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Abstrakt 
 

Idag finns det många människor som är aktiva inom olika idrotter eller 

bedriver någon form av fysisk aktivitet. Inom fotbollen finns det många 

aktiva spelare världen över och många spelar fotboll för att det är roligt. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som leder till 

fortsatt intresse och deltagande inom fotbollen hos aktiva fotbollsspelare, 

med specifikt fokus på Jämtland/Härjedalen. Metod: ”Mixed method” 

design användes med en nyskapad enkät som insamlingsmetod. Enkäten 

innehöll både en kvantitativ och en kvalitativ del. Försökspersonerna i 

studien var 32 aktiva fotbollsspelare (svarsfrekvens = 46 %) inom 

Jämtland/Härjedalens Fotbollsförbund. Resultat: De två faktorer som 

hade störst inverkan till fortsatt intresse och deltagande var ”att det är 

roligt” (Md = 6, Mo = 6) och ”att du har känt bra lagsammanhållning” 

(Md = 5, Mo = 6). Slutsats: Slutsatsen var att glädje och 

lagsammanhållning är viktigast för att aktiva fotbollsspelare skall 

fortsätta spela fotboll. Dock finns det många andra faktorer som spelar in 

på om fotbollsspelare fortsätter med att spela fotboll.    

 

Nyckelord: Aktiva fotbollsspelare, enkätundersökning, kvalitativ metod, 

kvantitativ metod, mixed method, positiva faktorer.      

 

 

 

Abstract 
 

Today there are many people who are active in different sports or 

engaged in any form of physical activity. In soccer there are many active 

players worldwide and many play soccer because it´s fun. Purpose: The 

aim of this study was to investigate the factors that lead to continued 

interest and participation in soccer among active soccer players, with 

specific focus on Jämtland/Härjedalen. Method: “Mixed method” design 

was used with a newly created survey as collection method. The survey 

contained both a quantitative and a qualitative part. The subjects in the 

study were 32 active soccer players (response rate = 46 %) within 

Jämtland/Härjedalen Soccer Association. Results: The two factors that 

had the greatest impact to the continued interest and participation was 

“it´s fun” (Md = 6, Mo = 6) and “you have felt good team cohesion” (Md 

= 5, Mo = 6). Conclusion: The conclusion was that joy and team 

cohesion is most important for active soccer players to continue playing 

soccer. However there are many other factors that play into whether 

soccer players continue to play soccer.  

 

Keywords: Active soccer players, mixed method, positive factors, 

qualitative method, quantitative method, survey.                
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Definitioner/Begrepp  

Fysisk aktivitet: Kroppsrörelser som skapas med hjälp av kroppens muskulatur vilket ger en 

ökad energiförbrukning (Caspersen, Powell & Christenson, 1985).  

 

Idrotten Vill: Riktlinjer för svensk barn- och ungdomsidrott (Engström, Norberg & Åkesson, 

2007), 

(http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_29060/cf_394/IdrottenVill_2009_Webbversionny_l-c3-

a5g-5b1-5d.PDF).   

 

Fotbollens Spela, Lek och Lär: Riktlinjer för svensk barn- och ungdomsfotboll 

(http://fogis.se/barn-ungdom/spela-lek-och-lar/).  
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Inledning 

Fysisk aktivitet (FA) är viktigt för vuxna men det är även viktigt för barn och ungdomar för 

att bibehålla en god hälsa (Forrest et al. 2001). Det har visat sig ha en positiv effekt på hälsan 

genom att det kan reducera risken för att i framtiden drabbas av olika sjukdomar där ett 

exempel är hjärt- och kärlsjukdomar. Aktiviteter kan bedrivas i olika former som exempelvis 

träning individuellt eller träning i en grupp. Individuell aktivitet är träning på egen hand. 

Gruppaktivitet är träning som bedrivs i en grupp och inom gruppen är det vanligt att det finns 

en ledare/tränare som styr träningen. Inom lagidrotter som exempelvis fotboll eller hockey så 

består laget av en mängd spelare och laget har då en eller flera tränare som organiserar 

träningen.  

 

För barn och ungdomar är det viktigt att få prova så mycket som möjligt i sina unga år för att 

stimulera kroppen på olika sätt (Nazario & Vieira, 2014). Att testa många olika idrotter både 

individuella idrotter och lagidrotter är positivt för barn och ungdomars motorik och 

koordinativa förmågas utveckling (Hadders-Algra, 2010). Variationen kan också vara positiv 

på andra sätt för barn och ungdomar då det framför allt kan stimulera glädjen till idrottandet. 

Oavsett vilken ålder en individ har eller på vilken nivå individen tränar/tävlar så har glädjen 

till att utöva idrott en positiv inverkan för att fortsätta vara aktiv (Motl et al. 2001).    

 

Idrotten fotboll är en av världens största idrotter och väldigt populär. Fotbollen har runt 240 

miljoner utövare i 200 olika länder världen över enligt fotbollens världsorganisation FIFA 

(Fédération Internationale de Football Association). I Sverige är fotbollen den största idrotten 

då den har flest antal utövare. Svenska fotbollsförbundet (SvFF) är det högsta organet inom 

svensk fotboll och utöver huvudförbundet så finns 24 distriktsfotbollsförbund runt om i 

Sverige som organiserar fotbollen i respektive distrikt. I Sverige finns en stor mängd 

fotbollsföreningar och varje förening är kopplad till ett av de 24 distriktsfotbollsförbunden.  

 

Barn börjar spela fotboll vanligtvis i åldern 6-8 år (http://fogis.se/barn-ungdom/spela-lek-och-

lar/) men det finns även barn som börjar med fotbollen senare i åldern runt 10-12 år. Fram till 

9 års ålder så spelar barnen 5-manna fotboll där fotbollen i detta stadium handlar om att få 

spela mycket och ha roligt. Mellan åldern 10-12 år spelar barnen 7-manna fotboll och då blir 

planen lite större. När barnen fyller 13 år spelar de 11-manna fotboll.   
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Fotbollen i Sverige utgår i från Fotbollens Spela, Lek och Lär som är Riktlinjer för svensk 

barn- och ungdomsfotboll (http://fogis.se/barn-ungdom/spela-lek-och-lar/). Dessa riktlinjer 

utgår från att i ung ålder så skall fotbollen vara utvecklande, lärande och rolig. Alla skall få 

spela lika mycket i ung ålder och ha möjligheten att utveckla ett livslångt intresse för 

fotbollen. Fotbollens Spela, Lek och Lär beskriver alltså generellt vad barn- och 

ungdomsverksamheten inom fotbollen ska ha för målsättning med barn- och ungdomsfotboll 

(http://fogis.se/barn-ungdom/spela-lek-och-lar/).     

 

Många barn och ungdomar väljer att delta i någon aktivitetsform antingen genom generell FA 

i skolan/fritiden eller mer organiserad träning inom en förening som bedriver individuella 

idrotter och/eller lagidrotter. Ett stort problem i dagens samhälle är dock att en del av barnen 

och ungdomarna som påbörjat idrottandet slutar alldeles för tidigt och där är fotboll ett 

exempel (Franzén & Peterson, 2004). Att barn och ungdomar slutar kan bero på många olika 

faktorer.    

 

Det som är intressant är varför en del barn och ungdomar slutar och andra fortsätter. De som 

slutar kan ha känt att de saknar glädje eller motivation till den idrott de utövar. Enligt Butcher, 

Lindner & Johns, (2002) så är faktorerna avsaknad glädje och brist på motivation två 

nyckelfaktorer till att barn och ungdomar slutar utöva idrott. En del barn och ungdomar 

slutade också på grund av andra fritidsaktiviteter och idrotter tog för mycket av deras tid. 

Problemet med att barn och ungdomar slutar alldeles för tidigt att idrotta finns även inom 

ungdomsfotbollen. Ett exempel där är Franzén & Peterson, (2004) som undersökte varför 

unga fotbollsspelare lämnar fotbollen. Enligt den undersökningen är det många faktorer som 

spelar in på att barn och ungdomar i olika åldrar slutar idrotta. En väsentlig faktor här var hur 

viktig tränaren är för att barn och ungdomar skall fortsätta spela fotboll. En tränare eller 

ledare som inte har tillräckligt med kunskaper och erfarenhet att jobba med barn och 

ungdomar kan vara negativt och inverka till att de slutar (Franzén & Peterson, 2004).  

 

Faktorer som är viktigt för fortsatt deltagande inom idrott kan vara glädjen till idrotten eller 

det sociala inom idrotten dvs att exempelvis känna bra lagsammanhållning (Allen, 2003; 

Jakobsson, 2014; Jakobsson & Engström, 2008). I studien Jakobsson & Engström (2008) 

nämns också att utveckling och meningsfullhet är viktigt för barn och ungdomar och att det är 

kopplat till glädjen. De menar alltså att glädjen till idrotten gör det meningsfullt att idrotta.  
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Utifrån Engström, Norberg & Åkesson (2007) och deras ”Idrotten vill – en utvärdering av 

barn- och ungdomsidrott” så handlar ungdomsidrotten mycket om att idrotten skall vara rolig 

att utföra för barn och ungdomar och att ungdomsidrott skall beröra utveckling av det fysiska, 

det psykiska, det sociala och det kulturella. ”Idrotten vill” är riktlinjer för svensk barn- och 

ungdomsidrott. Fotbollen har som nämnt en liknande riktlinjer och målsättning som heter 

”Fotbollens Spela, Lek och Lär”. Riktlinjerna här är liknande uppbyggt som för barn- och 

ungdomsidrott generellt då det skall vara roligt och lekfullt och att det skall vara utvecklande 

bland annat fysiskt och socialt. Att utveckla en tidig social trygghet hos barn och ungdomar är 

enligt ”Fotbollens Spela, Lek och Lär” viktigt och kan vara bidragande till livslångt intresse, 

men det finns andra viktiga aspekter att ta hänsyn till inom barn- och ungdomsfotboll som 

exempelvis fysiska och psykiska förutsättningar (http://fogis.se/barn-ungdom/spela-lek-och-

lar/).      

 

Syfte 

Syftet med den här studien var att undersöka vilka faktorer som leder till fortsatt intresse och 

deltagande inom fotbollen hos aktiva fotbollsspelare, med specifikt fokus på 

Jämtland/Härjedalen.    

 

Frågeställningar 

 Vilka faktorer leder till fortsatt intresse och deltagande? 

 Finns det en tydlig nyckelfaktor? 

 Skiljer sig faktorer mellan manliga och kvinnliga fotbollsspelare?  

 

Metod 

Design 

I studien användes en ”mixed method” modell som insamlingsmetod av data och designen 

användes för att undersöka faktorer som leder till fortsatt intresse och deltagande inom 

fotbollen (Creswell, 2009). Undersökningsmetoden som användes var en nyskapad enkät som 

innehöll både kvantitativa och kvalitativa frågor. Insamling av data gjordes genom att 

försökspersoner (FP) svarade på enkäten via webben. Enkäten innehöll slutna och öppna 

frågor som berörde bland annat faktorer och dess påverkan på intresset och deltagandet inom 

fotboll, fotbollsintresse generellt, varför fotboll är viktigt samt lagsammanhållning. De slutna 
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frågorna analyserades genom en statistiksammanställning och de öppna frågorna analyserades 

genom förståelse och tolkning av återkommande ord.     

 

Försökspersoner 

FP som deltog i studien var fotbollsspelare inom Jämtland/Härjedalens Fotbollsförbund 

(JHFF). De valdes slumpmässigt ut från en handfull olika lag genom att kontakta lagens 

tränare och de flesta lagen var inom Östersunds kommun. FP var aktiva fotbollsspelare, dvs 

spelare som fortfarande spelar fotboll och som spelar på seniornivå. Enkäten skickades ut till 

70 aktiva fotbollsspelare som uppfyllde kriterierna.      

 

Inklusionskriterier 

För att delta i studien skulle FP vara aktiva fotbollsspelare som fortfarande spelade fotboll och 

att de skulle ha spelat fotboll i minst 8 år. FP skulle vara minst 16 år (ingen övre gräns) och att 

de fortfarande spelade fotboll på seniornivå. Studien riktade sig mot aktiva fotbollsspelare på 

amatörnivå, både män och kvinnor. För att delta i studien måste spelarna spela inom JHFF 

och i någon av deras distriktsserier (Herrar Division 4, 5, 6 eller Damer Division 2, 3).  

 

Procedur 

Enkäten skickades ut tillsammans med informationsbrevet (Bilaga 1) via e-post till alla 

deltagare torsdag 12/3-2015 och insamling av data avslutades tisdag 31/3-2015. En 

påminnelse skickades ut 24/3-2015. Enkäten utvärderade faktorer och dess påverkan på 

intresset och deltagandet inom fotboll (Bilaga 2).   

 

Etiska överväganden 

FP som deltog i studien fick ett medföljande informationsbrev till enkäten där syftet 

förklarades och att det var frivilligt att delta i studien. Enkäten kunde avbrytas när/om de ville 

utan förklaring och deltagandet i studien var anonymt. 

 

Dataanalyser 

Kvantitativ analys 

De slutna frågorna bestod av två huvudfrågor. Den första frågan (Bilaga 2, fråga 5) 

undersökte 10 olika faktorer där FP fick kryssa i på skalan mellan 1-6 (1 = stämmer inte alls, 

6 = stämmer helt) det alternativ som passade bäst på varje faktor. Den andra frågan (Bilaga 2, 

fråga 6) hade två svarsalternativ. Det två stängda frågorna statistiksammanställdes med 
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median (Md), variationsvidd (min-max), typvärde (Mo) dvs det mest frekventa värdet/värdena 

och procentuell svarsfördelning utifrån de i kryssade svarsalternativen.   

 

Kvalitativ analys 

De öppna frågorna (Bilaga 2, fråga 7-8) tolkades genom att utgå ifrån de stängda frågorna 

men här hade FP en större möjlighet att beskriva, reflektera och uttrycka mer utförligt i sina 

svar. I analysen söktes återkommande ord och teman.   

 

Resultat 

Slutna frågor 

Av de 70 fotbollsspelarna så svarade 32 (svarsfrekvens = 46 %, medelålder = 23.19) på 

enkäten varav 18 var män (medelålder = 24 år) och 14 var kvinnor (medelålder = 21 år). De 

32 fotbollsspelarna hade aktivt spelat fotboll i 16±6 år (inkluderat barn- och ungdomsfotboll). 

Resultatet av faktorer till fortsatt intresse och deltagande (Bilaga 2, fråga 5) visade ”att det är 

roligt” (Md = 6, Mo = 6) och ”att du har känt bra lagsammanhållning” (Md = 5, Mo = 6) var 

de två faktorer som hade störst inverkan (tabell 1).  

 

Resultatet för män visade ”att det är roligt” (Md = 6, Mo = 6), ”att du har känt bra 

lagsammanhållning” (Md = 5, Mo = 6) och ”att du tycker om att titta på fotboll” (Md = 5, Mo 

= 5) var de tre faktorer som hade störst inverkan till fortsatt intresse och deltagande (tabell 1).  

 

Resultatet för kvinnor visade ”att det är roligt” (Md = 6, Mo = 6), ”att du har känt bra 

lagsammanhållning” (Md = 6, Mo = 6) och ”att du gillar att träna” (Md = 6, Mo = 6) var de 

tre faktorer som hade störst inverkan till fortsatt intresse och deltagande (tabell 1).  
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Tabell 1. Median (Md), variationsvidd (min-max) och typvärde (Mo) av deltagarnas svarsalternativ hos 

inverkande faktorer till fortsatt intresse och deltagande för alla FP (n = 32), män (n = 18) och kvinnor (n = 14).  

Faktorer Md (min-max) 

(alla FP) 
Mo Md (min-max) 

(män) 
Mo Md (min-max) 

(kvinnor) 
Mo 

Att det är roligt 6 (4-6) 6 6 (4-6) 6 6 (5-6) 6 

Att Du har känt bra 

lagsammanhållning 

5 (4-6) 6 5 (4-6) 6 6 (4-6) 6 

Att Du gillar att 

träna 

5 (3-6) 5 5 (3-6) 5 6 (4-6) 6 

Att Du har fått 

mycket speltid 

5 (1-6) 4 och 5 4 (1-6) 4 5 (3-6) 5 

Att Du tycker om 

att titta på fotboll 

4 (3-6) 4 5 (4-6) 5 4 (3-5) 4 

Att Du vill 

utvecklas som 

spelare 

4 (2-6) 4 4 (2-6) 4 4 (4-6) 4 

Att Du har eller har 

haft bra tränare 

4 (2-6) 4 4 (2-6) 3 och 4 4 (3-5) 4 och 5 

Att Du gillar att 

tävla 

4 (1-6) 4 och 5 5 (1-6) 4 och 5 4 (3-5) 4 

Att Du vill bli bäst 3 (1-6) 2 2 (1-6) 2 3 (1-6) 2 

Att Du gillar 

bortamatcher 

2 (1-4) 2 2 (1-4) 2 och 3 2 (1-4) 1 och 2 

 

Resultatet om vad som är viktigast för fotbollsspelare med fotboll (Bilaga 2, fråga 6) visade 

”att ha roligt” är den överlägset viktigaste faktorn utifrån de två svarsalternativen (tabell 2). 

Liknande resultat visades för män och kvinnor var för sig (tabell 2).    

 

Tabell 2. Svarsfördelningen procentuellt för vad som är viktigast med fotbollen för alla FP (n = 32), män (n = 

18) och kvinnor (n = 14).   

Faktorer Procent (%) 

(alla FP) 
Procent (%) 

(män) 
Procent (%) 

(kvinnor) 

Att ha roligt 94 89 100 

Att vinna varje match 6 11 0 
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Öppna frågor 

Av de 32 fotbollsspelare som svarade på enkäten så svarade 30 (94 %) på de öppna frågorna 

(Bilaga 2, fråga 7-8). Ord som återkom i analysen som därefter bildade teman var roligt, 

lagkamrater, lagsammanhållning, socialt, gemenskap, tränaren, träningsform och eventuell 

kombination av dessa ord eller synonymer till orden. På den första öppna frågan (Bilaga 2, 

fråga 7) svarade majoriteten av FP att lagsammanhållningen hade varit det viktigaste till att de 

hade fortsatt spela fotboll. En man på 28 år svarade följande på fråga 7:  

 

”Viktigt för mig har varit det lag jag spelat i. Lagsammanhållning 

och goda vänner har gjort att jag har tyckt att det har varit roligt att 

träna och spela match”.  

 

Utifrån fråga 7 visades att lagsammanhållningen hade varit viktig för många FP men en del 

svar visade också att tränaren hade varit viktig. En kvinna på 28 år svarade följande på fråga 

7:  

 

”Det har varit en kombination av att ha hittat ett lag jag trivs bra i 

och där lagsammanhållningen alltid varit en hög prioritet, och att jag 

känt uppskattning och förtroende av tränare”. 

 

På den andra öppna frågan (Bilaga 2, fråga 8) svarade majoriteten av FP att 

lagsammanhållningen har påverkat mycket och positivt. En kvinna på 21 år svarade följande 

på fråga 8:  

 

”Har påverkat mig mycket, lagsammanhållningen har varit jätteviktig 

för mig och en stor bidragande faktor till att jag fortfarande spelar”. 

 

Ett till exempel från fråga 8 visade att lagsammanhållningen hade varit extra viktig. En man 

på 28 år svarade följande på fråga 8: 

 

”Det är det stora A:et i fotboll, utan bra lagkamrater och en god 

sammanhållning så skulle det aldrig funka”. 
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Diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka vilka faktorer som inverkar till fortsatt intresse 

och deltagande inom fotbollen hos aktiva fotbollsspelare, med specifikt fokus på 

Jämtland/Härjedalen.    

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att de vanligaste faktorerna till att fortsätta spela fotboll var att spelarna 

tycker det är roligt och att de har känt bra lagsammanhållning. Dessa två faktorer var mest 

frekvent och verkar vara väldigt bidragande för de flesta aktiva fotbollsspelare när det 

kommer till intresse och deltagande. Fotbollen är en lagsport och för att få ett fungerande lag 

så måste det finnas en bra lagsammanhållning (Carron, Bray & Eys, 2002). Det kvalitativa 

resultatet visade också tydligt att spelarna benämner lagsammanhållning som en stor faktor 

till ett fungerande lag samt att intresset och deltagandet inom fotbollen har påverkats positiv 

av en bra lagsammanhållning.   

 

Studien Ullrich-French & Smith, (2009) säger att idrottsutövare som har hög social 

kompetens ofta fortsätter och är positiva till all ny kamratskap att spela. Enligt resultatet i 

denna studie var lagsammanhållningen och att det är roligt med fotboll viktigast till fortsatt 

spel, vilket bekräftar tidigare studier (Ullrich-French & Smith, 2009; Jakobsson & Engström, 

2008). Faktorerna går hand i hand och med en bra social stämning så skapas glädjen och 

idrottsutövare kommer att tycka att det är roligt med idrotten de utövar. Att idrottare fortsätter 

utöva idrott är ett resultat av glädjen som bland annat är ett resultat av lagsammanhållningen 

(Ullrich-French & Smith, 2009). Resultatet visar också tydligt att fotbollsspelarna ser 

lagsammanhållningen som en av de viktigaste aspekterna inom ett fotbollslag och att en bra 

lagsammanhållning gör fotbollen rolig. Många av fotbollsspelarna hade skrivit i resultatet att 

en bra lagsammanhållning är det som driver dem och att det gör fotbollen mycket roligare. 

Enligt resultatet så var ”att det är roligt” den viktigaste faktorn och detta visar då att glädje 

och lagsammanhållning är viktigt och att ingen av dessa två faktorer är viktigare än den andra 

(Jakobsson & Engström, 2008).    

 

Resultatet visade också att fotbollsspelarna tycker det är viktigare att ha roligt med fotbollen 

istället för att vinna varje match. Att vinna matcher är i sin tur roligt i sig men att prioritera att 

det skall vara roligt att spela fotboll hellre än att vinna varje match visades i resultatet. 
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Fotbollsspelare på amatörnivå kan ofta fokusera på att det skall vara roligt, att de ska känna 

gemenskap och att de vill utvecklas genom att träna och spela matcher. Fotbollsspelare på 

professionell nivå har ett annat fokus och på den nivån gäller det ofta att vinna varje match. 

Självkart är gemenskap, utveckling och glädje också viktigt på professionell nivå men det är 

mer avgörande för fotbollsspelare på amatörnivå då de grundar sin fotboll bland annat utifrån 

dessa faktorer. Inom proffsfotbollen är det också mycket pengar som spelar in och detta kan 

vara en annan faktor som driver fotbollsspelare.  

 

Enligt studien Butcher, Lindner & Johns, (2002) så är avsaknad glädje och dålig motivation 

två faktorer till att barn och ungdomar slutar idrotta. Det visar då hur viktigt det är med glädje 

till idrotten och att motivationen skapas bland annat av glädje. Enligt resultatet nämner många 

av fotbollsspelarna att motivationen har hjälpt dem att hålla igång träningen. Motivationen är 

ett resultat av lagsammanhållningen då med en bra lagsammanhållning kan spelarna stötta 

varandra under träning och match (Allen, 2003).  

 

Det som resultat tydligt visade var att glädjen och lagsammanhållningen är viktigaste men det 

som bör nämnas är att flera faktorer spelar in och att faktorer kan skilja sig mellan olika 

fotbollsspelare. Resultatet är generellt och det kan finnas fotbollsspelare som skiljer sig ifrån 

mängden.  

 

Metoddiskussion 

Anledningen till att en enkät användes som datainsamlingsmetod var för att undersöka en 

större mängd försökspersoner (Creswell, 2009). Inklusionskriterierna på > 16 år valdes för att 

inte beröra för unga spelare som ännu inte hade spelat fotboll på seniornivå. Åldrarna mellan 

14-18 år kan vara en kritisk period för yngre fotbollsspelare då de i dessa åldrar bestämmer 

sig om de vill fortsätta att spela fotboll eller om de vill prioritera andra aktiviteter. Många 

spelare som börjar med fotboll på seniornivå brukar sedan fortsätta att spela fotboll.  

 

I enkätundersökningen deltog 32 FP vilket var en svarsfrekvens på 46 %. Antalet FP i studien 

var för få och ett större antal hade eventuellt givit ett bättre och tydligare resultat. Resultatet 

visade ändå en översikt över vad aktiva fotbollsspelare tycker och tänker. På grund av det 

relativt låga antalet så är det svårt att säga om det fanns någon signifikant skillnad mellan 

manliga och kvinnliga fotbollsspelare. Risken med en enkätundersökning är att kan det bli 

stort bortfall då alla inte svara på enkäten (Creswell, 2009). Det som kan nämnas också är att 
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det var väldigt svårt att få tag på mailadresser till aktiva fotbollsspelare då det inte fanns 

någon kontaktinformation inom fotbollssystemet (FOGIS) där alla spelare är registrerade. 

Detta är också en anledning till det låga antalet FP.  

 

Frågorna som valdes till enkäten grundar sig på ”Fotbollens Spela, Lek och Lär” 

(http://fogis.se/barn-ungdom/spela-lek-och-lar/). Fråga 6 valdes specifikt för att jämföra om 

det är viktigare att ha roligt när fotboll utövas eller om spelare går in för att vinna varje match. 

Dock kunde två andra faktorer ha jämförts då resultatet i efterhand visade att ha roligt redan 

var en viktig faktor.    

 

Förbättringsområden till enkäten som användes kan vara att undersöka hur lagidrottare 

använder sig av målsättningar, både personliga mål men även mål laget har och hur detta 

eventuellt påverkar lagsammanhållning eller intresset. En enkätundersökning är kanske inte 

alltid den mest gynnsammaste undersökningsmetoden för att undersöka vilka faktorer som 

leder till fortsatt intresse och deltagande. Med risken att få ett stort bortfall så kan intervjuer 

vara ett komplement till en enkätundersökning.   

 

Slutsats 

Slutsatsen av den här studien var att ha roligt och känna bra lagsammanhållning är viktigast 

för att aktiva fotbollsspelare skall fortsätta spela fotboll. Dock så finns det många andra 

faktorer som spelar in på många sätt och att faktorer kan påverka fotbollsspelare olika mycket. 

För att få mer förståelse inom området bör flera undersökningar göras då detta ämne i 

dagsläget är sparsamt beforskat.    
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Bilagor 

Bilaga 1     

Informationsbrev till enkätundersökning  

 

Hej aktiva fotbollsspelare! 

Varför har du fortsatt att spela fotboll?                                       

 

Jag heter Andreas Paulsson och läser idrottsvetenskap vid Mittuniversitetet Östersund och 

jobbar just nu med mitt examensarbete. Mitt arbete är en enkätundersökning där syftet är att 

undersöka vad som gör att fotbollsspelare fortsätter att spela fotboll. En del yngre spelare 

slutar tyvärr med fotbollen i ung ålder på grund av olika faktorer. Det intressanta är dock vilka 

faktorer som inverkar till att fotbollsspelare som fortfarande är aktiv håller upp intresset och 

fortsätter att spela fotboll. Enkäten innehåller kryss frågor och öppna frågor och den bör inte 

ta mer än några minuter att svara på. Jag behöver Din hjälp för att kunna undersöka och få 

förståelse för vad som är viktigt för att få fotbollsspelare att upprätthålla intresset och fortsätta 

spela fotboll.  

 

Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt och du kan avbryta enkäten när du vill utan 

förklaring. Jag garanterar att du blir anonym. Alla deltagares svar analyseras och 

sammanställs till en examensrapport.         

 

Vid intresse att delta i denna enkätundersökning klickar du på länken nedan för att komma till 

enkäten. Vid eventuella andra frågor eller funderingar om enkäten eller undersökningen så 

kan du höra av dig till mig.   

Länk:  

 

Med Vänlig Hälsning   

Andreas Paulsson   Handledare: Professor, Marie Alricsson 

 

Ort/Datum: Östersund 2015-03-03  Idrottsvetenskapliga programmet, 

Epost: anpa1110@student.miun.se  Mittuniversitetet, 

Mobil: 070-6297365   Epost: marie.alricsson@miun.se 
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Bilaga 2 

Enkätundersökning för aktiva fotbollsspelare 

 

Hej! Jag heter Andreas Paulsson och läser idrottsvetenskap vid Mittuniversitetet Östersund 

och jobbar just nu med mitt examensarbete. Syftet är att undersöka vad som gör att 

fotbollsspelare fortsätter att spela fotboll. Enkäten bör inte ta mer än några minuter att svara 

på. Jag garanterar att du blir anonym.  

 

1. Kön:  Man ☐  Kvinna ☐  

2. Ålder:                     

 

3. Hur många år har Du aktivt spelat fotboll (inkluderat barn- och ungdomsfotboll)?:                      

 

4. Vilken division spelar Du just nu? Division:                      

 

5. Hur väl stämmer nedanstående faktorer om de har inverkat till att Du har upprätthållit 

intresset och fortsatt spela fotboll? (kryssa i på skalan 1-6, 1 = stämmer inte alls, 6 = 

stämmer helt) 

 

 Att det är roligt                             

 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 

 

 Att Du har eller har haft bra tränare         

 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 

 

 Att Du har känt bra lagsammanhållning   

 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 

 

 Att Du gillar att tävla              

 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 

 

 Att Du gillar att träna    

 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 
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 Att Du vill bli bäst     

 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 

 

 Att Du vill utvecklas som spelare   

 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 

 

 Att Du har fått mycket speltid   

 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 

 

 Att Du gillar bortamatcher    

 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 

 

 Att Du tycker om att titta på fotboll   

 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 

 

6. Vad är viktigast med fotbollen för Dig? (OBS! kryssa i endast ett alternativ) 

 Att vinna varje match ☐ Att ha roligt ☐   

 

7. Beskriv vad du känner har varit det viktigaste till att Du har upprätthållit intresset och 

fortsatt spela fotboll.  

 

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

8. Beskriv hur laget/lagkamraterna har påverkat Dig och Ditt fotbollsintresse.      

 

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 


