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Sammanfattning   

Syftet med denna studie var att genom kvalitativa forskningsintervjuer ta reda på hur flickor 

med utländsk bakgrund kan uppleva ett specifikt fotbollsprojekt som syftar till att öka 

deltagandet bland flickor med invandrarbakgrund. Syftet var även att undersöka vilken 

betydelse projektet kan ha för dem. Sex flickor med utländsk bakgrund som deltar i det 

specifika fotbollsprojektet ingick i studien. Av resultatet framkom att flickorna upplever att 

projektet har haft en stor betydelse för deras självuppfattning. Projektet har gett dem nya 

möjligheter att lära sig spela fotboll, träffa nya kompisar samt att vara mer fysiskt aktiva. Det 

framgår även att flickornas motivation till att spela fotboll har stärkts samt att denna ökning 

av motivation i kombination med den stärkta självuppfattningen kan ha resulterat i att 

flickorna börjat ta plats i andra arenor som rasterna i skolan och klassfotbollen.  

 

Abstract 

The purpose of this study was to look into how girls with foreign backgrounds can experience 

a specific football projects that aims to increase the participation in sports among girls with 

foreign backgrounds. The intention was also to examine what meaning the project can have 

for these girls. The study was conducted with qualitative interviews and a total of six girls 

from the specific project participated. The result from the interviews was that the girls 

experiences that the project has affected their self-concept in a good direction. The football 

project has given them new opportunities to learn how to play football, meet new friends and 

to be physically active. Their motivation to play football has also increased .The increase of 

motivation in combination with the strengthen self-concept may have resulted in the girl 

feeling confident and motivated enough to participate more in the school breaks and the “class 

football”.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

I Riksidrottsförbundets idéprogram (2009) kan man läsa att alla som vill, oavsett kön, ålder, 

sexuell läggning, etniskt ursprung, nationalitet eller religion, ska kunna vara med i den 

svenska idrottsrörelsen utifrån sina egna förutsättningar. Hassmén & Hassmén (2010) berättar 

också att det i snitt invandrar ca 100 000 personer till Sverige varje år. Riksidrottsförbundet 

(2009) vill att idrottsrörelsen med hjälp av idrottsföreningarna kan hjälpa till med att integrera 

de som invandrar till Sverige i det svenska samhället. De menar att idrotten blir som en 

träffpunkt där människor med olika ursprung och religioner kan lära känna varandra, vilket i 

sin tur motverkar främlingsfientlighet och rasism. 

 

FYSS (2008) rapporterar dessutom om att samhället idag ställer allt mindre krav på fysisk 

aktivitet. Detta är oroande eftersom att enligt FYSS ökar fysisk inaktivitet risken för att 

utveckla sjukdomar som typ 1 diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Sundberg (SOU 

2008:59) nämner även att regelbunden fysisk aktivitet kan minska psykosomatiska besvär så 

som stress och oro. Man kan också läsa att man har sett en minskad grad av fysisk aktivitet 

hos svenska ungdomar. Dessutom nämns studier i FYSS som visar på att flickor är mindre 

fysiskt aktiva än pojkar. Detta påstående stödjs även av en rapport från Riksidrottsförbundet 

(2013) där det rapporteras att flickor stod för 35% av det lokala aktivitetsstödet för åldrarna 

17-20 år. Dessutom har man märkt att inom föreningsidrotten i Sverige är flickor med 

invandrarbakgrund underrepresenterade (Coakley & Pike, 2009; Centrum för idrottsforskning, 

2013; Wagnsson, 2009). 

 

Idrotten spelar alltså en viktig roll både i att integrera invandrare i det svenska samhället samt 

att stärka hälsan hos befolkningen. Samtidigt är det inom föreningsidrotten relativt få 

deltagande flickor med invandrarbakgrund. På grund av detta har bland annat fotbollsprojekt 

startas för att öka deltagandet bland flickor med utländsk bakgrund. Vi har hört talats om ett 

sådant projekt i vår närhet och vill därför undersöka hur flickor kan uppleva detta projekt. 
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1.2. Syfte  

Syftet är att undersöka hur flickor med utländsk bakgrund kan uppleva ett fotbollsprojekt som 

syftar till att öka deltagandet bland flickor med utländsk bakgrund. 

 

1.3 Frågeställningar 

Vilken betydelse upplever flickorna att projektet kan ha haft för deras motivation, 

självuppfattning, psykosomatiska hälsa och sociala stöd? 
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2. LITTERATURBEARBETNING 

 

2.1 Motivation 

Enligt Öhman (2015) är motivation en term inom psykologin som innefattar de faktorer som 

väcker, formar och riktar en individs beteende mot olika mål. Öhman menar därför att man 

med hjälp av teorier om motivation kan förklara varför individer väljer att göra, eller inte 

göra, specifika saker. En av teorierna om motivation är självbestämmandetoerin som denna 

studie tar sin utgångspunkt ifrån.  

 

2.1.1 Självbestämmandeteorin 

Enligt Hassmén & Hassmén (2010) går självbestämmandeteorin ut på att människor har 

grundläggande behov och att dessa behov påverkar motivationen. De berättar också att man 

kan se spår av självbestämmandeteorin i både Freuds tankar om människans instinkter och 

omedvetna behov. Hassmén & Hassmén skriver även i Skinners arbete om vilken betydelse 

omgivningen har för motivationen också har lagt grunden till självbestämmandeteorin. 

Författarna av självbestämmandeteorin är Deci och Ryan (Hassmén & Hassmén,2010). De 

menar att det finns tre psykologiska behov som styr motivationen. Dessa behov är: behov av 

kompetens, behov av att ha och skapa relationer med andra samt behovet av 

självbestämmande. En människa som upplever att denne kan forma och bestämma över sitt 

liv, är en del av ett socialt sammanhang samt som har möjlighet att stärka sin kompetens har 

därmed enligt självbestämmandeteorin en hög motivation. Enligt Hassmén & Hassmén (2010) 

varierar inte bara motivationen mellan hög eller låg motivation, utan det finns också tre 

former av motivation. Dessa tre former menar de är inre motivation, yttre motivation samt 

amotiviation varav inre motivation är den starkaste och mest ”hållbara” och amotivation är 

avsaknaden av motivation. Denna studie berör dock inte amotivation. 

 

2.1.2 Inre motivation  

Hassmén & Hassmén (2010) berättar att när motivationen kommer inifrån upplever 

människor att de själva kan välja vad de vill göra samtidigt som de känner glädje i det som de 

utför. På så sätt tillfredsställs behovet av kompetens och självbestämmande. Behovet av 

relationer kan även tillfredsställas om den internt motiverade individen upplever att denne 

tillhör en social grupp. Ett exempel på detta är den ideella fotbollsledaren som brinner för att 

utveckla andra.  
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2.1.3 Yttre motivation 

Hassmén & Hassmén (2010) menar att enligt självbestämmandeteorin är yttre motivation när 

en person uteslutande motiveras av yttre faktorer som t.ex. yttre krav, lön eller andra 

belöningar. För att klargöra vilka yttre faktorer det är som styr motivationen och i vilken 

utsträckning som beteendet är självvalt delas den yttre motivationen in i fyra 

underavdelningar enligt Hassmén & Hassmén. Vidare berättar Hassmén & Hassmén att dessa 

underavdelningar är integrerad reglering, identifierad reglering, introjicerad reglering och 

yttre reglering. I den integrerade regleringen har individen en hög grad av självbestämmande. 

I denna typ av yttre motivation utför individen handlingen eller beteendet eftersom att 

personen ser det som självklart och nästan naturligt. Det är också vanligt att det förekommer 

en viss del av yttre press på personen som påverkar dennes motivation. (Hassmén & Hassmén 

2010). När det gäller identifierad reglering är graden av självbestämmande också relativt hög 

enligt Hassmén & Hassmén (2010). Men i detta fall kommer motivationen från att personen 

ser nyttan i handlingen eller beteendet (Hassmén & Hassmén 2010). Ett exempel på en 

situation när detta uppstår är fotbollsspelaren som hatar att löpträna men gör det ändå 

eftersom att han/hon vet att han/hon kommer ha användning av det under matcher. 

Hassmén & Hassmén (2010) menar att i introjicerad reglering är graden av självbestämmande 

låg, men personen utför ändå uppgiften eftersom att denne vill undvika skuldkänslor och 

ångest. Ett exempel på introjicerad reglering kan vara fotbollsspelaren som deltar i matchen 

fastän den är sjuk eftersom att laget annars inte skulle ah tillräckligt många spelare för att 

kunna genomföra matchen. Den yttre regleringen styrs motivationen enbart av belöningar. 

Belöningen behöver inte vara i form av pengar utan kan t.ex. vara medaljerna i en fotbollscup 

(Hassmén & Hassmén, 2010). 

 

2.2 Självuppfattning 

Vår personlighet och våra beteenden påverkas i stort av vår självuppfattning. Alla har olika 

uppfattningar, värderingar samt tro om sig själv (Skaalvik, 2006 i Wagnsson,2009). Vår 

självuppfattning styr hur vi tänker om oss själva, vad vi kommer klara av och hur vi kommer 

klara av saker och ting. Det här gör även att vi dras till olika saker samtidigt som vi också 

undviker vissa situationer. Hur vi ska klara av krav från andra eller från oss själva i 

exempelvis idrotten påverkas också av vilken självuppfattning vi har om oss själva (Bandura, 

1986, 1997).  
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2.2.1 Självbild och Självkänsla 

Självuppfattning kan delas in i två olika delar, den beskrivande, - och den värderande delen. 

Den beskrivande delen kallas för individens självbild och handlar om hur man uppfattar sig 

själv. Vad har individen för egenskaper samt vad tror individen att han eller hon klarar av? Ett 

exempel på det är om en individ tycker att hon eller han har långa ben och kan hoppa högt. 

Det är en beskrivning av honom eller henne.  Sedan kommer den värderande delen in som 

kallas för självkänslan. Den värderade delen handlar om vad individen tycker om sin 

självbild. Vad tycker personen om att ha långa ben och att kunna hoppa högt?  Självkänslan 

som individen har kommer skapa olika beteenden hos honom eller henne, samt olika sätt att 

reagera i olika situationer (Harter, 1999; Skaalvik, 2006 i Wagnsson, 2009). Beroende på vad 

personen tycker kommer också han eller hon välja samt undvika olika situationer i livet 

(Weiss & Ebbeck, 1996 i Wagnsson, 2009).  Glädje och välmående hör till stark självkänsla 

medan ångest och depression till låg självkänsla. Om en person har en låg självkänsla kan han 

eller hon känna sig otillräcklig och kan tycka illa om sig själv medan en person med hög 

självkänsla kan känna sig mer nöjd med sig själv och accepterar vad hon eller han är för 

person och dess egenskaper (Weiss & Ebbeck, 1996 i Wagnsson, 2009). Om man har en stark 

självkänsla är man också mer stabil generellt när det handlar om att vara med i olika 

sammanhang (Epsteins,1991 m fl. i Wagnsson, 2009).  

 

2.2.2  Självbild, självkänsla och självförtroende 

Självuppfattningen kan delas in i olika nivåer som kan sättas in i en självuppfattningshierarki 

(Shavelons m. fl. 1997 i Wagnsson, 2009).  På den nivån som ligger högst upp i hierarkin 

finner man den generella uppfattningen som handlar om vad en individ tycker om sig själv 

(självbilden och självkänslan). I nästa nivå handlar det om den sociala, - fysiska och 

emotionella självuppfattningen. Dessa tre uppfattningar är olika kompetensområden som varje 

individ har och har olika kunskaper inom (Shavelons m.fl, 1997 i Wagnsson, 2009). Ett 

exempel på detta är om en individ tycker att han eller hon är duktig på idrott och att göra läxor 

men inte på att skaffa kompisar. Då har individen olika egenskaper under olika 

kompetensområden. I denna studie ligger fokus på den sociala, - och fysiska kompetensen. De 

olika kompetensområdena har även olika områden under sig som är ännu mer specifika. Ett 

exempel på detta är om en individ tycker att han eller hon är bra på idrott och speciellt fotboll 

(mer specifikt område). Den sista nivån i självuppfattningshierarkin handlar om 

situationsspecifika uppfattningar om sig själv för varje kompetensområde. Denna nivå kan 

kallas för specifikt självförtroende, det vill säga individens tro att klara av något på ett sätt han 
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eller hon tycker är bra. Ett exempel på det är om en individ tycker han eller hon är bra på 

fotboll (upplevd specifik fysiskt kompetens), men är extra bra på straffar (situationsspecifikt 

självförtroende).  Detta gör att individen kommer ha större chans till att tro på sig själv när 

han eller hon ska slå straffen och då förhoppningsvis också sätta den (Bandura, 1997).  

 

2.2.3 Självuppfattningens utveckling  

Att kunna veta vilken man är och skapa en hierarkissjälvuppfattning om sig själv kan vara 

väldigt svårt i ung ålder. När man blir lite äldre kan man ha utvecklat en kapacitet som kan 

skapa en någorlunda bra bild av sig själv och kan då också uppleva en mer generell bild av 

vem man är (Harter, 1999, 1996 i Wagnsson, 2009).  För ett barn är det speciellt viktigt med 

de olika socialisationsagenterna såsom exempelvis vänner, familj samt ledare. De olika 

socialisations agenterna gör att barnet utvecklar förmågan att jämföra sig med andra samt att 

värdera sig själv. Barnen drivs främst av belöningar och god feedback av andra (yttre 

motivation) (Harter, 1996, 2006 i Wagnsson, 2009). När man kommer upp i äldre ålder kan 

bilden av sig själv i regel förändras lite och bli lite mer verklighetsbetonad. Detta kan göra att 

olika delar i självuppfattningen kan minska något (Lintunen, 1999 i Wagnsson, 2009).  

 

2.2.4 Upplevd fysisk kompetens och självkänsla  

För att en individ ska må bra är det viktigt att känna att man har kompetens i något område. 

Genom att röra på sig kan man känna att man behärskar sin kropp som i sin tur kan leda till en 

starkare upplevd kompetens (Deci & Ryan, 2000; Harter, 1999 i Wagnsson, 2009). Olika 

hormoner utsöndras genom fysisk aktivitet. Dessa hormoner kan genom fysisk aktivitet verka 

mot ångest och stress som gör att individens välmående också ökar. Det här kan också göra att 

individen ser sin omgivning på ett mer positivt sätt. Detta kan leda till att de runt omkring kan 

möta individen mer positivt, vilket även kan stärka självkänslan (Harter, 1999 i Wagnsson, 

2009). Den upplevda fysiska kompetensen handlar om vad individen tror han eller hon klarar 

av, av de krav, utmaningar och mål som han eller hon ställs inför inom ett visst område 

(Harter, 1999 i Wagnsson, 2009). Många studier visar på att de barn och ungdomar som 

idrottar i en organiserad form har starkare självkänsla samt starkare upplevd fysisk kompetens 

än de som inte idrottar (Brettschneider & Heim, 1997 i Wagnsson, 2009).  

 

2.2.5 Social kompetens  

Normer och regler, samt att kunna vara omtänksam är några av de delar som handlar om att 

ha social kompetens (Schneider, Ackerman & Kanfer, 1996 i Wagnsson, 2009). Att 
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accepteras och få status av vänner hör också till den sociala kompetensen (Ladd, 

Kochenderfer & Coleman, 1997 i Wagnsson, 2009). Studier har visat att bra relationer med 

vänner i samma ålder är väldigt viktigt för en individs självkänsla. De som inte känner sig 

accepterade kan ha större risk att hamna i depressioner och få ångest samt fungera sämre i 

skolan än de med acceptans från kompisarna (Andersson-Butcherm Iachini & Amrose, 2008 i 

Wagnsson, 2009).  Samarbete och-, lyssna på andras åsikter samt acceptera andra är en viktig 

del för en individ. Föreningsidrotten skapar en stor möjlighet till att lära barn och ungdomar 

att utvecklas socialt. Det kan också finnas utanförskap inom föreningsidrotten som kan leda 

till negativa effekter för en individ (RF 2005b; 2005 c).  

 

2.2.6 Fysisk kompetens och uppgiftsorienterat klimat  

Den fysiska kompetensen påverkas i positiv riktning för unga idrottare (12-17 år) i ett klimat 

där man accepteras av tränare och lagkamrater samt där man känner att man själv utvecklas 

som individ (i ett uppgiftsorienterat klimat) (Vazou, Ntoumanis, Duda, 2006 i Wagnsson, 

2009).  Föräldrarnas stöd och uppmuntran till idrottande har visat sig ha en god betydelse för 

barnens självkänsla (Hinic, 2004 i Wagnsson, 2009). Dock kan föräldrarnas "stöd" även leda 

till föräldrar press som då istället kan leda till en sämre självkänsla (Agustsson, 2007). 

 

2.2.7 Psykosomatisk hälsa 

Vad personen har för hälsa beror på vilken upplevd balans en individ har mellan somatiska 

(fysiska), sociala samt de psykiska delarna (Medin & Axelsson, 2000; Ungdomsstyrelsen, 

2007a i Wagnsson, 2009). Om en person har psykosomatiska besvär kan man känna en 

obalans mellan kraven som ställs på en individ samt vilken förmåga man har att klara av dessa 

krav. Detta kan leda till huvudvärk, oro och magont (Eriksen & Ursin, 2005 i Wagnsson, 

2009). Fysisk inaktivitet kan även leda till upprepande oro och ångest (Socialstyrelsen, 2009). 

Regelbundet idrottandet hjälper till att minska på oron och stress samtidigt som det också 

exempelvis stärker skelettet och ökar rörligheten. Dock kan träningen också leda till 

hälsoeffekter som ger en motsatt effekt om träningen blir för hård och intensiv (Sundberg, 

SOU 2008:59). Sundberg menar att det är väldigt viktigt att träningen för barnen är lekfull 

och mångsidig.   
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2.3 Flickor med utländsk bakgrund och föreningsidrott 

I en studie av Riksidrottsförbundet (2010) framgår att 31 % av flickorna med utländsk 

bakgrund som deltog i studien är aktiva inom en idrottsförening. Det visade sig även att hela 

47 % av de flickor med svensk bakgrund som deltog i studien föreningsidrottar. Av de flickor 

med utländsk bakgrund som uppgav att de är aktiva inom en förening spelade 42 % av dem 

fotboll. I studien har de också kommit fram till att 54 % av flickorna med utländsk bakgrund 

uppgav att idrotten har mycket stor eller ganska stor betydelse för dem.  

I Sverige finns olika projekt för att öka föreningsidrottandet bland flickor med utländsk 

bakgrund. Ett av dessa nystartade projekt har startats av IS Halmia i samarbete med 

Halmstads kommun. Projektet heter ”Fotboll utan gränser” och projektet syftar till att öka 

deltagandet bland flickor med utländsk bakgrund (Sveriges Radio, 2015). ”Fotboll utan 

gränser liknar därför det fotbollsprojekt som denna studie handlar om. Halmstads kommun 

(2015) hoppas att projektet ska främja gemenskap och fysisk aktivitet hos flickorna i åldrarna 

7-15 år som projektet riktar sig mot. Projektet startas under hösten 2015 och ingen utvärdering 

har därför gjorts på projektet än. Där emot har en studie av Gamboa (2013) som handlar om 

drop-in idrott för flickor med utländsk bakgrund gjorts. Av studien framgår att en av de 

viktigaste faktorerna för att få flickorna aktiva var relationer. Flickorna i studien uppgav att de 

ville uppleva gemenskap och få nya vänner genom sitt idrottande. Det framgick även att 

flickorna i studien lade stor vikt vid att kunna identifiera sig med ledaren (Gamboa 2013). 
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3. METOD 

3.1 Design 

Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer eftersom att syftet 

är att undersöka flickornas upplevelser och känslor kring projektet. Enligt Trost (2001) är den 

kvalitativa forskningsintervjun lämpligast när man vill förstå människors sätt att reagera och 

resonera. Hassmén & Hassmén (2008) menar också att den kvalitativa metoden är lämplig när 

man vill få mycket information om undersökningsdeltagarna och gå på djupet. Vidare menar 

de att kvalitativa metoder hjälper forskaren att få observera från ett ”inifrån-perspektiv”, 

vilket denna studie kräver. Kvale & Brinkman (2009) skriver också den kvalitativa metoden 

är bra eftersom man med hjälp av den kan få en djupare förståelse för människors upplevelser 

och erfarenheter samt att respondenterna får framföra sina tankar med egna ord. Där emot 

nämner Trost (2010) att kvalitativa studier ofta möts med misstänksamhet eftersom att urvalet 

är litet jämfört med kvantitativa studier. Hassmén & Hassmén (2008) menar också att den 

kvalitativa metoden är mer flexibel än den kvantitativa. De menar att genom följdfrågor och 

möjligheten att reagera på sinnesstämningar hos respondenten kan mycket mer information 

om respondenten fås än genom till exempel enkäter. 

 

3.2 Urval 

Eftersom att syftet var att undersöka hur flickor kan uppleva av det specifika fotbollsprojektet, 

vars mål är att öka deltagandet bland flickor med utländsk bakgrund, bestod urvalet av sex 

flickor med utländsk bakgrund som deltar i projektet. Flickorna som intervjuades valdes ut av 

ledarna för fotbollsprojektet. En flicka var tio år, fyra av flickorna var elva år och en flicka var 

tolv år. 

 

3.3 Intervjuguide 

Intervjuguiden består av fyra teman som är: bakgrund, självuppfattning, psykosomatisk hälsa 

och motivation. I temat bakgrund uppmanas respondenten att berätta om sig själv, sin familj 

och fritid. Temat självuppfattning är indelat i tre delar som är: självbild, fysisk kompetens och 

social kompetens. I delen om fysisk kompetens ställs frågor som t.ex. ”Har du utvecklats som 

fotbollsspelare?” för att ta reda på om flickornas fysiska kompetens har ökat. I delen om 

social kompetens finns frågor som syftar till att ta reda på om barnen har fått fler vänner av 

fotbollen samt om de har utvecklat nya sociala egenskaper. Ett exempel på en fråga från den 

delen är: ”Har du utvecklats på något mer sätt än inom fotbollen?” I delen om självbild finns 
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frågor som syftar till att ta reda på vad respondenterna tycker om sig själva. I temat 

psykosomatisk hälsa finns frågor som t.ex. ”Hur upplever du att du mår om dagarna?” och 

”Vad är det som gör att du mår/dåligt bra tror du?”. I temat om motivation finns frågor som 

syftar till att ta reda på vad det är som motiverar dem samt om deras motivation till att spela 

fotboll har ökat. Ett exempel på en fråga från detta tema är: ”Skulle du vilja berätta om vad 

det är som gör att du kommer hit varje träning?”. I detta tema finns även en fråga om det 

sociala stödet. Denna fråga är: ”Vad tycker din familj om att du spelar fotboll?” 

Intervjuguiden finns med i slutet som bilaga. 

 

3.4 Genomförande 

Innan intervjuerna kontaktades både ledarna samt föreningen som ansvarar för projektet. 

Flickorna som deltog i intervjuerna informerades av ledarna om att de, om de ville, skulle bli 

intervjuade om de själva och fotbollen. Totalt intervjuades sex flickor och vi intervjuade tre 

var eftersom vi ville sitta en och en. Innan intervjun började informerades flickorna om att 

deras intervjuer skulle behandlas konfidentiellt och att de fick avbryta intervjun när de ville. 

De informerades också om att de inte behövde svara på alla frågor heller, utan kunde välja att 

avstå. Flickorna fick även ta del av syftet med studien. Intervjuerna genomfördes i ett 

konferens rum och ett omklädningsrum i anslutning till idrottshallen där flickorna tränar 

fotboll. Intervjuerna utfördes innan flickornas fotbollsträning och tre av flickorna valde att ha 

med sig en ledare för att känna sig trygga. Under intervjun satt vi så att respondenterna hade 

möjlighet att titta sig omkring. Detta gjordes för att situationer där man har ögonkontakt hela 

tiden kan upplevas som skrämmande för en del personer (Hassmén & Hassmén, 2008). De 

flesta av intervjuerna var 11-20 minuter långa. Den längsta intervjun var cirka en halvtimme 

lång. Ett problem som uppstod under några av intervjuerna var att ledarna gav flickorna 

förslag på vad de skulle svara. Detta kan ha påverkat flickornas svar på frågorna och dessa 

svar räknades därför inte med. Ett annat problem som uppstod var att ytterligare en ledare 

kom in i rummet för att fråga något och på så sätt avbröt intervjun. Eftersom att detta skedde i 

början av en intervju, när ett förtroende för intervjuaren höll på att byggas upp, kan det ha lett 

till att flickan kände sig osäker i miljön. 

 

3.5 Databearbetning 

Databearbetningen skedde genom transkribering där intervjuerna först skrevs ned ordagrant 

av den som genomfört intervjun (Hassmén & Hassmén, 2008). Ljudupptagningar som gav en 

sinnesstämning, så som skratt, suckar och pauser, skrevs också ned. Intervjuerna analyserades 
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först enskilt, sedan av oss båda tillsammans genom att ord och uttryck som verkade relevanta 

för syftet togs ut ur texten. (Hassmén & Hassmén 2008) Relevanta ord och uttryck sorterades 

sedan i fyra teman som relaterade till frågeställningarna och det är utifrån dessa teman som 

resultatet har redovisats. Eftersom att det var barn som intervjuades har vissa språkliga fel 

rättats till i vårt analysmaterial, men inte i citaten som används i studien. De oriktigheter som 

inte försvårade för att förstå vad som sades har lämnats som de är för att öka trovärdigheten. I 

analysen byttes flickornas namn ut till IPx (intervjuperson x) för att inte bryta mot 

konfidentialiteten (Hassmén & Hassmén 2008). 

 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Syftet var att undersöka vad ett fotbollsprojekt för utländska flickor kan ha för upplevd 

betydelse för dem. För att undersöka detta ville vi intervjua sex stycken flickor med utländsk 

bakgrund som spelar fotboll i ett sådant projekt. Validitet handlar om att kunna dra 

meningsfulla slutsatser från mätningar som gjorts (i detta fall intervjuerna) samt om vår 

databearbetning och analys är trovärdig eller inte (Hassmén & Hassmén, 2008) Vi anser att vi 

har undersökt det vi ville från början och har inte kommit in på något annat spår. Vi har även 

använt relevant och trovärdig litteratur till vår litteraturbearbetning. Vi har dragit 

meningsfulla slutsatser samt gjort en trovärdig analys med en bra databearbetning till grund. 

Därför anser vi att denna studies validitet är hög. Reliabiliteten handlar om hurvida studiens 

mätning är tillförlitlig (Hassmén & Hassmén, 2008). Eftersom att materialet har analyserats 

av oss båda minst två gånger och samma resultat nåtts höjer det reliabiliteten på studien.   

Syftet var att undersöka hur flickor kan uppleva ett fotbollsprojekt. Av resultaten kan vi då 

inte säga att det stämmer för alla flickor som deltar i sådana projekt. Det kan dock stämma för 

vissa. Därför tycker vi att vår studie har en ganska hög reliabilitet.  

 

3.7 Etiskt förhållningssätt 

Eftersom att flickorna som intervjuades inte hade fyllt femton år än krävdes att 

vårdnadshavarna informerades och samtyckte. Även om vårdnadshavarna samtycker till 

intervjun måste också barnet förstå vad studien går ut på och innebär samt samtycka till 

intervjun. (www.codex.vr.se, 2015). Projektledarna hade kontaktats och godkänt att barnen 

intervjuades. Flickorna fick sedan ett informationsblad med sig som de skulle lämna till sina 

vårdnadshavare. I informationsbladet fanns information om studien och att deltagande var 

frivilligt. Om vårdnadshavarna inte samtyckte till intervjun skulle dessa intervjuer behandlats 

som bortfall. Genom informationsbladen till vårdnadshavarna och informationen till flickorna 

http://www.codex.vr.se/
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uppfylldes kraven på information och samtycke (www.codex.vr.se, 2015). Flickorna 

informerades också innan intervjun om att intervjun var konfidentiell och att all information 

som samlandes in bara skulle används till denna studie samt att inga obehöriga skulle ha 

tillgång till de data som samlats in. På så sätt uppfylldes kraven på konfidentialitet och 

nyttjande (www.codex.vr.se, 2015). Kravet på konfidentialitet tillgodosågs också genom att 

flickornas namn byttes ut till IPx (intervjuperson x) samt att namn på andra klubbar som 

nämnts har tagits bort. I de fall där en ledare var med under intervjun gjordes en 

överenskommelse med ledarna om att de också skulle behandla det som de fått höra 

konfidentiellt.  

 

3.8 Beskrivning av projektet 

Projektet är ett samarbete mellan en fotbollsförening och en kommun i mellersta Sverige. 

Projektets syfte är att skapa positiva integrationseffekter samt att få fler flickor med 

invandrarbakgrund att bli fysiskt aktiva. Ledarna för projektet är kvinnor och aktiviteterna 

bedrivs i en ”mans fri” miljö. Projektet är kostnadsfritt och har pågått sedan ungefär ett år 

innan denna studie gjordes. När studien utfördes var det cirka 20 flickor som deltog i projektet 

och de strävar efter att få fler.  Åldrarna på flickorna var 9-13 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.codex.vr.se/
http://www.codex.vr.se/
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4. RESULTAT 

4.1 Motivation 

I intervjuerna uppgav samtliga av respondenterna i undersökningsgruppen (N= 6) att de deltar 

i projektet för att de vill lära sig att spela fotboll. Det visade sig även att samtliga respondenter 

spelade fotboll för att få träffa nya vänner och för att behålla kontakten med de vänner som de 

redan har. IP2 beskrev det så här: 

 

Här får jag reda på massa saker om mina vänner, nya saker. Och när vi är ovänner blir vi vänner i 

fotbollen här.  

 

Flera av respondenterna sa också att fotbollsträningarna möjliggör för dem att träffa sina 

kamrater som de annars inte hinner umgås med. Intervjuerna visade även att alla respondenter 

ser fram emot att få komma på fotbollsträningen, som detta citat från IP6 visar: 

 

Jag måste gå snabbt för att jag vill komma fram till träningen. 

 

Flertalet av respondenterna menade även att de blir ledsna när träningen är slut eftersom att de 

vill fortsätta att spela fotboll och vara med sina vänner. Det märktes också att de flesta av 

respondenterna var mer internt motiverade än externt motiverade. IP1 berättar till exempel:  

 

Det är något jag vill göra, inte något jag måste göra. 

 

De flesta uppgav att de spelar för sin egen skull och inte enbart för de yttre belöningarna som 

t.ex. medaljer. Dock motiverades flickorna också av externa faktorer. Ett exempel på detta är 

deras lagtröjor som de fick. När IP4 berättar om lagtröjorna säger hon hur upplevde en 

starkare lagkänsla. IP1 berättar att det viktigaste för henne var inte att vinna eller få medaljer 

även om det också motiverade henne:  

 

Bara man gjort sitt bästa, man är inte där för att vinna, eller jo, men också för att ha kul! Jag skulle inte 

spela fotboll bara för medaljer och pokaler, allt sånt där guld eller silver… Men jag har ett hemligt förråd 

med mina priser från fotbollen. 

 

4.2 Självuppfattning 

Samtliga av respondenterna menade att deras idrottsliga förmåga hade blivit bättre sedan de 

började på fotbollen och att de nu blivit fysiskt aktiva på rasterna. IP4 förklarade det så här:  
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Jag har alltid varit så dålig på idrott men det funkar nu. Asså jag var alltid jätterädd för bollar förut. Och 

när jag liksom testade på blev jag … Asså då övade jag på att inte vara så rädd för bollar längre. Och nu 

är det helt chill med bollar. 

Alla flickor berättar att de tycker att de blivit bättre på fotboll sen innan de kom hit. Även att 

många av dem berättar att de nu vågar spela fotboll på rasterna och på fritiden, ibland till och 

med mot pojkar. IP3 berättar: 

Asså jag var inte så bra på fotboll typ förra året men eftre jag börja här och börja träna blev jag mycket 

bättre, nu kan jag spela matcher och vinna mot kompisar. 

Flera av flickorna nämnde också att de nu ville börja spela i riktiga fotbollslag och att de hade 

börjat i klassfotboll nu, vissa av dem hade aldrig gjort det tidigare. IP4 nämner också att hon 

tycker att hon blivit lika bra på fotboll som flickorna i lag som i princip bara satsar på att 

vinna matcher. Samtliga respondenter nämner även att de har lärt sig situationsspecifika 

fotbollfärdigheter som t.ex. att dribbla, skjuta och passa. IP4 uppger till exempel att: 

Förut kunde jag typ inte ens passa så jättebra. Jag kunde inte ens få upp bollen men nu kan jag massor. 

Samtliga respondenter säger att de både har fått fler och nya kompisar och mår bra av det. De 

uppgav även att de träffas mer på sin fritid. De flesta berättade att det tyckte att det var pirrigt 

och väldigt nervöst första gångerna de skulle på fotbollsträningarna, eftersom att de inte 

kände så många där. Nu när alla är vänner på träningarna menar flickorna att de ser fram emot 

att träffa dem. Flera av flickorna berättar också att de vågar gå ut och spela fotboll på raster i 

skolan och på fritiden vilket leder till att de också träffar flera kamrater.  

IP2 berättar också att hon nu har blivit mer omtänksam och säger: 

Asså, nu, om det sitter någon ensam så går jag ju till den och pratar. 

När respondenterna frågades om hur de såg på sig själva svarade flertalet att de tyckte om sig 

själva. Många säger att de mår bra av att ha fått fler kompisar samt att de tycker att de har 

blivit säkrare på planen. Några nämnde även att de hade blivit säkrare som personer. En av 

dem var IP1 och hon förklarade det så här:  

Öhm, jag har blivit ännu mer bestämd. Jag liksom var osäker, ganska många gånger innan jag börja här. 

Men jag sportar mycket. Jag blir mer bestämd och liksom… stärker min självförtroende. 

Alla menade att fotbollen betydde väldigt mycket för dem. IP5 sa till exempel att fotbollen 

har hjälp hennes självförtroende. IP2 förklarade även att hon ibland blir sur och skriker på de 

andra på träningarna eftersom att hon vill vara bra. Hon visste inte varför hon blev så. 
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4.3 Psykosomatisk hälsa  

Majoriteten berättade de hade mycket i skolan och att de kunde bli stressade av det samt att 

vissa av dem ibland får ont i huvudet av det. Samtliga respondenter uppgav att de blir piggare 

av att spela fotboll och får mer energi. IP3 förklara det så här:  

 

Mitt huvve brukar släppa, jag mår bättre, skapar energi, känner mig piggare eftersom jag rör mig. 

IP1 berättar även att hon blir piggare och aldrig trött efter träning. Vidare berättar hon: 

Jag mår jättebra! Jag är ganska aktiv och positiv. Jag sitter inte framför datorn eller mobilen så ofta, 

kanske nån minut men jag sitter aldrig. Antingen är jag ute eller så pluggar jag. Jag har ganska många 

prov. 

 

4.4 Socialt stöd 

Flera av respondenterna berättade att deras föräldrar också ville att de skulle börja spela 

fotboll i stället för att sitta hemma och göra ingenting. Det framkom även att några av 

respondenternas pappor var tveksamma till att deras döttrar skulle spela fotboll. IP2 berättar 

här om detta: 

 

Min pappa har ju blivit koncentrerad på att min tvilling ska bli bra på fotboll. Han är ju jättebra och spelar 

i ett bra lag. Pappa koncentrera sig mycket på min tvilling. 

IP1 berättar om hur hennes pappa och bror blev chockade när hon sa att hon ville börja spela 

fotboll. Hennes bror reagerade och frågade om hon slagit i huvudet. Vidare berättade hon att 

de vant sig vid att hon spelar fotboll och föräldrarna stöttar henne bland annat genom att köra 

henne till träningarna trots att det är ganska långt avstånd. Alla flickor berättade att deras 

föräldrar nu blivit vana vid att de spelar fotboll samt att deras föräldrar tycker det är kul.  

Flertalet av flickorna förklarade också att deras mammor stöttade dem fullt ut medan 

papporna var mer skeptiska till fotbollen, dock hade flickorna inte någon förklaring till varför. 

 

4.5 Rörelseglädje  

Alla respondenter berättade att de tycker det var kul att röra på sig och att spela fotboll. 

Flertalet förklarade att de inte ville gå ifrån träningen för att det var så kul samt att de kände 

sig fria när de fick spela fotboll. Många berättade också att de tyckte att det var skönt att killar 

inte är med på fotbollen. Några berättar att killarna inte passade till dem på skolidrotten och 
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att de kände sig lite utanför. Flickorna upplevde de att de kunde vara sig själva när de spelar 

med de andra flickorna som deltar i projektet. IP6 berättar: 

Man kan kommunicera mer och man är mer fokuserad för man vet vilka man spelar med. 

När man frågade flickorna varför deras vänner inte spelar fotboll menade många att fotbollen 

var för killar. Exempelvis sa IP5: 

Fotboll är för killar och inte tjejer. Tjejer ska alltid bli modeller eller fotografer, när de blir stora. Och inte 

vill bli fotbollsstjärnor eller spela och inte fotbollsproffs och så. Men jag vill bli fotbollsproffs! Det skulle 

vara så roligt att få vara med på tv och spela. 
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5. DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka hur flickor med utländsk bakgrund kan uppleva ett 

fotbollsprojekt som syftar till att öka deltagandet bland flickor med utländsk bakgrund.  

Ett problem som uppstod under intervjuerna var att ledarna ibland gav förslag på vad 

flickorna skulle svara. Detta ledde till att en del svar inte kunde tas med i studien. För att 

undvika detta borde vi besökt projektet innan intervjuerna utfördes. På så sätt hade flickorna 

vant sig lite vid oss och de hade då kanske känt sig trygga nog att genomföra intervjuerna utan 

att ledarna närvarade.  Fler flickor kunde också ha intervjuats för att öka studiens 

trovärdighet. Från början beräknades att intervjuerna skulle vara i ungefär en halvtimme men 

de flesta blev inte längre än en kvart. Fler flickor hade därför kunnat intervjuas om 

förberedelserna hade funnits för det. Om det hade funnits mer tid för studien hade det också 

varit bra att skicka ut lappar till flickornas föräldrar för att få deras medgivande innan 

intervjuerna genomfördes.  

 

Från resultaten kan man se att fotbollsprojektet har gjort att flickorna känner att de utvecklat 

sig själva på många olika vis. I självuppfattningshierarkin (Shavelons m.fl. 1997 i Wagnsson) 

finns olika nivåer som handlar om just de olika delarna flickorna utvecklat hos sig själva. 

Förstå nivån handlar om vad en individ tycker om sig själv, den generella uppfattningen 

(självbild och självkänsla). Alla nivåer som ligger under den generella nivån hjälper till att 

skapa just den generella uppfattningen av sig själv. Resultaten visar som sagt att flickorna i 

studien fått en utveckling i alla delar vi har undersökt. Utvecklingen av fysiska, - specifika, - 

och situationsspecifika kompetenser har då också lett till att flickorna, utifrån resultaten, får 

en bättre självbild och självkänsla av detta fotbollsprojekt.  I den andra nivån i hierarkin 

finner man den fysiska kompetensen som då handlar om vad man tycker om sig själv fysiskt, 

där många av flickorna visar att de tycker att de har blivit duktiga i idrott av detta 

fotbollsprojekt, medan de även förbättrat den tredje nivån som handlar om mer specifik fysisk 

kompetens där fotbollen är den starka sidan hos dem alla. Samtliga av flickorna säger att de 

blivit bättre på fotboll efter att de börjat på detta fotbollsprojekt. Den fjärde och sista nivån 

handlar om ännu mer situationsspecifika moment, då flickorna nämner att de har lärt sig att 

passa, skjuta och dribbla.  Deci & Ryan (2000 i Wagnsson, 2009) menar också att det är 

viktigt för en individ att känna att man har kompetens i något område och att man behärskar 

sin kropp. Detta ger en starkare upplevd kompetens som också stärker sin självuppfattning. 

Psykosomatiska hälsan har även visats sig blivit bättre för de flesta av flickorna som 
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intervjuades, eftersom flickorna berättar att de mår bättre av att träna, att de får mer energi 

och att de inte blir lika stressade. Harter (1999 i Wagnsson, 2009) menar att genom träning 

utsöndras hormoner som kan dämpa ångest och stress, som också gör att man kan må bättre- 

detta kan i sin tur göra att självkänslan stärks. Socialstyrelsen (2009) menar också att fysisk 

inaktivitet kan leda till regelbunden oro och stress. Ännu ett bevis för att fotbollsprojektet är 

viktigt och att flickorna behöver det i sin vardag, som de säger, för att må bra. 

Den sociala kompetensen har vistats sig utvecklas för flickorna då de nu känner att de fått fler 

kompisar och att de vågar vara sig själv och ta för sig mer. Flickorna vågar även vara med 

mer på lekar och andra fysiska aktiviteter på raster i skolan samt fritiden, som visar på en god 

utveckling. Ladd, Kochenderfer & Coleman (1997 i Wagnsson, 2009) menar att känna att 

man accepteras och får status av vännerna är viktigt för den sociala kompetensen. Studier 

visar även på att det är viktigt att ha bra relationer med de i samma ålder för en individs 

självkänsla (Andersson-Butcherm Iachini & Amrose, 2008 i Wagnsson, 2009). Detta visar att 

det är väldigt positivt att flickorna är med i projektet och skapar nya kontakter där de kan 

umgås och lära känna varandra och respekteras av varandra. Att acceptera varandra och 

lyssna på andra samt att samarbeta är också viktigt för en individ och den sociala utvecklingen 

(RF, 2005b; 2005).  I resultaten kommer det fram att en del flickor lärt sig att vara omtänksam 

och lyssna på andra. Detta visar på en god utveckling hos flickornas sociala utveckling som i 

sin tur även kan stärka deras självuppfattning.  

Från resultaten kan man även se att alla flickor tycker det är väldigt kul att få komma till 

fotbollsträningarna och de tycker om att få beröm samt känna sig synliga av varandra och 

ledare.  I Harter (1996, 2006 i Wagnsson, 2009) kan man läsa att det är viktigt för barn med 

de olika socialisationsagenterna såsom ledare, vänner samt familjen. Detta gör det lättare för 

barnen att kunna jämföra sig med andra och värdera sig själv, som är viktigt för ett barn ska 

kunna skapa en bild av vem man är som person. Fotbollsprojektet anses vara viktigt för 

flickorna eftersom det är där de får synas av vänner och ledare, de är där de får beröm för att 

de kämpar på. Detta ger flickorna en starkare självuppfattning. Eftersom alla flickor nämnde 

att det var roligt med fotbollsträningarna samt att de kände att det var bra nivå på träningarna 

och att alla kunde vara med. De nämnde även att det var skönt att killar inte var med, nu 

kunde de vara sig själva och spela med varandra. Genom detta kan man tolka att klimatet är 

uppgiftsorienterat. Vazou, Ntoumanis, Duda (2006 i Wagnsson, 2009) beskriver att ett 

uppgiftsorienterat klimat är viktigt för en individs fysiska kompetens eftersom det är i detta 

klimat många kan känna att man utvecklas som individ.  Hinic (2004 i Wagnsson, 2009) 
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menar att föräldrarnas stöd till barnens idrottande också är viktigt för barnens självkänsla. 

Flickorna berättade att de kände ett stöd från föräldrarna och att det var skönt. Några av 

flickorna beskrev också att det främst var deras mammor som tyckte det var kul att de var 

med i fotbollen medan papporna var mer tveksamma till det. IP2 berättade om hur hennes 

pappa fokuserade på hennes bror och brydde sig inte så mycket om att hon spelade fotboll. 

IP2 berättar även om att hon tog fotbollen väldigt seriöst som gjorde att hon kunde skrika åt 

flickorna på fotbollen och var lite elak då de spelade. Detta kan ha att göra med att hon känner 

en viss press från pappan, eftersom han verkar vara ganska seriös när det gäller fotboll och 

verkar satsa mer på sin sons fotbollskarriär. IP2 kan känna att hon vill visa att hon också kan, 

samtidigt som hon kan ha fått denna tävlingsinstinkt eller kanske prestationsklimatet runt sig 

genom hennes bror och pappa. Man kan då säga att pappans stöd leder till föräldrapress som 

då kan leda till en sämre självkänsla (Agustsson, 2007). Man kan också spekulera i hurvida 

IP2s motivation påverkas genom integrerad reglering, som Hassmén & Hassmén (2010) 

nämner eftersom att hon verkar känna press från sin pappa. 

Till en början kom flickorna till träningarna för att få träffa sina kompisar, men de flesta av 

respondenterna uppgav nu att de också tränar för att få lära sig spela fotboll. Att flickorna 

motiveras till att idrotta av relationer har även Gamboa (2013) visat i sin studie. Hassmén & 

Hassmén (2010) nämner att ju fler av de tre psykologiska behoven (behov av relationer, 

behov av kompetens och behov av självbestämmande) som tillgodoses desto starkare blir 

motivationen. Det verkar alltså som att flickornas motivation har stärkts eftersom att inte bara 

deras behov av relationer tillgodoses utan också deras behov av kompetens. Det kan också 

spekuleras i hurvida graden av självbestämmande i vissa fall har ökat, eftersom att många av 

flickorna berättade att de spelar fotboll för sin egen skull och för att de själva vill, vilket visar 

på en hög grad av självbestämmande. Den ökade motivationen kan för några av flickorna ha 

lett till att de blivit motiverade till att även spela fotboll på rasterna i skolan. Några av 

flickorna uppgav även externa faktorer som motiverade dem, till exempel medaljer och 

lagtröjorna. I fallet med lagtröjorna kan man spekulera i om denna form av yttre motivation 

har lett till en inre motivation eftersom att tröjorna verka ha stärkt motivationen till att uträtta 

något tillsammans som ett lag (Hassmén & Hassmén 2010). 

Flickorna sa också att de, nu efter att ha varit på dessa fotbollsträningar, ville börja i ”riktiga” 

fotbollslag. Dock ville de fortsätta att träna i detta projekt också. Detta tyder på att 

fotbollsprojektet hjälpt dem att våga ta steget att testa på ännu en utmaning. Bandura, (1986, 

1997) skriver att vår självuppfattning styr vad vi tänker om oss själva samt vad vi kommer 
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klara av och inte klara av. Det här gör också att vi undviker eller dras till vissa saker. Enligt 

resultaten var flickorna till en början var väldigt nervösa inför första fotbollsträningen på detta 

fotbollsprojekt samt att vissa av dem aldrig spelat fotboll förut. Resultaten visar också att 

flickorna nu känner alla vänner på fotbollsträningarna samt känner sig mer socialt kompetenta 

och fysiskt kompetenta. Deras upplevda specifika självförtroende samt situationsspecifika 

självförtroende har även utvecklats väldigt positivt genom fotbollen. Detta kan tyda på att 

flickornas självuppfattning har stärkts som leder till att de också kan må bättre. Weiss & 

Ebbeck (1996 i Wagnsson, 2009) skriver att välmående och glädje hör till en stark självkänsla 

medan personer med lågsjälvkänsla kan känna sig dåliga och otillräckliga.  

Många av respondenterna berättade även att vissa av deras kompisar tycker att de är konstiga 

som spelar fotboll eftersom att de anser att fotboll är för killar. IP5 berättade till exempel att 

normen är att flickor ska bli modeller när de blir stora och inte fotbollsproffs. Ett annat 

exempel på detta är att IP1 berättade om att hennes bror hade blivit så chockad och frågat 

henne om hon hade slagit i huvudet när hon berättade att hon skulle börja spela fotboll. Det 

här visar på att kulturers olika normer i vissa fall kan hindra flickor från att spela fotboll. 

Detta skulle därför vara intressant att forska vidare om. 

Generellt sett visar studien att fotbollen har haft en stor upplevd betydelse för flickorna. 

Studien pekar på att fotbollen har utvecklat dem väldigt positivt på många olika vis. 

Fotbollsprojektet för flickorna med utländsk bakgrund har gett dem nya möjligheter att lära 

sig spela fotboll, vara mer fysiskt aktiva, lära känna nya människor och framförallt utveckla 

sig själva som individer. Att kunna stärka sin självuppfattning, som flickorna i studien verkar 

ha gjort under fotbollsprojektet, är viktigt, eftersom det är vår självuppfattning som styr vår 

personlighet i stora drag. 

Denna studie har även visat att fotbollsprojekt kan upplevas betyda väldigt mycket för flickor 

med utländsk bakgrund, vilket också Riksidrottsförbundets studie visat (2010). Det är riktigt 

bra att dessa sex flickor som var med i studien fått denna möjlighet att utvecklas som individ.  

Frågan är dock, hur ska man få fler flickor med utländskbakgrund till fotbollen? Denna fråga 

är intressant att forska vidare om. Att genom fotbollen kunna utveckla individer på ett så bra 

sätt är väldigt intresseväckande och viktigt, inte bara för individerna själva utan även för det 

svenska samhället och integrationen. Det vore därför också intressant att forska vidare på 

vilka integrationseffekter fotbollsprojektet kan ha. 
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BILAGOR 

Intervjuguide   

  

Teman:   

 Självuppfattning  

 Psykosomatisk hälsa  

 Motivation  

 Socialt stöd 

  

Forskningsfrågor:  

 Vilken betydelse upplever flickorna att projektet har betytt för deras…  

 ...motivation?  

 ...självuppfattning?  

 …psykosomatiska hälsa?  

 ...sociala stöd?  

  

Intervjufrågor:   
 

Bakgrund:   

 Vill du berätta lite om dig själv?   

 (Namn, ålder, hemland).    

 Vill du berätta lite om din familj?   

 Vill du berätta lite om din fritid?    

 Hur kom det sig att du började spela fotboll?   

 Vill du berätta om dina fotbollsträningar?   

  

Självuppfattning (självbild- självkänsla-självförtroende)   
 

Fysisk kompetens:   

 Hade du spelat fotboll någon gång innan du började här?  

 Hur kändes det då när du skulle gå hit första gången?   

 Hur känns det nu efter några träningar? Har du utvecklas som fotbollsspelare? På 

vilket sätt?  

 Hur känner du att nivån är på fotbollsträningarna? (högt, lågt, svårt, lätt)   

 

Social kompetens:   

 Har du utvecklats på något mer sätt än bara genom fotbollsteknik.... (kompisar, 

språk).   

 Iså fall, på vilket/ vilka sätt då?   

 Hur är det med kompisar här då: Innan du började på fotbollen, kände du många här 

då?  

 Känner du att du fler kompisar av fotbollen?  

 

Självbild:   

  Skulle du vilja berätta lite om vad du tycker om dig själv?  

 Vad betyder fotbollen för dig? Hur har fotbollen påverkat dig?  

 Känner du att du har förändrats något som person när du har börjat spelat fotboll?  

  

Psykosomatisk hälsa:   

 Hur upplever du att du mår om dagarna? Ont i huvvet, stress, sover?   



 

 

 Ge ex. nån gång du inte mår bra? Eller mår bra?   

 Vad är det som gör att du mår bra?  

 Vad är det som gör att du mår dåligt?   

 Vad har du för känsla eller vad du tänker på när du ska gå hit på onsdagar?   

 Hur mår du efter du har varit på träningarna?   

 Känner du att det finns en skillnad på hur du mår, innan fotboll- efter fotboll.  

  
  

Motivation: (inre och yttre motivation)- självbestämmande teorin   

 Kompetens, relationer å självbestämmande   

 Skulle du vilja berätta lite om vad är det som gör att du kommer hit varje    

onsdag? (bättre på fotboll (kompetens), träffa kompisar (relationer), vilja? 

(Självbestämmande)).  

 Vad tycker du om fotbollen och träningarna?   

 Bättre/ sämre ?  

 Vad är det som du tycker är kul? (kompisar, utveckling, fotboll...)   

 Vad tycker din familj om att du spelar fotboll?   

 Om syskon, tränar de något också?   

 Vill du fortsätta spela fotboll?   

 Varför?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Informationsbrev till föräldrarna: 

 

 
            

  

Hej!   

 

Vi är två studenter från Karlstad universitet som läser Idrottsvetenskap med 

inriktning på idrottscoaching. Vi skriver nu en B-uppsats har valt att skriva om fotbollsprojekt 

och vilken betydelse de kan ha för flickor. Undersökningen kommer göras genom 

intervjuer. Intervjuerna kommer behandlas konfidentiellt och deltagande är helt frivilligt. Vi 

har fått godkännande från ditt barn och barns ledare men vill också meddela er om detta. Om 

ni har frågor eller funderingar kan ni höra av er till oss.  

  

Tack för att ni tog er tid!  

  

Med vänliga hälsningar   

  

Ida Efraimsson 076-206 07 23  

Frida Hagström 076-170 95 95  

 


