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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att ta reda på hur olika unga kvinnliga fotbollsspelare upplever att deras 

självkänsla påverkar deras agerande i grupper. Frågeställningarna var: 

• Vad upplevs främja/hämma självkänslan hos individerna under idrottsaktiviteterna med 

laget? 

• Vilket/vilka beteenden upplever deltagarna visar på bra/dålig självkänsla? 

• Hur påverkas den prestationsbaserade självkänslan av mot- och medgångar samt 

konflikter som det egna laget kan hamna i?  

• Hur ser deltagarna på den egna gruppen i förhållande till SIT (Social Identitets Teori) 

(Tajfel 1974) där individer har en tendens till att nedvärdera andra grupper och skilja 

den egna gruppen från andra? 

Metod 
För att undersöka detta genomfördes intervjuer med fyra unga damfotbollsspelare från en 

förortskommun till Stockholm. Intervjuerna genomfördes individuellt med varje individ på en 

avskild plats som deltagarna själva fått välja. Svaren i intervjuerna analyserades och 

kategoriserades för att besvara frågeställningarna.  

Resultat 

Det framkom att individerna upplever att interaktion med andra tyder på bra självkänsla och att 

motsatsen, att dra sig undan, visar på dålig självkänsla. Deltagarna upplevde att de själva 

påverkade gruppen och att gruppen påverkade dem. Personer i omgivningen upplevdes påverka 

självkänslan positivt framförallt genom att bekräfta varandra eller genom att vara ett stöd och 

ge råd, men också negativt genom att ignorera. Deltagarna hade olika upplevelser av hur 

medgångar, motgångar och konflikter påverkade laget. Alla deltagarna i studien hade vid något 

tillfälle jämfört sitt lag med ett annat, vilket de gjort i syfte att stärka sig själva genom den egna 

gruppen.   

Slutsats 

Denna studie ha visat att deltagarna i studien upplever att deras självkänsla påverkar deras 

beteende i en del situationer och grupper och att den inte påverkar i andra grupper och 

situationer. Studien visar också att gruppen kan påverka deltagarnas självkänsla. Vad som har 

betydelse för vårt agerande är både vår självkänsla, vår sociala identitet, hur väl vi identifierar 

oss med gruppen och hur gruppmedlemmar påverkar vår självkänsla. Därför är det svårt att 

säga att ett visst beteende och en viss självkänsla bestämmer hur vi agerar. Det är individuellt 

hur detta upplevs.  
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1 Inledning  

1.1 Introduktion  

 

I dagens samhälle läggs mer och mer fokus på människors hälsa. The World Health 

Organisations (WHO) definition av hälsa är att det är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande (Medin & Alexanderson 2009, s. 65). Fysisk aktivitet har givits en av de 

större rollerna och denna har visats ge effekter på alla tre delarna av hälsa (FYSS 2003, 

s.251). En hälsopedagog kan arbeta med människor, träning, kost, livsstilsförändring, mental 

träning, med mera, allt som är relaterat till området hälsa, idrott och välbefinnande. Vid 

deltagande i en idrottsaktivitet, livsstilsförändring eller liknande kan det vara viktigt att 

individen som skall genomföra detta tror på sig själv och tror att hans/hennes kapacitet är 

tillräcklig för att klara av uppgiften. Huruvida en individ tror på sig själv eller inte kan vara 

påverkat av hur dennes självkänsla ser ut. En individ med låg självkänsla är rädd för att 

misslyckas och kan ha svårt att tro på sig själv i situationer som ställer krav på honom/henne 

(Hassmén 2003, s.127 ff).  Självkänsla är en mycket viktig del av vår identitet. Den är viktig 

både för vår utveckling och vår överlevnad (Lindwall 2011, s.28).   

 

Självkänslan påverkar oss i mångt och mycket, även när vi befinner oss i grupper. Genom 

hela livet ingår vi i olika grupper. Alla grupper ser olika ut beroende på vilka individer som 

ingår samt på grund av att vi alla är olika.  De finns flera olika typer av grupper, exempel på 

olika grupper kan vara familjen, skolklassen, idrottslaget och arbetsgruppen. (Svedberg 2003, 

s.15). Det skulle kunna vara så att en individ med låg självkänsla blir ännu mer rädd att 

misslyckas i situationer där han/hon skulle kunna bli granskad av andra. Det kan också vara så 

att när en individ tillhör en grupp så ger det en viss psykologisk tillfredställelse, att det kan ge 

individen en identitet och positiv självkänsla. (Hassmén 2003, s.223).  

 

Föreningsverksamheten inom idrotten är utbredd över hela Sverige. På riksidrottsförbundets 

hemsida kan man läsa att det finns platser i Sverige där antalet medlemmar i idrottsföreningar 

är större än antalet mentalskrivna på samma plats (Riksidrottsförbundet 2012-02-16). Här 

finns det många olika grupper som individerna kan tillhöra: föreningen, laget, smågrupper 

inom laget och så vidare. De personer som ingår i laget delar ett gemensamt intresse, 

idrottsaktiviteten, som utövas. Hassmén ger ett exempel som tydligt visar hur det 
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gemensamma intresset ger en grupptillhörighet där samarbete är viktigt: ”Ett konkret exempel 

på en väldefinierad grupp är ett fotbollslag. Spelarna förenas genom att de har gemensamma 

målsättningar (bland annat att vinna matcher). De är beroende av varandra för att uppnå sina 

mål, t ex genom att delta i träningarna och samspela under matcher. [---] Den kanske 

viktigaste faktorn hänger dock samman med hur den enskilda individen ser på sin medverkan 

och den eventuella grupptillhörigheten.” (Hassmén 2003, s. 222). Det är flera faktorer som 

avgör om och hur en individ tillhör en grupp. Då självkänsla är en viktig del av oss som vi 

strävar efter att behålla och stärka kan både gruppen och självkänslan påverka hur vi agerar i 

en grupp (ibid 2003, s.129). 

 

En hälsopedagog arbetar med människor, både enskilt, i grupp och i situationer som kräver 

motivation och livsstilsförändringar. Då självkänslan påverkar alla människor olika är det 

viktigt för en hälsopedagog att förstå vad självkänsla är, hur olika det kan påverka individer 

och framförallt att olika individer upplever självkänsla på olika sätt, samt att självkänslan kan 

påverka oss när vi interagerar i grupper. Denna studie vill belysa hur unga damfotbollsspelare 

ser på självkänsla och hur den påverkar dem när de befinner sig i sitt fotbollslag.  

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Självkänsla 

Självkänsla är utvärderandet av självet (Lindwall 2011, s.29), hur individen uppfattar sig själv 

och vem han/hon är. Självkänslan är en viktig del av oss och den påverkar oss i vårt dagliga 

liv. Utvecklingen av vår självkänsla sker i framförallt barn- och ungdomsåren, och blir sedan 

mer stabil och svårare att påverka i vuxen ålder. Det finns flera faktorer som är med och 

formar vår självkänsla. Exempel på faktorer är föräldrar, vänner, lärare med flera. (Hassmén 

2003, s.129).  

 

Det finns flera olika instrument för att bestämma självkänslan hos en individ. Det vanligast är 

att låta individer fylla i en form av självskattningsformulär. Exempel på sådana är Rosenbergs 

Self-esteem Scale (Lindwall 2011, s.74) och Coopersmith Self-esteem Inventory (Lox, Martin 

Ginis & Petruzzello 2006, s.219). Vid mätningar av självkänslan ger de olika 

svarsalternativen i testen oftast olika poäng (vanligt med svarsalternativ 1-5 där 1 brukar stå 
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för inte alls och 5 står för mycket/ofta). Generellt så gäller regeln att högre poäng är mer 

positiv och högre självkänsla. (Lindwall 2011, s.30). 

 

I litteraturen stöter man på många olika typer av självkänsla. En typ som återkommer är 

Global självkänsla. Lindwall beskriver den globala självkänslan som en övergripande bild av 

vår självkänsla. Men det finns många åsikter om hur global självkänsla skall formuleras i 

litteraturen. Lindwall skriver om hur vissa menar att global självkänsla berör de kognitiva 

processerna, hur individen ser på sig själv. Han tar även upp att andra forskare ser den globala 

självkänslan som mer kopplad till känslor. (2011, s.30).  

 

Två andra typer av självkänsla som det skrivs om i litteraturen är bas-självkänsla och 

prestationsbaserad självkänsla (Hassmén 2003, s.127ff). Bas-självkänslan beskrivs som den 

grundläggande självkänslan som är vår självacceptans och uppskattning. Den 

prestationsbaserade självkänslan påverkas av olika situationer och andra människor mycket 

lättare än vad bas-självkänslan gör. Prestationsbaserad självkänsla påverkas av vår strävan 

efter framgång och acceptans av andra. De här två delarna har gjort det möjligt att identifiera 

fyra olika varianter av självkänsla (ibid, s. 127 ff). Den första som kan identifieras innebär att 

en person som har hög bas-självkänsla och hög prestationsbaserad självkänsla oftast har ett 

stort behov av att prestera, och vid ett misslyckande hotas inte självkänslan. Den andra är en 

person med låg bas-självkänsla och hög prestationsbaserad självkänsla som oftast har ett stort 

behov av att prestera. Ett misslyckande skulle inte vara bra för hans/hennes självkänsla vilket 

gör att de upplever en stark oro för att misslyckas. Den tredje är en person med hög bas-

självkänsla och låg prestationsbaserad självkänsla, den här personen har inte ett lika stort 

behov av att prestera. Den fjärde är en person med låg bas-självkänsla och låg 

prestationsbaserad självkänsla som inte har ett stort behov av att prestera, men upplever ändå 

en oro för att misslyckas. Troligtvis kommer den här personen att undvika jobbiga och 

utmanande situationer för att han/hon är rädd att misslyckas. Exempelvis skulle han/hon 

undvika att vara den som bli uttagen till att lägga en straff under en match på grund av rädslan 

att missa.  

 

1.2.2 Grupper  

Människan är ett flockdjur som sägs ha ett behov av samhörighet med andra (Wilhelm 2008, 

s.45). Troligtvis har vi detta behov för att regelbundna positiva möten med andra människor 
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resulterar i positiva känslor, gemensamma intressen, erfarenheter och generera vänskapsband 

och grupper som kan ge bland annat trygghet och motivation. Behovet vi har av gemenskap 

påverkar både våra tankar och våra känslor. (Lindwall 2011, s.129) Det finns olika 

definitioner av vad en grupp är. Ett exempel är: ”En grupp existerar när två eller flera 

människor definierar sig själva som gruppmedlemmar och när gruppens existens erkänns av 

åtminstone en annan individ.” (Svedberg 2003, s.14). Upplevelsen och känslan inför att vara 

en del av en grupp kan vara både glädjande och skrämmande. Att få sin självbild bekräftad av 

andra är inbjudande men risken att misslyckas eller att andra skall bli arga på en kan upplevas 

som otäckt (ibid, s.157).  

Grupper kan förekomma i olika sammanhang, typer och storlekar och även vara mer eller 

mindre trivsamma att vara en del av. Olika grupper påverkar oss på olika sätt. Varför och hur 

beror ofta på relationen vi har till de andra i gruppen. Ett exempel på en mycket viktig grupp 

för oss är en primärgrupp. En primärgrupp är mindre grupp med nära personliga relationer. 

Exempel på dessa är familj och nära förhållanden. Denna typ av grupp brukar sägas vara 

varaktiga och det är vanligt att man föds in i dem. Individerna i primärgruppen har ofta en 

viktig del i individens identitet. (Svedberg 2003, s.15).  

Sekundärgrupp är ett annat exempel på en typ av grupp som också påverkar individen, om än 

inte lika starkt som en primärgrupp (ibid 2003, s.15). Svedberg beskriver att i en 

sekundärgrupp så är inte relationerna lika nära som i en primärgrupp men att de fortfarande 

kan vara betydelsefulla för individerna i på olika sätt. I en sekundärgrupp kan individerna ha 

en gemensam målsättning, likartad social status med mera. Exempel på sekundärgrupper kan 

vara fotbollslag, skolklasser, organisationer och föreningar. (2003, s.15) 

 

1.2.3 Social Identitet 

”Det har föreslagits att en persons upplevelse av vem han eller hon är (jaget eller identiteten) 

har två primära källor: en personlig och en social, […].” (Hassmén 2003, s. 186). Han 

beskriver hur den personliga identiteten innehåller vår jagbild och vår självkänsla och att det 

som värderar vår jagbild är just självkänslan. Vår sociala identitet har en stark koppling till de 

grupper vi tillhör och/eller vill tillhöra. Grupper med hög status ger även de som tillhör 

gruppen hög status. Det är även vanligt med en överskattning av den egna gruppen för att höja 

statusen hos sig själv samt att nedvärdera andra grupper i samma syfte. (2003, s.186). 

Grundaren av Social Identity Theory (SIT) Henri Tajfel beskriver vår sociala identitet som 

den del av en individs självbild som kommer av hans/hennes kunskap om sitt medlemskap av 
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en grupp (eller grupper) tillsammans med den känslomässiga betydelsen som 

gruppmedlemskapet har för individen. (1974, s. 69). Social Identity Theory beskrivs av 

Egidius som att vi människor har ett stort och viktigt behov av en positiv självkänsla och att 

vi gärna gör den starkare genom att identifiera oss med grupper som har egenskaper som vi 

tycker om. Därför är det vanligt att överdriva skillnaderna som finns mellan sin egen grupp 

och andras. (2005, s.638). Ett exempel på detta inom fotbollen skulle kunna vara i en intervju 

med spelaren Johan Guidetti på svenskfotboll.se om en match under 2010, där han säger: ”Vi 

visar att vi är bäst i stan och där ska vi stanna.” (Svensk fotboll 2012-03-06).  

  

1.3 Forskningsläge 

Mycket av dagens forskning inom området självkänsla är kvantitativ och inriktad på att 

bedöma individens faktiska självkänsla. Det svåra med att mäta den är att det finns flera olika 

dimensioner och därför är resultatet i existerande forskning mycket varierande. Inom området 

självkänsla och interaktioner i grupper finns det en del forskning; denna är också övervägande 

kvantitativ i form av självskattningsformulär, men det finns även forskning som använder sig 

av gruppintervjuer och grupp- problemlösning med mera. 

  

Som nämnts ovan syftar vårt beteende med andra människor till att bevara vår självkänsla 

(Egidius 2005, s. 638). DeCremer (2001) berör området självkänsla och hur denna kan 

påverkas av grupper och favorisering av den egna gruppen. Detta kopplar han ihop med SIT. 

DeCremer gjorde två undersökningar i sin studie. Deltagarna var både män och kvinnor i 

mindre grupper (N = 43-49). Kortare självskattningsformulär användes för att samla in data 

om deltagarnas situationsspecifika självkänsla, innegrupps favorisering och 

gruppsamhörighet. I bakgrunden till studien tar han upp att forskare tidigare föreslagit att man 

ska mäta den självkänsla som utgår från en persons sociala identitet istället för den personliga 

identiteten (2001, s. 390 f). Detta för att självkänslan som utgår från den sociala identiteten 

och den personliga identiteten inte alltid är den samma och påverkar oss olika. De två 

undersökningarna i studien resulterade i liknande resultat. Resultaten visar att personer med 

hög social självkänsla visade mer favorisering till den egna gruppen än de med låg social 

självkänsla. Studierna visar även på att individer med hög offentlig social självkänsla var 

tryggare i sin sociala identitet och var mer motiverade till att utveckla sitt sociala själv. Det 

visas även att individer med låg social självkänsla troligtvis inte känner sig lika säkra och 

därför försöker att skydda sig själva. (DeCremer 2001, s. 392 ff). 
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Studierna kring självkänsla och gruppsamhörighet har visat på ett varierande resultat. Long 

och Spears tror att detta beror på att olika typer av självkänslan mäts, de tror även att det finns 

en koppling mellan självkänslan och SIT (1998, s.913f). I denna studie av Long och Spears 

undersöktes relationen mellan självkänsla (som utgår från både personlig och social identitet), 

och en jämförelse på både interpersonlig nivå och intergrupp nivå. Båda typerna av 

självkänsla mättes med självskattningsformulär samt genom att deltagarna genomförde två 

brainstorming uppgifter varav en i grupp. Detta gjordes på 63 studenter från ett universitet, 18 

män och 45 kvinnor. Resultatet på studien visar att individens motiv till identitetssökning har 

en viss påverkan på intergrupp nivå. Författarna sammanfattar med att det fortfarande vid 

tidpunkten av denna forskning fanns mycket stridigheter kring hur relationen mellan 

självkänsla och intergrupp skillnader skulle formuleras. Då deras resultat visat på olika 

effekter av personlig och social självkänsla trycker Long och Spears på att det är viktigt att 

skilja på dessa två (1998, s.929). Denna studie visar att det är svårt att fastställa om det är den 

personliga självkänslan eller om det är den sociala självkänslan som påverkar oss i grupper.  

 

Studier har visat att fysisk aktivitet påverkar vår självkänsla. Fysisk aktivitet ger i allmänhet 

en positiv effekt på vår hälsa, samt att den ger den största effekten på grupper som har mest 

att vinna på att utöva fysisk aktivitet. (Lox, Martin Ginis & Petruzzello 2006, s. 224). Att 

fysisk aktivitet skall vara bra för den fysiska hälsan är allmänt känt, men vid regelbunden 

aktivitet kan den också påverka självkänslan positivt (FYSS 2003, s. 251). Den positiva 

kopplingen mellan fysisk aktivitet och självkänsla, och hur självkänslan påverkas av fysisk 

aktivitet i grupp, är en utveckling på detta som bör utvärderas ännu mer.   

 

Vid fysisk aktivitet befinner vi oss ofta i någon form av gruppkonstellation. McDonough och 

Crocker (2005) genomförde en studie där de utvärderade verktyg som kan användas för att 

undersöka samband mellan självuppfattning, vänskapskvalitet i idrotten, självkänsla och 

idrottsengagemang hos unga tjejer som deltar i lagidrotter (227 stycken med en ålder mellan 

11 och 14 år). Ett av verktygen som de analyserade var Sport Friendship Quality Scale (Weiss 

& Smith 1999). McDonough och Crocker föreslår att det finns en koppling mellan nära 

relationer och motivation för idrottsdeltagande hos flickor, men att det ännu inte är säkerställt 

och behövs fler studier för att kunna fastställa detta. Att utvärdera detta är av stor vikt för att 

öka kunskaperna om vad som motiverar unga tjejer till aktivitet och på vilket sätt 

gruppdeltagarna kan öka motivationen, samt hur detta påverkar självkänslan.  
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Pedersen och Seidman inleder sin artikel om lagprestationer och självkänsla med att skriva att 

det ofta rapporteras att det bland unga kvinnor och flickor förekommer låg självkänsla, 

speciellt under tonåren (2004, s. 412). I bakgrunden till deras studie tar de upp att deltagande i 

idrott är associerat med en förbättring av självkänslan hos unga. De tar även upp att 

gruppklimatet är viktigt för självkänslan. Pedersens och Seidmans syfte med studien var att 

testa hypotesen att större prestationer i lagidrott i tidig ålder (då många tjejer slutar med 

lagidrotter) skulle kunna öka deras självutvärdering i idrottssammanhang. Det här skall ha en 

varaktig positiv effekt på tjejers globala självkänsla (2004, s.414). Studien genomfördes på 

247 flickor med en medelålder på cirka 13 år. Resultatet i studien visade på att lagprestationer 

i tidig ålder kunde öka självkänslan, samt gav en positiv effekt på gruppsammanhållningen. 

Det visade sig också att förhållandet mellan prestation och självkänsla delvis förmedlade 

flickornas uppfattning om kompetens och intresse för idrotten (ibid, s. 419). Den här studien 

visar att prestationer kan öka självkänslan men att även hur tjejerna ser på sig själva och deras 

kompetens har betydelse för prestationen.  

 

Hunter med flera diskuterar i sin artikel om att på gruppnivå blir vår sociala identitet mer 

framträdande och att vi då tenderar att definiera och utvärdera oss själva mer utifrån den än 

vår individuella identitet. Därför är det svårt att använda mätinstrument för självvärde för att 

bedöma aspekterna av hur självet associeras med en viss social identitet. Han tar även upp att 

forskare har börjat leta alternativ till denna mätmetod för att utvärdera den sociala identiteten 

som härrör från självkänslan. Detta har gjorts och bland annat har Luthanen och Crocker 

utvecklat ett mätinstrument för kollektiv självkänsla (Collective Self-Esteem Scale, Hunter et 

al. 2004, s.60). I artikel presenteras en studie som genomfördes för att undersöka kopplingen 

mellan partiskheten till den egna gruppen och den områdesspecifika självkänslan. Författarna 

kom fram till att social identitet som härrör från självkänsla förblir en viktig variabel som kan 

både påverka och påverkas av den egna gruppen (ibid 2004, s. 78).  

 

I bakgrunden till en studie av Krane och Barber skriver de att definitionen av kollektiv 

självkänsla är känslan av självvärde som härrör från gruppmedlemskap. Den kollektiva 

självkänslan härrör i sin tur från vår sociala identitet och denna interagerar med självkänslan 

för att motivera vårt beteende. I artikeln kan man också läsa att eftersom vår sociala identitet 

har en stark koppling till vår självkänsla så kan vissa individer bli väldigt beskyddande av den 

egna gruppen. (2003, s.332). 
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I en review-artikel av Ellemers, Spears och Doosje utvärderas självet och identiteten genom 

att betrakta olika förhållandena som kan påverka grupper som människor tillhör. Författarna 

hävdar att ur ett socialt identitets perspektiv så kan både gruppens engagemang och gruppens 

funktioner i sociala sammanhang vara avgörande bestämmande faktorer vid inflytande på den 

centrala identiteten. (2002, s.161). De skriver också om att de har visat hur ett starkt 

engagemang till gruppen visar att sannolikheten till att en viss (social) identitet blir viktig för 

individen påverkas av bland annat, vilka känslomässiga eller beteendemässiga reaktioner som 

samverkar med relevanta sociala sammanhang och perspektiv av självet som är säkra eller 

hotade.    

 

Större delen av den existerande forskningen kring självkänsla och social identitet är 

kvantitativ. Forskningen är inriktad på att mäta självkänslan och den sociala identiteten hos 

deltagare via olika självskattningsformulär. Tidigare forskning har visat att vår självkänsla 

påverkar vår sociala identitet och även tvärtom. Det är därför svårt att mäta hur självkänslan 

påverkar en individ i en grupp. Denna studie vill börja fylla denna lucka genom att ta reda på 

hur individerna själva upplever detta i sitt lag genom en kvalitativ ansats. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på hur olika unga kvinnliga fotbollsspelare upplever att deras 

självkänsla påverkar deras agerande i grupper. 

1.5 Frågeställningar 

• Vad upplevs främja/hämma självkänslan hos individerna under idrottsaktiviteterna 

med laget? 

 

• Vilket/vilka beteenden upplever deltagarna visar på bra/dålig självkänsla? 

 

• Hur påverkas den prestationsbaserade självkänslan av mot- och medgångar samt 

konflikter som det egna laget kan hamna i?  
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• Hur ser deltagarna på den egna gruppen i förhållande till SIT (Social Identitets Teori) 

där individer har en tendens till att nedvärdera andra grupper och skilja den egna 

gruppen från andra? 

 

1.6 Teoretiska utgångspunkter 

Resultaten i studien tolkades utifrån bas- och prestationsbaserad självkänsla enligt Hassmén 

(2003), social identitet och Social Identity Theory enligt Henri Tajfel (1974).  

 

2 Metod  

2.1 Val av metod 

I den här studien är det individens upplevelse av hur hennes självkänsla påverkar henne i 

grupper som skall undersökas. För att göra detta är en kvalitativ metod att föredra då den 

syftar till att förstå hur människor tolkar och förstår olika företeelser och upplevelser 

(Hassmén 2008, s.104). Även Trost skriver att en kvalitativ studie är bra när man vill försöka 

förstå sig på hur människor tänker och resonerar (2010, s.32).  

 

2.2 Urval 

Studien genomfördes med ett bekvämlighetsurval (Hassmén 2008, s. 94). Två damlag i en 

förortskommun till Stockolm kontaktades. Från de två lagen var det fyra spelare som valde att 

delta i studien. Hassmén skriver att ett bekvämlighetsurval har stora risker då stickprovets 

representativitet kan vara bristfälligt. För att undvika detta tillfrågades alla spelarna i båda 

lagen om de ville delta i studien. Deltagandet var frivilligt. Det är svårt att få fram ett 

representativt urval från de två damlagen då självkänslan hos individerna kan påverka om de 

valde att delta eller inte. Trost skriver: ”Men i samband med kvalitativa studier är det vanligen 

helt ointressant med i statistisk mening representativa urval. Problemet med dem kan istället 

vara att de ger oss alltför många ”vanliga” människor och ett alltför litet antal av de mera 

ovanliga.” (2010, s.137). Då syftet med studien är att ta reda på hur olika individer upplever 

att deras självkänsla påverkar deras agerande i grupper betraktas i denna studie huruvida 

urvalet representerar alla unga damfotbollsspelare eller inte har en mindre betydelse i detta 

sammanhang.  
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Den yngsta deltagaren i studien var 17 år och den äldsta 21,5 år. Alla deltagarna har spelat 

fotboll i minst 9 år (minst 9 år, längst 15 år). Tre av deltagarna har spelat i sitt lag i två år och 

en av deltagarna har spelat i sitt lag i ett år. De tre deltagarna som spelat i sitt lag i två år har 

sitt lag i division 3, deltagaren som spelat med sitt lag i ett år spelar i division 5.  

 

2.3 Intervjukonstruktion 

I den här studien valdes en halvstrukturerad intervju med ett upplägg av bestämda 

frågeområden i en bestämd följd. Frågorna var både öppna och stängda med följdfrågor för att 

få en utveckling av svaren (Hassmén 2008, s.254). Denna studie har två huvudområden att 

undersöka, självkänsla och social identitet, därför passar en halvstrukturerad intervju bra. I 

intervjuerna kunde en till viss del stängd fråga ställas för att därefter be deltagaren om en 

utveckling av svaret. Syftet med följdfrågorna där deltagarna ombads utveckla svaren var för 

att få en djupare förståelse för hur de tänkt och/eller menade när de svarade och hur de 

tolkade olika begrepp som togs upp under intervjun (Trost 2010, s.133).   

2.4 Provintervju 

Innan datainsamlingen av studien startade genomfördes en provintervju av intervjuguiden för 

att se till att den var tillräckligt utförlig och genomtänkt (Hassmén 2008, s.259). Efter 

provintervjun gjordes justeringar i intervjuguiden för att få en bättre struktur och ett bättre 

flöde i intervjuerna. 

 

2.5 Datainsamling 

En av deltagarna var under 18 år och fick ett informationsbrev skickat hem till sig och 

föräldrarna. Informationsbrevet beskrev syftet med studien, information om att materialet 

skulle behandlas konfidentiellt samt att deltagandet var anonymt och frivilligt. Längst ned på 

sidan fanns det möjlighet för föräldern att skriva under ett samtycke till att deras dotter fick 

delta i studien. Steget efter det var att fråga dottern om hon själv ville delta. För de deltagare 

som var myndiga gavs informationen muntligt. Intervjuerna genomfördes enskilt med varje 

deltagare. Miljön för intervjun fick deltagarna själva välja, det skulle vara en lugn och avskild 

plats där man kunde prata utan att bli störda. Detta för att deltagarna inte skulle känna oro 

eller liknande inför intervjun. (Hassmén 2008, s. 259). Alla deltagare informerades om att 

materialet skulle behandlas konfidentiellt och förstöras när studien var klar samt att de var 
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anonyma och att ingen skulle kunna ta reda på vem som har svarat vad. De informerades även 

om att deltagandet var frivilligt och att de hade möjlighet att avbryta intervjun närhelst de 

önskade utan anledning. Intervjuerna varade mellan 25 och 35 minuter. Intervjuerna spelades 

in och transkriberades. Detta gjordes för att det skulle vara möjligt att lyssna på intervjuerna 

flera gånger vid analys av resultaten (Trost 2010, s.74).  

 

2.6 Analys 

Analysschemat utformades för att besvara frågeställningarna och gjordes innan intervjuerna 

var genomförda. Transkriberingarna av intervjuerna analyserades och relevanta textsegment 

för studien plockades ut och kategoriserades för att lättare kunna sammanställas i resultatet så 

att frågeställningarna kunde besvaras (Côté et al. 1993, s. 135). Efter analys av resultaten 

framkom även intressant information som var oförutsedd, vilket framgår i resultatet.  

 

Figur 1. Analysschema 
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2.7 Trovärdighet och pålitlighet 

Det är svårt att göra en kvalitativ studie med hög reliabilitet (Trost 2010, s.132). Detta på 

grund av att det är svårt att göra intervjuerna standardiserade. För att ändå säkerställa 

kvaliteten och trovärdigheten i studien användes en intervjuguide. Det har tagits hänsyn till de 

etiska aspekterna som till exempel anonymitet och frivillighet i deltagandet. Resultatet på 

denna studie kan inte användas generellt för fotbollsspelare då den belyser olika upplevelser 

hos de deltagare som deltog i studien. Intervjuledaren har själv spelat fotboll i 18 år. Detta ses 

som en fördel vid tolkning av deltagarnas svar då hon har en förförståelse som aktiv 

fotbollsspelare.   

3. Resultat 

3.1 Vad är självkänsla? 

Intervjuerna inleddes med att deltagarna fick berätta vad självkänsla var för dem. Alla 

deltagarna såg på självkänsla i linje med den definition som lästes upp för dem efter att de 

svarat på detta; ”Självkänsla kan betraktas som en mer grundläggande, central och 

fundamental del av självet som handlar om hur individen generellt värderar och uppfattar sig 

själv.” (Hassmén 2003, s.129). Som exempel beskrev en deltagare: ”Att självkänslan går lite 

djupare, det är mer… en slags sammanhängande liksom, bild av sig själv.” En annan beskrev 

självkänsla som: ”Hur bra man känner sig själv.”   

 

3.2 Vad upplevs främja/ hämma individerna i sitt idrottslag och 

deras självkänsla? 

Alla deltagarna upplevde att både de själva och andra i deras omgivning påverkade deras 

självkänsla i positiv (främjande) och negativ (hämmande) riktning.  

3.2.1 Självets påverkan på självkänslan 

Främjar  

Deltagarna hade lite olika åsikter om vad som påverkar deras självkänsla positivt. Två av 

deltagarna beskrev hur en prestation kunde öka deras självkänsla: ”[…] eller ja om man gör 

bra ifrån sig eller om man klarar av nånting som man tänkt att man inte klarar av.”1 ansåg en 

                                                 
1 Individ 4, intervju den 23 februari 2012. 
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av individerna ökade hennes självkänsla. ”Dom få gångerna jag känner mig lycklig […]”2 var 

ett exempel på svar från de andra två deltagarna som ansåg att positiva känslor påverkade 

även självkänslan positivt.  

 

Hämmar 

Tre av deltagarna gav exempel på beteenden hos dem själva som kunde hämma deras 

självkänsla. ”Depression under en längre tid.”3 upplevde individ 1 gjorde detta. Individ 4 

sade: ”[…] man kanske har skapat en bild av sig själv att man är rolig eller glad, om man då 

är i sammanhang som hela tiden bekräftar att du inte är det så tror jag att det kan bli en liten 

kris i självkänslan och lite konfunderad.”4. Här beskriver hon hur hennes eget beteende kan 

sänka hennes självkänsla. En av de fyra deltagarna angav inte något exempel på något som 

kunde sänka hennes självkänsla.  

 

3.2.2 Gruppens påverkan på självkänsla 

Främjar 

Tre av fyra deltagare upplevde att bekräftelse från laget i form av uppskattning, stöttning och 

peppning är något som kan öka självkänslan. Individ 2 upplever att laget stärker hennes 

självkänsla när de: ”Bekräftar hur bra jag är.” För en av deltagarna (individ 1) var följande 

viktigast för att laget skulle kunna öka hennes självkänsla: ”Va ett lag! Tycka om människor 

för dom de är, inte för de dom tror att dom är.”5  

 

Hämmar 

Alla utom en av deltagarna upplevde att beteenden från gruppen som till exempel att gruppen 

inte pratar med en, utfrysning med mera kunde hämma deras självkänsla. En av deltagarna 

(individ 1) berättade att hon själv upplevt detta i sitt lag: ”Jo om hälften av laget inte säger hej 

när man kommer så är de en ganska bra, de e liksom ett tecken sådär.”6 En av deltagarna 

beskrev hur kritik från hennes pappa kunde sänka hennes självkänsla (individ 3). Hon sade: 

                                                 
2 Individ 1, intervju den 21 februari 2012 
3 Ibid. 
4 Individ 4, intervju den 23 februari 2012. 
5 Individ 1, intervju den 21 februari 2012. 
6 Individ 1, intervju den 21 februari 2012. 
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”Det kanske skulle vara typ om man får höra av pappa eller nånting att man har spelat en 

dålig match till exempel eh, de skulle bli lite eh… sur på mig själv kanske.”7 

 

3.3 Vilket/vilka beteenden upplever deltagarna visar på bra/dålig 

självkänsla? 

Deltagarna beskrev beteenden både gentemot sig själva och hos andra som visar på bra och 

dålig självkänsla.  

3.3.1 Beteenden gentemot andra som visar på bra självkänsla 

Tre av deltagarna upplever att interaktion med andra människor visar på bra självkänsla. 

Exempel på interaktioner som deltagarna gav var att hjälpa varandra, vara ödmjuk, prata med 

andra människor med mera. Individ 2 tycker att följade beteenden visar på bra självkänsla: 

”Att inte vara så egocentrerad faktiskt, tror jag. Att fråga andra hur dom har det. Att, att hjälpa 

andra och att peppa andra och kunna visa att jag bryr mig om hur du mår, tycker jag. Att vara 

säker på mig själv och kan därför fokusera på nån annan.”8 

 

3.3.2 Beteenden gentemot sig själv som visar på bra självkänsla 

Att känna trygghet i sig själv upplevde två av deltagarna visade på bra självkänsla. En av 

deltagarna upplevde att kroppsspråket tydligt kunde visa på bra självkänsla: ”Man är 

rakryggad… eh… och glad. De e ganska bra tecken på… för en människa med dåligt, dålig 

självkänsla är inte glad jämt. […] Och bara att man går rakryggad är ett bevis på att man står 

för sin sak och är stolt för att, vem man är och att man inte är rädd att visa vem man är.”9 

Induktivt visar resultaten att denna individ anser att en individ med dålig självkänsla inte är 

glad jämt.  

3.3.3 Beteende gentemot andra som visar på dålig självkänsla 

Samtliga av deltagarna upplever att individer med dålig självkänsla drar sig tillbaka och 

undviker att interagera med andra människor i den mån det är möjligt. Individ 3 beskriver 

detta som: ”Eh… nä men man är väl ganska blyg kanske och inte vågar ta för sig både skola, 

                                                 
7 Individ 3, intervju den 22 februari 2012. 
8 Individ 2, intervju den 22 februari 2012. 
9 Individ 1, intervju den 21 februari 2012. 
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jobb, fotboll och sådär. Det finns alltid någon som är extra tyst och inte vågar säga vad de 

tycker eller säga, eller prata normalt utan som person inte är sig själv. Det finns många som 

kan vara så tycker jag och de är tecken på att man inte har en bra självkänsla.”10  

 

3.3.4 Beteende gentemot sig själv som visar på dålig självkänsla 

Att vara osäker på sig själv var ett beteende som två av deltagarna kopplade ihop med dålig 

självkänsla. En av deltagarna beskrev hur hon upplever att kroppsspråket kan visa på dålig 

självkänsla: ”[…] kroppsspråket är lite mer ihopsjunket för att, ja man syns inte lika mycket 

då liksom.”11  

 

3.4 Hur påverkas den prestationsbaserade självkänslan av mot-, 

medgångar samt konflikter som det egna laget kan hamna i? 

Deltagarna upplevde att den prestationsbaserade självkänslan påverkades olika beroende på 

om laget befann sig i en medgång, motgång eller konflikt.  

3.4.1 Medgångar 

Tre av fyra deltagare upplevde att det blev en positiv stämning i laget vid medgångar och att 

detta resulterade i att de själva blev glada och positiva. ”Vi blir glada och taggade och liksom 

tar i mer, gör vi.”12 En av dessa deltagare berättar hur hon blir mer positiv till fotbollen och 

känner att hon utvecklas och kommer någonvart med fotbollen.  

En av de andra deltagarna upplever inte att det blir positiv stämning i laget vid medgångar: 

”Folk kan inte vara nöjda för laget skull utan allt är väldigt egoistiskt jämt.”13 Hon tycker att 

hennes lagkamrater fokuserar för mycket på sin egen prestation istället för lagets prestation. 

Men hon upplever inte att hennes egen självkänsla påverkas av detta. ”Och om det går bra 

eller dåligt för laget så är det inte så att min självkänsla ökar, för jag har redan min självkänsla 

utan då tycker jag att det är jobbigt för att vi är ett lag liksom. Min självkänsla… den e ganska 

stabil.” säger hon. 

 

                                                 
10 Individ 3, intervju den 22 februari 2012. 
11 Individ 1, intervju den 21 februari 2012. 
12 Individ 4, intervju den 23 februari 2012. 
13 Individ 1, intervju den 21 februari 2012. 
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3.4.2 Motgångar 

Tre av deltagarna upplevde att motgångar för laget kunde leda till splittringar i gruppen. 

Individ 2 säger: ”Det blir mer splittringar inom laget, man försöker försvara sig själv för att 

det går dåligt genom att skylla på någon annan kanske.”14 En av deltagarna beskriver hur 

hennes lag agerar vid en motgång: ”Folk surar ihop, ingen pratar och går därifrån.”15 Hon 

tycker att detta tyder på att det inte finns någon lagkänsla och att det påverkar självkänslan 

negativt. Två av dessa tre deltagare känner att de själva påverkas negativt när det går dåligt 

för laget. ”De påverkar negativt, man har, man är ju en del av helheten. [---] Laget påverkar 

mig som individ och jag som individ påverkar laget.”16  

En av deltagarna tycker att hennes lag klarar motgångar ganska bra. ”Den här gruppen 

fungerar oftast rätt bra ändå, vi försöker ändå ta i och kämpar för det mesta.”17 Vid motgångar 

för laget berättar hon hur hon brukar försöka släppa det men berättar att det kan vara svårt 

ibland och att hon då kan bli både riktigt sur och arg.  

 

3.4.3 Konflikter 

Det var inte alla deltagare som upplevt en konflikt i sitt lag. En av deltagarna berättade att det 

blir mycket skitsnack och grupperingar i hennes lag vid konflikter men säger att detta inte 

påverkar henne.18 En annan deltagare säger hon tror att storleken på konflikten har betydelse: 

”Det kan ju också beroende på hur stor konflikten är, det kan ju också inverka negativ på 

lagkänslan.”19 Vid en konflikt upplever hon att om laget påverkas negativt så påverkas hon 

också negativt.  

”Jag har faktiskt inte upplevt någon konflikt i det här laget…” säger en av deltagarna.20 Hon 

berättar att hon tror att vid en konflikt i hennes lag skulle hon själv inte blanda sig i utan 

istället dra sig tillbaka. Detta tror hon beror på att hon är konflikträdd.  

                                                 
14 Individ 2, intervju den 22 februari 2012. 
15 Individ 1, intervju den 21 februari 2012. 
16 Individ 2, intervju den 22 februari 2012. 
17 Individ 4, intervju den 23 februari 2012. 
18 Individ 1, intervju den 21 februari 2012. 
19 Individ 2, intervju den 22 februari 2012. 
20 Individ 2, intervju den 23 februari 2012. 
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3.5 Hur ser deltagarna på den egna gruppen och deras sociala 

identitet? 

Vår sociala identitet är den del av vår självbild som kommer av kunskapen om vårt 

medlemskap till gruppen samt vad detta betyder känslomässigt för oss (Tajfel 1974, 69). 

Social Identity Theory utgår från att vi strävar efter att bevara en positiv självkänsla och att vi 

identifierar oss med grupper som har egenskaper som gör detta. Det är vanligt att överdriva 

den egna gruppens bra kvaliteter och nedvärdera andra grupper i syftet att stärka sin egen 

identitet (Egidius 2005, s.638). Nedan presenteras resultaten i två grupper: beteenden 

relaterade till Social Identity Theory (ageranden och handlingar) samt deltagarnas emotioner 

(känslor och tankar) kring detta.  

3.5.1 Beteende  

Samtliga av deltagarna har jämfört sitt eget lag med andra. De har gjort detta resultatmässigt 

med både lag i sin egen serie och med andra lag. En av deltagarna beskrev hur hon jämfört sitt 

nuvarande lag med sitt gamla lag:  

”[…] mitt nuvarande lag har jag jämfört med mitt gamla lag. Och då har jag ju 

tänkt att, man spelar ju i divisioner i fotboll så då har jag liksom tänkt att, jag 

spelade i samma division i förra laget men eh… att det här laget är lite sämre 

och det är inte lika satsande som mitt gamla lag var. […] jag har väl tyckt att 

mitt gamla lag var lite bättre och då tyder det på att jag är en sämre spelare för 

jag var inte så himla bra i mitt gamla lag och här är jag, klassas jag som en 

ganska bra spelare.”21 

Det är inte bara resultatet som deltagarna har jämfört. En av deltagarna berättade hur hon 

jämfört även andra faktorer: ”Förutom rent resultatmässigt dåra, så har jag tänkt på hur verkar 

stämning i laget vara? Hur många spelare har vi? Vad gör vi förutom fotbollen? Och då tycker 

jag ofta att det verkar som att vi har bra sammanhållning […]”22. 

3.5.2 Emotioner 

Tre av deltagarna berättar att de jämfört sitt eget med andra lag för att bekräfta att de själva är 

bra och duktiga. ”Jag tror att… man försöker hela tiden bekräfta sig själv. Och eftersom jag är 

en del av laget så vill jag… bekräfta mig själv genom att ifall det går bra för laget så betyder 

                                                 
21 Individ 4, intervju den 23 februari 2012. 
22 Individ 2, intervju den 22 februari 2012. 
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ju att det på nåt sätt att det går bra för mig också.”23 Ett annat exempel på hur en av deltagarna 

tänker är: ”… För att jag vill se hur bra vi är egentligen. Jag vill, de e väl mest, jag tror att det 

är för att kunna identifiera hur bra jag är… själv.”24 

För en av deltagarna är jämförelsen inte i syftet att bekräfta sig själv. Hon berättar varför hon 

jämfört sitt lag med andra: ”För att man vill inte vara kvar i det här laget och då måste man 

jämföra lite. Både prestationsmässigt och lagmässigt vad man skulle kunna tänka sig och 

hamna i för grupper.”25 

 

3.6 Påverkan från tränare, familj, vänner med flera 

Alla deltagare upplever att även personer som inte ingår i laget kan påverka deras självkänsla. 

Exempel som de gav på detta var kompisar, klasskamrater och familj. En av deltagarna 

berättade att för henne är hennes föräldrar en viktig påverkansfaktor:  

”Min pappa och mamma har ganska stor del mig själv och speciellt i 

fotbollen för jag har alltid fått liksom de har pushat mig och sagt att jag 

har vart bra och såna grejer. Eh och när vi spelat matcher ibland har vi 

gått igenom vad som vart bra och dåligt och så. Och så har pappa frågar 

så här: ”Vad tänkte du här?” typ eller ”Varför går du inte själv för när du 

har läge?” ”Varför passar du när du kommer själv med bollen och då?” 

Så jag tror att de har ganska stor del i, i det här med jag, asså min 

självkänsla. De påverkar mig mest.”26 

Hur familjen påverkar kan upplevas olika. En av deltagarna berättade att: ”Sen 

är de väl dom här hemma, familjen men för mig så blir de… får jag höra att jag 

är duktig av dom, […] ni är mina föräldrar eller ni är liksom släkt med mig ni 

måste tycka att jag är duktig, […] har inte lika stort allvar som om man får höra 

det från nån som man inte känner så bra[…].”27 

En av deltagarna berättar hur personer som hon är menad att ha en relation med 

påverkar hennes självkänsla, till exempel familj, syskon, vänner med mera.  

                                                 
23 Individ 2, intervju den 22 februari 2012. 
24 Individ 4, intervju den 23 februari 2012. 
25 Individ 1, intervju den 21 februari 2012. 
26 Individ 3, intervju den 22 februari 2012. 
27 Individ 4, intervju den 23 februari 2012. 
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3.7 Upplevelsen av att tillhöra laget 

Deltagarna har lite olika upplevelser av hur det är att tillhöra sitt lag. En av deltagarna känner 

att hon inte hör hemma i sitt lag då hon upplever att ingen i laget vill ha henne där, men hon 

känner sig behövd prestationsmässigt.  

Enligt två av deltagarna finns det olika roller för deltagarna i laget. En av dem beskriver detta 

som: ”Hm… ja, asså man e ju i en grupp men… de låter lite dumt om man säger det, men alla 

är ju inte lika viktiga i, asså, egentligen för ett lag. De finns ju en del som är lite mer stärker 

lagandan även om jag inte skulle kunna peka ut exakt vilken roll jag själv tar så tror jag att det 

är lite olika.”28 En av dessa deltagare tror att hon kan prata med alla för att hon trivs bra i sitt 

lag, både med lagkamrater och tränare.  

 

4. Sammanfattande diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur olika unga kvinnliga fotbollsspelare upplever att 

deras självkänsla påverkar deras agerande i grupper.  

 

Deltagarna som deltog i studien uppfattade självkänslan som hur bra man känner sig själv och 

en trygghet med sig själv. Resultatet i studien visar att deltagarna upplever att de kan påverka 

sin självkänsla genom egna prestationer, känslor och tankar om sig själv, men att självkänslan 

ändå är relativt stabil. Genom förväntningar på sig själv och prestationer kan individer både 

stärka och sänka sin prestationsbaserade självkänsla (Hassmén 2003). Vid en prestation som 

anses bra av deltagare genereras en positiv känsla som ger individen energi och därför anses 

stärka självkänslan.   

 

Något som återkom under intervjuerna var hur deltagarna upplevde att människor i deras 

omgivning påverkade deras självkänsla både positivt och negativt. Personer från deras 

primärgrupper(Svedberg, 2003), till exempel familj, upplevdes påverka i hög grad. Detta är 

rimligt då familjen har en stor inverkan på utvecklingen av självkänslan (Hassmén 2003, 

s.129). Familjen upplevdes av individerna både kunna öka och sänka självkänslan. Till 

exempel kunde positiva tillrop av mamma eller pappa ge lite extra energi till individerna men 

detta kan vara mer kopplat till self-efficacy (situationsspecifikt självförtroende, Hassmén 

2003, s.127) som kommer att behandlas senare i diskussionen. 

                                                 
28 Individ 2, intervju den 22 februari 2012. 
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Även personer från individens sekundärgrupper (Svedberg 2003, s.15) upplevdes påverka 

självkänslan. I fotbollssammanhang var det framförallt lagkamrater och tränare som 

upplevdes påverka, men i andra grupper som skolan kunde klasskamrater också påverka 

självkänslan, även dem är med och utvecklar och formar vår självkänsla (Hassmén 2003, s. 

129).  Beteenden från personer i vår omgivning som upplevdes öka vår självkänsla var 

positiva tillrop, peppning och stöttning. Tre av fyra deltagare i studien tog upp att utfrysning, 

mobbning och liknande var effektiva sätt av gruppen att sänka självkänslan hos dem.  

Sammanfattningsvis kan man säga att deltagarna upplevde att det fanns faktorer som påverka 

självkänslan, både individens eget beteende och personer i hennes omgivning som hon har en 

relation till. Både familjen och lagkamrater är personer som man har kontakt med nästan 

dagligen om man spelar på en hög nivå och de är viktiga för oss,  därför är det troligt att deras 

sätt att agera påverkar oss mycket (Svedberg 2003). 

 

Av intervjuerna framgick att det tydligaste beteendet gentemot andra som tyder på bra 

självkänsla är att på något sätt interagera med människor, till exempel genom att 

kommunicera. Det motsatta beteendet till interaktionen med andra, att dra sig undan och inte 

kommunicera, tyckte deltagarna visade på dålig självkänsla. Detta kan kopplas ihop med 

Svedbergs (2003) resonemang kring att få sin självbild bekräftad av andra och med Hassméns 

(2003) beskrivning av prestationsbaserad självkänsla. Att få sin självbild bekräftad är ett sätt 

att stärka den prestationsbaserade självkänslan. Men som Svedberg (2003) beskriver så kan 

till exempel interaktionen med andra vara kopplad till nervositet för hur omgivningen 

kommer att bemöta en. Därför kan man misstänka att vår bas-självkänsla (Hassmén 2003) 

påverkar huruvida en individ väljer att interagera med andra.  

 

En av deltagarna nämnde också att kroppsspråket kan visa på vilken självkänsla en person 

har. En person som är rakryggad skulle representera en individ som har bra självkänsla och en 

individ som är ihopsjunken skulle visa på sämre självkänsla. Då vårt beteende i grupper syftar 

till att bevara vår självkänsla (DeCremer 2001) kan det antagas att deltagarna är inne på rätt 

spår. En individ med sämre självkänsla har en tendens att dra sig undan och undvika 

situationer som kan leda till ett misslyckande (Hassmén 2003) och kroppsspråket kan vara ett 

tecken på detta. En individ kan ha bra bas-självkänsla men känna sig obekväm i den miljön 

hon befinner sig i på grund av en låg prestationsbaserad självkänsla (Hassmén 2003). Som 

man kan se är det svårt att bara bedöma om en person har hög eller låg självkänsla då även 

situationen kan påverka detta.  
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Deltagarna hade olika åsikter om hur laget påverkas i medgångar. Pedersen och Seidman tog i 

sin studie upp att gruppklimatet var viktigt för självkänslan och att lagprestationer kan ge en 

positiv effekt på den egna självkänslan (2004). En av deltagarna upplevde att hennes lag 

aldrig var nöjda, inte ens vid medgångar, men hon ansåg att hon själv hade en ganska stabil 

självkänsla. Det väcker tankarna kring hur självkänslan är hos övriga i laget. Kan individerna 

i hennes lag ha en sämre självkänsla än i lag där detta inte förekommer? Eller kan det vara så 

att individen som uppfattar sitt lag som egoistiskt har en låg självkänsla och försöker att 

skydda sig själv genom att agera precis som de andra i laget och därför skyller ifrån sig 

(DeCremer 2001)? DeCremer tar upp att vår personliga identitet och vår sociala identitet inte 

alltid är den samma (2001, s. 390). Det skulle kunna vara så att en individs självkänsla kan 

sänkas i en grupp där hon inte känner sig trygg. Detta resonemang stödjs av Lindwall (2010), 

som menar att i en grupp som ger trygghet och motivation måste det finnas en känsla av 

samhörighet. En individs självkänsla påverkas av gruppen och kan bli sämre i en grupp som 

inte är helt trygg.  

 

Vid motgångar tycker deltagarna att de påverkas olika. En av dem upplevde att hon inte 

påverkades alls, de andra att de påverkades negativt. Till exempel blir dem besvikna och sura 

när det går dåligt för laget. Möjligtvis så kan det vara andra faktorer än självkänslan som är 

med och påverkar. Kan det vara självförtroendet som sjunker om laget förlorar match efter 

match och att det då inte är självkänslan som påverkar stämningen? I den del av resultatet som 

behandlade att individen påverkar laget och laget påverkar individen framgår det tydligt att 

människan är ett flockdjur och att hon känner en samhörighet med den grupp som hon valt att 

tillhöra (Lindwall 2011, s. 129). Människor påverkar varandra både positivt och negativt. Hur 

laget påverkas i motgångar visade sig i studien ha ett stort inflytande på individerna. Deras 

kommentarer stämmer bra överens med forskning av Hunter med flera som har kommit fram 

till att vår sociala identitet som kommer från vår självkänsla både kan påverka och påverkas 

av gruppen (2004, s.78). Vid en konflikt påverkas individen av hur laget hanterar den. Alla 

individerna i studien hade inte varit med om någon konflikt i laget, men de som varit med om 

konflikter tyckte att det hade påverkat laget negativt i den meningen att stämningen i laget 

blev sämre. Den av deltagarna som inte varit med om en konflikt i laget trodde att en konflikt 

i hennes lag skulle hanteras på ett bra sätt. Hon trodde att spelarna i laget som inte var med i 

konflikten skulle ta avstånd och tränaren skulle kliva in och hjälpa till att lösa den. Eftersom 

vår sociala identitet har en stark koppling till gruppen (Hassmén 2003, s. 186) kan vårt 
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beteende spegla gruppens beteende. Därför kan det misstänkas att detta lag inte haft några 

större konflikter på grund av hur gruppen och individen hanterar situationer som skulle kunna 

leda till en konflikt. Troligtvis hanteras dessa situationer på ett sätt som gör att konflikter inte 

uppstår och kan då spegla individernas sätt att vara mot varandra.  

 

I resultatet syns ett tydligt samband mellan hur laget upplevs påverkas av medgångar, 

motgångar och konflikter och hur individerna känslor kring detta är. Eftersom deltagarna valt 

att tillhöra sitt lag har de som ingår i laget något gemensamt, i det här fallet fotbollen. I 

grupper kan vi känna samhörighet (Lindwall 2011, s.129) och detta gör att vi påverkar 

varandra även individuellt mellan två personer i gruppen. För att stärka vår identitet 

identifierar vi oss med grupper som har egenskaper som tilltalar oss (Egidius 2005, s.638). 

Detta kan vara en anledning till att laget vid motgångar och konflikter är angelägna om att 

lösa dem för att gruppen skall fungera så bra som möjligt. Två av individerna i studien 

beskrev att om laget lyckas vända en motgång till en medgång så blir stämningen i laget 

mycket bättre.  

 

Self-efficacy är vårt situationsspecifika självförtroende. Det definieras av Bandura som 

människors tro på deras egen kapacitet att klara av sina handlingar (Snyder & Shane 2007, s. 

174). Det finns även något som kallas för Collective Self-efficacy som står för i vilken 

utsträckning vi tror att vi kan arbeta tillsammans som grupp för att nå våra gemensamma mål 

(ibid, s. 179). I resultaten kan man se att deltagarna i studien ibland kan ha svårt att skilja på 

vad som är självkänsla och vad som är situationsspecifikt självförtroende. Exempel på detta är 

när en av individers säger: ”Jag jämförde mig själv med andra mycket när jag var yngre, men, 

försökte liksom jag är bättre snarare än alla andra snarare än att tycka att de var bättre än mig 

på fotboll.” En implikation i denna studie är att det är svårt att fastställa vad självkänsla är för 

individerna och hur det upplevs av dem då det i analysen visar sig att deltagarna lätt blandar 

ihop begreppet med self-efficacy.   

 

Alla deltagarna berättade att de vid något tillfälle jämfört sitt eget lag med andra lag, både 

resultatmässigt och lagmässigt i form av lagkänsla. De berättade också att de tror att de 

jämfört sitt lag med andra för att bekräfta sig själva. Detta går helt i linje med Social Identity 

Theory där man identifierar sig med grupper för att ge sig själv status (Egidius 2005, s.638). 

Hunter skriver till exempel att vår sociala identitet blir mer framträdande på gruppnivå och att 
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vi har en tendens att identifiera och utvärdera oss själva utifrån gruppen (2004, s. 60). Detta är 

precis vad deltagarnas svar visar på.   

 

I resultatet beskriver en av deltagarna att en person med dålig självkänsla inte är glad jämt. 

Detta resulterar i frågan om en individ som har bra självkänsla alltid är glad? De övriga 

resultaten i denna studie visar att individens humör självklart speglar hennes självkänsla men, 

om hon är glad jämt eller inte bör inte räknas som en indikation på nivån av självkänsla då 

alla människor kan känna sig både glada och ledsna. Denna diskussion skall ses som 

hypotetisk då det var svårt att hitta forskning som undersökt och stödjer detta resonemang.   

 

Huvudstyrkan med studien är att den gjorde en kvalitativ ansats till att undersöka ett viktigt 

fenomen som annars tittats på mest kvantitativt. En styrka i denna studie är att det inte finns 

något rätt eller fel i resultaten. Det är deltagarnas upplevelser som har undersökts och dessa 

kan inte vara rätt eller fel. Fördelen med ämnesvalet är att alla har någon form av erfarenhet 

av självkänsla och hur det är att vara en del av en grupp. Att det inte finns mycket kvalitativ 

forskning om hur självkänslan upplevs påverka oss i grupper kan ses som både en styrka och 

en svaghet i denna studie. Styrkan är att den här studien berör ett relativt outforskat område 

samtidigt som det kan ses som en svaghet då det är svårt att hitta stöd i tidigare forskning för 

att bekräfta resultaten. En annan svaghet med studien är att urvalet är relativt litet och att 

deltagarna endast kommer från två olika fotbollslag och därför inte kan representera 

damlagspelare generellt. 

 

Sammanfattningsvis har denna studie visat att deltagarna i studien upplever att deras 

självkänsla påverkar deras beteende i en del situationer och grupper och att den inte påverkar i 

andra grupper och situationer. Den visar också att gruppen kan påverka deltagarnas 

självkänsla. Med andra ord så påverkar självkänslan den sociala identiteten och tvärtom 

(Hunter m.fl 2004). Vad som har betydelse för vårt agerande är både vår självkänsla, vår 

sociala identitet, hur väl vi identifierar oss med gruppen och hur gruppmedlemmar påverkar 

vår självkänsla. Därför är det svårt att säga att ett visst beteende och en viss självkänsla 

bestämmer hur vi agerar. Det är individuellt hur detta upplevs. Det kan därför sägas att dessa 

resultat är i linje med tidigare forskning. Det som utmärker denna studie från andra är att 

deltagarnas upplevelser av självkänslans påverkan lyfts fram vilket inte har studerats i någon 

större omfattning tidigare.  
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Resultaten i studien kan leda till rekommendationer för tränare om hur viktigt det är att stärka 

självkänslan hos individerna i laget samt, att lära tjejerna hur de kan stärka varandra då en 

ökad självkänsla skulle kan leda till bättre prestationer och samhörighet i och för laget. En bra 

sammanhållning i laget genererar en trivsam och bra miljö som kan hjälpa individer att 

utvecklas både som människor och som fotbollsspelare. För att stärka självkänslan hos 

spelarna kan tränarna bland annat ge feedback till tjejerna när de gör något bra och uppmuntra 

tjejerna till att peppa varandra med positiva tillrop. Alla individer är olika och reagerar på 

olika sätt. Därför är det viktigt att tränare förstår att ett lag även innehåller många olika 

individer som tänker och agerar på olika sätt.  

 

Som utveckling på denna studie skulle det vara intressant med ett större urval som kan 

representera damfotbollsspelare generellt i Sverige. Det skulle även vara intressant att 

kombinera en kvalitativ studie med en kvantitativ och försöka bedöma deltagarnas självkänsla 

med ett mätinstrument. Detta för att kunna se om det finns något mönster eller samband i hur 

deltagarna upplever att självkänslan påverkar i grupper beroende på hur deras självkänsla ser 

ut.   
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  
 

Syftet med studien var att ta reda på hur olika unga kvinnliga fotbollsspelare upplever att 

deras självkänsla påverkar deras agerande i grupper. Frågeställningarna var: 

 

• Vad upplevs främja/hämma självkänslan hos individerna under idrottsaktiviteterna 

med laget? 

• Vilket/vilka beteenden upplever deltagarna visar på bra/dålig självkänsla? 

• Hur påverkas den prestationsbaserade självkänslan av mot- och medgångar samt 

konflikter som det egna laget kan hamna i?  

• Hur ser deltagarna på den egna gruppen i förhållande till SIT (Social Identitets Teori) 

(Tajfel 1974) där individer har en tendens till att nedvärdera andra grupper och skilja 

den egna gruppen från andra? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Self-esteem, team sport, group, adolescent, girls, youth, soccer, Social Identity Theory, 

Självkänsla, grupper, fotboll, tjejer, damfotboll, social identity, experience, Henri Tajfel. 

 

Var har du sökt? 
SportDiscus, google, Wikipedia.org, Pubmed 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
SportDiscus: Self-esteem and, team sport 

SportDiscus: Self-esteem and group  

SportDiscus: Social identity, teamsport and experience. 

Wikipedia: Henri Tajfel 

 

Kommentarer 
Det var svårt att hitta material till en början. Men efter att ha läst ett par artiklar kunde jag 

leta mig vidare inom området genom att läsa igenom referenslistan till de artiklar jag lästa 

och på så sätt hitta mer information. 

 



 

Bilaga 2 

 

Hej! 

Jag heter Emmica Hallgren och studerar till Hälsopedagog på Gymnastik- och 

idrottshögskolan i Stockholm och skriver just nu på mitt examensarbete.  

 

Syftet med mitt examensarbete är att: ”Ta reda på hur olika individer upplever att deras 

självkänsla påverkar deras agerande/beteende i grupper.” Studien genomförs på 

damfotbollsspelare. Inom fotboll förekommer det ständigt olika grupper med många olika 

individer. Jag har valt att skriva om detta då självkänsla är en central del av oss och troligtvis 

påverkar oss på olika sätt.  

 

För att ta reda på detta genomför jag intervjuer på damfotbollsspelare, dessa kommer att 

spelas in. Deltagandet i studien är frivilligt. Din dotter är helt anonym och materialet kommer 

att behandlas konfidentiellt. Det betyder att det inte på något sätt kommer att framgå vem som 

har svarat vad. Intervjuerna kommer endast att användas till denna studie, och sedan förstöras. 

Vid deltagande kan din dotter när som helst välja att avbryta utan anledning och materialet 

kommer då att förstöras.  

 

Då din dotter inte är myndig än krävs ditt samtycke för att hon skall få delta. Om du eller din 

dotter har några frågor eller funderingar går det jättebra att höra av sig till mig på telefon 

och/eller via mail. 

Vill ni ta del av resultatet på studien får ni gärna höra av er till mig.  

Tack på förhand! 

Emmica Hallgren 

070-736 66 93 

emmica_hallgren@hotmail.com  

GIH VT-12 

□ Nej, min dotter: ____________________ får inte delta i studien. 

              Namn 

□ Ja, min dotter: ______________________ får delta i studien. 

           Namn 

 

_____________________________  ________________________________ 

Underskrift    Ort och datum 



 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

Stor struktur: 

Intervjun skall innehålla frågor om bassjälvkänsla, prestationsbaserad självkänsla och om 

laget/gruppen, SIT (Social Identity Theory). 

 

Vad (intervjun om): 

Få en inblick i hur individer tänker, resonerar m.m. kring självkänsla och laget/gruppen. 

 

Varför? 

För att ta reda på hur olika individer (damfotbollsspelare) upplever att självkänsla påverkar 

deras och andras beteende/agerande i laget/grupper. 

 

Hur? 

Genom intervjuer med halvstruktur som berör både bassjälvkänsla, prestationsbaserad 

självkänsla och Social Identity Theory.  

 

Inledning till intervju: 

Jag heter Emmica Hallgren. Jag går på GIH (Gymnastik och idrottshögskolan), studerar till 

hälsopedagog och skriver nu på mitt examensarbete.  

Du kommer att vara helt anonym och ingen kommer kunna ta reda på vem som har svarat 

vad. Jag kommer att spela in intervjun om det är okej med dig, när studien är klar kommer 

denna att förstöras. Ditt deltagande i studien är frivilligt. Om du inte vill svara på en fråga 

eller vill avbryta intervjun får du göra det utan anledning och materialet kommer då att 

förstöras. Har du några frågor innan vi börjar? 

 

Intervjufrågor: 

Förstår intervjupersonen vad självkänsla är? 

• Vad är självkänsla för dig? 

- Kan du utveckla? 

- Ge exempel? 

 



 

• Den definition som min studie utgår ifrån (läses upp för deltagaren och ett papper med 

definitionen på läggs fram): 

”Självkänsla kan betraktas som en mer grundläggande, central och fundamental del 

av självet som handlar om hur individen generellt värderar och uppfattar sig själv.”  

 

Som sammanfattning: ”Vår självkänsla handlar om min uppfattning om mig och vem jag är.” 

Bassjälvkänsla 

• Jämför du dig själv med andra? 

- På vilket sätt tänker du då? 

- Varför tror du att du jämför dig med andra? 

 

• Tänk dig ditt lag, känner du dig som en lika viktig del av gruppen som någon annan? 

- Hur tänker du då? 

- Varför tror du att du gör det? 

- Kan du ge exempel? 

Prestationsbaserad självkänsla 

• Om du får en uppgift att lösa, påverkar resultatet dig som person då? 

- På vilket sätt? 

- Utveckla 

- Exempel? 

 

• Medgångar, motgångar och konflikter. Vad händer i laget och vad händer med 

intervjupersonen? 

- Exempel 

- Utveckla 

 

Bas- och Prestationsbaserad självkänsla 

• Vad kan öka/sänka din självkänsla? 

- Exempel 

- Utveckla 

 



 

• Kan du ge exempel på beteenden som tyder på bra/dålig självkänsla? 

- Varför? 

- Hur? 

Grupper 

• Hur trivs du i ditt lag? 

- Exempel på varför? 

• Hur är ditt lag som grupp? 

- Utveckla 

- Ge exempel 

- Varför tror du att det är så? 

 

• Hur är tryggheten i ditt lag? 

- Känner du dig trygg? 

- Varför/ varför inte tror du? 

- Exempel? 

 

• Vad kan laget göra för att öka/sänka din självkänsla? 

- Exempel 

- Utveckla 

 

• Kan du ge exempel på personer som påverkar din självkänsla? 

- Hur påverkar de den? 

- Varför tror du att de påverkar din självkänsla? 

 

• Har du jämfört ditt eget lag med andra lag? 

- Hur? 

- Varför? 

- Exempel? 



 

 

• Hur ser konkurrensen ut med andra lag? 

- I serien? 

- I laget? 

- Varför? 

- Hur? 

- Exempel? 

 

Avslutning på intervjun: 

Tack så mycket för att du ville vara med. Jag kommer att stänga av inspelaren nu. Har du 

några frågor eller funderingar? 

 

 

 


