att underlätta deras medverkan. Några samtal ägde rum på café och andra 

ägde rum i konferensrum. Vi satte en maximal gräns på 60 minuter för varje intervju och 

intervjuerna pågick mellan 36-59 minuter. Vi spelade in alla intervjuer med hjälp av en 

diktafon och transkribering skedde direkt efter varje intervju. Vi använde oss av en 

egenskapad intervjuguide som innehöll 16 frågor uppdelade på tre teman: Riktlinjer, 

Österåker och jämställdhet. Utöver dessa frågor hade vi en inledande bakgrundsfråga där 

ledaren fick berätta om sig själv och sitt idrottsengagemang. För att få den intervjuande att 

känna sig bekväm med sitt deltagande och att öppna upp sig så valde vi att ställa frågorna 

gällande riktlinjer först, då vi anser att den typen av frågor är mer allmänna. Vi gick sedan 

över på flickfotbollen i Österåker och avslutade med de frågor som vi bedömer som mest 

känsliga, frågor om jämställdhet.  

 

När vi formulerade intervjufrågorna utgick vi dels från arbeten och forskning som gjorts 

tidigare och dels från Hirdmans genussystem. Det finns många olika sätt att utforma 

intervjuer när det gäller form och innehåll. Vi valde att använda oss av den typ av intervju 

som Lantz (1993) kallar för ”Den riktat öppna” och beskrivs på följande sätt: ”Modell som 

anger begrepp. Styrning genom att avgränsa intervjun till det som intervjuaren finner 

meningsfullt. Upplägget består av frågeområden, öppna följdfrågor för djupare förståelse 

inom dessa områden” (Lantz 1993 se Hassmén & Hassmén 2008, s. 254).  Denna beskrivning 

stämmer också överens med ett så kallat semistrukturerat intervjuformulär, vilket innebär att 

vissa frågor och frågeområden var bestämda på förhand. Andra frågor tillkom under intervjun 

för att få så uttömmande svar som möjligt. På så vis kunde vi följa upp och fördjupa oss i 

vissa frågor.  

 

6.4 Databearbetning 

Transkriberingen gjordes av en och samma person. Vid transkriberingen skedde den första 

bearbetningen av intervjuerna. Innan vi påbörjade intervjuarbetet med föreningarna 
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genomfördes en pilotintervju med Lottie Skarstedt för att kontrollera att frågorna var 

utformade på ett begripligt sätt. Då ledarna har olika roller i föreningen och därmed många 

gånger olika kunskap, gick inte alla frågor att ställa till alla personer.  

Vid transkriberingen översattes talspråk till skriftspråk, pauser, harklingar, hummanden och 

upprepningar inkluderades. Därefter fördes alla intervjupersoners utsagor samman i ett 

dokument. Uttalanden synliggjordes med hjälp av citat. Likheter, olikheter och motsägelser 

har analyserats, grupperats och lagts ihop i teman, mönster och mening (Hassmén & Hassmén 

2008, s. 322). Vilka presenteras under resultatdelen. I denna studies slutgiltiga bearbetning 

har citaten redigerats till skriftspråk utan att för den delen påverka innebörden och eventuella 

språkljud redigerats bort för att underlätta för läsaren.  

 

För att skapa struktur i vårt insamlade datamaterial har vi valt att använda oss av 

innehållsanalys. Innehållsanalys innebär att man vetenskapligt analyserar och tolkar innehållet 

i ett material på ett detaljerat och systematisk sätt (Hassmén & Hassmén 2008, s. 322). Vi 

anser att denna metod är lämplig för att få fram en så omfattande kartläggning som möjligt 

utifrån det datamaterial som insamlats via intervju. Detta innebär att vi utifrån vår insamlade 

data systematiskt försökt gruppera och omgruppera materialet tills vi fått fram en så 

fullständig kartläggning av företeelsen som möjligt. (Eneroth 1984, s. 144)  

 

Tolkning av text är en process som krävs för att nå förståelse och ska leda till fördjupad 

förståelse ju längre processen fortskrider. Vi har därför valt att ha ett hermeneutiskt 

förhållningssätt. Två centrala begrepp inom hermeneutiken är förståelse samt tolkning. I 

början av processen gäller det att ha en uppfattning av helheten, en så kallad förförståelse som 

innefattar den totala kunskap forskaren innehar. Förförståelsen består av erfarenheter, 

uppfattningar, språk och upplevelser med mera som forskaren har varit med om. Det är 

forskarens begreppssystem som blir utgångspunkten när denne tolkar forskningens delar. 

Delarnas tolkningar relateras hela tiden till helheten vilket medför att förändring av helheten 

sker.  Till följd av detta kan delarna tolkas på ett annat sätt och därmed leda till en djupare 

förståelse. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 74 f.) 

 

6.4 Reliabilitet och validitet 

Begreppen reliabilitet och validitet är begrepp som vanligtvis används i vetenskapliga 

sammanhang när man diskuterar kvalitet. Problemet är bara att dessa begrepp inte alltid ligger 
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i linje med vad kvalitativ forskning handlar om. (Alvehus 2013, s. 122) Vissa forskare 

använder begreppen medan andra avfärdat dem med anledningen av att de ursprungligen 

kommer från förtryckande positivistiska föreställningar som blockerar vägen för en del 

kvalitativ forskning. Några forskare använder sig av mer vardagsspråkliga termer och pratar 

istället om begreppen tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och konfirmerbarhet. Reliabilitet 

bygger på studiens struktur och tillförlitlighet medan validiteten bygger på giltighet, det vill 

säga att man mäter det man tror att man mäter. (Kvale & Brinkman 2015, s. 295 f.) För att 

säkerställa validiteten har vi följt Kvale och Brinkmans validering på sju stadier. Det innebär 

att man ser till att kontrollera validiteten under hela studiens gång. Under tematisering, 

planering, intervju, utskrift, analys, valideringsprocedur och rapportering. ”Kvalitetskontroll 

under produktionens alla stadier” (Kvale & Brinkman 2015, s. 297 f.)  

 

Det finns flera studier som undersökt vilka som stannar kvar i idrotten samt varför man slutar 

med föreningsidrott. Vidare finns det belägg för att flickor deltar i föreningsidrott i mindre 

utsträckning än pojkar. Vår undersökning bygger på redan studerade teoretiska antaganden. 

Varför man i Österåker slutar deltar i mindre utsträckning, slutar tidigare och har färre flickor 

är inte undersökt tidigare. Då vi är begränsade i tid när det gäller vår undersökning har vi valt 

att begränsa oss till att undersöka fotboll vilket är den idrottsform som idag engagerar flest 

flickor och pojkar. Våra forskningsfrågor kan härleda till kunskap från tidigare studier på 

området. Intervjuerna syftar till att producera ny kunskap som ger en ökad förståelse för 

situationen i Österåkers fotbollsföreningar. Vi har använt oss av öppna frågor och 

kontinuerligt ställt kontrollfrågor för att bekräfta att vi förstått hela innebörden i 

intervjupersonens utsagor. Vid samtliga intervjuer har vi båda deltagit för att säkerställa att 

frågorna ställts på samma sätt med samma syfte och varit neutrala. En av oss har i huvudsak 

skött intervjun men den andra har kunnat inflika, stämma av och komplettera. Utskriften har 

skötts av en och samma person. Vi valde att låta en person sköta den första transkriberingen 

för att säkerställa att den gjordes på ett enhetligt sätt. Därefter har bägge läst och lyssnat på 

intervjuerna för att säkerställa en korrekt återgivning. Vi valde att använda talspråk i första 

transkriberingen för att fånga upp pauser, tveksamheter och andra språkljud som i 

sammanhanget kan betyda att man är tveksam eller till exempel osäker i sitt svar. I de i 

uppsatsen citerade svaren har vi valt att ta bort den typen av språkljud och ersatt dem med en 

förklaring av lätet. Tillexempel ”Tystnad”, ”Harkling”, ”hummande”. Vi tror att detta 

underlättar läsningen utan att för den sak påverka innebörden. Analysen är gjord utifrån våra 

frågeställningar och vi har eftersträvat att tolka alla svar på samma sätt utan att låta våra 
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individuella åsikter påverka respondentens svar. Rapporten kommer att få läsas av de 

intervjuade deltagarna. Vi anser att det är sätt att säkerställa validiteten. 

 

6.5 Etiska ställningstaganden 

Vi har utgått får vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning när vi genomfört vår studie. Principerna är viktiga för att 

skydda de individer som medverkar i studien. Individskyddskravet kan konkretiseras i fyra 

allmänna huvudkrav. Det första är informationskravet som innebär att forskaren ska ge 

information om syftet med den aktuella studien till de som medverkar i studien. 

Samtycketskravet innebär att man som deltagare i studien själv bestämmer över sitt 

deltagande och att man när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Konfidentialitets-

kravet innefattar att de deltagande ska ges största möjliga konfidentalitet och att 

personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan tillgå dem. Det fjärde och sista kravet är 

nyttjandekravet som syftar till att alla uppgifter om de enskilda deltagarna endast får användas 

för studiens ändamål. (Vetenskapsrådet 2002) 

 

Redan vid första mailkontakten med föreningarna informerade vi om studiens syfte. Vi gav 

också information om att intervjuerna inte kommer användas i andra sammanhang än i 

samband med vår uppsats. Ytterligare information gavs gällande att ledaren när som helst har 

rätt att avbryta sitt deltagande i intervjun, att uppgifter om individen kommer ges största 

möjliga konfidentialitet och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Vi 

informerade även om att deras namn inte heller kommer skriva ut i uppsatsen.  

 

I samband med genomförandet av intervjuerna så gav intervjukandidaterna ett muntligt 

samtycke vilket betyder att de samtycker till att frivilligt delta i studien samt att de anser att 

de har fått tillräckligt med information om studiens syfte för att kunna göra ett medvetet val 

att delta. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 213) Vi frågade även deltagarna om lov att få spela 

in intervjuerna med diktafon.  

 

7 Resultat 

Här följer nu resultatredovisningen av den information som framkommit vid våra intervjuer. 

Intervjuerna har varit semistrukturerade vilket har gett oss möjlighet att ställa individuella 
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följdfrågor och på så sett har vi fått en ökad förståelse för de enskilda ledarnas/tränarnas 

perspektiv på flickfotboll, sitt eget ledarskap samt föreningens syn.   
Syftet med studien är att se hur ledare och tränare ser på flickfotbollen i Österåkers kommun. 

Detta för att öka förståelsen av flickors avhopp från fotbollsföreningarna.  

Vi har valt att presentera resultatet utifrån våra tre centrala frågeställningar: Hur ser tränare 

och ledare på styrdokumenteten och riktlinjerna? Varför slutar flickor att spela fotboll? Hur 

ser tränarna på ett jämställt föreningsliv? 

 

7.1 Ledare och tränares syn på flickfotbollen 

Det finns bara plats för ett damlag i kommunen. Vi värvar inte från varandra men samtidigt 

uttrycker man att nu är det deras tur sedan blir det vår tur. Vårt damlag är vilande.  De tar 

pojkar från oss och vi tar flickor från dem. De två största föreningarna har diskuterat olika 

samarbeten, även under ny flagg, men det har fallerat på grund av att man inte kommer 

överens:  

Vi har haft möten men sedan är det någon som går över dit och då känner vi att vi skiter 

i det här. De ser saker på sitt sätt och vi på ett annat. Det fungerar tyvärr inte. 

  

Alla ledare säger sig dock önska ett bättre samarbete:  

  

Jag tror att skulle man göra någonting tillsammans så skulle man säkerställa att man 

hade lag från 8-årsålder hela vägen upp till juniorer i varje kull och ha ett fast damlag 

hela tiden. Flickfotbollen skulle definitivt få en uppåt skjuts utav det. Faktiskt! 

  

Alla ledare tror att flickor och pojkar deltar i fotbollen med samma motiv när de är små, att ha 

kul och träffa kompisar. När de börjar vid 6 år vill de egentligen mest ha kul och träffa sina 

kompisar, både flickor och pojkar.  

  

Alla tycker att mixlag vore bra och kan se fördelar med att ha detta i yngre åldrar eftersom det 

då inte finns några fysiska skillnader. Två föreningar har provat att ha mixat fotbollslekis (för 

de yngsta barnen) men erfarenheten är att man tappade flickorna. När man kommer upp i 

åldrarna påstår en ledare att majoriteten av flickorna inte vill spela med pojkar. En ledare 

säger dock: 
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Det kanske kunde vara en sporre för vissa tjejer liksom att få känna att de är med, att de 

kan spela med killarna och hävda sig liksom. Det är nog en attitydhistoria, kan jag tänka 

mig. 

 

Såsom fotbollen är inrättad idag, med den starka strukturen som finns av dam- och herrfotboll 

och den ojämställdhet som finns på området, tror en annan ledaren att det är bättre att ha rena 

flicklag så att flickorna inte blir jämförda med pojkarna. I de mindre föreningarna behövs alla, 

oavsett kön och där verkar det fungerar bättre med mixlag. Dock är det få flickor som deltar 

även där.  

  

I de större föreningarna är fördelningen mellan flick- och pojklag uppskattningsvis 1:3 eller 

1:4. Åldersbundna och hopslagna lag (två åldersgrupper eller fler) förekommer i alla 

föreningar. Främsta skälet är spelarbrist. Mindre föreningar tvingas slå ihop lag tidigt. På 

flicksidan tvingas de föreningar som har flicklag att slå ihop dem mycket tidigare än 

pojklagen. Flicklag slås ofta ihop vid 12-14 års ålder. Alla föreningar lånar upp spelare till 

äldre lag. I en förening lånades ett år flickor födda 2003 (då 13 år) upp till damlaget:  

 

Förra året var lite konstgjord andning, man fick låna in 03:or, 13-åringar och man 

ställde upp med några spelare för lite och så där och alltså flickfotbollen är lite 

annorlunda än killfotboll, men nu har vi runt tjugo 03-tjejer. 

  

Samma förening menar att man har det lite annorlunda/tufft eftersom man inte lika lätt kan 

rekrytera som andra fotbollsklubbar med ett mer geografiskt centralt läge. Detta gör att man 

måste fokusera mer på att behålla spelare.  

 

Två föreningar erbjuder extra träning respektive akademiträning för de pojkar och flickor som 

vill lite mer och har ambitioner. Akademiträningen kostar extra och cirka en fjärdedel av 

deltagarna är flickor. I extra träningen som är kostnadsfri är andelen flickor den samma.   

  

Vidare anses att man elitsatsar för tidigt med uttagningar och nivåindelning och att spelarna 

inte får någon information kring hur urvalet sker. Samtliga ledare anser att pojkar har fler 

förebilder, högre mål men också att det ställs högre krav på pojkarna. En manlig ledare säger 

att det är annorlunda att träna flickor: 
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 Det är annorlunda. Jag har coachat flickor några gånger och det är helt olika, väldigt 

stor skillnad. Alltså tjejerna där är det så positivt alltihopa, det är sådan energi och det 

finns ingen prestige riktigt bland tjejer. Bland killar är det mer ”nej” men man kan 

saker, man är lite bättre än vad man kanske egentligen är, tycker man själv, men nej, 

tjejer är annorlunda. De är mer lojala, ödmjuka och man lyssnar. Det är stor skillnad. 

  

En kvinnlig ledare uttrycker:  

 

De har bara manliga tränare. Man får göra lite som man vill som tjej. Det är liksom den 

här disciplinen och det blir lite att de spelar liksom, hur ska man förklara? Tjejer vet att 

om jag gör på ett visst sätt så får jag igenom min vilja, man kanske ”blir ledsen” eller 

”grinig” och då får man som man vill för att det ska bli bra stämning liksom. Jag tycker 

inte det är riktigt lika hårda tag mot tjejer som mot killar. Så kan jag säga.  

  

En annan kvinnlig ledare uttrycker sig att, pappor är typiska tränare och de bryr sig kanske 

inte heller om sina flickors idrottsutveckling. Man tänker inte att dottern ska ingå i det riktiga 

landslaget. 

  

7.2 Styrdokument och riktlinjer 

Inte en enda av de fyra ledarna från föreningarna namngav styrdokumenten eller riktlinjerna. 

Nej jag skulle inte kunna rabbla dem. Däremot menade alla utom en att de kände till 

dokumenten och en ledare angav: att alla ska få delta och att alla ska få vara med i startelvan 

och sådant. En annan ledare sa: 

 

De är sunda riktlinjer, man tittar på individen mer och sedan hur vi ska jobba med 

ledare, ja det är väl det jag tror. Vi har även när de kommer upp runt 15 år, att börjar 

man på sidan så ska man spela 30 minuter alltså så att det inte är någon som spelar 5 

minuter och så vidare. 

  

En tredje ledare uttryckte: 

 

Vi har ofta hängt på andra föreningars utbildningar och gått på sådant som arrangerats 

av förbundet, visst har det diskuterats lite grann sådär, speciellt som hur typ föräldrar 
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ska uppträda och sådana saker, men inte något jättestort fokus på det utan jag har 

informerat vidare till de som det berör. 

  

En av ledarna gav ändå intryck av att ha större kunskap om riktlinjerna och betonade att de är 

viktiga. Ledaren nämner föreningscertifikatet och ansvaret föreningen har att utbilda sina 

ledare:  

 

Vi försöker ha så mycket ledarsamlingar vi bara kan för att få ut informationen och det 

går sådär. Det är väldigt dålig uppslutning. Vi har börjat säga att det är obligatoriskt och 

så vidare, men det är fortfarande väldigt svårt att få de här ledarna att förstå att vi i 

föreningen även vill ge dem information om hur vi ska arbeta vidare. Det blir lite i mitt 

lag och sedan kör man liksom på.  

  

Ledaren tar också upp att man använder sig av ledarcertifikat och ledarkontrakt samt har 

utformat egna policydokument. Det finns också en process för hur man hanterar ledare som 

inte följer föreningens policy och även för hur man hanterar klagomål från föräldrar.  

  

Tre av ledarna nämner Stockholms Fotbollsförbund i samband med riktlinjerna och två av 

föreningarna säger att de kommer ut till dem ibland och utbildar ledare. Dock är det svårt att 

få ledare att närvara vid samlingar med fokus på riktlinjer. En av ledarna har synpunkter på att 

andra föreningar inte följer riktlinjerna och syftar då till toppning av lag. Ledare berättar om 

hur ett ungdomslag delas in i olika färger efter hur bra man är. Det bästa laget får den bästa 

tränaren. Inför en säsong kan en ny uttagning göras men det ges aldrig någon feedback till 

ungdomarna annat än att man blir placerad i ett lag med en viss färg. 

 

På frågan om den egna föreningens sätt att bedriva barn- och ungdomsidrott överensstämmer 

med riktlinjerna går svaren isär. Två ledare svarar att de inte vet. En svarar att många ledare 

använder sig av det och tycker det är jättebra. Vet jag. De är jättenöjda när förbundet 

kommer hit och pratar om deras modeller och hur man ska jobba och så. Den sista ledaren 

svarar självklart.   

  

Begreppet triangel till rektangel har två ledare hört talas om men bara en vet vad det innebär. 

Alla tycker dock att det låter som en bra satsning och flera ledare uttrycker att man önskar 
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mer uttalat motionsspel och serier med mixlag och färre matcher.  

 

Det finns inte så mycket motionsspel liksom när man är 16-17 år liksom. Och platsar 

man inte riktigt då, då får man göra något annat liksom. Det känns som det är lite svårt 

också att hålla ett lag men det skulle behöva finnas något mer korp-aktigt. 

  

En annan ledare säger, att ju äldre ungdomarna blir desto färre blir kvar av de som vill lira i 

lätt. Är min känsla liksom. Ledarnas inställning spelar också roll menar en annan ledare: 

 

Det är inte lätt men jag tror det är en inställningsfråga. Det finns väl lite vinnarskallar i 

många och även i ledare. Det är nog svårt att inte dras med liksom. Men om förbundet 

hittade på något uttalat upplägg som var mer ”motionslättare”, vilket man kan anmäla 

sig till. 

  

En förening erbjuder fyra träningstillfällen per vecka. Det är valfritt vilka och hur många 

träningar man går på men de som vill träna någon gång i veckan spelar i en lägre division och 

de som vill satsa och träna mer spelar i en högre serie med ambition att klättra. Syftet är att ha 

en bredd men samtidigt erbjuda ett alternativ för de som har ambitioner. En annan förening 

berättar att man i en årskull haft ett särskilt lag för dubbelidrottande barn. Det gjorde att man 

behöll många av dessa barn längre än man brukar göra.  

 

7.3 Varför slutar flickor att spela fotboll? 

Ingen av föreningarna följer upp avhoppen. Man arbetar inte heller aktivt för att minska 

avhoppen hos flickor. Man anger att avhoppen bland flickor är som störst vid 12-13 år i tre av 

föreningarna och mellan 14-15 år i en av föreningarna. Skäl man anger som tänkbar 

förklaring till avhoppen är att övergången från 7-manna till 9-mannaspel ställer högre krav på 

spelaren. Vid 14-15 års ålder ställs också högre krav på spelarna anger en ledare. Vidare tar 

samma ledare upp att man tappar flickor vid hopslagningar av åldersgrupper. Ett skäl är att 

ledarna inte kommer överens om vem som ska spela var, vem som är huvudtränare, vilka 

uppgifter man har. Ledarbråk skapar oro och gör att man tappar flickor. Det har inte fungerat 

mellan de vuxna och det är också någonting som är väldigt tråkigt att vi vuxna inte kan 

komma överens för spelarnas skull liksom. Ledaren nämner också att avundsjuka uppstår när 

vissa flickor väljs ut för att lånas upp till ett äldre lag. Ofta är det så att de äldre årskullarna 
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vill plocka duktiga tjejer och så tar man två eller tre och glömmer liksom bort resten. I en 

förening säger ledaren:  

 

Vi har även pratat med de äldre lagen, att man ska ta med de som kanske inte riktigt når 

upp till den nivån men de får vara med och prova på och spela där uppe och då provar 

man på att spela, inte sitta på bänken. Så att det fungerar på ett bättre sätt. Det är liksom 

attitydproblem och förändring från ledarna som krävs helt och hållet. Att du är där för 

spelarnas skull liksom. De har betalat för att få vara med och spela här och då måste de 

få vara med och tycka och tänka. 

  

En annan ledare tar upp att slutar någon följer ofta en eller ett par efter. Ledaren fortsätter: 

man kan se att de spelare som har engagerade föräldrar kommer i större utsträckning på 

träningarna. Ledaren önskar att alla föräldrar i större utsträckning stöttade och peppade sina 

barn till att fortsätta idrotta. Ytterligare en ledare poängterar vikten av engagerade föräldrar. 

Ledare uttrycker att föräldrarna är en nyckel till att idrotter prövas. Pojkar prövar på fler 

sporter än flickor tror ledaren:  

 

Rent generellt känns det som att killar provar på mer. De provar fotboll, hockey och 

innebandy. Ja massor av olika sporter i början och tjejer kanske provar på liksom mer 

ridning, alltså åt det hållet, hästar, dans och simning. De är ju lite mer dominerande för 

tjejer så på fotbollssidan, alltså jag vet inte men jag tror att det är föräldrarna som är 

nyckeln. 

 

Den tredje ledaren håller med om vikten av engagerade föräldrar. Jag tror att det dels är de 

som har engagerade föräldrar. Till exempel mina barn blir ju kvar för att jag är väldigt 

involverad i föreningen.  

 

I vår undersökning nämner en av ledarna att flickor prioriterar skolan framför träningarna i 

större utsträckning än pojkar redan tidigt. Ledaren menar att alla barn/ungdomar borde ha tid 

för 90 minuters träning två till tre gånger i veckan. Det framkommer också i våra intervjuer 

att man tycker att pojkar verkar ha mer fritid och kan träffas innan träningen för att byta om 

tillsammans och stanna kvar efter för att duscha. En ledare uttrycker att det ger pojkarna 

större förutsättningar till bättre samanhållning i lagen. Flickorna verkar generellt ha mindre 

fritid och tycker dessutom att duscharna och omklädningsrummen är för äckliga för att byta 

om och duscha i. 
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Alla ledare utom en anser att fotbollen har en ”manlig stämpel”. Två ledare uttrycker att det är 

”ojämnställt, mansdominerat, grabbigt och gubbigt”.  En ledare menar att pappor eller 

typiska manliga tränare inte bryr sig om flickors långsiktiga idrottsutveckling. Samtliga 

föreningar är överens om att det saknas kvinnliga förebilder både i föreningen och i 

fotbollsvärlden i stort. Majoriteten tror att detta kan påverka flickors inställning till sitt 

fortsatta idrottande. Ja, att det har betydelse vilka ledare vi har, absolut och att man är 

väldigt omedveten om normer. En annan ledare säger: 

 

Det är väldigt viktigt att föreningarna hela tiden jobbar med ledarna, så att spelarna 

känner sig välkomna, att ledarna ska vara där för både för tjejer och killar för att skapa 

bra självkänsla. Att man mår bra när man är där och fokusera på positiva saker hela 

tiden. Det är inte lätt. 

  

Dessutom tar man upp att damfotboll får väldigt begränsad massmedial publicitet. Alltså i 

Allsvenskan på TV går det 25 matcher på en helg. På tjejsidan får du vara glad om du kan 

titta på en match i veckan. En ledare nämner att då det sker ett avhopp i ett flicklag så rörs det 

ofta om i någon gruppering och det medför att flera flickor slutar: 

 

Tjejer skapar väldigt mycket oro i onödan och därför måste man jobba lite hårdare med 

lagen tror jag och förklara, förklara, förklara och sedan ta hand om tjejer på ett lite 

annat sätt. 

 

7.4 Jämställt föreningsliv 

En av ledarna kände till Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål. På styrelsenivå har man en 

50/50 procentig representation mellan män och kvinnor i tre av föreningarna. I den fjärde är 

siffran 66 procent män och 34 procent kvinnor. En kvinnlig ledare säger: 

 

Om inte ordförande var för flick- och damfotbollen tror jag att jag skulle lägga ner för 

då skulle jag nog inte orka. Jag känner att jag behövs liksom, sedan kanske många 

tycker att jag inte gör det, men jag vet att många säger att jag gör ett bra jobb för att jag 

verkligen orkar ta de här jobbiga diskussionerna också och det måste man. 
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Man uppger att cirka 10 procent av ledarna och tränarna är kvinnor. På flicksidan finns en del 

kvinnliga tränare men det är vanligare med kvinnliga lagledare än med kvinnliga tränare. På 

pojksidan finns ännu färre kvinnliga tränare. Ingen av föreningarna arbetade aktivt med att få 

in fler kvinnliga tränare/ledare trots att man uppgav att det behövs. En ledare säger:  

 

Det är typiskt pappor som är ledare och mammor som är lagföräldrar och ser till att vi 

skramlar i lagkassan och säljer fika. Det är ju otroligt traditionellt och könssegregerat.   

  

I en annan förening angav ledaren att fördelningen mellan manliga och kvinnliga tränare var 

ganska jämn men att det var en lätt överrepresentation av män medan en annan ledare menar 

att det nästan enbart var män. 

  

8 Diskussion 

Syftet med studien är att ta redan på hur ledare och tränare ser på flickfotbollen i Österåker 

för att öka förståelsen för flickors avhopp från fotbollsföreningarna i kommunen.   

 

Ytterligare centrala frågor är, hur ser tränare och ledare på styrdokumenten och riktlinjerna 

(”Idrotten vill”, ”Fotbollens spela, lek och lär”, RF:s jämställdhetsmål, Handslaget och 

begreppet från rektangel till triangel)? Varför slutar flickor att spela fotboll? Hur ser tränarna 

på ett jämställt föreningsliv?   

 

I resultatet har vi valt att presentera materialet efter olika rubriker som framträtt efter 

bearbetning av intervjuerna istället för att följa forskningsfrågorna. Vi anser att detta ger en 

bättre helhetsbild av företeelsen. Initialt i avsnittet väver vi också in våra teoretiska begrepp 

samt analysen av dessa.  

 

Resultatet i denna undersökning visar att fotbollen är väldigt mansdominerad. Detta är en 

fråga som samtliga intervjuade ledare var överens om. Mansdominansen kan ses både utifrån 

ett ledar- och deltagare perspektiv i föreningarna samt hur det ser ut med förebilder och 

publicitet i media.  
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8.1 Genus 

När man talar om genus syftar man till det formade könet. ”Det handlar om kvinnligt/manligt 

som överförda abstraktioner” skriver Hirdman i sin bok ”Genus –om det stabilas föränderliga 

former” (2016, s.16).  Enligt Hirdman är mannen samhällets norm. Allt utgår från mannens 

förmågor och kropp. Enligt bibeln skapades mannen först och kvinnan gjordes först därefter 

av mannens revben. Tillsammans med andra myter, sagoskildringar och i samverkan med 

ekonomiska, politiska och kulturella krafter i samhället har detta förstärkts och format vårt 

sätt att se på kvinnan som underlydande till mannan. (Ibid s. 98) Det manliga står över det 

kvinnliga i en hierarkisk ordning. Hon kallar det för genussystemet. I detta ligger enligt 

Hirdman också en strävan att hålla isär könen, det vill säga inte blanda manligt och kvinnligt.   

 

Fotbollen är en samhällssfär som fortfarande domineras av män. År 2015 fanns det 338 819 

registrerade spelare över 15 år. Av dessa var 87823 damer. (Svenska Fotbollsförbundet 2015) 

Vi tycker oss i resonemang och uttalanden i intervjuerna se hur flickor/kvinnor hela tiden 

ställs mot/mäts/jämförs med pojkar/män i fotbollen. Fotbollen lyder under jämförelsens norm. 

 

”A och a =jämförelsens norm  

Det innebär att det finns ett riktigt/ursprungligt sätt att göra saker på. Det vill säga det 

manliga ”A” och en anpassad variant som kvinnor ”a” får använda sig av. I den här 

modellen passar fotbollen in. Den manliga fotbollen är den riktiga och den kvinnliga en 

anpassad variant.” (Hirdman 2016, s. 26-37)  

 

Man uttrycker med förvåning att flickor har goda tekniska färdigheter. Oj vad bra de är, de 

kan ju! Det är annorlunda att träna flickor säger en annan ledare. Om vi utgår från ”Idrottens 

vills” text om jämställdhet så står det att ”det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön 

att utöva idrott vilket kräver att kvinnlig och manlig idrott värderas likvärdigt och att alla 

resurser fördelas rättvist” (2009, s. 14). Våra intervjuer ger en annan bild. Fotbollen är 

fortfarande en manlig domän. I fotbollens värld är mannen/pojken ”A”, medan 

kvinnan/flickan är ”a” (2016, s. 26-46). Det innebär att ”det finns ett vanligt, ursprungligt 

eller riktigt sätt att vara/göra som män/pojkar gör och en mindre eller anpassad variant som 

kvinnor/flickor är/gör” (Larsson & Johansson 2012, s. 9; Hirdman 2016, s. 26-46).  Fotbollen 

var tidigt en tävlingsidrott för män även om den i vissa länder tidvis varit väldigt populär även 

bland kvinnor. Så populär att man var tvungen att förbjuda den i England eftersom den hotade 

genusordningen. Fotbollen är således en idrott som länge utövats av män men på senare år 
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även av kvinnor. I Sverige är damfotboll accepterad som idrott. Damfotbollen, 

Damallsvenskan och flickfotbollen har egna seriesystem och det finns ett damlandslag. Värt 

att notera är dock prefixet ”dam”. Talar man om Allsvenskan eller landslaget menar man 

givetvis männens fotboll. Den ”riktiga” fotbollen, männens fotboll behöver inget genusprefix. 

Stora ”A” och lilla ”a” (Hirdman 2016, s. 26-46). Fotbollen är således fortfarande en manlig 

domän. Vi anser att genusforskaren Hirdman teori om jämförelsens norm lever kvar. Mannen 

som är ”A”, medan kvinnan är ”a” (2016, s. 26-46). Detta trots RF:s uttalande om att det ska 

finnas lika möjlighet för alla oavsett kön att utöva idrott (Riksidrottsförbundet 2009, s. 14). 

 

8.2 KASAM  

Antonovsky har i sin forskning kunnat visa att människor som upplever att tillvaron är 

begriplig, hanterbar och meningsfull klarar yttre påfrestningar, motgångar och problem som 

måste lösas bättre. Dessa tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är 

av stor vikt för människors känsla av sammanhang  (KASAM). (Antonovsky 1991, s. 38) 

Denna känsla av sammanhang byggs med föräldrarnas hjälp upp redan som barn. (Ibid 1991, 

s. 127 -128). Under tonårstiden fortsätter utmaningarna och med stöd både vid framgång och 

misslyckanden kan individen förhoppningsvis skapa en grund till att uppleva omgivningen 

som begriplig, hanterbar och meningsfull (Ibid 1991, s. 133f.).  

Vi har därför tagit oss friheten att använda Antonovskys begrepp i vår undersökning även om 

sammanhanget är annorlunda. ”Begriplighet ” syftar till i vilken utsträckning man upplever 

att yttre och inre stimuli ter sig förnuftsmässiga, gripbara och strukturerade istället för 

oordnade, oförutsedda och oförklarliga. Erfarenheter formas av utmaningar som upplevs som 

gripbara och förnuftiga. Begriplighet innebär således att det inte finns diskrepans mellan det 

som sägs och det som görs. (Antonovsky 1991, s. 39) ”Hanterbarhet” innebär att man 

förväntar sig ha kapaciteten att klara av utmaningarna man kommer att möta i framtiden. De 

kan komma som en överraskning men de går åtminstone att förklara och ordna. Ett 

misslyckande kan bli en berikande erfarenhet men man förväntar sig att saker och ting 

utvecklas så bra som möjligt. Hanterbarhet skapas när det finns en balans mellan de resurser 

individen besitter och de krav individen ställs inför. (Ibid, s. 39f.) ”Meningsfullhet” kallas av 

Antonovsky för motivationskomponent. Det innebär att det är något som engagerar och berör 

en. Det är värt att investera och engagera sig i fotbollsträningen, kompisarna och ledarna. 

(Ibid, s. 40)  
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Vår analys är att idrotten måste bli bättre på att begripliggöra vilka premisser som gäller för 

uttagningar, ”uppspel” och nivåindelningar. Att som i en förening premiera de spelare som 

”utvecklas tidigt”/”är bäst nu” med en bättre tränare känns både orättvist och obegripligt. Att 

låta alla som vill prova att “spela upp” vilket en förening erbjuder är bra. Det är också viktigt 

att kommunicera och begripliggöra vad som gäller och varför så att spelarna förstår och kan 

hantera och förhoppningsvis finna det meningsfullt att fortsätta spela med sitt lag även om 

man känner att nivån ovanför är för svår. Det handlar precis som ungdomskommittén i en 

förening uttryckte, att se individen och inte bara dennes prestation på plan. Här tycker vi 

Antonovskys teori kring salutogenes är möjlig att att applicera. Att för tonåringar föra ett 

resonemang om hur man mognar olika och att det inte går att förutse prestationsförmåga eller 

talang före puberteten tror vi är fullt möjligt. Det är till och med kanske önskvärt. Det är 

också viktigt att det vi kommunicerar verbalt och icke verbalt är samstämmigt och begripligt. 

I exemplet där man nivåindelar lagen och låter enbart det ”bästa” laget ha den ”bästa” 

tränaren kommunicerar man att alla spelare inte är lika värda. Fotbollen blir inte blir begriplig 

och utvecklande. Varje förening måste fundera över vad man kommunicerar med sitt 

agerande. Kommunicerar man allas lika värde? Belönas träningsflit? Får alla som tränar lika 

mycket samma förutsättningar?  Om individen begriper och kan hantera de kravs som ställs är 

chansen att tillvaron på och runt fotbollsplanen känns meningsfull och man vill fortsätta. Vi 

tror att föreningarna borde ta sig en funderare på vad man vill åstadkomma med icke 

kommunicerad nivåindelning och ”upp spel” i barn- och de tidiga ungdomsåren. Risken är 

stor att man selekterar bort ”talanger som mognar senare” samt också har en stor dos av 

träningsvila. Att våga kommunicera, avstå att alltid nivåindela för att vinna och istället belöna 

träningsvila, utveckling och kamratskap lika mycket som tidig talang tror vi kan medföra att 

fler ungdomar finner en känsla av sammanhang i Österåkers föreningsliv. 

 

8.3 Riktlinjer 

Riksidrottsförbundet har utformat riktlinjer och anvisningar för hur barn och 

ungdomsverksamhet ska bedrivas i föreningar (Ibid 2009; RF 2014). Svenska 

Fotbollsförbundet har utifrån dessa skapat egna riktlinjer i dokumentet ”Spela, lek och lär”. 

Där anger man hur barn och ungdomsverksamhet ska bedrivas inom svensk fotboll. Förutom 

dessa riktlinjer finns ett antal olika satsningar. På direkt fråga kunde ingen ledare namnge 

”Spela, lek och lär” eller något annat dokument/riktlinjer. En av de intervjuade ledarna verkar 

vara bättre insatt i riktlinjerna, trots att man inte namngav dem. Ledaren säger att föreningen 
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tycker de är sunda och nämner att man utifrån dessa i föreningen utarbetat ledarcertifikat, 

policydokument och ledarkontrakt. Att bryta mot ledarkontraktet eller föreningens policy 

medför konsekvenser. Vid ett tillfälle uteslöt föreningen en grupp ledare. De tre andra 

föreningarna nämner inga föreningspolicydokument men tar upp att Stockholms 

Fotbollsförbund kommer ut och erbjuder ledarutbildningar samt att riktlinjerna tas upp vid 

dessa kurser.  

Tre av föreningarna är svävande i sina svar, vet inte eller att många ledare använder det, om 

huruvida föreningarna använder sig av riktlinjerna i sitt sätt att bedriva barn- och 

ungdomsidrott. Ledaren från föreningen med ledarkontrakt och egna 

föreningspolicydokument svarar ett, Solklart ja, på frågan. Den begränsade kännedomen om 

”Spela lek och lär” var oväntad då man i en tidigare studie sett att dokumentet varit allmänt 

känt i föreningar (Kempe-Bergman, Larsson & Redelius 2012, s.50). Två ledare verkar tycka 

att det är Stockholms Fotbollsförbunds ansvar att tillhanda utbildning om riktlinjer. Man tar 

till sig det man tycker passar det egna ledarskapet. Alla ska få vara med/öppet för alla samt 

inte sortera/ingen uppdelning är det som ledarna tror sig minnas från utbildningstillfällena. 

En av ledarna kommenterar att alla lag inte följer riktlinjerna utan nivå indelar och sorterar.  

 

I fotbollens riktlinjer ”Spela lek och lär” anges att varje förening bör utforma ett 

policydokument som ska vara föreningens gemensamma inriktning för alla lag i föreningen. 

Policyn ska vara levande, kännas till och följas av alla medlemmar. Policyarbetet ska driva 

styrelsen samt följas upp, utvärderas och revideras. (Fotbollsförbundet 2014, s. 6) Av de 

intervjuade ledarnas svar verkar det bara som om en förening följer dessa riktlinjer. Vi anser 

att de olika föreningarnas styrelser måste ta ett ansvar för att utveckla föreningsdokument och 

implementera kunskap om dessa på varje nivå i föreningarna. En bidragande orsak till att 

detta inte fungerat kan vara att man anser att det är fotbollsförbundets ansvar och inte riktigt 

vet hur man skall ta tag i frågan.  

 

8.4 LOK-stödet 

För att få ta del av LOK-stödet krävs det att man till Stockholmsidrotten rapporterar in 

deltagarantal från träningar både när det gäller ledare och barn. Stockholmsidrotten berättade 

att en del föreningar uppskattar hur många av de aktiva som deltar på en träning och att de 

sedan använder dessa siffror generellt över året. Att använda sig av en uppskattning för hela 

året som man sedan rapporterar in tycker vi låter orimligt. Det vore intressant att ta reda på 
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om det delas ut mer bidrag än vad det ska, alltså om föreningarna rapporterar in i överkant. 

Med ovanstående information kan man säga att bidraget blir snedvridet och de som kanske 

behöver det som mest blir utan. Vi hörde på en av de mindre föreningarna att ekonomiska 

bidrag är väldigt viktigt: 

 

 Men det är klart, man vill ju ha om man ser det egoistiskt som förening så är det 

  ju viktigt att vi har aktivitet och verksamhet så för att annars försvinner ju  

 stödet, ekonomiska stöd och allting. Och bidrag och sådant man får från 

 kommunen och annat så på sådant vis är det ju viktigt ur ett föreningsperspektiv  

 för att den ska kunna överleva. 

 

8.5 Synen på flickor respektive pojkar 

En tränare tycker sig uppleva att pojkar redan från första börja får prova på fler idrotter och 

nämner innebandy, fotboll och ishockey medan flickor provar på dans simning och ridning. I 

tidig ålder är det föräldrarna som är nyckeln till att man provar på olika idrotter. Ledarens 

observation stämmer med tidigare forskning som visar att pojkar i större utsträckning provar 

på fler idrotter men också idrotter med högre grada av kroppskontakt som ishockey, fotboll 

och innebandy (Larsson & Johansson 2012, s. 25; Fagrell 2000, s. 137).  

En annan utav de intervjuade ledarna uttrycker att barnen redan när de börjar tar med sig 

könsroller in i fotbollen. I två föreningar har man för de allra yngsta årskullarna provat att ha 

mixade lag på träning. För bägge föreningarna innebar det att man förlorade nästa alla flickor 

i åldersgruppen. I de två mindre men också mindre centralt belägna föreningarna fungerar det 

bättre att ha mixade lag även om man också där upplever att flickorna slutar i större 

utsträckning. En ledare för en mindre förening uttrycker att, vi kan inte hålla ett helt flicklag 

och vill inte några flickor vara med så kan vi inte ha ett pojklag heller. Ledaren nämner också 

att det inte finns några fysiska skillnader när de är små, men när de blir äldre blir det desto 

tuffare och flickorna får svårare att hänga med eftersom spelet blir så fysiskt.  

 

Flera ledare tar upp att pojkar har helt andra visioner om sin fotboll. De drömmer om att bli 

proffs och tjäna pengar på sin idrott. Alltså, min dotter har aldrig drömt om att bli 

elitidrottare men bägge mina söner har fortfarande inte gett upp den drömmen.  Ledaren 

påpekar att fotbollen är väldigt könsstämplad och grabbig. Pojkar som spelar fotboll bekräftas 

som ”pojkar” av hela samhället. Det stämmer med forskaren överens med Hirdmans slutsats 
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att genus är något som inte bara berör våra kroppar utan vid allt.  Det genomsyrar världen och 

fyller platser, situationer, tyg, mat, politik, arbete med mer. ”Det handlar om manligt och 

kvinnligt och överförda abstraktioner” (Hirdman 2016, s. 16).  Ledaren fortsätter: 

 

Om män och kvinnor/pojkar och flickor så tror jag att männen/pojkar är mer 

tävlingsinriktade än kvinnor/flickorna och i alla de lag som vi har sett så är det ju 

mammor som är lagföräldrar och tar hand om pysslet och pappor som tränar och 

pressar. 

 

Larsson har i intervjuer med en idrottande pojke och flicka fått fram liknande uttalanden. 

Barnens beskrivningar om pojkar och flickor överensstämmer väl. Flickor beskrivs som vara 

mer sociala och lite karaktärslösa. Pojkar beskrivs som prestationsinriktade och målmedvetna. 

När samma barn däremot beskriver sitt egna personliga förhållningssätt till idrotten skiljer sig 

beskrivningarna åt och det uppstår en relation mellan mig och de andra. För pojken, Markus 

är det ganska oproblematiskt då han är tävlingsidrottare och pojke och därmed faller inom 

ramen. Flickan, Kerstin däremot måste hela tiden förklara att hon inte är som flickor i 

allmänhet. Hon är prestationsinriktad och målmedveten samt har en stark drivkraft att vilja bli 

något. (Larsson 2002, s. 190) En annan forskare, vid namn Fagrell lät barn i 7-8 års ålder 

berätta om vilka idrotter de tror att flickor respektive pojkar helst vill delta i? Flickorna och 

pojkarna är ganska samstämmiga till varandras preferenser. Favoritaktiviteter för flickor är 

ridning, balett, och konståkning och favoritaktiviteter för pojkar är fotboll, ishockey och 

tyngdlyftning. En tredje del av flickorna menar dock att balett är en aktivitet som andra 

flickor vill göra men inte de själva. På motsvarande sätt anser pojkar att tyngdlyftning är 

något andra pojkar vill göra men inte de själva. Fagrell menar att barnen aktivt håller på att 

bygga upp en idealbild av sitt eget och det motsatta könet och att de därmed söker efter 

kännetecken på kön som de kan använda i sin genusbild. (2000, s. 137 ff.) Thedin Jakobsson 

konstaterar i sin studie ”Vilka stannar kvar och varför?” att fotboll, ishockey och innebandy är 

de tre idrotter som är populärast bland pojkar, om man ser till deltagartillfällen. Motsvarande 

idrotter för flickor är gymnastik och ridning. Fotbollen är den idrott som har i särklass flest 

deltagartillfällen. (Thedin Jakobsson 2015, s. 27). 

 

Det finns flera studier som bekräftar flickor som relationsinriktade och pojkar som 

prestationsinriktade. Detta sätt att beskriva flickor och pojkar är dominerande (Larsson 2002, 

s. 190). De ledare vi intervjuat bekräftar denna syn i sina uttalanden. Vid flera tillfällen 
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nämner olika ledare att det sociala är viktigt för flickor medan pojkar är mer tävlingsinriktade 

och prestationsfokuserade. Föräldrar och barn bär således med sig genusföreställningar in i 

idrotten. Det kan kanske vara en anledning till att färre flickor provar på fotboll? De som ändå 

provar kan mötas av tränare som bekräftar eller utmana dessa föreställningar och normer. En 

intressant fråga är huruvida tränarna själva är medvetna om vilka normer de förmedlar? En 

ledare nämner att fler kvinnliga tränare särskilt för pojklagen skulle kunna hjälpa till att 

medvetandegöra mer kring hur man agerar, vad man värderar och vilka normer man 

förmedlar. Ledaren fortsätter med att säga att det förutsätter att man respekterar och värderar 

kvinnliga tränare på samma sätt som manliga. I ledarens förening gjorde man ett experiment 

och lät de kvinnliga tränarna som då tränade flickor (13 år) träna pojkar i motsvarande ålder 

och lät pojkarnas manliga tränare träna flicklaget, för att sedan utvärdera experimentet ur ett 

ledarperspektiv. Både de manliga och de kvinnliga tränarna upplevde att ledarskapet var 

annorlunda beroende på om man tränar flickor eller pojkar. De manliga tränarnas spontana 

reaktion var, oj vad de bra de är, de kan ju! vilket gällde flickornas tekniska färdigheter.  En 

annan ledare från en annan förening instämmer i att det är annorlunda att träna flickor. Han 

menar att det ger mer att träna flickor:  

 

Man får mer tillbaka! Alltså tjejerna där är det så positivt alltihopa, det är sådan energi 

och det finns ingen riktig prestige. De är mer lojala och ödmjuka. 

 

Den kvinnliga ledaren som var med i det tidigare nämnda experimentet uttrycker att, manliga 

ledare har fortfarande fördomar när det gäller tjejer och kvinnor i idrotten. Larsson 

konstaterar att det handlar om hur flickor och pojkar ska vara, bete sig, se ut och vad de ska 

säga. Larsson skriver: 

 

 ”Uppfattningar om kön och idrott utgör inte bara idéer som står i motsats till någon sorts verklig 

manlighet och kvinnlighet eller idrott, utan de blir verkliga i det vi tänker, talar och handlar som om de 

vore verkliga” (Larsson 2002, s. 192). 

 

 I ”Idrotten vill “står det skrivet att ”det är viktigt att ansvaret för utvecklingen delas genom 

att såväl kvinnors som mäns erfarenheter och värderingar som ledare tas tillvara på alla nivåer 

inom idrottsrörelsen” (Riksidrottsförbundet 2009, s. 14).  
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8.6 Föräldrarna 

Thedin Jakobsson har i sin avhandling ”Vilka stannar kvar och varför?” sett skillnader mellan 

de som var kvar i föreningsidrotten vid 16 års ålder jämfört med de som inte var 

föreningsaktiva. De som var kvar i föreningsidrotten presterade bättre i skolan och de hade 

högre betyg i ämnet idrott och hälsa. En annan skillnad mellan grupperna var att de som var 

aktiva i en förening utövande idrott tillsammans med sina föräldrar i större utsträckning än de 

som slutat. Gemensamt för nästan hälften av de som var fortsatte föreningsidrotta var att de 

under sin uppväxt hade utövat tre idrotter eller fler och många tränade flera gånger i veckan 

med hög intensitet. De hade föräldrar som uppmuntrade dem till deltagande och föräldrarna 

var en av anledningarna till att de börjat tidigt, oftast före sju års ålder. Den idrott som de 

ägnade sig åt i senare tonåren hade många börjat utöva senare än vid sju års ålder. (Thedin 

Jakobsson 2015, s. 74) 

 

I vår undersökning nämner en av ledarna att flickor prioriterar skolan framför träningarna i 

större utsträckning än pojkar redan tidigt. Om detta beror på att man personligen satsar mer, 

sämre planering eller att de av samhället/föräldrar väntas ta ett större ansvar för skolarbetet 

vågar vi inte spekulera kring. En fundering är om det kan vara så att man inte har samma 

förhoppning på en framtida karriär inom fotbollen som flicka. Därför blir skolan viktigare? En 

ledare menar att alla barn/ungdomar borde ha tid för 90 minuters träning två till tre gånger i 

veckan.  Ledaren säger, man kan se att de spelare som har engagerade föräldrar kommer i 

större utsträckning på träningarna. Ledaren fortsätter med en önskan om att alla föräldrar i 

större utsträckning stöttade och peppade sina barn till att fortsätta idrotta. Ytterligare en ledare 

poängterar vikten av engagerade föräldrar. Det framkommer också i våra intervjuer att man 

tycker att pojkar verkar ha mer fritid och kan träffas innan träningen för att byta om 

tillsammans och stanna kvar efter för att duscha. En ledare uttrycker att det ger pojkarna 

större förutsättningar till bättre sammanhållning i lagen. Flickorna verkar generellt ha mindre 

fritid och tycker dessutom att duscharna och omklädningsrummen är för äckliga för att byta 

om och duscha i. 
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8.7 Varför slutar flickor? 

8.7.1 Övergångar 

Ingen av föreningarna i Österåker säger sig arbeta aktivt för att behålla flickor eller utvärderar 

sina avhopp.  Tre av föreningarna uttrycker att avhoppen sker i övergången från 7-manna till 

9-manna (12-13år). Det är också vanligt med grupperingar inom lagen. Slutar någon skapar 

det oro i laget och kompisarna börjar fundera över sitt eget deltagande. Ofta hoppar flera 

flickor från samma gruppering av.  I den fjärde föreningen, (samma som arbetar med 

ledarkontrakt och har en föreningspolicy) sker avhoppen något senare, först vid 14-15 år 

uppger ledaren. En tänkbar förklaring till avhoppen är att man då från föreningens sida börjar 

ställa högre krav på spelarna.  I samma förening ser man också att man tappar flickor i 

samband med ”övergångar”. Det vill säga när man slår ihop olika åldersgrupper eller går upp 

till damlaget.  Ledaren upplever att dessa övergångar skapar oro hos spelarna och att tränarna 

inte alltid klarar av att samarbeta utan det går prestige i ledarrollerna:   

    

  Man kommer inte överens helt enkelt. Det är jättetråkigt, spelarna blir lidande  

 och man tappar tjejer som inte känner sig välkomna längre.  

 

8.7.2 Hopslagning och låna upp 

I samtliga intervjuade föreningar är förhållandet mellan flick- och pojkspelare cirka 1:3 eller 

1:4 i. Det gör att allt eftersom flickor slutar tvingas man slå samman åldersgrupper för att få 

ihop tillräckligt många spelare till ett lag. Åldersbundna och hopslagna lag förekommer i 

samtliga föreningar. På pojksidan spelar man i princip alltid i åldersbundna lag men på 

flicksidan börjar man slå ihop lag från 12-årsåldern. Alla föreningar lånar upp spelare till 

äldre lag. I en av föreningarna lät man i fjol 13-åriga flickor (F03) spela i föreningens damlag 

för att få ihop ett lag. Att låta så unga spelare spela i seniorseriespel innebär att man ökar 

skaderisken väsentligt.  En annan förenings ledare reagerade och kontaktade föreningen och 

uttryckte sin oro. På frågan om det är viktigt att ha ett damlag eller till och med prestigefyllt 

får vi inget svar. Dock kvarstår faktum att man lät 13-åringar spela seniorspel. Frågan är vad 

man ville åstadkomma? Damlaget är numera vilande och ledaren från föreningen konstaterar 

att föreningarna i Österåkers kommun måste turas om att ha ett damlag. Det finns bara 

spelare till ett lag. En ledare från en annan förening menar att de hellre struntar i att ha ett 

damlag än att plocka upp så juniora ungdomar till seniorspel. Dessa bägge ledare berättar att 
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deras föreningar vid flera tillfällen försökt att få till ett samarbete på flick- och damsidan för 

att skapa bättre förutsättningar för fotbollsspelande flickor. Dock har föreningsfärger, olika 

viljor och prestige har satt stopp för varje försök. Ändå uttrycker samtliga fyra intervjuade 

ledare sig vara positivt inställda till ett samarbete över de olika föreningsgränserna när det 

gäller flick- och damfotbollen.  

 

8.7.3 Konkurrens 

Vi ställde också den något känsliga frågan om det är så att föreningarna i Österåker 

konkurrerar om flickor på ungdomssidan. Samtliga föreningar svarar definitivt nej på frågan 

om de aktivt värvar spelare från varandra men det framkommer ändå att föreningarna 

kontaktar varandra med förslag om att de få spelare som finns i vissa lag ska komma över till 

den andra föreningen. En ledare menar att det finns en viss konkurrens eftersom om spelare 

inte är nöjda kan de alltid kontakta någon av de andra föreningarna. Ledaren menar vidare att 

föreningarna i Österåkers kommun har en svår situation eftersom man på grund av sitt 

geografiska läge inte kan göra som andra Stockholmsföreningar, det vill säga värva duktiga 

spelare utan istället måste satsa på att behålla.  

 

8.7.4 Oro och avundsjuka 

Att vissa spelar plockas ut och får ”spela upp” i äldre lag skapar oro och avundsjuka mellan 

spelarna berättar en ledare. Detta förekommer både på flick- och pojksidan. En ledare berättar 

om hur ett ungdomslag delas in i olika färger efter hur bra man är. Det bästa laget får den 

bästa tränaren. Inför en säsong kan en ny uttagning göras men det ges aldrig någon feedback 

till ungdomarna annat än att man blir placerad i en viss färg. Träningsnärvaro spelar ingen 

roll. I ”Idrotten vill” skriver man att: 

 

 ”Tonåren är en omvälvande tid, såväl fysiskt som psykiskt och socialt. Hänsyn måste 

tas till att såväl de fysiska som de psykiska förutsättningarna kan variera kraftigt inom 

en åldersgrupp genom att olika ungdomar mognar olika snabbt. Det är därför viktigt att 

ledare inom idrottens ungdomsverksamhet har kunskap om tonåringars utveckling och 

betydelse denna har både på och utanför idrottsarenan.” (Riksidrottsförbundet 2009, 

s. 23).   
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Man menar också att det successivt under tonåren sker en differentiering mellan olika 

idrottsliga ambitionsnivåer. Man börjar tala om breddidrott versus elitinriktad idrott. Dock 

betonar man att gränsen mellan dessa två är flytande. Man skriver också att det före 

puberteten är omöjligt att med säkerhet identifiera de verkliga talangerna. Vidare skriver man 

att det ska finnas plats för alla ambitionsnivåer och initialt bör individens subjektiva 

ambitioner styra. (Ibid, s. 23) Det man således säger är att individens vilja och ambitionsnivå 

ska styra initialt. En tvetydighet är att man talar om breddidrott versus elitinriktad idrott. Som 

om de vore motsatser istället för ett kontinuum. Det är också värt att notera att man i 

Riksidrottsförbundets värld är ungdom under en ganska lång tid, från 13-20 år. Långt ifrån 

alla ungdomar har kommit in i puberteten vid 13 års ålder och vi tror att det finns stora risker 

med att redan vid 13-årsålder börja tala om elitinriktad idrott versus breddidrott samt att tillåta 

selektering och dela in grupper efter prestationsförmåga. Genom att låta spelare ”spela upp”, 

nivåindela lag och träningsgrupper tror vi att man riskerar att förlora de som mognar senare. 

 

8.7.5 Individen 

En annan ledare förespråkar att man istället skall försöka se till de enskilda individerna och 

kommunicera öppet och låta de som vill prova på att spela med äldre lag göra det. Ledaren 

menar att spelarna ofta själva kommer till insikt om att de kanske inte har tillräckliga 

kunskaper just nu, men man måste få prova. Det är förstås svårt. Ledaren säger, jag tror att 

man som ledare inte riktigt orkar ta tag i det på individnivå. Det blir för tungrott.  Vidare 

berättar samma ledare berättar att man för de lite äldre flickjuniorerna i deras förening 

erbjuder fyra träningstillfällen per vecka (två fys. och två fotboll). Man behöver inte gå på alla 

pass men på så sätt får fler flickor en möjlighet att delta åtminstone på ett eller två pass per 

vecka. Det har gjort att man i princip inte tappat några flickor i åldersgruppen.  I samma 

förening har man också valt att för de äldsta flickorna/damerna ha två lag i olika divisioner för 

att kunna erbjuda en bredd och något som passar alla. Kraven är uttalade, kommer man på en 

träning i veckan spelar man i den lägre divisionen. Där får alla vara med och man har inte 

några ambitioner att klättra i divisioner. De som tränar mer och vill satsa får spela i den högre 

divisionen där man ställer större krav på träningsnärvaro. Detta har medfört att några äldre 

spelare som från början bara tränade någon enstaka gång har kommit på att det är roligt och 

valt att satsa mer. När Thedin Jakobsson undersökt varför de unga stannade kvar i 

föreningslivet nämner de att det är själva upplevelsen som är en viktig anledning till 

deltagandet. Ungdomarna beskrev idrottandet som roligt och utvecklande och istället för att 
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nämna tävling och tävlingsframgång som en viktig del så var det gemenskap som dominerade. 

De lyfte även möjligheten att få träna och tävla på en individanpassad nivå utifrån sin egen 

förmåga och ambition som en viktig anledning till att de var kvar. (Thedin Jakobsson 2015, s. 

73 ff.) 

 

Föreningen med alternativa träningsdagar och lag för olika ambitioner har också en 

ungdomskommitté som har till uppgift att jobba för sammanhållning och skapa aktiviteter vid 

sidan om fotbollen. Ungdomskommittén har haft mycket synpunkter på vad förening gör bra 

och mindre bra samt vad de behöver utveckla. De tycker att föreningen måste jobba mer för 

att alla spelare ska bli sedda av sina tränare, att ledarna ska fråga vad man vill med sin fotboll 

samt att man inte ska bli bedömd som person efter hur man presterar. Detta överensstämmer 

väl med ”Idrotten vill” och Thedin Jakobssons avhandling där det betonas att den individuella 

ambitionsnivån är viktig. 

 

8.8 Jämställdhet 

Stockholmsidrotten konstaterar i sin kartläggning att idrotten i Österåkers kommun inte är 

jämställd och syftar då till att färre flickor deltar i de befintliga aktiviteterna. I vår studie och i 

våra intervjuer av ledare inom fotbollen ser vi att det inom föreningarna finns få kvinnliga 

ledare och tränare. Föreningarna uppskattar att 10-15 procent av dessa roller innehas av 

kvinnor. Det är mycket få kvinnliga tränare på pojksidan, men något fler på flicksidan. 

Föreningarna uttrycker också att fler kvinnor är lagledare än tränare. Den obalanserade 

könsfördelningen i föreningen speglar fördelningen mellan aktiva pojkar och flickor och vi 

tror att detta kan ha ett samband. En av ledarna uttrycker att det på tränarsidan är väldigt 

manligt och könssegregerat. Då vi ställde ledarna frågan om de anser att det lyssnas lika 

mycket på kvinnorna som på männen i föreningen så svarar tre föreningar att det görs det, 

men två av föreningarna säger också att det beror mycket på att de kvinnliga representanterna 

är starka individer. I den sista föreningen svarar den kvinnliga ledaren att hon tycker det 

lyssnas mer på männen.  

 

I dokumentet RFs anvisningar för barn- och ungdomsidrotten 2014 så nämner man ingenting 

om att det är viktigt med en jämställd representation i idrotten. Innehållet handlar om 

ledarskap, tävling, delaktighet, rent spel med mera men vikten av en jämställd representation 

av både ledare och barn nämns aldrig, vilket kan tyckas lite märkligt. (Riksidrottsförbundet 
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2014) Dock togs det vid Riksidrottsmötet i maj 2017 beslut om nya jämställdhetsmål. Ett av 

delmålen är att andelen kvinnliga och manliga ledare inom respektive idrott ska uppgå till 

minst 40 procent inom barn- och ungdomsverksamhet på föreningsnivå. Målet ska vara 

uppnådda senast 2025. (Riksidrottsförbundet 2017) Bara en av föreningar kände till RFs 

jämställdhetsmål 40/60 som ska vara uppnått hösten 2017. Trots det har tre föreningar på 

styrelsenivå ha lika många kvinnor som män. Den fjärde föreningen hade fyra män och två 

kvinnor i styrelsen enligt ledaren som intervjuades. Även om man har lyckats med jämn 

fördelning av representanter av båda könen på styrelsenivå och är nöjda med det så arbetas 

det inte aktivt med att rekrytera fler kvinnliga tränare eller ledare. Den ojämna 

könsfördelningen ses även på domarnivån där flickorna är underrepresenterade. En förening 

nämnde att inget av klubbens lag någonsin har haft en kvinnlig domare vid matchspel. Två 

föreningar hade en flicka vardera på domarsidan. Statistiken för svensk fotboll i siffror visar 

att det 2015 totalt fanns 3952 seniordomare varav 225 av dessa var kvinnor (Svenska 

Fotbollsförbundet 2015). 

 

Även på ungdomstränarsidan finns en obalans. Föreningarna uppgav att de har betydligt fler 

pojkar som är och vill bli ungdomstränare. Pojkarna frågar självmant efter uppdrag. Det är 

färre flickor som är intresserade av att bli ungdomstränare. De erbjuder sig inte spontant utan 

måste bli tillfrågade. En ledare nämner att ett mindre ekonomiskt bidrag gör att fler flickor 

tackar ja till uppdraget. Det nämns även att det överlag är svårt för ungdomsledare att ta sig in 

i ”ledarvärlden” eftersom många tränare är ovilliga att lämna över ansvaret och gärna vill 

styra, ställa och peta i varje detalj. Kanske kan det tillsammans med den manliga dominansen 

på tränarsidan göra att det känns ointressant eller till och med oöverstigligt för flickor att vara 

ungdomstränare. En kvinnlig ledare säger:  

 

  Om inga tjejer håller på, då ser man ju att man inte ska vara där. Det syns ju 

 man behöver bara gå dit så går man hem. 

 

8.9 Metoddiskussion 

Vi anser att den kvalitativa metod med intervjuer som vi använt i vår studie har varit väl 

lämpad med tanke på att urvalet varit begränsat och att vi eftersträvade så uttömmande svar 

som möjligt. Nackdelen med att använda sig av semistrukturerade intervjuer är att resultatet 

inte kan generaliseras då urvalsgruppen är liten. Vi inledde med en pilotintervju för att öka 
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tillförlitlighet och för att säkerställa att frågorna utformats på ett begripligt sätt. Att leda 

intervjuer är någonting som kräver en viss färdighet och kunskap om området. Vi valde att 

båda två vara med på varje intervju, en var intervjuledare och den andra kunde inflika och 

ställa kompletterande frågor. Vi upplever att detta ökade tillförlitligheten då vi på så vis 

kunde komplettera varandra vilket vi tror har bidragit till att vi har fått mer uttömmande svar. 

Vissa frågor upplevdes känsliga, men vi tror ändå att vi lyckats fånga de åsikter och tankar 

som de intervjuande ledarna har. Vi upplevde att flera ledare tyckte uppsatsens område var 

viktigt och intressant. 

  

9 Slutsats 

Att besvara frågan om varför flickor slutar spela fotboll är inte enkel. Vi har kommit fram till 

att det finns flera faktorer som kan påverka flickors deltagande. Dessa faktorer är bland andra: 

den manliga dominansen bland ledare och tränare, deras syn på flickfotboll, samhällets syn, 

könsnormer, föräldrars engagemang, nivåindelning och tidigt elitistiskt tänkande. 

  

Bara en ledare är insatt i riktlinjer och styrdokument. Övriga intervjuade ledare verkar tycka 

att det är Stockholms Fotbollsförbunds ansvar att sprida kunskap om riktlinjerna och att dessa 

endast är riktlinjer. Det vill säga att man följer det som passar det egna tankesättet. 

 

Ingen av föreningarna är en jämställd. På styrelsenivå uppnår tre av föreningarna RFs 

jämställdhetsmål, men i övrigt är det en mycket lång väg kvar. Ingen av föreningarna arbetar 

aktivt för att öka jämställdheten.  

 

Vår uppfattning är att flera av ledarna inte verkar fundera över sitt uppdrag eller vilka normer 

de förmedlar. Fotbollen är fortfarande männens domän. Manliga ledare uttrycker förvåning 

över att flickor är tekniskt duktiga. Man talar om flickors utövande som annorlunda, mindre 

prestigeinriktat och mer socialt. Det är inte samma satsning på flickors fotboll och de har inte 

samma karriärmöjligheter inom idrotten.  

 

Trots detta upplever vi att en av föreningarna verkligen jobbar på att förbättra flickors 

förutsättningar. Vi tror att normer, prestige mellan ledare och konkurrens mellan föreningarna 

i Österåker är till stor nackdel för flickorna. Om föreningarna verkligen ville 
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fotbollsflickornas bästa skulle föreningarna samarbeta när flickorna blir äldre för att kunna 

erbjuda flickorna både bredd och ”satsning” och ett långsiktigt deltagande i föreningsidrotten.  

 

Ett sätt att styra föreningars satsningar på jämställdhet skulle kunna vara att styra 

fördelningen av LOK-stödet så att flickors deltagande uppmuntras.  

 

10 Framtida forskning 

Fler studier kring flickors uppfattningar om föreningsidrott, varför de deltar i sin idrott och 

deras syn på tränare samt ledare skulle behövas. Det hade varit intressant med en 

observationsstudie för att undersöka om ledarstilar skiljer sig åt beroende på om man leder 

flickor respektive pojkar. Vidare skulle det även vara intressant att genomföra en studie där 

flickor som hoppar av föreningslivet intervjuas. Andra aspekter som kan undersökas är 

effekter av tidig nivåindelning och hur det upplevs av de aktiva. Kan man ställa högre kvar på 

föreningarna att arbeta med jämställdhet genom att styra fördelningen av LOK-stödet? 
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Bilaga 1 Litteratursökning 
 
Syfte och frågeställningar: Syftet med undersökningen är at ta redan på hur ledare och 
tränare ser på flickfotbollen i Österåker. Studiens frågeställningar är: Varför slutar flickor 
att spela fotboll? Hur ser tränare och ledare på styrdokumenten och riktlinjerna (”Idrotten 
vill”, ”Fotbollens spela, lek och lär”, RF:s jämställdhetsmål, Handslaget och begreppet från 
rektangel till triangel)? Hur ser tränarna på ett jämställt föreningsliv?   
 
 
Vilka sökord har du använt? 
Föreningsidrott, idrottsförening, kön och idrott, idrott och genus, avhopp föreningsidrott, 
varför slutar flickor idrotta, genus, elitism, breddidrott, jämlikhet, fotboll, ungdomsfotboll, 
flickfotboll, riktlinjer, Idrotten vill, fotbollsskador unga flickor, domare, ledare, tränare, 
ungdomsledare, genusteori, KASAM 
 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, Diva, google, PubMed, Riksidrottsförbundet, Svensk idrott 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
GIH:s bibliotekskatalog: Genus 
GIH:s bibliotekskatalog: Föreningsidrott 
GIH:s bibliotekskatalog: Idrotten vill 
Riksidrottsförbundet: Jämställdhet 
Riksidrottsförbundet: Ungdomsidrott 

 
Kommentarer 
Vi har hittat mycket material via litteraturlistor och med hjälp av vår handledare som själv 
forskat på området föreningsidrott och har kollegor som även berört ämnet i sin forskning. 
FoU-rapporterna hos Riksidrottsförbundet har varit till mycket hjälp, dels med källor men 
också med fakta och inspiration. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

Bilaga 2 Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 
 
1. Berätta lite om dig själv och ditt idrottsengagemang. Hur länge har du varit aktiv i 

föreningen och i vilken/vilka roller? 
 

Riktlinjer 
 
2. Känner du till svensk idrotts och/eller Svenska Fotbollsförbundets övergripande riktlinjer? 
 
3. Om ja,  a) Vad är din uppfattning om dessa? 

b) Överensstämmer de med föreningens sätt att bedriva barn och     
ungdomsidrott? 

 
4. Anser du att flickor/kvinnor deltar med andra motiv än pojkar/män? (Om ja utveckla, om 

nej stäm av de gemensamma motiven)? 
 

5. Anser du att flickor/kvinnor kräver en speciell ledarstil i jämförelse med pojkar/män? (Om 
ja, utveckla, om nej stäm av att de arbetar på samma sätt) Är villkoren de samma för 
pojkar och flickor i er förening? 
(Hur lägger ni upp arbetet med/träningen/ledarskapet för flick- respektive pojklagen?)  
 

 
Österåker 
 
6. I Stockholmsidrottens genomgång av LOK-stödsrapporteringen för Österåkers kommun 

har det framkommit att färre flickor deltar i idrottsföreningar, de "peakar" redan vid 11 år 
och de som fortsätter slutar tidigare än i andra kommuner. 

 
a) Vad tror du det kan bero på? (utvärderar ni varför?) 
b) Hur ser fördelningen av pojk -respektive flicklag ut i er förening?  
Kan en anledning vara att fotboll anses som mer manligt?  
(Ålders-grupper och lag?) 
(övergång junior till dam) 

 
7. När anser ni avhoppet bland flickor är som störst i er förening? Jobbar ni för att behålla 

flickor och minska avhoppen? Vad mer skulle ni kunna göra? Är det mer prestige för en 
förening att ha pojklag/herrlag?  
(vad är viktigast? Att ha barn i alla åldrar, jämnare fördelning mellan kön m.m.)  
(Är vissa lag/kön viktigare?) 
(tycker du det är värdefullt att eventuellt lägga ner lite mer arbete på att behålla 
flickorna?) 

 
8. Upplever ni att det är konkurrens om yngre respektive äldre flickor inom kommunens lag 

och/eller med lag från andra kommuner? 
 

9.  Skulle det vara möjligt/tillföra något att samarbeta om gemensamma åldersbundna 
flicklag på ungdomssidan? 
 



 

10. Vad är det i er förening som göra att pojkar/mäns deltagande inte behöver samma 
satsning? Har man olika förväntningar på pojkar respektive flickor? 
 

11.  Skulle det vara möjligt för flickor och pojkar att träna tillsammans? Skulle man 
kunna/riskera vinna/förlora/lära/utveckla något? 
 

Jämställdhet 
 

12.  I många föreningar finns det en manlig överordning och fotbollen är inget undantag. Är 
jämställdhet en fråga ni aktivt arbetar med i er förening? (Ge exempel) 

 
a) Hur ser könsfördelningen ut på ledar-/tränar-/ungdomstränar-/domare/styrelsenivå 

i er förening? 
 

b) Om ojämnställt, kan det påverka tjejers idrottande? Lyssnas det mer på männen i 
förningen? (tycker du att ni i er förening borde satsa mer på kvinnliga förebilder?) 

 
13. Känner du  till svensk idrotts (RF) målsättning om jämställdhet  som ska vara uppnått 

hösten 2017? (Idrottslyftet) 
 

14.  Anser du att er förening är utformad så att så många som möjligt kan vara med och 
idrotta så länge som möjligt? 
 

15. Känner ni till RF:s projekt från triangel till rektangel? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      



 

Bilaga 3 Informerat Samtycke 
      2017-04-11 

Information om studien: Studien är en C-uppsats på GIH. Studien utgår från 

Stockholmsidrottens sammanställning av det Lokala Aktivitetsstödet (LOK) i vilket det 

framkommit att idrotten i Österåker inte är jämställd. Färre barn deltar i föreningsidrott än i 

andra Stockholms kommuner och de som deltar slutar tidigare. Speciellt flickor. Endast 39 

procent av de som idrottar mellan 7 och 20 år är flickor. (Utvecklingsplan Österåker 2016). 

Stockholmsidrotten har påtalat att dessa siffror är anmärkningsvärda och tycker att Österåkers 

kommun bör undersöka varför det ser ut som det gör? 

Studiens syfte är därför att undersöka varför/om föreningsidrotten i Österåker inte är 

jämställd? Studiens frågeställningar är: Kan man se några skäl till att flickor slutar spela 

fotboll i Österåkers fotbollsföreningar? Känner man till riktlinjerna ”Idrotten vill”, 

”Fotbollens spela, lek och lär”, RF:s jämställdhetsmål, Handslaget och begreppet från 

rektangel till triangel? Arbetar man aktivt för ett jämställt föreningsliv inom respektive 

fotbollsförening?  

För att undersöka dessa frågeställningar har vi med hjälp av Lottie Skarsstedt som är 

ungdomslots på Österåkers kommun kontaktat en tränare/ledare från varje förening i de sex 

olika fotbollsföreningarna i Österåker för en intervju. Målsättningen är att intervjua en 

ungdomsansvarig tränare/ledare från varje förening. Intervjuerna kommer endast att användas 

i samband med C-uppsatsen. Ansvarig huvudman är GIH. 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Du har när som helst rätt att kontakta 

oss och ställa frågor om det är något du undrar över. Uppgifter om medverkande personer 

kommer att ges största möjliga konfidentialitet. Det innebär att inga personuppgifter kommer 

att publiceras och data och/ eller personuppgifter förvaras otillgängligt för obehöriga. 

Samtycker du till att delta i studien? 

 

Kontaktuppgifter: 

Anneli Jernhall, telefon: 072-332 03 13, mail: anneli.jernhall@student.gih.se 

Elin Rosén, telefon: 070-7196710, mail: elin.rosen4440@student.gih.se   



 

Bilaga 4 Mailförfrågan till förening 

 

Hej XXX,     2017-04-06 
 
Jag heter Elin Rosén och studerar Idrott och hälsa på Gymnastik- och idrottshögskolan i 
Stockholm. Jag och min klasskamrat Anneli Jernhall har precis påbörjat vår C-uppsats där vi, 
efter att ha tagit del av rapportering från Stockholmsidrotten, valt att fokusera på flickors 
deltagande i föreningslivet. I Stockholmsidrottens genomgång av LOK-stöds rapporteringen 
för Österåkers kommun har det framkommit att färre flickor deltar i idrottsföreningar, de 
"peakar" redan vid 11 års ålder och de som fortsätter slutar tidigare än i andra kommuner. 
Fotboll är en stor sport som är populär både bland flickor och pojkar och då vi har begränsat 
med tid för vår uppsats har vi valt att lägga fokus på de fotbollsföreningar som finns i 
Österåker. Vi vet att även kommunen intresserar sig för frågan varför det ser ut som det gör 
med flickors deltagande i just Österåker. Efter att ha varit i kontakt med Lottie Skarstedt på 
kommunen så blev vi tipsade om att kontakta dig. Vi skulle väldigt gärna vilja träffa dig för 
en intervju gällande arbetet inom er förening och undrar nu om du har möjlighet att ställa upp 
på detta? Intervjun tar ca 60 minuter och kommer endast användas i samband mer vår 
uppsats, inte i andra sammanhang. Du har när som helst rätt att avbryta intervjun och 
uppgifter om dig kommer ges största möjliga konfidentialitet och förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem. Vi kommer heller inte skriva ut ditt namn i uppsatsen.  
Givetvis berättar vi mer när vi ses och tveka inte att återkomma med frågor. 
 
Tack på förhand! 
Elin Rosén 
 

 


