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The following study investigated the environment in which female football players in the 

district of Dalarna in Sweden operate. The aim was to identify the elements that affect the 

players’ ability to develop according to their own potential, values and differences. Questions 

regarding how coaches and leaders perceive the availability of football in Dalarna and in 

which way players are given opportunities to develop in accordance with their own potential, 

values and differences were answered. Questionnaires were used as method, using the 

answers from 22 active coaches and leaders for female football as responders. Different 

factors in the environment were reported as influential for the players’ individual 

development among which the access to appropriate training facilities and the number of 

active players in each team were identified as existing and prevalent problems. In spite of this 

many coaches reported a need for more female football teams, creating an interesting 

organization paradox for future research.  
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Många individer inom idrotten strävar efter att tillskansa sig bästa möjliga färdigheter och 

uppnå elitnivå (Williams & Reilly, 2000). Att identifiera och utveckla talanger inom idrott är 

ett ämne som under de senaste åren därför bara växt i sin omfattning med ett ökat intresse 

som följd (Stratton, Reilly, Williams, & Richardson, 2004). Inom fotbollen läggs därför idag 

generellt stora resurser på försök att identifiera och utveckla talanger (Williams & Reilly, 

2000). 

Inom Dalarnas Fotbollförbund bedrivs just nu ett projekt kallat 18-karat, som är en satsning 

på dam- och flickfotbollen. Satsningen syftar bland annat till att stärka dam- och 

flickfotbollen, skapa förutsättningar för en bra spelarutbildning samt att ge bra tränings- och 

matchmiljöer för spelare som vill satsa på fotboll. I projektbakgrunden står att läsa att 

flickfotbollen i Dalarna är stark sett i ett nationellt perspektiv och att distriktets unga 

tonårstjejer hävdar sig väl i konkurrensen med övriga landet. Däremot saknas liknande 

framgångar för seniorspelare och seniorlag och de bästa tjejerna sägs inte utvecklas lika bra 

som i andra distrikt (18-karat – ett utvecklingsprojekt, Dalarnas Fotbollförbund). En snabb titt 

på seriesystemet bekräftar det som sägs ovan, Dalarna har 42 damlag anmälda till seriespel 

2011, men endast 3 av dessa befinner sig på högre nivå än i distriktsserier. Av dessa återfinns 

2 lag i den division som benämns Norrettan och 1 av lagen figurerar i division 2. Dalarna 

finns däremot inte representerat på högsta nivå (Svensk Fotboll). 

I verksamhetsplanen som Dalarnas Fotbollsförbund ställt upp för 2011 utmålas en vision om 

Dalarna som Sveriges ledande distriktsförbund i landets största idrott. Förbundet säger sig 

vilja att ”Dalafotbollen ständigt utvecklas och organiseras så att den i någon form alltid är 

tillgänglig för alla och ger alla engagerade i fotbollen tillfredsställelse med hänsyn till var 

och ens möjligheter, värderingar och olikheter”. De framhåller även att Dalafotbollen ska 

bestå av ”väl fungerande föreningar som var och en och tillsammans ger såväl bredd- som 

elitfotboll”. (Verksamhetsplan 2011, Dalarnas Fotbollförbund). Att förbundet idag inte helt 

uppnått denna vision illustreras genom 18-karat satsningen.  

Dalarnas Fotbollförbund lyfter själva fram ett antal funderingar relaterat till de ovan nämnda 

dokumenten. Projektet 18-karat frågar sig vad ovan nämnda problematik beror på, om 

Dalarna inte kan erbjuda tillräckligt bra miljöer för tjejerna att utvecklas i och ifall 

föreningarna i distriktet inte är tillräckligt starka att ta hand om dem? (18-karat – ett 

utvecklingsprojekt, Dalarnas Fotbollförbund). En närmare granskning av dessa 



 

2011  

Praktik med examensarbete i idrottspedagogik inom Idrottsvetenskapliga programmet, 15 hp 
2 

frågeställningar ger dock upphov till fler frågor. Vad exakt menas med miljö? Vad är en stark 

förening och så vidare.  

Detta är bakgrunden till denna studie, som är skriven på uppdrag av Dalarnas Fotbollförbund. 

Syftet är att undersöka vilka faktorer i miljön som, enligt tränare/ledare, påverkar Dalarnas 

damfotbollsspelare och deras möjligheter till individuell utveckling samt hur dalafotbollens 

tillgänglighet för alla damseniorer upplevs. Tränarnas/ledarnas åsikt i frågan är viktigt 

eftersom de finns mitt i verksamheten och är länken mellan spelare och förbund. Just därför 

borde de också kunna bidra med en värdefull insyn i hur fotbollens miljö upplevs i praktiken. 

Förhoppningen är att studien ska kunna bidra med en av de pusselbitar som saknas för att 

kunna förstå varför det ser ut som det gör idag inom damfotbollen i Dalarna samt om möjligt 

identifiera eventuella problem som ligger till grund för detta.  

Av betydelse för studien kommer Henriksens et al. (2010) modeller gällande miljön för 

talangutveckling att vara, men även annan litteratur inom området används som grund.  
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Litteraturgranskning 

Nedan följer en genomgång av inom området tillgänglig litteratur. Först presenteras 

miljöbegreppet som sådant, sedan kommer en genomgång av de olika faktorerna i miljön som 

identifierats som viktiga för idrottares utveckling. Avslutningsvis följer en redovisning av hur 

de olika presenterade begreppen används i denna studie.   

Miljö 
Att miljön eller kontexten är viktig att beakta i fråga om talangutveckling tydliggörs i en 

mängd tidigare forskning (Côté, 1999; Duran-Bush & Salmela, 2002; Martindale, Collins & 

Abraham, 2007).  

Bloom (1985) och Côté, Baker och Abernethy (2003) menar till och med att skillnader i 

upplevelser av miljön under barndomen kan leda till skillnader mellan elit och icke-elit senare 

i livet, något som får stöd av Gagné (2004) som skriver att miljön kan påverka både på 

positiva och negativa sätt. Salmela (1996) anser att en passande miljö kan spela en större roll i 

talangutveckling än arv. Ett flertal studier visar dessutom specifikt på betydelsen av en 

passande träningsmiljö vid utvecklingen av fotbollsspelare, se till exempel (Carling, le Gall, 

Reilly, & Williams, 2009). En stödjande inlärningsmiljö, effektiv träning och högkvalitet på 

tränare kan även underlätta överkommandet av upplevda begränsningar i sin ursprungliga 

förmåga (Helsen, Hodges, Van Winckel & Starkes, 2000).  

Ur miljön identifieras sedan en rad olika faktorer av betydelse för idrottares utveckling. 

Martindale et al. (2007) rapporterar att bland annat organisationen och de beslut som tas av 

tränare är viktiga att beakta i fråga om talangutvecklingsmiljöer, och Williams och Reilly 

(2000) menar att passande familje-, utbildnings- och sociokulturella förhållanden är 

hörnstenar i en balanserad ansats till barnutveckling, speciellt gällande utvecklingen av 

elitfotbollsspelare. Gagné (2004) skriver i sin studie att miljön eller omgivningarna kan 

undersökas både ur ett makroskopiskt och ett mikroskopiskt perspektiv och Durand-Bush och 

Salmela (2002) identifierar ett antal kontextfaktorer som upplevts som viktiga i utvecklingen 

av elitidrottsprestationer. Bland dessa återfinns bland annat föräldrar, tränare, lagkamrater, 

vänner, andra idrottare och skola och utbildning.  

Henriksen, Stambulova och Roessler (2010) menar att vissa idrottsmiljöer är mer 

framgångsrika än andra när det gäller att hjälpa sina unga talanger att göra en lyckad övergång 

från ungdomsidrotten till seniorelitnivå. Utifrån detta presenterar de en holistisk ekologisk 
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ansats till talangutveckling som förflyttar fokus från individen till den miljö han/hon utvecklas 

i och sammanfattar de faktorer i miljön som påverkar individen. Författarna har utvecklat två 

arbetsmodeller för talangutveckling. Den första är en ADTE modell (Athletic Talent 

Development Environment), som definieras som en ung talangs sociala relationer både inom 

och utanför idrottsvärlden.  

 

Fig.1 The ATDE working model (Henriksen et al. 2010). 

I mitten av modellen finns den unga idrottaren och runt denne struktureras övriga faktorer i 

två miljönivåer (mikro- och makro-) och i två domäner (idrott och icke-idrott). Närmast 

idrottaren placeras tränare, lagkamrater andra idrottare och så vidare. Mikromiljön behandlar 

den omgivning där talangen spenderar en stor del av sin dagliga tid som skola, vänner, familj 

och idrottsklubbar. Makromiljön behandlar sociala omgivningar som påverkar men inte direkt 

innehåller talangen och de värderingar och seder i den kulturen talangen hör hemma i. Den 

idrottsliga domänen behandlar de områden som är direkt relaterade till idrott.  

ATDE-modellen ger en beskrivande ram av miljön kring individen men den visar inte vad i 

miljön som gör den framgångsrik. Därför utvecklades en kompletterande modell, nämligen 

ESF-modellen (Environment Success Factor), för att strukturera de faktorerna som bidrar till 

miljöns framgång. Denna visar hur tre faktorer, processen, individens utveckling och 

åstadkommanden och lagets åstadkommanden, interagerar för att tillsammans bidra till en 

effektiv miljö för talangutveckling. Förhandsvillkoren i modellen innefattar antalet och 
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kunskapen hos tränarna, träningsfaciliteter och deras tillstånd med mera. Alla dessa behövs 

för talangutvecklingsprocessen men garanterar däremot inte framgång (Henriksen et al 2010; 

Henriksen, 2010).  

  

Fig. 2 ESF working model (Henriksen et al. 2010). 

Faktorer i miljön 

Tränarens betydelse 

Viss forskning hävdar att en hög kvalité på tränare, tränarens beteende och deras relation till 

individen är viktigare för utvecklingen av talang än den ursprungliga förmågan (Carlson, 

1988). Även (Baker & Horton, 2004) betonar vikten av grundläggande resurser så som 

kunniga tränare under lärande processen. Till exempel så kan tillgången till bättre träning och 

träningsmöjligheter påskynda elitidrottarens utveckling medan träning i ogynnsamma miljöer 

kan hindra även de mest lovande idrottarna och delegera dem till suboptimala prestationer 

(prestationer under sin egentliga kapacitet) (Baker & Logan, 2007). Idrottarna i studien av 

Durand-Bush och Salmela (2002) arbetade under sina utvecklingsår till största delen med 

utmärkta tränare som var extremt kunniga, pålitliga och välrespekterade. Tränarna ansågs 

även vara motiverande men samtidigt krävande. Dessutom spelar ledare och tränare en viktig 

roll när det gäller att stimulera ungdomar till fortsatt idrottande (Côté, 1999). 

Skola/utbildning och arbete 

I Henriksen et als. (2010) studie på segling framkommer att skola och utbildning är en del av 

unga idrottares liv, men att den samtidigt är en rival till idrotten i fråga om tid. Inom det 

Danska Segelförbundet råder tränarna därför elitidrottarna att välja eftergymnasiala 

utbildningar med stor flexibilitet och lågt obligatoriskt deltagande. Skola och utbildning 
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identifierats vidare som en viktig faktor i idrottares karriärer i en studie på OS-

guldmedaljörer. Nio av tio intervjuade idrottare uppger sig ha fortsatt med eftergymnasiala 

studier och de flesta av dem anses högpresterande även inom skolans värld (Durand-Bush & 

Salmela, 2002). Framgångsrika idrottare rapporterar även att deras föräldrar krävt att 

skolarbetet går före idrotten under utvecklingsåren. Föräldrarna har däremot lättat bördan för 

sina idrottande barn genom att låta dem idrotta istället för att arbeta extra på sin fritid (Côté, 

1999). Anställning och arbete ansågs däremot vara en viktig del under utvecklingsåren för 

vissa av deltagarna i studien på OS-medaljörerna (Durand-Bush & Salmela, 2002). 

Lagkänsla 

Lagkänslan identifierades som en viktig faktor under utvecklingen av lag men även för att 

uppnå framgång (Gould, Guinan, Greenleaf, Medbery, & Peterson, 1999). Detta visar på att 

det är viktigt för tränare att utveckla och bibehålla sammanhållningen mellan lagets spelare 

(Durand-Bush & Salmela, 2002) 

Familjen 

Föräldrarna är vanligen de som introducerar barnen till organiserad fotboll och föräldrarnas 

stöd och en positiv attityd från dem mot barnens idrottande är extremt viktigt under hela 

uppväxttiden. Ett flertal områden där familjen spelar en viktig roll har identifierats, till 

exempel som ett stöd till idrottare (Côté, 1999). Dessutom bär familjen en roll i de olika 

kostnader som idrottandet bär med sig (Côté, 1999; Gagné, 2004).  

Andra idrottare 

Henriksen et als. (2010) studie framhåller att idrottare föredrar vänskap med andra idrottare 

gentemot de som inte idrottar av det enkla skälet att de förstår varandra bättre. En studie av 

Martindale et al. (2007) visar att grupptryck kan ha både signifikanta positiva eller negativa 

effekter på unga idrottare. Samma studie visar på att ett systematiskt användande av förebilder 

är mycket fördelaktigt.  

Faciliteter och förutsättningar 

Durand-Bush och Salmela (2002) konstaterar att tillgång till passande material, 

träningsanläggningar och ekonomiska resurser är viktigt för utvecklingen av talanger.  Enligt 

Skille (2008) visar idrottshistorien även att kvinnor alltid har fått kämpa mer än män mot 

sämre förutsättningar.  
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Begreppsdefinitioner 

Att alla utövare varken blir eller ens kan bli elitidrottare får ses som ett välkänt faktum. Att ta 

fram ett framgångsrecept för att producera elitspelare är inte heller målet med denna studie, 

därav valet att fortsättningsvis definiera framgång som att varje spelare ges möjlighet att 

verka i den miljö som passar hennes individuella förutsättningar bäst. Miljö i sin tur definieras 

som de faktorer i den idrottsliga närheten som påverkar individens möjligheter att utvecklas. 

Dessa faktorer hämtas från de modeller som Henriksen et al. (2010) presenterat. Modellerna 

modifieras dock något och anpassas till att följa den här använda definitionen på framgång. I 

den innersta kretsen av ATDE-modellen fokuseras på tränare, ledare, lagkamrater och andra 

spelare i individens förening. Mikromiljön lämnas som i modellen med modifikationen att 

skola och arbete likställs som faktorer som påverkar individen. Detta eftersom denna studie 

riktar sig mot seniorspelare vilket medför att somliga deltagare troligen gått vidare från skola 

till arbete. På samma sätt placeras därför arbetslivet parallellt med skolväsendet i 

makromiljön. Fokus kommer fortsättningsvis ligga på hur den idrottsliga domänen och då 

framförallt fotbollens organisation påverkar individens möjligheter till utveckling. I ESF-

modellen kommer de förhandsvillkor som enligt modellen ligger som grund för 

talangutveckling att fokuseras. Då få studier inom området verkar ha genomförts på 

damfotbollen får det anses relevant att börja i den änden. Att konstatera vilka förhandsvillkor 

som finns inom damfotbollen ses som grundläggande innan forskningen kan gå vidare in på 

andra områden. Denna studie blir så att säga ett första steg på vägen.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka vilka faktorer i miljön som påverkar Dalarnas damfotbollsspelare och 

deras möjligheter till utveckling utifrån sina egna möjligheter, värderingar och olikheter.  

Följande frågeställningar ligger till grund för arbetet: 

- Vilka faktorer i miljön påverkar, enligt tränarna/ledarna, de aktiva spelarna?  

- Hur upplever tränarna/ledarna dalafotbollens tillgänglighet för alla tjejer på 

seniornivå?  

- På vilket sätt ges spelarna, enligt tränarna/ledarna, möjligheter att utvecklas utifrån 

sina egna möjligheter, värderingar och olikheter?  
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Metod 

Metodval 

För att besvara syftet och frågeställningarna användes enkät som metod. Detta eftersom 

urvalet är att betrakta som omfattande och enligt Gratton och Jones (2004) lämpar sig enkäter 

bäst under sådana förutsättningar. Enkäter passar bra till stora urval eftersom det är även en 

relativt billig metod i jämförelse. Dessutom ger de deltagarna möjlighet att behålla sin 

anonymitet och konfidentialitet samtidigt som de minskar risken för att forskaren och 

respondenterna påverkas av varandra. Då urvalet i studien har en stor geografisk spridning 

underlättar även användandet av enkäter möjligheten att nå ut till alla deltagare. Enkät som 

metod lämpar sig även bäst till denna studie eftersom syfte och frågeställningar är tänkta att 

kunna generaliseras till en hel population samt och är därför av en kvantitativ natur (Gratton 

& Jones, 2004). Enkäter betraktas normalt som en kvantitativ metod men Gratton och Jones 

(2004) skriver att det trots detta är möjligt att ändå samla in kvalitativ data genom metoden.  

Urval och målgrupp 

Urvalet i studien består i alla verksamma tränare och ledare för damfotbollen i Dalarna. Valet 

att studera problemet just i Dalarna grundar sig på att studien skrivs på uppdrag från Dalarnas 

Fotbollförbund. För att få ett storleksmässigt rimligt urval som ändå ger möjlighet att få en 

rättvisande bild av hur situationen ser ut bestämdes att låta alla tränare och ledare för alla 

damlag på seniornivå besvara frågorna. Tränarnas synvinkel på problematiken är dessutom 

intressant, eftersom den i den utvalda regionen inte verkar vara studerad tidigare. Denna 

målgrupp är dessutom den som arbetar närmast själva verksamheten och det är intressant att 

höra deras uppfattningar om de möjligheter och svårigheter som finns kring damfotbollen i 

Dalarna idag. I grund och botten spelar dessutom tränare och ledare en stor roll för spelarnas 

möjligheter till utveckling eftersom det ofta är de som avgör vem som ska spela, var och när 

personen ska spela samt hur träningarna ska bedrivas. För att få en så bra helhetsbild som 

möjligt inkluderades alla seriespelande lag från Dalarna, oavsett divisionstillhörighet (division 

5-1) i studien 

Det totala urvalet bestod därför av ledare och tränare för de 42 damfotbollslag som är 

verksamma i Dalarna. Av dessa befinner sig 39 lag på distriktsnivå (det vill säga i serier som 

hanteras av distriktsförbunden själva, vilket här motsvaras av 19 lag i division 5, 10 lag i 

division 4 och 10 lag i division 3) och 3 lag återfinns på förbundsnivå (det vill säga i serier 



 

2011  

Praktik med examensarbete i idrottspedagogik inom Idrottsvetenskapliga programmet, 15 hp 
9 

som styrs av Svenska Fotbollförbundet vilket här motsvaras av 1 lag i division 2 och 2 lag i 

division 1). Urvalet reducerades dock till 38 lag då kontaktmöjligheter för de återstående 4 

lagen saknades. Alla dessa 4 lag som uteslöts från urvalet tillhörde division 5. För de 

kvarvarande 38 lagen identifierades totalt 78 tränare och ledare, varav kontaktuppgifter 

hittades 70st. Det slutgiltiga urvalet blev därför 70 personer (n=70) vilket i sin tur motsvarar 

verksamma ledare för 33 av 37 föreningar (n=33) samt 38 av 42 lag (n=38). Eftersom kontakt 

inte gick att upprätta med övriga föreningar och lag trots upprepade försök via telefon 

räknades de bort från urvalet. 22 personer valde att besvara enkäten vilket motsvarar 31 % av 

urvalet. Med hänsyn till den för respondenterna utlovade konfidentialiteten ges ingen närmare 

presentation av dem än att tolv personer är verksamma som huvudtränare, en som assisterande 

tränare, sex stycken är lagledare och fyra personer uppger att det har någon annan roll som 

vilket innefattar till exempel målvaktstränare.  

Bortfallsanalys 

På grund av den låga svarsfrekvensen (22 av 70 = 31 %) är de insamlade svaren inte att 

betrakta som representativa för hela urvalet. Dock visade en närmare granskning att dessa 22 

personer också motsvarade 22 lag vilket i sin tur ger en svarsfrekvens på 58 % av de 

kontaktade lagen. De 22 svaren representerar även åsikter från 20 olika föreningar (61 %) 

Därför är svaren till viss del ändå att betrakta som representativa. Trost (2007) menar dock att 

man alltid bör vara försiktig med de slutsatser som dras utifrån bearbetning av data, och då 

speciellt när skillnaden, som i detta fall, är stor mellan urvalet och de insamlade data. 

Möjligheten finns att de som inte besvarat är av helt andra åsikter (Trost, 2007) trots att de 

tillhör samma lag eller förening.  

Procedur 

Grundtanken var att dela ut enkäterna personligen till urvalspersonerna men på grund av 

transportproblem visade detta sig vara omöjligt varför enkäterna istället skickades ut med e-

post. För att behålla standardiseringen i undersökningen skickades alla enkäter med e-post 

trots att vissa fortfarande kunde ha delats ut personligen. På detta sätt fick alla tillgång till 

undersökningen under samma förutsättningar. Undersökningar via e-post har dessutom 

fördelen att de sparar in mycket pengar genom att uteblivna kostnader för till exempel papper, 

kuvert, tryck och porto. Dessutom får metoden ses som miljövänlig då den bland annat 

minimerar pappersförbrukningen (Trost, 2007). I dagens samhälle har dessutom de flesta en 

e-postadress samt tillgång till en dator med internet vilket gör att e-post enkäter inte borde 
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utgöra något hinder. Ytterligare en fördel med e-post-enkäter är att de gör det möjligt för 

respondenterna att svara när de vill och kan.  

E-post-adresser till deltagarna insamlandes genom en sökning i FOGIS (Fotbollens 

Gemensamma Informationssystem) (Svensk Fotboll). Vilka som arbetar som verksamma 

ledare och tränare finns inte i dessa register men sökningen genererade i namn, och i de flesta 

fall telefonnummer och e-postadress till anmälda kontaktpersoner för varje lag. Till dessa 

adresser skickades ett brev (bilaga 1) som kort informerade om undersökningen, dess syfte 

och urval, samt uppmanade kontaktpersonerna att skicka ett svar med e-post adresser till alla 

verksamma ledare för föreningens damlag, samt att informera nämnda ledare om 

undersökningen. Dessutom skickades ett sms (bilaga 1) till kontaktpersonerna med en kort 

information om att e-posten skickats och med uppmaningen att rapportera tränarnas e-

postadresser. Detta för att öka sannolikheten att e-posten upptäcktes i tid då sannolikheten att 

upptäcka ett sms ansågs större än den för e-post. Att e-posten ändå sändes ut grundades i det 

begränsade antal tecken som tillåts i ett sms vilket gjorde att e-posten valdes som 

komplement.  

Efter sista svarsdatum fattades fortfarande ett antal adresser varför kontaktpersonerna ringdes 

upp och tillfrågades personligen om vilka som var verksamma ledare på damsidan i deras 

förening denna säsong. På så sätt kunde dessa personer kontaktas direkt via telefon och 

tillfrågas om sin e-postadress. 

Utformande av enkäten 

Största delen av enkäten utformades med så kallade stängda/förkodade frågor, alltså frågor 

där ett antal svarsalternativ finns uppställda, och den svarande behöver bara kryssa för sitt val 

(Gratton & Jones, 2004). Denna typ av frågor valdes dels för att de, enligt Gratton och Jones, 

(2004) tar mindre tid i anspråk av de tilltänkta svararna samt att de genererar data som är 

enkel att strukturera och analysera. Resterande delen av enkäten konstruerades med öppna 

frågor där respondenterna själva fick skriva sina svar på anvisat område. Detta för att vissa 

frågor krävde mer komplexa svar en vad som kunde anges med förbestämda svarsalternativ 

samt för att låta de svarande uppge sina egna åsikter fritt, utan att påverkas eller ledas in på ett 

visst spår av forskaren. I de fall osäkerhet fanns kring ifall alla möjliga svarsalternativ 

uppgetts lades ett öppet alternativ i form av frågan ”annat?” till de annars stängda frågorna. 

Ett par av frågorna som användes var i form av skalor där respondenten uppmuntrades att 

markera på en skala hur dennes inställning till ett visst fenomen förhöll sig (Gratton & Jones, 
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2004). Vissa frågor fungerade även som följdfrågor som respondenten ombads besvara 

beroende på svaret i föregående fråga. Många av dessa var av en förtydligande natur med 

syfte att utveckla det tidigare svaret. Frågornas innehåll baserades på den genomförda 

litteraturgranskningen och behandlade därför de områden som identifierats där.  

När alla frågor konstruerats bestämdes ordningen i formuläret. Detta gjordes utifrån 

rekommendationer från metodlitteratur (Gratton & Jones, 2004) (Trost, 2007) som poängterar 

vikten av att placera lättare och mindre känsliga frågor i början för att öka sannolikheten att 

respondenten fullföljer undersökningen. Dessutom arrangerades frågorna så att alla som 

behandlade samma ämne fanns i angränsning till varandra och det så att säga fanns en röd tråd 

genom formuläret. Därefter korrekturlästes enkäten med syfte att eliminera eventuella 

formuleringar som skulle kunna äventyra svarsfrekvensen samt ge upphov till missförstånd 

hos de svarande. Även detta gjordes med riktlinjer från metodlitteraturen (Gratton & Jones, 

2004) i åtanke. Eftersom inget var känt angående den akademiska kunskapen hos urvalet 

formulerades enkäten i så användes ett så tydligt och lättförståeligt språk som möjligt. Vidare 

undveks svarsalternativ som överlappar varandra samt ledande frågor i möjligaste mån.  

Som avslutning på enkätformuleringen genomfördes en mindre pilotstudie med 5 olika 

deltagare som ombads att fundera över frågornas formulering och notera eventuella 

felaktigheter samt svårtolkade frågor. Detta för att öka undersökningens reliabilitet.  

Hela enkäten konstruerades med hjälp av Microsoft Word 2007. Här användes 

formulärfunktionen för att få en enhetlig och stilren layout. Efter att ha skrivskyddats gör 

denna funktion det möjligt för respondenterna att fylla i enkäten genom ett enkelt klick i den 

passande rutan eller att helt enkel skriva sina svar direkt på anvisad plats. Respondenterna 

ombads sedan att spara ned den ifyllda enkäten på sin egen dator och skicka tillbaka det 

sparade formuläret till forskaren. För att minska risken för att inte ha en dator kompatibel med 

programmet sändes formuläret ut i 2 versioner, Microsoft Word 2007 samt Microsoft Word 

1997-2003.  Båda typerna förseddes slutligen med Dalarnas Fotbollförbunds brevhuvud och 

deras sponsorers logotyper för att tydligt visa vilka som låg bakom undersökningen. Enkäten i 

sin helhet finns redovisad i bilaga 4, dock utan brevhuvud och logotyper eftersom dessa tyvärr 

inte var kompatibla med detta dokument. 
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Missivbrev 

Så fort sammanställningen av adresserna var färdig e-postades enkäten till samtliga insamlade 

adresser. Bifogat enkäten fanns ett missivbrev (bilaga 2) som utformades utifrån tillgänglig 

metodlitteratur (Trost, 2007). Brevet innehöll information om undersökningen, dess syfte och 

urval. Där fanns även instruktioner om hur enkäten skulle fyllas i samt upplysningar angående 

sista svarsdag och kontaktuppgifter till forskaren för eventuella frågor. I brevet informerades 

även deltagarna om att deras svar kommer att behandlas konfidentiellt och att inga 

personuppgifter kommer att publiceras i rapporten, samt att deras deltagande är helt frivilligt. 

Eftersom enkäterna skickades via e-post kunde inte anonymitet garanteras, därav valet att 

istället garantera deltagarna att materialet behandlas konfidentiellt.  

Eftersom missivbrevet är det första som den tilltänkte svararen ser utformades det för att se 

intressant och inbjudande ut. Dessutom utformades det kort och koncist för att underlätta för 

läsaren att hitta information (Trost, 2007). För att tydliggöra vilken organisation som låg 

bakom undersökningen skickades brev och enkät från Dalarnas Fotbollförbunds kansli med 

en e-post avsändare som tydligt visade detta.  

Påminnelser och tackbrev 

Enligt Trost (2007) är syftet med påminnelser dels att motivera de som själva tänkt svara att 

göra det på en gång, och dels att motivera tveksamma respondenter till att delta. Han skriver 

även att påminnelsernas innehåll bör vara kortfattat och lättläst. Påminnelserna skickades 

enbart till de som inte svarat men för att undvika förargelser vid eventuella felutskick 

poängterades ändå att om svara redan inskickats kunde påminnelsen bortses. Totalt skickades 

3 påminnelser (bilaga 3) ut och den andra av dessa innehöll information om att svarstiden 

förlängts. I övrigt så utformades alla påminnelser olika, detta för att som Trost (2007) skriver 

ge ett vänligare intryck. Vid varje påminnelse bifogades undersökningen för att underlätta för 

respondenterna att svara. 

Till alla som deltagit i undersökningen skickades ett ytterligare ett brev (bilaga 3) via e-post 

för att tack för deras medverkan och visade intresse samt för att visa uppskattning över att de 

lagt ner tid på att fylla i enkäten.  

Kodning 

Kodningen av enkäten utfördes enligt de riktlinjer som Trost (2007) ställer upp. Alla 

utskickade enkäter kodades med ett löpnummer från 1-70 för att resultatet inte på något sätt 



 

2011  

Praktik med examensarbete i idrottspedagogik inom Idrottsvetenskapliga programmet, 15 hp 
13 

skulle avslöja vem som svarat vad samt för att ändå ge varje enkät en typ av identitet. Dessa 

nummer är enligt Trost (2007) bra att ha vid till exempel rättning av inläsningslitteratur. Varje 

variabel i enkäten numrerades med ett löpnummer, så även följdfrågorna. Alla svarsalternativ 

kodades med siffror, där det första alternativet markerades som 1. I de fall där en fråga inte 

besvarades kodades denna som 0. För de följdfrågor som inte var tänkta att besvaras av alla 

lämnades kolonnen som motsvarar dessa frågor tom för de enkäter den inte gällde. De 

inlämnande svaren kodades sedan in i ett Microsoft Excel (2007) dokument för att underlätta 

de efterföljande statistiska analyserna. I dokumentet representerade varje variabel en kolumn 

och varje enkät motsvarade en rad.  

Koden konstruerades i samband med själva enkäterna vilket gjorde att varje enkät kunde 

kodas löpande vartefter de inkom. För att minimera eventuella felaktigheter kontrollerades 

materialet noga och undersöktes med frekvensfördelningar.  

Analys av enkäter 

Enkäterna analyserades med hjälp av statistikprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences for Windows (SPSS for Windows), version 17.0, genom framtagandet av 

frekvenstabeller. Dessa tabeller fördes sedan över till Microsoft Excel 2007 där de 

omvandlades till diagram. Valet att enbart använda frekvenstabeller grundar sig på den 

mycket låga svarsfrekvensen vilket gjorde att annan typ av statistikanalys bedömdes som 

irrelevant då den inte skulle vara representativ för urvalet. Frekvenstabellerna användes som 

beskrivande statiskt vilket ger en fingervisning av hur det förhåller sig i urvalsgruppen.  

Svaren på de öppna frågorna kategoriserades utifrån frågornas ämne och analyseras med hjälp 

av meningskoncentrering. Syftet med meningskoncentreringen är enligt Kvale (1997) att 

formulera meningarna mer koncist vilket ger en överskådligare text där det väsentliga framgår 

tydligare. Till att börja med lästes frågorna igenom noggrant och olika meningsenheter 

fastställdes, i det här fallet föll sig enheterna naturligt till att bli de olika frågorna. Sedan 

formulerades olika teman under varje enhet där de olika svaren kategoriserades in. Slutligen 

knöts allt ihop till en deskriptiv text (Kvale, 1997). 

Utformande av rapport 
Rapporten har utformats med hjälp av de riktlinjer för formalia och referenser som presenteras 

i Backman (2008). 
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Resultat 

Resultatanalys 

På grund av den låga svarsfrekvensen är det inte någon större vits att göra grundliga 

statistiska kontroller då resultaten ändå inte bli rättvisande för urvalet. Därför kommer till 

största delen beskrivande statistik att användas. Meningen var att nå ut till alla tränare och 

ledare för damfotbollen i Dalarna, dock svarade bara 22 personer på enkäten. Resultatet blir 

därför missvisande sett till det totala urvalet. Däremot har svar fåtts från en majoritet av 

föreningarna i studien och därför kan resultatet ändå ge en indikation till läget som helhet.  

Tränare och ledare 

Åtta av ledarna (36 %) rapporterar att de varit verksamma i sin nuvarande förening under 5 

säsonger eller fler medan fem personer (23 %) genomför sin första säsong just nu. Sju av 

ledarna (32 %) är inne på sin andra säsong i sin nuvarande roll och en person (5 %) vardera 

haft sin roll under 3 respektive 4 säsonger. Enkäterna visar även att åtta personer (36 %) 

tidigare haft någon annan roll på damsidan i sin nuvarande förening och sju personer (32 %) 

uppger att de tidigare varit verksamma på damsidan i någon annan förening. För 14 (64 %) 

personer är den nuvarande föreningen den första de verkar inom på damsidan.  

Även den totala verksamhetstiden som ledare eller tränare inom fotbollen rapporterades. 

Denna gäller oavsett lag och förening. Nio personer (41 %) har varit verksamma i 10 år eller 

mer, sex personer (27 %) rapporterar 8-9 verksamma år, en person (5 %) rapporterar 6-7 

verksamhetsår, två personer (9 %) har 4-5 verksamma år och slutligen rapporterar två (9 %) 

personer 2-3 verksamma år. Ingen av de svarande är verksam inom fotbollen för första året 

och två stycken (9,1 %) valde att inte besvara frågan. 59 % (13st) uppger att de har varit eller 

är verksamma inom någon annan idrott utöver fotbollen. Här nämns en rad andra idrotter, 

dock mestadels andra bollsporter som till exempel handboll, innebandy, ishockey och 

volleyboll. En person uppger att den haft ett tidigare ledaruppdrag inom friidrotten.  
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Fig.3 Fotbollsutbildning. 

Ledarna och tränarna har genomfört en varierande grad av fotbollsspecifik utbildning. En 

person (5 %) har slutfört Avsparkskursen, åtta personer (36 %) har genomgått kursen Bas 

1/Steg 1, fem personer (23 %) har klarat av Bas 2/Steg medan två personer (9 %) har slutfört 

utbildningen Avancerad nivå/Steg 3. Ingen har slutfört Pronivå och sex personer (27 %) valde 

att inte besvara frågan alls. Noterbart är att fyra personer även har gått 

målvaktstränarutbildningen på basnivå utöver den utbildning de annars uppgett. På frågan om 

de har någon typ av utbildning inom ledarskap, lärande eller idrott utöver fotbollen svarar 

13st (59 %) ja. Av dessa har fem (23 %) genomgått någon typ av högskoleutbildning, fyra (18 

%) har deltagit i kurser anordnade av SISU idrottsutbildarna och en person har gått någon 

form av folkhögskoleutbildning. Dessutom har två personer (9 %) genomgått 

ledarutbildningar inom någon annan idrott. Enbart ett fåtal har specificerat vilken typ av 

utbildning de genomgått och bland dem återfinns en grundskollärare och en person med 

fritidsledarutbildning från folkhögskola.  

Material och anläggningar  

15 stycken (68 %) uppger att deras lag har tillgång till ett eget omklädningsrum och av de sju 

(32 %) som inte har det uppger fem stycken (71 %) att ett eget omklädningsrum skulle 

påverka deras verksamhet. Ett eget omklädningsrum uppges kunna fungera som en knytpunkt 

för laget och skapa bättre trivsel och förbättra stämningen. Även den rent praktiska aspekten 

att kunna lämna kvar lagets material uppges vara önskvärt.  
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Alla svarande anser att deras lag har tillgång till fräscht och tillfredställande material och 16 

personer (73 %) tycker att deras förening fördelar sina ekonomiska tillgångar rättvist mellan 

sina lag. Däremot är det bara elva stycken (50 %) som anser att deras förening har en 

tillfredställande ekonomi, fem personer (23 %) tycker inte att ekonomin är tillfredställande, 

fem stycken (23 %) vet inte vad de tycker om ekonomin och en person (5 %) besvarade inte 

frågan. Av de fem som inte tycker att ekonomin är tillräckligt bra menar tre att de saknar 

något särskilt i verksamheten. En person nämner att laget inte har tillräckligt med bollar, 

annars nämns avsaknaden av träningsmöjligheter på vintern och konstgräsplaner som något 

som lagen saknar.     

Hälften av de svarande (11st) uppger att deras lag har tillgång till tillfredställande 

träningsanläggningar. Tio personer (45 %) tycker däremot inte att deras anläggningar är 

tillfredställande och en person (5 %) valde att inte besvara frågan. Gällande själva 

anläggningen säger fem personer (23 %) att de upplever sin anläggning som fräsch och sex 

personer (27 %) menar att deras anläggning är modern. Hela tio stycken menar däremot att 

deras anläggning är sliten. Av de som menar att de inte har tillfredställande 

träningsanläggningar nämner två personer att de inte har några träningsmöjligheter under 

vinterhalvåret. Konstgräsplanerna verkar också vara ett problem, det framkommer att en stad 

inte har något konstgräs och ytterligare en person menar att den konstgräsplan dennes lag har 

tillgång till är över 20 år gammal och inte längre i bra skick. Ytterligare en stad sägs behöva 

fler konstgräsplaner eftersom herrlagen idag ges förtur till de tider som finns. Två personer 

nämner också att de saknar en bra plan under försäsongen och en person säger att de, året 

runt, är beroende av anläggningar som är fullbokade. Enbart hälften (11st) anser att det finns 

tillfredställande träningsanläggningar i deras kommun.  

17 personer (77 %) tycker att de har tillgång till tillfredställande träningsmöjligheter och de 

fem (23 %) som inte håller med säger att det beror på att planerna är opassande för ändamålet 

eller att planerna helt enkelt inte räcker till eller både och. En person kommenterar att dennes 

lag för det mesta måste anpassa sig efter föreningens herrlag vilket inte alltid blir bra för 

damlaget och menar därför att planerna som finns inte räcker till. Ett lag upplevde även de 

problem med otillräckliga träningstider eftersom det är för många lag som delar på de tider 

som finns på deras planer. Träningsmöjligheterna är allstå relaterade till de tillgängliga 

anläggningarna men innefattar förutom anläggningarna som sådana även de tider på planerna 

som finns att tillgå samt material och så vidare.  
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Gällande tränarna och ledarnas uppfattning om ekonomins respektive 

träningsförutsättningarnas betydelse för att laget ska kunna bli framgångsrikt. Där kan det 

konstateras att ekonomin verkar spela en mindre roll än träningsförutsättningarna som 

återigen framhävs som viktiga. Hela 14 personer (64 %) bedömer ekonomin som mindre 

viktig medan sex personer (27 %) anser att den är viktig. Endast en person (5 %) menar att 

ekonomin har en mycket viktig betydelse. Träningsförutsättningarna däremot anses ha en 

mycket viktig eller viktig betydelse roll enligt majoriteten. Den exakta fördelningen 

presenteras i Fig. 4.  

Åtta (36 %) av respondenterna anser att andra idrotter inverkar på spelarnas möjligheter att 

spela fotboll. Detta genom att det under vintersäsongen är svårt att få halltider då innebandy 

och handboll ges förtur. Dessutom påpekar flera personer att innebandyns långa säsong tar tid 

från fotbollen samt att de lägger cuper och utvecklingsläger utöver sin egen säsong. 

Innebandyn sägs också kräva specialisering tidigt och då inte tillåter fotbollsspel under 

pågåendesäsong. 

 

 

Fig.4 Träningsförutsättningarnas betydelse för lagets framgång.  

Skola/arbete 

Skola och arbete identifieras som den vanligaste orsaken till att spelare missar träningar. Hela 

14 personer (64 %) uppger att den vanligaste orsaken till frånvaro från träningar bland spelare 

är arbete eller studier. Sju personer (32 %) menar dock att de erbjuder spelarna möjligheter att 

kombinera sitt arbete med fotbollen. Detta genom att träningar förläggs till kvällstid och 

minskade krav på träningsnärvaro om arbetet tar upp tiden. En förening ersätter förlorad 
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arbetsinkomst vid vissa tillfällen och samma förening hjälper även i vissa fall spelarna att 

hitta arbete. Vidare finns det möjlighet till att spela fotboll som en del av gymnasieskolan i 

elva (50 %) av de kommuner där lagen är verksamma och tolv kommuner (55 %) ger 

möjlighet till eftergymnasiala studier.   

 

 

Fig.5 Vanligaste orsaken till missad träning. 

Träning och match 

De utfrågade personerna rapporterar den genomsnittliga träningsnärvaron i sina lag enligt 

Fig.6. Noterbart är att hela 20st (91 %) skulle önska att de hade fler spelare på träningarna 

medan enbart två personer (9 %) menar att de är helt nöjda med den genomsnittliga 

träningsnärvaron i sina lag. Vidare menar tolv personer (55 %) att de ibland har svårt att få 

ihop ett lag till match och tre (14 %) säger att de upplever det som svårt att få ihop tillräckligt 

med spelare till ett lag. Bara sex stycken (27 %) anser att det inte är några problem att få ihop 

ett fullt lag till match.  
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Fig.6 Genomsnittlig träningsnärvaro. 

Fig.7 visar vilken betydelse som tillskrivs träningsnärvaron gällande uttagning av laget inför 

match. De som markerat att träningsnärvaron inte är viktigt eller mindre viktigt 

kommenterade att detta berodde på att de antingen har problem med träningsnärvaron eller en 

för liten trupp vilket gör att konkurrensen om platserna uteblir. Majoriteten, 17st (77 %) 

menar att träningsnärvaron är viktig och menar bland annat att detta skapar en 

konkurrenssituation som gör laget bättre. Det framkommer också att eftersom spelarna ska 

använda sig av det de lär sig under träningen på match så är träningsnärvaron viktig. En 

person påpekar att det är ”skillnad på närvaro och närvaro” och menar att det är vad man gör 

av de tillfällen man tränar som är viktigast. Även flera av de som svarat att träningsnärvaron 

är viktig menar att de har för få spelare och för dålig konkurrens i laget för att närvaron ska ha 

en avgörande betydelse men att det vore önskvärt att den som tränar mest också är den som 

spelar mest. Samtidigt menar alla respondenter att antalet spelare är mycket viktigt (9st = 41 

%) eller viktigt (13st = 59 %) för lagets framgång.  
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Fig. 7 Träningsnärvarons betydelse för lagets framgång. 

Även fotbollskompetensen upplevs vara viktigt för laguttagning, och precis som gällande 

träningsnärvaron kommenterar de som ansett den vara mindre viktig eller inte viktig, att detta 

beror på för dålig konkurrens och för få spelare. En person (5 %) tillägger att 

träningsnärvaron väger tyngre i den division de befinner sig i. Annars går kommentarerna här 

mer åt ett annat håll, nämligen att de bästa spelarna ska spela match och att detta är den 

avgörande och viktigaste faktorn gällande laguttagning. Hela åtta personer (36 %) har på 

något sätt kommenterat detta. Samtidigt menar fem (23 %) respektive 16 personer (73 %) att 

spelarnas kompetens är mycket viktig respektive viktig för lagets framgång.  

Gällande vikten av spelarnas beteende för att de ska bli uttagna till match är ledarna och 

tränarna rörande överens. Alla uppger att detta antingen är viktigt (15st = 68 %) eller mycket 

viktigt (6st = 27 %). En person valde att inte svara på frågan. Som kommentarer till detta 

påpekas bland annat att en glad och positiv spelare är till nästan 100 % en bättre spelare än 

någon som är sur och grinig. Någon säger att ”en spelare är aldrig viktigare än laget” och 

genomgående påpekas att dåligt beteende ogillas och att detta kan medföra att spelaren inte 

blir uttagen till match. Dock finns även här kommentarer om att en för liten trupp gör att det 

spelar mindre roll.  
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Lagkänsla 

Ingen av de tillfrågade svarar något negativt på frågan hur stämningen bland spelarna i laget 

upplevs. Hela 95 % (21st) menar att stämningen känns bra eller utmärkt och en person (5 %) 

svarar att den är helt ok. Denna person kommenterar att det är svårt att få alla att dra åt samma 

håll i en grupp med väldigt varierad ambitionsnivå. Någon kommenterar också att stämningen 

är utmärkt men att alla vill ha konkurrens i laget, men inte på sin egen plats. Samtidigt 

graderar alla utom en (95 %) av de svarande att klimatet i spelargruppen är mycket viktigt 

eller viktigt för lagets framgång. 

Organisation  

På frågan om det finns spelare i laget som kompetensmässigt hör hemma på någon annan nivå 

svarar alla utom två personer (10 %) ja (20st = 90 %) (Fig. 8). Kommentarerna om hur många 

vars kompetens egentligen passar bättre på någon annan nivå skiljer sig något men ungefär 

tre-fyra spelare från respektive lag uppges behöva spela på högre nivå för att kunna utvecklas 

och ungefär tre-fyra spelare skulle må bättre av att spela på en lägre nivå.  

 

Fig. 8 Finns det spelare i laget som skulle passa bättre till att spela på annan nivå. 
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Fig.9 Passande antal damlag i föreningen. Fig.10 Passande antal damlag i Dalarna.

  

Hela 19 personer (86 %) menar att antalet damlag deras förening har är passande för det antal 

spelare som är verksamma inom deras förening, medan enbart två personer (9 %) svarar att de 

har för få lag gentemot antalet spelare. Ingen svarar att föreningen har för många damlag och 

en person har valt att inte besvara frågan (Fig.9). Tittar man på Dalarna som helhet går 

åsikterna mer isär. Här menar enbart sju personer (32 %) att det totala antalet damlag i 

distriktet är passande för det antal spelare som finns.  Hela 41 % (9st) anser att det finns för 

många lag och 27 % (6st) anser att antalet lag är för få (Fig.10). 

Exakt hälften av de svarande uppger att deras lag bedriver någon form av samarbete med 

någon annan förening. Typen av samarbete varierar men en person uppger att laget tränar 

tillsammans med något annan förening, tre personer säger att deras lag både tränar och spelar 

match tillsammans med någon annan förening, en person säger att laget spelar match 

tillsamman med lag från någon annan förening samtidigt som de bedriver en annan typ av 

samarbete och fyra personer uppger att de har en annan typ av samarbete.  Av de elva som 

inte bedriver någon form av samarbete menar en person att dennes lag inte har något intresse 

av att samarbeta, tre personer menar att det inte finns något intresse för samarbete hos andra 

lag, tre personer tycker inte att deras lag har något behov av att samarbete och en person anser 

att det varken finns behov i sitt eget lag eller i andra lag av samarbete. Tre personer valde att 

inte besvara frågan.  

Anledningarna till samarbetet mellan olika föreningar uppges vara att något av lagen eller 

båda har för få spelare, för att kunna ge fler spelare speltid i matcher och chans att utvecklas 
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på sin egen nivå samt för att höja antalet spelare på träning. Två personer menar att 

samarbetet är till för att stärka föreningarnas divisionsspel och stärka kommunens damfotboll. 

En person som uppgett att de samarbetar på annat sätt säger att detta sker genom 

erfarenhetsutbyte mellan tränarna.  

När det gäller inställningen till samarbete mellan föreningar överlag uppger ingen att de är 

negativt eller mycket negativt inställda, 17st svarar att det är positivt eller mycket positivt 

inställda och fem personer besvarade frågan med att de inte har någon åsikt (Fig.11). Dock 

kommenteras att det är viktigt att båda lagen/föreningarna kan dra nytta av samarbetet. Övriga 

åsikter om samarbete är att det ger bättre förutsättningar att utvecklas och möjlighet att spela 

fotboll högre upp i åldrarna, det ger en större bredd på spelare vilket medför en bättre spets 

och att det är bra för utbildningen av spelare och att alla spelare då kan ges speltid oavsett sin 

kompetens. Däremot nämns även att ett samarbete kräver väldigt mycket av alla inblandade 

parter och att frågan handlar mycket om mognad hos ledarna vilket uppges brista på vissa 

håll.  

 

Fig.11 Inställning till samarbete mellan föreningar. 

82 % (18st) uppger att de anser att alla spelare idag ges möjlighet att spela och utvecklas 

utifrån sina egna förutsättningar. De som har svarat att de inte tycker att så är fallet menar att 

vissa spelare saknar grundskolning i fotboll när de flyttas upp till A-laget samt att spelarna 

flyttas upp alldeles för tidigt. Detta sägs även medföra en tidig utslagning.  
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Avslutningsvis ställdes ett antal frågor om vad som, rent organisationsmässigt skulle kunna 

förbättra damfotbollen i Dalarna. Resultatet presenteras i Fig.12-Fig.14. 

 

Fig.12 Förbättring av möjligheterna för spelarna att spela på den nivå som passar dem. 

En person kommenterar att fler och större föreningar skulle behövas och att det för dennes lag 

handlar mest om att hitta ett samarbete med någon närliggande förening. Någon annan menar 

att fler och större föreningar gör att fler damlag i samma förening kan bedriva seriespel vilket 

gör det lättare för spelarna att få spela där det passar dem bäst. Samma person menar också att 

fler föreningar skulle göra så att spelarna inte behöver åka lika långt för att spela fotboll. 

Ytterligare någon menar att färre men större föreningar alternativt en bättre samverkan mellan 

de föreningar som finns skulle behövas för att ”skapa ultimata förutsättningar för individen”. 

Slutligen vill en person hellre se färre och mindre föreningar eftersom många har dåligt med 

spelare, denna person vill också gärna se en ren Utvecklingslagsserie.  
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Fig.13 Förbättrade möjligheter att bedriva damverksamhet som upplevs meningsfull. 

Gällande att förbättra föreningens möjligheter att bedriva en damverksamhet som upplevs 

som meningsfull av både tränare och spelare är det inte så många som lämnat någon 

kommentar till sitt val. Bland de åsikter som framkommer att större föreningar med 

välutbildande ledare och bra organisation kan skapa bättre förutsättningar men även att fler 

men mindre föreningar vore bra, men då med samarbete föreningarna emellan. Slutligen 

menar någon att det istället borde finnas färre och mindre föreningar även för att förbättra 

detta då många föreningar har ont om spelare.  

Enbart en person lämnar något förslag på hur spelarnas träningsnärvaro skulle kunna 

förbättras. Denne anser att bra träningar med rätt slags tränare med rätt kompetens är vad som 

behövs. Annars påpekas bara att ”tidsandan är svår att ändra på” och att det är viktigt med bra 

träningsnärvaro. Det påpekas också att det är viktigt att arbeta och att tjejer ofta får jobb inom 

vård och omsorg eller handel vilket försvårar träningsnärvaron. 
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Fig. 14 Förbättrad rekrytering av ledare och tränare till föreningar. 

För att förbättra rekryteringen av ledare och tränare till föreningar föreslås att deras uppgift 

ska koncentreras till att ta hand om laget och inte gälla allt runt omkring som till exempel 

lotteriförsäljning. En bättre organisation genom fler och större föreningar anses också bidra 

till att fler ledare skulle orka ställa upp.  
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Diskussion 

Det kan konstateras att studien uppfyller sitt syfte genom att identifiera de faktorer i miljön 

som påverkar Dalarnas damfotbollsspelare och deras möjligheter till utveckling utifrån sina 

egna möjligheter, värderingar och olikheter.  Undersökning identifierar även ett antal problem 

inom damfotbollen i Dalarna som eventuellt kan ligga till grund för den uteblivna spetsen 

inom distriktet. Nedan följer därför en diskussion kring de ämnen som tidigare presenterats.  

Kvaliteten på tränare och ledare  

En hög kvalité på tränare har visat sig vara av avgörande betydelse för talangutveckling 

(Carlson, 1988; Baker & Horton, 2004 m.fl.). Att undersöka tränarnas kvalité genom att be 

dem själva svara på en undersökning är kanske inte ett speciellt bra sätt. Det är därför inte 

heller det som är syftet med denna studie, istället ger materialet en indikation om vilken 

utbildning och erfarenhet de verksamma ledarna inom Dalarnas damfotboll har. Många av de 

svarande har en gedigen erfarenhet både från fotboll men även som ledare för andra 

bollsporter. En liten notering till det hela är dock att den erfarenhet de har, inte nödvändigtvis 

kommer från damfotbollen eller damidrotten. Detta kan ha en viss relevans, möjligen är det 

inte samma sak att vara ledare för damer som för herrar. Visst stöd till det sistnämnda hämtas 

från Williams & Reilly (2000) som skriver att det inte alls är bekräftat att forskning på 

manliga fotbollsspelare kan generaliseras till kvinnliga idrottare. Detta får även stå som en 

generell synpunkt på hela arbetet då den litteraturgranskning som genomförts till största delen 

betraktar forskning på manliga idrottare.  

Noterbart är även att trots den gedigna rapporterade erfarenheten från fotbollen så är inte 

nivån på fotbollsutbildning lika talande. Detta kan tyckas underligt med tanke på att det ändå 

rör sig om tränare och ledare på seniornivå. Det bör dock även poängteras att varken 

erfarenhet eller utbildning är någon garanti för att vara en duktig ledare/tränare även om det 

troligen förbättrar oddsen. Sammanfattningsvis kan det under denna punkt konstateras att 

förbundet borde ha bättre kontroll över de tränare som finns och vem som genomgått vilken 

utbildning. Kanske borde även viss utbildning krävas för att få verka inom en viss nivå inom 

fotbollen.  

Skola/utbildning och arbete – viktigaste orsaken till missad träning 

Precis som litteraturgranskningen visar verkar skola och arbete spela en stor roll för de 

verksamma spelarna. Detta är inte att betrakta som något konstigt, snarare ett självklart 



 

2011  

Praktik med examensarbete i idrottspedagogik inom Idrottsvetenskapliga programmet, 15 hp 
29 

konstaterande, däremot får det vissa konsekvenser för fotbollsutövandet då studier och arbete 

identifieras som den vanligaste orsaken till missade träningar. Eftersom urvalet innefattar alla 

divisioner är det inte heller något konstigt i att enbart 7 personer anser att de erbjuder spelarna 

möjligheter att kombinera arbete och fotboll samt att enbart en person säger att deras förening 

erbjuder ersättning för förlorad arbetsinkomst och hjälp att hitta arbete. Eftersom studien är ett 

försök att identifiera de problem som kan ligga till grund för den uteblivna spetskompetensen 

inom Dalarnas damfotboll är detta dock en viktig punkt att komma ihåg. Kanske är det så att 

fler föreningar måste börja erbjuda spelare möjlighet att kombinera arbete/studier och fotboll 

för att kunna lägga ner den tid som krävs. Tyvärr saknar troligen många klubbar de 

ekonomiska möjligheterna som detta skulle kräva.  

Viktiga personer i spelarnas närhet 

Eftersom tränare och ledare inte rimligtvis kan begäras veta något om sina spelares 

familjförhållanden inkluderades inga frågor rörande denna del i mikromiljön i studien. Detta 

vore mer intressant att studera om urvalet bestod i spelarna själva och lämnas därför till 

framtida forskning.  

Lagkänslan har som tidigare nämnts identifierats som en viktig faktor under utvecklingen av 

ett lag men även för att uppnå framgång (Gould et al., 1999). Därför är det glädjande att se att 

alla respondenter benämner stämningen i sina respektive lag i positiv bemärkelse. Dessutom 

betraktar en slående majoritet gruppens klimat som viktigt eller mycket viktigt för att nå 

framgång. Därför borde detta inte vara ett av problemen inom Dalarnas Fotbollsförbund. 

Dock bör det även här hållas i åtanke att tränare och ledare kanske inte har en fullvärdig bild 

av hur spelarna själva upplever gruppen, däremot borde uppfattningen stämma någorlunda då 

det är svårt att missa en dålig stämning.  

Tillfredställande material men bristande träningsanläggningar  

Durand-Bush och Salmela (2002) konstaterade i sin studie att tillgång till passande material, 

träningsanläggningar och ekonomiska resurser är viktigt för utvecklingen av talanger. Att 

majoriteten upplever att de har tillgång till tillfredsställande material samt att föreningarnas 

ekonomiska tillgångar verkar fördelas rättvist mellan lagen är därför även det att betrakta som 

glädjande. Det visar dessutom på att damfotbollen idag verkar inom betydligt bättre 

förutsättningar än historien tidigare visat (Skille, 2008). Vad som däremot är att betrakta som 

oroande är att enbart 50 % uppger att de har tillgång till tillfredställande anläggningar. Bristen 

på konstgräsplaner verkar vara ett problem samt även möjligheten till träning under 
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vinterhalvåret. Detta är eventuellt en fråga där Förbundet kan hjälpa föreningarna genom att 

utöva påtryckningar på kommunerna eftersom möjligheten till träning får betraktas som 

grundläggande för bedrivandet av en fotbollsverksamhet.  

Dilemmat i Dalarna – Under rådande spelarbrist efterfrågas fler lag  

För att ta reda på om de verksamma spelarna spelar på den nivå som skulle gynna deras 

individuella utveckling bäst samt om de genom fotbollens organisation ges möjlighet att 

utvecklas utifrån sina egna förutsättningar ställdes ett antal frågor. Slående är att hela 90 % 

svarar att de har spelare i laget som skulle passa bättre på någon annan nivå än den de idag 

spelar på samt att detta verkar gälla ungefär 6-8 spelare i varje lag! Redan här väcks alltså 

funderingar om hur det egentligen ligger till med Förbundets vision som nämndes i början av 

studien. När sedan 90 % dessutom uppger att de skulle önska att det genomsnittliga antalet 

spelare på varje träning var högre fortsätter funderingarna. Majoriteten menar att de gärna 

skulle se 16-20 spelare på varje träning, ett påstående som känns vettigt då 16 spelare 

generellt är vad som tillåts representera laget vid match. Dessutom skulle ett ökat antal 

spelare bidra till en ökad konkurrens vilket i sin tur kan hjälpa spelarna att utvecklas. Vidare 

uppger enbart 27 % att de inte har några problem att få ihop ett fullt lag till match.  Dessa 

fakta visar sammanslaget på en genomgående spelarbrist inom Dalarnas damfotbollslag. Detta 

påstående styrks av de kommentarer som lämnats vid frågorna angående vilken vikt som 

tillskrivs olika faktorer för att spelare ska bli uttagna till match. Här framkommer att flertalet 

ledare/tränare inte kan ta hänsyn till faktorer som träningsnärvaro, kompetens och beteende 

eftersom de helt enkelt har får få spelare eller för dålig konkurrens i laget. Hälften av de 

svarande uppger att de bedriver någon form av samarbete med någon annan förening och 

majoriteten gör det för att något av lagen, eller båda, har för få spelare och för att ge spelare 

bättre utvecklingsmöjligheter. Även detta är att betrakta som ett tydligt tecken på att 

spelarbristen är utbredd i föreningarna.  

Trots att så många uppger att de har för få spelare i laget menar 86 % att antalet damlag i 

deras förening är passande för antalet aktiva spelare. Visserligen skulle detta kunna bero på att 

majoriteten enbart har ett enda damlag men detta måste lämnas osagt då materialet inte visar 

om så är fallet. Intressant blir också att enbart 32 % tycker att antalet damlag i Dalarna är 

passande samtidigt som 27 % anser att det finns för få lag, trots att spelarbristen alltså är 

utbredd. 41 % menar däremot att det finns för många lag vilket går mer i linje mot 

spelarbristen.  
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Gällande fotbollkompetensens betydelse för laguttagningarna ges också en indikation på att 

det kanske finns spelare som inte tillåts spela match eftersom majoriteten menar att detta är 

den viktigaste faktorn. Detta i sig är visserligen inget konstigt eftersom studien trots allt 

behandlar seniorfotboll där det generellt är mer accepterat att det är de bästa spelarna som ska 

spela match än i ungdomsfotboll. Dock rimmar detta dåligt med Förbundets vision och 

dessutom befinner sig majoriteten av lagen på en nivå som är långt under elitnivå och där 

vinst kanske inte alltid borde vara det som räknas.  

Med det som nämnts ovan i baktanke blir nästa del extra intressant. Trots en uppenbar 

spelarbrist och med många spelare som kanske skulle må bättre av att spela på en annan nivå 

menar 82 % att de tycker att alla spelare ges möjlighet att spela och utvecklas utifrån sina 

egna förutsättningar. 64 % vill dessutom ha fler damföreningar för att förbättra spelarnas 

möjligheter att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och samma majoritet menar även att 

fler damföreningar skulle ge förbättrade möjligheter att bedriva damverksamhet som upplevs 

som meningsfull av både spelare och tränare. Detta sammantaget får betraktas som direkt 

motsägelsefullt och är en fråga som Förbundet kanske borde ta tag i. Om nu spelarbristen i 

distriktets damlag är så genomgående som denna studie uppvisar borde det snarare ge en 

antydan om att antalet damlag är för många. Eftersom den generella uppfattningen om 

samarbete föreningarna emellan är enbart positiv kanske en idé som damfotbollsallianser eller 

andra typer av sammanslagningar vara värt att fundera över. En sådan lösning skulle även 

underlätta problemet med otillräckliga planer då det blir färre lag som slåss om dem. 

Dessutom ger sådana sammanslagningar spelarna förbättrade möjligheter att spela på den nivå 

som passar dem bäst då ett större spelarantal ger ökade möjligeter att för samma förening att 

ha lag i seriespel på flera olika nivåer.  

Studiens validitet och reliabilitet 

Att svarsfrekvensen blev låg i denna studie antas till viss del grunda sig i att enkäten e-

postades till respondenterna. Webbaserade frågeformulär ger enligt Trost (2007) generellt en 

lägre svarsfrekvens, bland annat eftersom det är lättare att glömma bort något som ligger på 

internet jämfört med något som synligt påminner om undersökningen, som till exempel ett 

fysiskt brev. På grund av den mycket låga svarsfrekvensen är resultatet på denna studie inte 

att betrakta som representativt för hela urvalet. Det gör även att både validiteten och 

reliabiliteten i resultatet sjunker. Att använda enkät som metod för att undersöka 

uppfattningar medför dessutom en del risker. Den största av dessa är att all relevant 
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information kanske inte framkommer, antingen genom att fel frågor ställs eller genom att 

enkäter inte ger möjlighet att följa upp frågor på samma sätt som till exempel intervjuer. För 

att undvika detta gav denna studie deltagarna en möjlighet att kommentera sina svar för att ge 

extra djup till informationen. Självklart är det fortfarande inte samma sak som att muntligen 

ge sin åsikt i frågan men bidrar ändå till att möjligheten att förklara sina svar finns tillgänglig. 

Enkät som metod ger även upphov till möjliga misstolkningar av svaren, men den risken finns 

även i andra undersökningsformer.   

Ytterligare en synpunkt gällande urvalet behandlar de möjligheterna som Fotbollsförbundet 

har att kontakta verksamma ledare och tränare. De register som finns visar en tydlig brist på 

kontaktuppgifter då enbart en kontaktperson för varje lag finns angiven. I registren förtydligas 

inte heller vilken roll i föreningen den angivna kontaktpersonen har vilket ytterligare försvårat 

arbetet. Det kan tyckas att det borde ligga i förbundets intresse att ha en inblick i vilka som är 

verksamma som ledare och tränare, inte bara för damlag utan för alla fotbollslag. Dessutom 

skulle sådana register kunna utökas med vilken typ av utbildning och erfarenhet personerna i 

fråga har och så vidare, detta för att lättare kunna utvärdera kompetensen inom distriktet.  

Trots den låga svarsfrekvensen ger resultatet ändå en viktig inblick i vad tränare och ledare 

inom damfotbollen anser i ovan presenterade frågor.  

Framtida forskning 

Eftersom det dock kan finnas andra faktorer som påverkar spelarna än de som framkommit i 

denna studie behövs mer forskning inom området innan några säkra slutsatser kan dras. 

Förslagsvis skulle denna kunna inrikta sig på spelarnas egen uppfattning i frågan samt på att 

ta fram tillfredställande lösningar på de problem som identifierats här. Spelarna skulle till 

exempel kunna bidra med en annan infallsvinkel på tränarnas kvalitet samt ge sin syn på det 

dilemma gällande spelarbristen som presenterats ovan. Något som visserligen inte är att 

betrakta som vetenskaplig forskning men som ändå borde förbättras är de register som 

Förbundet för. Dessa skulle kunna förbättras nämnvärt vilket i sin tur skulle kunna underlätta 

både för framtida forskning och för Förbundets eget arbete gällande kontakten med 

föreningarna.  
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Bilaga 1  

Informationsbrev  
 

Hej, 

Just nu genomför vi en undersökning i samarbete med Dalarnas Fotbollförbund angående hur 

miljön kring damfotbollen påverkar spelarnas utvecklingsmöjligheter. Undersökningen är en 

del av mitt examensarbete på det idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet och 

den kommer också att ingå som en del i 18-karat, förbundets satsning på damfotbollen.  

  

Undersökningen riktar sig till alla verksamma ledare och tränare inom seniordamfotbollen i 

Dalarna och för att kunna genomföra den på bästa sätt behöver vi er hjälp att snarast möjligt 

få in e-postadresser till samtliga berörda i er förening.  

  

Vi vore därför tacksamma om ni snarast kunde emaila namn, e-post och vilken uppgift i 

föreningen berörda personer har, till följande adress: sofia.pettersson@hotmail.com 

  

Vi skulle även uppskatta om ledarna i fråga informerades om att undersökningen kommer 

genomföras under veckan och att det är viktigt för oss att få in så många svar som möjligt för 

att få en rättvisande bild av damfotbollen i Dalarna. 

  

Med vänliga hälsningar  

Stefan Jonsson, Dalarnas FF 

Sofia Pettersson, student Umeå Universitet 

 

Informationssms 
 

Hej, 

Just nu genomför vi en undersökning i samarbete med Dalarnas Fotbollförbund angående hur 

miljön kring damfotbollen påverkar spelarnas utvecklingsmöjligheter.   

Vi vore därför tacksamma om ni snarast kunde maila oss namn, e-post och vilken uppgift i 

föreningen berörda personer har. 

Mer information finns i ett mail vi skickat till dig. 

MVH 

Stefan Jonsson, DFF 

Sofia Pettersson, student 
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Bilaga 2  
 

Missivbrev 
 

Hej, 

Ett aktuellt ämne inom damfotbollen idag är talangutveckling och inom Dalarnas 

Fotbollsförbund bedrivs just nu en satsning som kallas 18-karat. Den här undersökningen är 

en del av den satsningen och genomförs som ett samarbete mellan Dalarnas Fotbollförbund 

och Sofia Pettersson, student vid Umeå Universitet, som gör detta som sitt examensarbete. 

Undersökningen vänder sig till alla verksamma ledare och tränare inom damfotbollen i 

Dalarna, därför har den skickas just till dig. Syftet är att undersöka hur miljön i och kring 

fotbollen påverkar spelarna och deras utvecklingsmöjligheter.  

Uppgifterna som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt och i den färdiga rapporten 

kommer inga namn att publiceras. Ditt deltagande är helt frivilligt men vi vore mycket 

tacksamma om du ville ställa upp och hjälpa till eftersom en större svarsfrekvens ger ett mer 

rättvisande resultat på studien. Dina åsikter är viktiga för oss! 

Instruktioner för ifyllande av enkäten 

Enkäten finns som en bifogad fil i brevet. Svaren markeras genom att skriva ett x i den ruta 

som passar bäst. Gå vidare till nästa fråga genom att använda tabb-knappen. Vid de frågor 

som kräver längre svar skriv din text i det markerade fältet (fältet anpassas efter längden på 

din text). Om inte annat efterfrågas, ange ett (1) svarsalternativ per fråga. För de frågor som 

kräver särskilda instruktioner finns dessa angivna i blå text vid frågan.  

När du skrivit färdigt sparar du enkäten på din dator och bifogar den som en fil i ett email till 

följande adress: sofia.pettersson@hotmail.com 

Svaren behöver vi få in senast den torsdagen den 28 april 2011.  

Vid frågor kontakta Sofia på sofia.pettersson@hotmail.com eller telefon 070-297 30 54.  

 

Tack för din medverkan,  

Vänliga hälsningar 

 

Stefan Jonsson, Dalarnas Fotbollförbund   

Sofia Pettersson, student, Umeå Universitet 
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Bilaga 3 
 

Påminnelse nummer 1 
 

Hej,  

För ett tag sen fick du en undersökning att fylla i angående damfotbollen i Dalarna. Nu vill vi 

bara påminna om att svarstiden snart går ut och återigen påpeka att dina åsikter är viktiga för 

oss. Enkäten bifogas även i detta utskick.  

Har du redan svarat på enkäten ber vi dig bortse från denna påminnelse.  

 

Tack på förhand,  

Med vänlig hälsning  

 

Stefan Jonsson, Dalarnas Fotbollförbund 

Sofia Pettersson, student, Umeå Universitet  

 

Påminnelse nummer 2 
 

Hej,  

Du har fått ta emot en undersökning angående damfotbollen i Dalarna. Vi inväntar fortfarande 

dina svar och vore mycket tacksamma om du ville hjälpa oss att fullborda undersökningen. På 

grund av en hittills låg svarsfrekvens förlänger vi datumet till måndag den 2 maj.  

Enkäten bifogas även i detta utskick.  

Har du redan svarat på enkäten ber vi dig bortse från denna påminnelse.  

 

Tack på förhand,  

Med vänlig hälsning  

 

Stefan Jonsson, Dalarnas Fotbollförbund 

Sofia Pettersson, student, Umeå Universitet  
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Påminnelse nummer 3 
 

Hej,  

Vi vill bara påminna om att imorgon är sista svarsdag för undersökningen angående 

damfotbollen i Dalarna som mailats till dig tidigare.  

Vi vore mycket tacksamma om du ville hjälpa oss med detta. Dina åsikter är viktiga för oss 

och ju fler svar vi får in, ju mer rättvisande resultat kan vi få fram. 

Enkäten bifogas även i detta utskick.  

Har du redan svarat på enkäten ber vi dig bortse från denna påminnelse.  

 

Tack på förhand,  

Med vänlig hälsning  

 

Stefan Jonsson, Dalarnas Fotbollförbund 

Sofia Pettersson, student, Umeå Universitet  

  

 

Tackbrev 
 

Tack för din medverkan i undersökningen.  

Vi uppskattar att du tog dig tid att hjälpa oss i strävan att utveckla damfotbollen.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Stefan Jonsson, Dalarnas Fotbollförbund 

Sofia Pettersson, student, Umeå Universitet 

  

 



 

2011  

Praktik med examensarbete i idrottspedagogik inom Idrottsvetenskapliga programmet, 15 hp 
39 

Bilaga 4 

Enkäten 
 

1. Vilken roll har du i laget?  

 Huvudtränare   Ass. tränare  Lagledare 

 Annat       

  

2. Hur länge har du haft den rollen?  

 1:a säsongen   2: a säsongen  3: e säsongen 

 4: e säsongen    5 säsonger eller mer 

 

3. Har du haft någon annan roll inom damfotbollen i din förening?  

 Ja    Nej 

 

b) Om ja, vad?       

 

4. Har du tidigare varit verksam på damsidan i någon annan förening?  

 Ja    Nej 

 

b) Vilken/vilka roller har du då haft?  

 Huvudtränare   Andretränare  Lagledare 

 Annat       

 

c) På vilken nivå har detta varit? Markera det/de alternativ som passar.  

 Div 6   Div 5    Div 4  

 Div 3   Div 2    Div 1  

 Allsvenskan   Annat       

 

5. Hur många säsonger har du totalt varit verksam som ledare inom fotbollen?  

 0-1    2-3   4-5 

 6-7    8-9   10 eller fler 
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6. Vilken typ av fotbollsutbildning har du genomfört?  

Markera det alternativ som motsvarar den högsta utbildning du genomgått.  

 Avspark   Bas 1/Steg 1  Bas 2/Steg 2  

 Avancerad nivå/Steg 3   Målvaktstränarutbildning bas  

 Pro nivå/Steg 4   Målvaktstränarutbildning avancerad  

 

7. Har du varit verksam ledare inom någon annan idrott?  

 Ja    Nej 

 

b) Vilken idrott?       

 

c) Hur länge?       

 

8. Har du någon annan form av ledar-, idrotts-, eller lärarrelaterad utbildning 

utöver Fotbollförbundets egen utbildning?  

 Ja    Nej 

 

b) Om ja, vad av följande? Markera det/de alternativ som stämmer. Specificera.  

 Högskoleutbildning       

 Folkhögskoleutbildning       

 SISU kurs       

 Utbildning inom annan idrott?       

 

9. Upplever du att antalet damlag din förening har i seriespel är passande för det 

antal spelare som finns i din förening?  

 Nej, vi har för många lag   Nej, vi har för få lag  Ja, det är passande 
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10. Upplever du antalet damlag i Dalarna är passande för det antal spelare som finns 

i distriktet?  

 Nej, finns för många lag   Nej, finns för få lag  Ja, det är passande 

 

11. Bedriver det/de lagen du är verksam i någon form av samarbete med en annan 

damfotbollsklubb?  

 Ja     Nej 

 

b) Om ja, på vilket sätt?  

 Tränar tillsammans  Spelar match tillsammans  

 Annat       

 

c) Varför samarbetar ni?       

 

d) Om nej, varför bedriver ni inte något samarbete? 

 Inget intresse från ditt lag  Inget intresse från något annat lag  

 Inget behov hos ditt lag  Inget behov hos andra lag  

 Annat       

 

12. Hur ställer du dig till samarbete mellan olika föreningar?  

 Mycket negativ   Negativ   Ingen åsikt  

 Positiv   Mycket Positiv 

 

Motivera kortfattat ditt svar       
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13. Har ditt lag tillgång till eget omklädningsrum?  

 Ja    Nej 

 

b) Om nej, anser du att ett eget omklädningsrum skulle påverka verksamheten?  

 Ja    Nej 

 

c) På vilket sätt skulle det i sådant fall påverka? Motivera!  

      

 

14. Har ditt/dina lag tillgång till fräscht och tillfredställande material?  

 Ja    Nej 

 

15. Upplever du att din förenings ekonomiska tillgångar föredelas på ett rättvist sätt 

mellan föreningens alla lag?  

 Ja    Nej  

 

16. Upplever du din förenings ekonomi som tillfredställande?  

 Ja    Nej    Vet ej 

 

b) Om nej, är det något speciellt du känner att ert/era lag saknar?  

 Ja    Nej 

 

c) Om ja, vad saknar du?       

 

17. Upplever du att ditt/dina lag har tillgång till tillfredställande 

träningsanläggningar? 

 Ja    Nej 

 

b) Om nej, vad är det som inte är bra? Beskriv kortfattat.  
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18. Hur upplever du er träningsanläggning? Markera det/de alternativ som passar.  

 Fräsch   Modern   Ny  

 Inbjudande   Sliten    Omodern  

 Instängd   Annat       

 

19. Har ditt/dina lag tillfredställande träningsmöjligheter?  

 Ja    Nej 

 

b) Om nej, vad är fel? Markera det/de alternativ som passar. 

 Opassande träningstider  Inte tillräckligt med träningstider 

 Olämpliga planer  Otillräckliga planer  

 Opassande material  Annat       

 

c) Förklara kort på vilket sätt det du markerat ovan inte är bra.   

      

 

20. Upplever du att andra idrotter hindrar spelarna från att lägga ner den tid som 

behövs på fotbollen?  

 Ja    Nej    Vet inte 

 

b) Om ja, på vilket sätt?       

 

21. Finns det tillfredställande träningsanläggningar för fotboll i kommunen? 

 Ja    Nej 

 

22. Erbjuder din kommun möjligheten att spela fotboll som en del av 

gymnasiestudierna?  

 Ja    Nej   Vet inte 

 

b) Om ja, var och hur?       

23. Finns det möjligheter för eftergymnasiala studier i er kommun?  

 Ja    Nej  
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24. Erbjuder din förening möjligheten för spelare att kombinera sitt arbete med 

fotbollen?  

 Ja    Nej  

 

b) Om ja, på vilket sätt?  

      

 

25. Vilken betydelse har antalet spelare för att träningen ska bli så bra som möjligt?  

 Inte viktigt   Mindre viktigt  Viktigt  

 Mycket viktigt   

 

26. Hur många spelare är ni i genomsnitt på varje träning?  

 1-5   6-10   11-15 

 16-20   21-25   Fler än 25 

 

27. Skulle du önska att ni var fler spelare på träningarna?  

 Ja    Nej 

b) Om ja hur många spelare skulle du önska deltog för att kunna bedriva en så 

bra träning som möjligt?  

 1-5   6-10   11-15 

 16-20   21-25   Fler än 25 

 

28. Vad är en bra träning för dig? Skriv kortfattat, gärna i punktform.  
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29. Vilken är den mest förekommande orsaken från spelarnas sida till att inte 

komma på träning?  

 Arbete   Studier   Annan idrott 

 Sjuk   Familjeskäl  Bortrest 

 Skada   Annat        

 

30. Upplever du att det är svårt att få ihop lag till match?  

 Ja    Nej   Ibland 

 

31. Hur viktigt är träningsnärvaro för att bli uttagen till match?  

 Inte viktigt   Mindre viktigt  

 Viktig   Mycket viktig 

 

Kommentera ditt svar       

 

32. Hur viktig är spelarens fotbollskompetens för att bli uttagen till match?  

 Inte viktigt   Mindre viktigt  

 Viktig   Mycket viktig 

 

Kommentera ditt svar       

 

33. Hur viktigt är spelarens beteende för att bli uttagen till match?  

 Inte viktigt   Mindre viktigt  

 Viktig   Mycket viktig 

 

Kommentera ditt svar       
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34. Hur viktig är spelarens personlighet för att bli uttagen till match?  

 Inte viktigt   Mindre viktigt  

 Viktig   Mycket viktig 

 

Kommentera ditt svar       

 

35. Hur upplever du stämningen bland spelarna i laget?  

 Utmärkt    Bra   Helt ok  

 Mindre bra   Dålig 

 

Kommentera ditt svar       

 

36. Finns det spelare i laget som passar bättre till att kunna spela på en annan nivå? 

 Ja på en högre nivå   Ja, spelare som inte vill spela matcher 

 Ja på en lägre nivå  Ja både på en högre och lägre nivå  

 Nej 

 

b) Om ja, hur många på varje nivå?       

 

37. Upplever du att alla som vill spela fotboll ges möjlighet till det utifrån sina egna 

möjligheter och färdigheter?  

 Ja    Nej 

 

b) Om nej, varför inte?        

 

38. Vilka ambitioner har ditt/dina lag inför årets säsong?  
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39. Hur tror du, realistiskt sett, att ditt lag kommer placera sig i serien i år? Om flera 

lag, markera två alternativ och notera för vilket lag respektive markering gäller. 

 Vi kommer att gå upp       

 Vi kommer att placera oss topp 3        

 Vi kommer placera oss i mitten       

 Vi kommer placera oss bland de 3 sista       

 Vi kommer att åka ur serien       

 

40. Vilken betydelse tillskriver du följande faktorer för lagets framgång i serien?  

Markera ett alternativ för varje delfråga.  

 Mycket viktig  Viktig Mindre viktig Inte viktig 

a) Antalet spelare     

b) Motivationen hos spelare     

c) Kompetensen hos spelare      

d) Träningsförutsättningar     

e) Klimatet i gruppen     

f) Föreningens ekonomi      

 

41. Vad tror du att ett avancemang i seriesystemet skulle betyda för spelarna i din 

förening? Markera det/de alternativ som passar in. 

 Vi skulle få nya spelare som vill satsa på fotbollen  

 Vissa skulle sluta pga. bristande motivation eftersom nivån blir för hög 

 Vissa skulle sluta pga. att fotbollen skulle ta för mycket tid 

 Ett avancemang skulle inte påverka spelare  

 Annat       
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42. Vad tror du att en degradering i seriesystemet skulle betyda för spelarna i din 

förening? Markera det/de alternativ som passar in. 

 Vissa skulle sluta pga. bristande motivation eftersom nivån blir för låg  

 Vissa skulle sluta pga att fotbollen inte ger de utmaningar som de vill ha 

 Vi skulle få nya spelare som tycker att den nya nivån passar deras kompetens 

 En degradering skulle inte påverka antalet spelare 

 Annat       

 

43. Vad tror du kan göras organisationsmässigt för att förbättra damfotbollen i 

Dalarna gällande:  

Lägg gärna till egna tankar och idéer utöver de svarsalternativ som finns i 

kommentarsfältet.  

 

a) Spelares möjligheter att spela på rätt nivå utifrån deras egna intressen, 

möjligheter och förmågor?  

 Fler och större föreningar  Fler och mindre föreningar 

 Färre och större föreningar  Färre och mindre föreningar 

 

Kommentar       

 

b) Föreningars möjligheter att fortsätta bedriva damverksamhet som upplevs som 

meningsfull av tränare och spelare?  

 Fler och större föreningar  Fler och mindre föreningar 

 Färre och större föreningar  Färre och mindre föreningar 

 

Kommentar       

 

c) Träningsnärvaron för spelare? Motivera ditt svar kortfattat.  
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d) Rekrytering av ledare/tränare till föreningar  

 Fler och större föreningar   Fler och mindre föreningar 

 Färre och större föreningar   Färre och mindre föreningar 

 

Kommentar       

 

Övriga kommentarer gällande damfotbollen i Dalarna?  

      

 

Tack för din medverkan!  
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