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Abstract 

 

The study is based on an assignment from Västerbotten Football Association that because of poor 
participation in futsal activities wants to find out what clubs, the coaches and players in Västerbotten 
think of futsal. The aim is to find out the opinions on futsal and what these opinions are based on. In 
addition, a literature survey to examine how sports grows and becomes established. Data were collected 
through interviews in major cities and its surrounding areas in Västerbotten. The coaches and clubs 
opinions of futsal does not differ very much they both find that futsal is a fast, fun sport but in the end still 
just a complement to football. The players in the study believed that it was the same as indoor football 
and that they would have liked to have played futsal more than they do now. It did not differ significantly 
between the opinions of the interviewees. To establish a sport there are certain elements that may affect 
the development of a sport to different degrees. It is still sports culture which is the most important piece, 
because the prevailing culture in Sweden right now believes that futsal is a complement to football this 
cultural must change for futsal to successfully establish itself. 
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Västerbottens fotbollförbund [VbFF] erbjuder futsal till sina medlemsföreningar men intresset att 

spela futsal i seriespel för ungdomar är inte så stort som förbundet hade hoppats på. på grund av 

detta så har vi fått i uppdrag från VbFF att ta reda på vad ungdomar, ledare och föreningar har 

för åsikter om just futsal. Detta för att förbundet vill skapa sig en uppfattning om det finns ett 

intresse för futsal i Västerbotten och hur detta i så fall ser ut. Utöver detta har en litteraturstudie 

gjorts där målet var att ta reda på hur en idrott kan etablera sig. 

 

I Sverige är sporten mer känd som innefotboll men detta är något som det svenska 

fotbollförbundet [SvFF] vill ändra på då det i övriga världen går under namnet futsal. Under 

1930-talet hade den Uruguayanske tränaren Juan Carlos Ceriani tröttnat på träningar som 

regnade bort och undermåliga fotbollsplaner. Detta medförde att han skapade sporten Futebol de 

salao som sedermera förkortades till futsal i slutet av 80-talet.Skillnaden mellan futsal och 

innefotboll eller five- a-side är små regelskillnader och att regelverket är officiellt fastställt av 

Fédération Internationale de Football Association, med andra ord FIFA.  För att vi i Sverige ska 

kunna vara med på europeiska klubbtävlingar samt VM och EM  på ett konkurrenskraftigt sätt så 

har SvFF sedan 2005 tagit upp futsal på sitt program och vill driva sporten 

framåt.(Svenskfotboll.se, n.d.) 

 

I Sverige har det länge varit så att inomhusfotboll oftast har använts som ett komplement till den 

ofta långa, tråkiga försäsongsträningen under vintermånaderna. Nu vill istället SvFF att futsal 

ska bli betraktad som en egen del av fotbollsfamiljen med ett eget seriesystem och inte bara ses 

som ett komplement till fotbollen. I Sverige har vi två helt olika licenser för spelare inom fotboll 

och futsal vilket innebär att det lätt går att spela i två olika klubbar samtidigt om man vill 

kombinera de båda sporterna (SvFF, 2011). Ett problem som futsal har i Sverige är den 

konkurens som finns från andra vinter/inomhusidrotter som innebandy, handboll, ishockey och 

gymnastik. Som tidigare nämnts så är SvFF:s mål att göra sporten större i Sverige och få folk att 

förstå att det är en egen sport med internationellt standardiserade regler och tävlingar. Det finns 

krafter inom svensk futsal som vill bryta sig ur SvFF och skapa ett eget förbund men eftersom 

futsal ligger under FIFA så vill SvFF att futsal fortsättningsvis bedrivs och utvecklas under deras 

organisation. Dessutom skulle futsal antagligen inte få ansöka om medlemskap som eget förbund 

inom Riksidrottsförbundet [RF] då RF stadgarna säger att närbesläktade idrotter ska ligga under 

samma förbund, som till exempel utförsåkning och längdskidåkning båda ligger under Svenska 

Skidförbundet (RF, 2011). 
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I västerbotten finns det få licenserade spelare i futsal och det finns ingen förening som har futsal 

som huvudidrott på sitt program. I Umeå är det fotbollen som har flest utövare men innebandyn 

kommer inte långt efter och Umeå som stad har fått prägeln av att vara en innebandystad. Ett bra 

exempel är den nya hallen bara för innebandy som stod klar 2011. Skellefteå, som med sitt 

Skellefteå AIK lyckades ta sig till SM-final i ishockey 2011, har en stark hockeytradtition och 

staden ser sig gärna som en hockeystad. I inlandet finns det olika idrottstraditioner beroende vart 

man kommer. Till exempel så har volleybollen fått fäste i Norsjö, där damlaget spelar i näst 

högsta serien. I inlandet är fotbollen ändå oftast störst precis som i övriga Sverige. Med detta 

som bakgrund så har västerbottens fotbollsförbund långt kvar till ett utbrett fungerade 

seriesystem inom futsal. 

 

Då den tidigare forskningen om futsal är begränsad kommer utgångspunkten i denna studie att 

bli lite annorlunda. Studien kommer att börja med en inledning där uppdraget från Västerbottens 

fotbollförbund förklaras. Detta följs av en teoridel där fokus ligger på hur en idrott blir etablerad. 

Sedan kommer själva undersökningen där föreningars, tränares och ungdomars syn på futsal 

belyses. Allt detta knyts sedan samman i diskussionen där de olika rollernas synpunkter kopplas 

ihop med hur forskning och litteratur ser på hur en idrott blir etablerad. Se figur 1.1. 

 

 
Figur 1.1. Studiens övergripande uppbyggnad.  

 

Uppdraget från VbFF att ta reda på hur intresset för futsal ser ut i västerbotten är en del i SvFF:s 

försök att etablera sporten i Sverige. det finns ett bra exempel att studera på hur en sport blir 

etablerad då innebandyn ganska snabbt gick från att vara en idrott som spelades av kompisgäng 

på ungdomsgårdar och i korpserier till att bli en av Sveriges största inomhusidrotter. Det går 

dock inte att titta för mycket på just innebandyn då det inte ger ett rättvist perspektiv i alla lägen. 

Det som istället går att titta på för att skapa sig en bild av vad som är viktigt när en idrott växer 

fram är delar som, kulturen inom idrottens förbund och föreningar, från vilket håll växer idrotten 
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är det uppifrån från förbundet eller är det från gräsrötterna ute i Idrotts-Sverige och hur 

elitverksamhet kontra breddverksamhet påverkar idrottens framväxt.  

 

1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ta reda på vad spelare, tränare och föreningar har för uppfattning om 

futsal.   

Frågeställningar 

• Vilken uppfattning om futsal har ungdomar, ledare och föreningar i västerbotten? 

• Hur skiljer sig dessa uppfattningar sig åt mellan de olika rollerna och varför har de dessa 

uppfattningar? 

• Hur kan en ny idrott etablera sig 

 

Studiens Inriktning 

Fokus i denna studie kommer att delas mellan den faktiska undersökningen av attityder till futsal 

bland spelare, ledare och föreningar i västerbotten och den forskning och litteratur som kan 

kopplas till hur en sport växer och blir etablerad. Forskning och litteratur är begränsad när det 

kommer till futsal eftersom de flesta av dessa artiklar är skrivna på Spanska eller Portugisiska 

har det till viss del försvårat en litteratursökning inom området. Övrigt skrivet om futsal är mest 

ovetenskapliga artiklar från diverse hemsidor, där det mesta fokus legat, antingen på sportens 

historia eller nyhetsrelaterade fakta. Studien kommer försöka visa på vad de personer som 

intervjuats har för uppfattning och attityd till futsal, till detta kommer tidigare forskning om hur 

idrotter blir etablerade att komplettera undersökningen. Av detta kommer det att dras slutsatser 

om varför intervjupersonerna tycker som de gör och hur det skulle kunna gå till att få futsal att 

växa i västerbotten och i framtiden bli en av de stora inomhussporterna. De delar i hur idrotter 

etableras och växer som det kommer att fokuseras på är exempelvis om det är etablering nerifrån 

eller om en etablering uppifrån som är bäst för en idrott, är det utövarna ute i Sverige eller ett 

förbund som bäst etablerar den nya sporten? Kulturens betydelse inom förbund och föreningsliv 

kommer också undersökas samt vad bredden och elitverksamhet har för betydelse för etablering. 

 

2. Teoretisk Bakgrund - Hur blir en sport etablerad? 

Den teoretiska delen utgår från tre perspektiv på hur en idrott blir etablerad. Dessa är 1.uppifrån, 

2.nerifrån-, 3. kultur 4. elit och 5. bredd perspektivet. För att skapa en tydligare bild av varje del 

används i studien en modell som visar på hur kopplingarna mellan perspektiven ser ut. Se figur 
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1.2. 

 
Figur 1.2. Sambanden mellan de olika perspektiven i studien. 

 

Syftet med modellen är att skapa en helhetsbild av de samband som är av betydelse för hur en 

idrott blir etablerad. Vi kommer att använda de delar i modellen som belyser de samband som 

bäst beskriver olika perspektivens relation till varandra och dess påverkan på etableringen av 

idrott. Pilarna visar i vilken rikting påverkan sker och vilken del som påverkas av vad.  

 

Etablerad idrott 

Vad är en etablerad idrott? I denna studie syftar etablerad idrott till de idrotter som kan anses 

vara folkliga, det vill säga uppskattas av den stora massan eller har ett stort antal utövare så som 

Ishockey, fotboll, Längdskidor, Innebandy och Skidskytte med flera. dock för att kunna vara en 

etablerad idrott krävs inte bara att sporten ska vara folklig och ha många utövare det krävs 

dessutom att det finns en elit av utövare som konkurerar med de bästa runt om i Europa eller 

världen. Denna definition av vad som är etablerad idrott stämmer bra överens med hur 

Nationalencyklopedin definierar ordet etablerad: “ har nått visst (högt) erkännande inom sitt 

område” (Ne, n.d.).  De tre teman som denna studie tittade lite extra på för att få olika synsätt på 

hur idrotter kan etableras. Dessa är: uppifrån/nerifrån perspektiv, bredd/elit perspektiv och ett 

kulturperspektiv. 

 

                            

Likväl som att det i början av förra seklet var en självklarhet att idrottsmännen inte skulle tjäna 

några pengar på sin idrott, likväl är idén att om inte den stora massan tar efter de som grundat en 

ny idrott eller organiserat denna så kommer denna idrott få det väldigt svårt att på sikt etablera 

sig då underlaget för utövare blir bristfälligt. I denna studie har vi tittat på de sporter som växt 
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fram snabbt under andra hälften av 1900-talet så som till exempel innebandy. Detta för att kunna 

göra jämförelser med futsal för att kunna urskilja hur en sport växer fram från en hobbysport till 

en seriös elitverksamhet stående på en bas av breddidrott. 

 

Nerifrån                                                                                                            

Det som innebandyns pionjärer har gjort och verkligen lyckats med är att skapa och framförallt 

etablera en idrott genom folkets intresse det vill säga att innebandyn har växt fram genom att det 

har funnits ett stort intresse från folk att syssla med innebandy på olika nivåer. Till en början var 

det mest som en uppvärmningsidrott eller något som spelades på ungdomsgårdar och i källare. I 

och med att fler och fler började intressera sig av att spela innebandy hittade vissa människor en 

sport de brann för, dessa eldsjälar kände av ett behov att organisera innebandyn vilket medförde 

att det runt om i Sverige bildades innebandyföreningar. Tillslut kände folk att det fanns ett behov 

av att försöka bli en del av den svenska idrottsfamiljen, detta genom att bli medlemmar i RF. 

Innebandyn växte med andra ord fram som en gräsrotsrörelse där intresset från de engagerade 

utövarna skapade den grund som dess förbund är byggt på. Detta sätt att etablera en idrott kallar 

vi i studien för ett nerifrån perspektiv: Där är det utövarna som byggt förbundet och formar dess 

agenda. (Czitrom, 1997) 

 

Enligt Gustavsson (1994) krävs det en central organisation för att kunna få en idrott att bli 

etablerad. Innebandyn har precis som alla RF-sporter byggt upp en organisation med en modell 

som krävs för att förbunden ska få bli medlem i RF. Detta skapar en möjlighet för idrotten att 

spridas och frodas i hela Sverige genom ett ökat informationsflöde och ekonomiskt bistånd från 

ett starkt förbund (till exempel Det statliga lokala aktivitetsstödet [LOK-stöd], som endast utgår 

till RF medlemmar), vilket krävs för en etablering (Czitrom, 1997).     

 

Uppifrån                                                                                                           

Futsal som idrott är väl etablerad runt om i Europa och andra delar av världen vilket medför att 

Svenska fotbollförbundet vill etablera den även i Sverige för att de ser en möjlighet att kunna 

konkurera internationellt även inom denna idrott (SvFF, 2011).  För att lyckas med detta 

hårdsatsar de på att stärka futsalens status som egen idrott. I motsats till många andra idrotter 

försöker SvFF att etablera futsal från förbundsnivå. Detta är det som i denna studie kallas 

uppifrånperspektiv. Många av de tävlingssporter som uppkom  i Europa bildades av överklassen 

genom skapandet av förbund (Gustavsson 1994). Detta kan liknas vid hur fotbollsförbundet idag 

försöker få svenskarna att spela futsal i organiserade former med lokalt seriespel och en 
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rikstäckande högstaliga. Detta är svårt då traditionens makt är stor inom idrottsrörelsen och 

futsal eller innefotboll som det hette innan har ofta, och ses fortfarande av många, som 

försäsongsträning under vintermånaderna (se resultat s.25). En idrott som med en tydlig 

påverkan ovanifrån, är den på andra halvan av 1800-talet framväxande linggynmastiken som 

kom att dominera svenska folkets motionsvanor. Även om linggymnastiken i sig var frivillig 

fanns det ett intresse uppifrån att alla skulle hålla på med denna motionsform. Under nästan ett 

sekel var det linggymnastiken som var den ledande motionsformen och blev detta genom att vara 

skolans och militärens val av motionsform. Vid 1900-talets mitt blev det ändrade 

samhällsklimatet och de möjligheter som tävlingsidrotten medförde att linggymnastikens 

betydelse minskade och intresset dalade (Blom & Lindroth, 1995). 

 

 

 
Idrotten med sin bredd- och elitverksamhet är en verksamhet med två ansikten. på ena sidan den 

stora massans idrottande där idrotten handlar om glädje, hälsa och gemenskap och på andra sidan 

en handfull begåvade elitidrottare som lever i en värld där idrotten handlar om att vinna, hård 

träning, berömmelse och pengar Vad är det inom bredden och inom eliten som gör att en idrott 

kan etablera sig? En idrott blir etablerad när den har många deltagare eller ett stort publikt 

intresse (en bredd) och då den har internationella framgångar (en elit). Vad krävs då från bredden 

kontra eliten för att komma fram till etablering av en idrott och vilket är sambandet mellan elit 

och bredd? 

 

Bredd  

Avgörande när det handlar om breddidrott är att idrottens fokus inte ska vara att vinna och tjäna 

pengar utan att målet är att utövarna ska deltaga för att de vill, och mår bra av det. Vilken 

inverkan har då bredden på etableringen av en idrott? Visst är det så att en bred bas skapar 

möjligheter för en elit, exempelvis så skapar en stor bredd ett ekonomiskt underlag genom LOK-

stöd (RF.se, n.d.) men bredden i sig behöver inte alls vara etablerande, titta bara på en idrott som 

gymnastik (som enligt studiens definition inte är en etablerad idrott) som har 210 376 aktiva 

utövare i Sverige (gymnastik.se n.d.) men sällan har några internationella framgångar till skillnad 

mot sporter som till exempel skidskytte där Sverige har flera internationellt framgångsrika 

utövare trotts ett mindre antal breddutövare, bara ca 550 stycken (personlig kontakt, Svenska 

Skidskytteförbundet) (som jämförelse har fotbollen 299 855 licenserade spelare (SvFF 
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årsredovisning 2010)). Det som dock måste tas i beaktning är att den internationella 

konkurrensen inom skidskytte skiljer sig avsevärt mot gymnastiken. En annan aspekt på 

breddidrotten är den sociala delen av idrottandet som tillsammans med en trygg miljö gör att 

intresset för sporten kan utvecklas. Vilket kan medföra att det sociala, i samkväm med 

tryggheten tillsammans skapar motivation för satsning på elitidrott. “Kroppsövningskulturen 

erbjuder således en arena där olika sociala behov kan identifieras och uppfyllas” (Engström, 

2009).  

 

Elit 

I många svenskars ögon är det den fantastiska breddidrotten som självklart skapar den elit som vi 

har. Hur är det då med att eliten skapar ett intresse som genererar en bredd? “Elitidrottens 

inväxande i underhållningsindustrin via mediebevakningens snabba utveckling skapar också nya 

förutsättningar för idrottens utformning och innehåll” (Peterson, 2004). Elitens påverkan på en 

idrott är i förstahand att den skapar ett intresse genom att den syns och uppmärksammas i media 

(Coakley, 2009), vilket gör att folk kan få upp ögonen för en idrott. Dock är det sällan så att 

media bevakar en idrott som inte på ett eller annat sätt redan är etablerad. Det förekommer dock 

ibland att media bevakar idrotter som har skördat internationella framgångar men som ännu inte 

har fått någon folklig utbredning. Detta pekar på att media i sig genom att visa elitidrott inte 

påverkar breddrekryteringen så mycket att idrotter etableras (Hanstad & Skille, 2010). Alltså 

finns det inga belägg för att detta skapar en bredare utövarskara till idrotten eller att media kan 

medverka till att en idrott blir etablerad. Det måste finnas ett folkligt intresse runt sporten för att 

en etablering på bred front ska ske. 

 

Bred/elit 

Etablering av idrotten sker istället när bredd och elit samspelar “- Det är ett samspel mellan 

bredd och elit. Så är det i alla sporter. Titta på Carolina Klüft, hon drar med sig många yngre 

som har henne som förebild” (Bing, Kristianstadsbladet.se 2010). Detta citat håller sig inte 

riktigt till hela sanningen då finns forskning som säger att eliten inte behöver påverka bredden av 

en idrott (Hanstad & Skille, 2010). Som tidigare sagts krävs det både en bredd och en elit för att 

en idrott ska bli etablerad och då varken bredden i sig kan skapa en elit eller eliten skapa en 

bredd krävs det både och för att idrotten ska etableras. 
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“Idrotts- och motionsvanor är mycket tydligt kulturellt och socialt präglade” (Engström, 2005 

s.146). Som med alla former av aktiviteter där människor kommer samman för att göra något 

tillsammans, så bildas det även en kultur kring detta. Idrotten är inget undantag. Synen på kultur 

(idrott) i denna studie kan i viss mån liknas vid nationalencyklopedins definition.   

“Kultur är levnadssätt, seder och traditioner inom en större folkgrupp, till exempel inom ett land 

(...) en religion” (Kultur, n.d.) eller som i detta fall, en idrott. Vad denna studie menar med 

kultur innefattar allt från organisationskultur (till exempel föreningar och förbund) till kulturen 

inom ett land som också innefattar idrottskulturen. 

 

Uppifrån → kultur 

Många organisationer använder sig ofta av en egen kultur för att förbättra 

resultaten genom att införa visioner, värderingar och normer och på så sätt 

skapa gemenskap och en gemensam identitet för dem som är med i 

organisationen. Detta är ett bra sätt att motivera och skapa riktlinjer för hur personer ska bete sig 

och agera i olika situationer inom organisationen. Folk har ett behov av att finna en mening med 

tillvaron och känna att de tillhör ett sammanhang (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Detta visar på 

hur en organisation till exempel en förening kan bygga en kultur uppifrån som skapar ett klimat 

som passar just den föreningen. Många av dagens föreningar har funnits länge vilket medfört att 

de ärvt en kultur som de inte vet var den kom ifrån eller helt enkelt hamnat i den mittfåra av en 

sorts allmän idrottskultur som inte sticker ut. Dock finns det exempel där klubbar tidigt byggt 

upp en kultur runt sig för att exempelvis skapa ett intresse eller en föreningsanda. Exempel på en 

klubb som snabbt skapade en tydlig kultur runt sig är Ajax FC (2011) från Holland som under 

senare delen av 1900-talet skapade en spelstil och mentalitet som har förändrat hela Hollands syn 

på fotboll. De arbetar med filosofin TIPS som står för Teknik, Insikt, Personlighet och Snabbhet 

vilket både förklarar hur de ska bete sig på fotbollsplanen men också utanför planen mot 

kamrater och motståndare. Just paroller eller slogans är något som arbetas med då organisationer 

försöker att skapa en kultur runt sig tillsammans med symboler men även tankemönster som är 

gemensamma för hela organisationen och som lärs ut från “generation till generation” det vill 

säga från de äldre, till de nya inom organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  
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Bredd, Elit och Kultur                                                                                                            

Då bredd och elit påverkar varandra så pass mycket (vilket visats på innan) är det tvunget att ta 

med båda delarna då kulturens koppling till bredd och elit ska förklaras. Dessutom finns det 

kopplingar mellan nerifrån perspektivet till bredden vilket också bör förklaras för att skapa en 

förståelse för hur bredd och elit kopplat till kultur kan påverka en idrotts etablering. Både eliten 

och bredden påverkar kulturen enskilt men de påverkar även varandra genom kulturen.  

 

Nerifrån → Bredd → Kultur  

För att förklara hur bredden påverkar kulturen går det att ännu en gång använda innebandyn som 

exempel. Innebandyn som har växt fram nerifrån har skapat sin kultur från bredden och precis 

som modellen ovan visar så betyder det att kulturen indirekt har kommit nerifrån. Hur påverkar 

då bredden kulturen? För att det ska finnas en kultur överhuvudtaget krävs det en bredd. “ingen 

kultur kan finnas till utan ett samhälle” (Giddens, 1994, s.104) Det vill säga, det krävs utövare 

för att en idrott ska ha en kultur. Det betyder dock inte att alla idrotter har sin egen kultur men 

alla som sysslar med en idrott bidrar med någonting till den och precis som definitionen av 

kultur, att levnadssätt, seder och traditioner i en stor folkmassa krävs för att det ska vara en 

kultur kommer dessa att påverka kulturen och om alla dessa utövare har en viss kultur kommer 

detta att påverka kulturen inom idrotten. Detta kan liknas med vad Giddens (1994, s.104) säger: 

“Kulturen rymmer de värderingar som en viss grupp omhuldar” 

 

Elit → Kultur → Bredd 

Bredden behövs för att en kultur ska finnas men ett sätt för kulturen att utvecklas är genom 

subkulturer eller personer och grupper som bryter mönstret. I studien ses elit som en subkultur då 

elitidrottare måste leva på ett annorlunda sätt än vad övriga idrottare gör i och med att de måste 

äta rätt, träna rätt och måste tänka på saker som alkoholintag och andra preparat som inte den 

vanlige breddidrottaren behöver tänka på i samma utsträckning. Eliten påverkar även den övriga 

kulturen inom idrott genom att de finner nya och bättre sätt att träna eller spela på. Dessutom vill 

breddutövarna, och i förstahand barn och ungdomar, spela och bete sig som sina idoler (eliten). 

Detta medför att idrottskulturen till stor del påverkas av och anammar delar av elitkulturen.   

 

Kultur 

Kulturen inom idrottsrörelsen är väldigt starkt förankrad ute i landet och övriga världen och har 

bara gjort små förändringar över en längre period så som mindre regeländringar eller tillåtelse till 

nya material för utövarna. Den absolut största kulturella förändringen inom idrottsrörelsen var 
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dock när det som hela kulturen bygger på ändrades, nämligen att professionalism erkändes, 

vilket också tog en lång tid. Väldigt länge var det ett stort tabu och förbjudet att ta emot pengar 

för sitt idrottande. Fram till början av 1970-talet var det strängt förbjudet för proffs att delta i de 

olympiska spelen men vid denna tid började amatörismen att fasas ut och efter 1988 var (nästan) 

alla professionella idrottare välkomna i OS. När detta började ändras, kunde den subkultur som 

eliten ändå är börja blomstra och påverka den rådande kulturen vilket har visat sig genom en 

uppsjö av superstjärnor som är kända över hela världen och inspirerar barn och ungdomar till att 

syssla med idrott. 

 

Det är kulturen inom idrotten som är kittet som håller ihop alla delar, det är kärnan inom 

idrottsrörelsen. Engström (2005) menar att för att deltaga i idrotten finns det en rad former av 

kultur som individen måste förhålla sig till, inlärningsmässigt, socialt, ekonomiskt etc. Om 

individen inte anammar detta blir deltagande en omöjlighet. Det är dock genom denna tröghet 

som en standardisering av idrotten har kunnat införas och som håller den vid liv genom att 

generation efter generation kan underhållas på samma villkor och dela upplevelser. Vilket också 

Gustavsson säger men i något annorlunda ordaval: 

 

“Idrotten sedimenteras bland annat genom sin sociomateria ifrån att vara en dynamisk och 

progressiv kraft till att bli ett trögt och svårföränderligt socialt och kulturellt fenomen med 

behov av att legitimera sin existens som positiv samhällsföreteelse” (Gustavsson, 1994, s.67 ) 

 

Vad är då kulturens påverkan på en etablering? Som det sagts ovan så är det svårt att förändra 

idrottskulturen. För att en ny idrott ska kunna etableras krävs det att idrotten passar in i det 

kulturella mönster som redan finns eller för idrotten att ha en så stor påverkan på samhället att 

dess kultur ändras. Exempelvis så måste futsal som sport lyckas med att etablera en kultur bland 

de svenska idrottsutövarna för att ses som en egen idrott. Vilket kanske är det viktigaste för att 

kunna bli en etablerad sport.  

 

Sammanfattningsvis går det att säga att en idrott är beroende av många olika delar för att lyckas 

att bli etablerad men det finns ingen mall för hur det ska gå till då det skiljer mycket mellan olika 

idrotter. Dessutom beror det på vilka som är drivande i att etablera idrotten. Något som dock 

alltid är väldigt viktigt för att etablera en idrott är att få den att bli en del av den rådande 

idrottskulturen.  
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3. Metod 

Arbetet är en kvalitativ studie, vilket enligt Backman (2008) innebär att kunskap nås genom en 

djupare förståelse och tolkning av verkligheten. Därmed betraktas verkligheten subjektivt då 

individen formar och ger den mening. Studien grundas på en intervjuundersökning, något som 

Kvale och Brinkmann (2009) menar konstruerar grundligt prövad kunskap i interaktion mellan 

intervjuaren och undersökningspersonerna. Dessutom har en litteraturstudie gjorts som 

kompletterar intervjudelen genom ett underlag för diskussion. 

 

Litteraturgranskning 

En litteraturstudie syftar till att klargöra tidigare kunskap inom ett ämne där tydliga mönster och 

samband kan ses (Backman, 2008). Litteratursökningen utfördes främst genom databaserna på 

Umeås universitetsbibliotek via Umeå universitetsbibliotek och i första hand Ebsco. Dessutom 

har Google scholar användes. Sökord så som futsal, developing sports, creating a new sport, 

sports culture, kultur, mass sports, breddidrott med mera användes. Dessutom har uppslagsverket 

Nationalencyklopedin utnyttjats för att förtydliga vissa definitioner i studien. 

 

Procedur 

I studien genomfördes nio semistrukturerade intervjuer som sedan analyserades Det första som 

skedde vid intervjutillfällena var att, utifrån etiska riktlinjer få respondentens (och i de fall där 

det krävdes även målsmännens) samtycke. Detta skedde genom att studiens syfte och 

intervjupersonens rättigheter förklarades för denne. Konfidentialitet utlovades vilket innebär att 

det inte går att identifiera intervjupersonen efter att arbetet är skrivet (Bell, 2006). Intervjun som 

genomfördes är deskriptiv, vilket Kvale och Brinkmann (2009) skriver innebär att respondenten 

så tydligt som möjligt beskriver sin uppfattning i en specifik fråga. 

 

En intervjuguide formas av vilka kunskaper som eftersträvas för att strukturera upp intervjun 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Därför utformades intervjuguiden utifrån syfte och de 

frågeställningar studien önskar besvara. Frågorna konstruerades utifrån Kvale och Brinkmanns 

manus om hur forskningsfrågor görs till intervjufrågor, för att på detta sätt kunna ha en naturlig 

konversation. De frågor som guiden innehöll var semistrukturerade, vilket enligt Kvale och 

Brinkmann ger möjlighet till förändringar och utvecklingar i intervjun, trots att det finns ett 

tydligt mål med den. Denna struktur gör att undersökningspersonen får beskriva sin livsvärld 

under kontrollerade former, något som intervjuaren sedan transkriberar och utifrån detta tolkar 
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och analyserar.  

 

Intervjuerna transkriberades för att möjliggöra en analys av respondenternas svar. Samtliga 

utskrifter sammanfattades genom meningskoncentrering, vilket Fejes och Thornberg (2009) 

menar är att materialet koncentreras till kortare formuleringar av det väsentliga innehållet. I 

denna studie ses samband när fyra av nio (respektive två av tre tränare, spelare och 

föreningar) respondenter svarat liknande på de frågor som ställts. Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver att en tematisering skapas utifrån forskarens uppfattning av intervjupersonernas 

uttalanden. De teman som fokuseras i studien är baserade på dess frågeställningar, vilka är; 

Vilken uppfattning om futsal har ungdomar, ledare och föreningar i västerbotten, Hur skiljer sig 

dessa uppfattningar sig åt mellan de olika rollerna och varför har de dessa uppfattningar. 

Analysen frambringade en förståelse om spelare, ledare och föreningars syn på futsal som sport 

vilket sammanställdes i resultatet. 

 

Urval 

De personer som intervjuades valdes slumpmässigt ut. Kvale och Brinkmann (2009) skriver i 

Den kvalitativa forskningsintervjun att en vanlig intervjustudie innefattar omkring 5 till 25 

intervjuer beroende på tid och resurser. Dessutom tillför ytterligare intervjuer mindre och mindre 

ny information då en viss mängd är passerad. Studien innehåller nio intervjuer med personer från 

sju olika föreningar, tre stycken föreningsledare, tre tränare och tre stycken ungdomar i åldern 

14-16 år. Dessa spelare tränare och föreningsledare är från Umeå och Skellefteå samt från orter 

utanför dessa städer för att försöka få en så bra bild av västerbotten som möjligt med de resurser 

som fanns till förfogande. Detta görs för att med hjälp av rapporten, bland annat, se skillnaderna 

i uppfattningen om futsal hos ungdomar, tränare och föreningsledare i västerbotten. Kvale och 

Brinkmann (2009) skriver i Den kvalitativa forskningsintervjun att om syftet är att pröva 

hypoteser om exempelvis pojkar och flickors inställningar räcker det att intervjua tre pojkar 

respektive tre flickor. Då studiens syfte inte är att göra skillnad mellan kön utan istället tre olika 

grupper (ledare, spelare och föreningar) så har det gjorts tre intervjuer inom varje grupp. 

  

Verifiering 

För att säkerställa kvalitén i studien utgick rapporten från de kvalitetskriterier som Kvale och 

Brinkmanns (2009) tar upp. Dessa omfattar: 1) Omfattningen av spontana, rika, specifika samt 

relevanta svar från intervjupersonen 2) Korta intervjufrågor och längre svar 3) Intervjuaren följer 

upp och klargör meningen i svaren 4) Intervjun tolkas under själva intervjun 5) Intervjuaren 
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verifierar sina tolkningar av svaren under tiden som intervjun genomförs 6) Intervjun behöver 

ingen ytterligare förklaringar vid uppläsning av den. De nämner också att det viktigaste för att 

säkerställa kvalitén i rapporten är att vara noggrann med intervjuerna. I och med detta användes 

kvalitetskriterierna för att få så hög kvalitet på intervjuerna som möjligt. Dessa säger bland annat 

att samtalsledaren tolkar svaren under intervjuns gång samt ställer kontrollfrågor för att försäkra 

sig om att ha uppfattat svaren korrekt. 

 

Validitet och reliabilitet 

Som alla studier så krävs det en viss reliabilitet och validitet för att studien ska anses vara 

vetenskaplig, och denna studie är inget undantag. Eftersom det saknas forskning i området 

studien behandlar så är det svårt att sätta fingret på reliabiliteten i den teoretiska delen av arbetet. 

Intervjudelen är ändå enligt uppsatsnivån av tillräcklig reliabilitet. den ger också svar på det som 

efterfrågas, exempelvis i syftet vilket borde ge studien en god validitet        

 

4. Resultat 
Resultatet kommer att utgå från föreningarnas, ledarnas och spelarnas uppfattningar om futsal 

som framkommit genom intervjuer och kommer att redovisa dessa olika rollers uppfattningar i 

ordningen att först kommer föreningarna syn sedan tränarnas syn och sist spelarnas syn. Sedan 

kommer en del som tittar på några av skillnaderna och likheterna som finns i uppfattningarna  

 

Vad anser föreningarna om futsal 

Det som går att utläsa från intervjuerna är, bland annat, det att den allmänna uppfattningen, som 

föreningarna vill visa utåt, om futsal är att de tycker att det är positivt med futsal, att de ser det 

som en egen idrott; 

 

“Ja alltså jag tycker futsal är jättekul egentligen absolut men vi måste var medvetna om att de 

handlar om en ny idrott och det måste förankras och vi måste bedriva det och vi måste var 

beredd att ta den konkurrensen från fotbollens sida”  

 

och att de tycker att den bör ses som en egen idrott: 

 

“man ser på det som en egen idrott alltså att den är skild från det man normalt betraktar som 

fotboll, så är futsal liksom en egen gren, ungefär som om att, ja vad ska man ta för exempel? 
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Utförsåkning och vanliga skidor på längd till exempel det är ju skidor båda två men det är ju 

ändå klart skilda grenar ungefär så skulle jag vilja se på futsal också det vet jag inte om det är 

alla som gör den uppdelningen”. 

 

De anser bland annat att de positiva med futsal är på sättet som den spelas. Då de små ytorna 

skapar ett snabbt spel vilket gör att kravet på en god teknik ökar. 

 

Det visar sig dock tydligt när intervjuerna var klara att det som egentligen tycktes om futsal var 

att det är ett komplement till fotboll eller att det endast används som en typ av försäsongsträning 

till fotboll. Exempelvis påpekar de att just den goda tekniken och snabbheten som erhålls från 

futsal är bra sen till fotbollen. 

 

De påpekar att futsal är ett bra ombyte från fotbollen för att få det dem kallar för mental vila. Det 

vill säga ett avbrott från fotboll för att ladda upp batterierna och få tillbaka suget som ofta finns i 

början av säsongen om spelarna sysslar med andra idrotter.  

 

“ Ska ungdomar fortsätta att idrotta till längre än tills de är 13, 14 år måste man också ha med 

den här mentala aspekten. Det har vi ju sett hos våra dubbel idrottare. Vi har haft elit 

idrottsspelare som har spelat ett, antal innebandyspelare på elitnivå som spelat fotboll med oss 

på sommaren och det dom ju säger är det här att när våren kommer så längtar de till att spela 

fotboll och när fotbollssäsongen börjar ta slut så är det ju jättekul att få gå in och spela 

innebandy så jag tror att  det är en aspekt som också ibland glöms bort att hålla på och tävla 

året runt det bränner ut.” 

 

Tydligt är att intervjupersonerna anser att fotboll mer och mer börjar bli en åretrunt-sport och att 

futsal då kan vara både någonting positivt och något negativt beroende på nivå på spelarna och 

syftet med futsalspelet. De säger att futsal har många bra aspekter och att den ger ett avbrott i 

fotbollen men också att det ibland kan vara bättre att ha en traditionell försäsong med 

uppbyggnadsträning anpassad för fotbollen.   

 

Allt detta visar tydligt att föreningarna trots att de utåt vill visa upp en positiv syn till futsal och 

att de är med på att det ska ses som en egen idrott fortfarande ser på det som ett komplement till 

fotboll och att de inte ser att futsal kan bli betraktad som en egen idrott inom den närmsta tiden. 
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Vilket de också säger rent ut. 

 

Vilka problem ser föreningarna med att erbjuda futsal 

De största problemen med futsal är, enligt föreningarna att om det ska ses som en egen idrott 

kommer att ta för mycket från fotbollen. De säger sig vara intresserade av att få futsal att bli 

större men tycker, bland annat att serien inte ska sträcka sig över fotbollssäsongen. Dessutom 

tycker de att en etablering av futsal kommer att skapa konkurrens för fotbollen då det är från 

fotbollsverksamheten spelarna kommer att plockas.   

 

“Det här tror jag inte fotbollen har tänkt till riktigt för det här kan bli en konkurrent till 

fotbollen. Slår det igenom som det har gjort med innebandyn då kommer alltså ungdomar att 

sluta spela fotboll och börja spela futsal”.  

 

Problemen, just med att kunna få futsal att etableras, anser intervjupersonerna är en kombination 

av att det finns en kultur att se på futsal eller inomhusfotboll som ett komplement eller 

försäsongsträning och att det är svårt att få bort ur folks medvetande 

 

“Om man tittar på det generellt (...) så har jag kanske lite svårt att tror att man ska lyckas med 

det åtminstone här i Skellefteå kanske i västerbotten totalt sett på ett flertal år framåt. För att jag 

tror att många föreningar precis som vi gör det ser det mer som en försäsongsträning helt enkelt 

 

Den andra aspekten på problemet att få futsal att bli etablerad, som föreningarna ser är de 

problem som finns runt omkring. Det kan vara allt från att få halltider till att få ihop tillräckligt 

med spelare eller ledare för att bedriva verksamheten. Halltiderna är ett problem som de tar upp 

flera gånger. De säger att de har svårt att få halltider just pågrund av att futsal inte ses som en 

egen idrott och att därför kommer vinteridrotter så som innebandy före och futsal får ta de tider 

som blir över. Detta ses som ett stort problem om föreningarna ska spela i seriespel då det blir 

svårt att bedriva träning på den nivå som krävs och att få tider till att spela matcher.  

“sen nästa bekymmer är då det här med halltider också då va. Ock så länge som inte fotbollen 

erbjuder ett serie spela kan det inte gå att betraktas som en vinter idrott”. 

 

De påpekar att det är dåligt att det inte erbjuds seriespel för spelare yngre än femton år men att 

förklaringen till det självklart beror på att det är för få sådana spelare registrerade. Det finns, 

enligt föreningarna, i vissa lag ett problem med att få ihop spelare för att kunna bedriva en 
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futsalverksamhet men att det skiljer sig mycket från lag till lag och att det egentligen skulle gå att 

lösa genom att samarbeta med andra föreningar i de åldersklasser som har för få spelare. Ofta 

menar de dock att de inte egentligen kanske är spelarbrist som är det stora problemet utan mer att 

det beror på att ledarna inte anmäler något lag i första hand. Detta menar de, bland annat beror på 

att det kan vara ganska mycket jobb med futsal i och med att det krävs mycket administration.   

 

“Sen är det ju också det här med resurser och att föreningen dels så kostar det ju och futsal- 

verksamheten är ju ganska dyr. Det måste vara dubbla domare och sådana här saker. Men också 

att ledarna orkar inte alltså för det kräver ju också en hel administration runtomkring att vara 

med i seriespel och så”.  

 

På vilket sätt erbjuder föreningarna futsal  

Många av de föreningar vi har pratat med erbjuder futsal men inte på det sättet att det finns ett 

uttalat futsallag i föreningen. Det är istället oftast varje lag inom föreningen som får ordna med 

futsal spel i den mån som ledarna vill vilket i många fall innebär att visa lag som egentligen 

skulle kunnat spela futsal inte gör detta eftersom ledarna inte har tagit tag i det.   

 

“Om vi tittar på ungdomssidan så kan det ju vara så att en del ledare inte vill dra igång 

säsongen för tidigt eftersom man kanske är engagerad som ledare i hockeyn eller skidor eller 

nånting (...) och då vill man hålla på med det och så tar man fotbollen sen. Så dom kanske tycker 

det är skönt att man inte är med i futsal men jag kan inte säga att jag har fått några signaler om 

att nej vi ska absolut inte vara med i futsal men jag tror att det är lite mera blandat där på 

ungdomssidan alla lag tror jag inte har varit anmälda i futsaltävlingar”. 

 

Tydligt är iallafall att föreningarna inte ser futsal som en egen idrott även då det kommer till hur 

de erbjuder futsal i och med att alla erbjuder futsal men erbjudandena går ut till fotbollslagen. 

 

“Vi erbjuder futsal kan man säga. Vi erbjuder det inte som en egen företeelse. Jag sa ju nyss att 

jag tycker att man borde kunna se på det som en egen idrott men vi erbjuder inte futsal i den 

bemärkelsen att man kan lira bara futsal och sen liksom slutar man utan vi kör fotboll och sen 

dom som vill får anmäla sig till futsalspel. Men det är egentligen ingenting som vi går ut och 

säger att kom (...) och spela futsal utan vi säger kom (...) för att spela fotboll. Så att det blir mer 

som ett komplement så futsal. (Det) är inte givet att, är man med och spelar fotboll (...) så är det 

inte särskilt givet att man per automatik får samma erbjudande och möjlighet till att spela futsal 
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däremot har det ju varit så åtminstone på seniornivå att där har man spelat futsal för att få ett 

avbrott i normala vinterträningen/försäsongsträningen så har de valt att gå in i futsal 

tävlingar”. 

 

Sammanfattningsvis går det att säga att den allmänna uppfattningen bland föreningarna är att 

futsal är en bra idrott som ska ses som en egen idrott men att den inte gör utan att det ses som ett 

komplement eller en variant på försäsongsträning och att det kommer bli svårt för futsal att bli 

betraktad som en egen idrott åtminstone inom närmaste framtiden. 

 

Vad anser tränarna om futsal 

Tydligt bland tränarna var att de endast ser futsal och använder sig av futsal som ett komplement 

till fotboll under de månader som det inte finns några fotbollsplaner att tillgå. Det visar sig till 

och med bland de som verkligen har spelat futsal och gått långt att de bland annat säger att: “Det 

(futsal) ingår som en särskild krydda” 

 

Det visar sig också att de slutar spela futsal då spelarna blir äldre eftersom att fotbollssäsongen är 

så lång vilket visar att det ändå är där de lägger sina prioriteringar och inte på futsal. Detta är 

också tydligt då de menar att futsal inte ska ta någon tid från fotboll utan att futsal bör anpassas 

så att det mer passar in i fotbollens spel- och träningsscheman.  

 

“- Om du fick bestämma under hur lång tid skulle en futsalsäsong vara? - Från första november 

till första mars. Ganska exakt. Därför att med konstgräset nu då så går det ju faktiskt att spela 

till slutet av oktober och det går faktiskt att börja i början av mars. Så det optimala skulle vara 

att man hade en serie som började låt säga första december och sträckte sig fram till sista 

februari. Så att du har en månad och träna lite inomhus och sen köra. För jag ser ju att steget 

över inte är så oerhört stort. Det är ju egentligen att lite komma igång med den här 

inomhustekniken och den där bollen och så där.” 

 

Detta visar också att när det kommer till hur de lägger upp träningen under ett helt år syns det att 

de ser fotboll som nummer ett och futsal som en typ av försäsongsträning då de planerar in vila 

där spelarna inte har några som helst träningar innan de drar igång med futsal men inte innan de 

drar igång med fotbollsträningarna utomhus. 

 

Det som de ändå tycker är positivt med futsal är att den är teknisk och att när det går fort på små 
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ytor så måste tekniken sitta men även att det förbättrar speluppfattningen då spelarna måste ta 

snabba beslut och se luckor i trånga utrymmen. Detta menar de egentligen också mest är positivt 

när det sedan kommer till fotbollen utomhus då de i mångt och mycket använder futsal som 

träning för fotboll: “Jag har ju mera nyttjat inomhus träningarna att drilla deras teknik under 

vintern” 

 

Positivt med futsal tycker de även är att det ger ett tävlingsmoment vilket ger ännu en dimension 

till en annars lång försäsong och att detta gör att de kan locka spelare från andra sporter så att de 

tränar fotboll även på vinter.  

 

“Jag tror att om vi skulle ha det här (futsal) då är en av mina tankar att liksom gillra lite fällan 

där va då skulle kunna få många av de här tjejerna som spelar innebandy att va fan ägna fotboll 

ett antal veckor innan och spela de här cuperna. Att locka dem att träna mer fotboll över 

vinterhalvåret.” 

 

Sammanfattningsvis går det att säga att tränarnas syn på futsal är att det är ett komplement till 

fotboll och att den inte får gå ut över detta. Trots detta finns det positiva inslag i futsal. Dessa är 

att det ger en lockelse till att bedriva fotboll även på vintern eftersom det ger ett tävlingsmoment. 

Dessutom tycker de att den mindre ytan som futsal spelas på är positiv då det ställer krav på 

teknik och speluppfattning.  

 

Vilka problem finns det med att erbjuda futsal (enligt tränarna) 

Då de flesta föreningar inte erbjuder futsal som egen verksamhet utan låter tränarna för varje lag 

eller årskull bestämma om killarna eller tjejerna ska utöva futsal under vintern detta medför att 

futsalen blir lidande då det finns vissa problem med att samma tränare som håller i fotbollen 

också ska lägga ner lika mycket tid under vintern:“Fotboll är ju ingen, det är ju alltså en 

åretruntsport” 

 

som citatet ovan pekar på så är det vissa lag som satsar ganska hårt på fotbollen redan i äldre 

tonåren och då läggs fokus på fotboll även under inomhussäsongen eller så uteblir inomhus 

säsongen för spel på uppvärmda planer med konstgräs: “Man kan ju faktiskt vara ute ganska 

länge nu när det finns plastgräs nästan överallt”  
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Att fotbollssäsongen är så lång och att många tränare inte vill börja med futsalträningen direkt 

när fotbollen slutar gör att den tid som det går att bedriva en säsong för futsal på är bara några få 

månader lång vilket i sig inte gynnar sporten. Ett annat problem som tränarna tar upp och som 

det finns en del forskning på är de slitage och skador som futsal ger upphov till. futsal i sig 

kanske inte är mer skadedrabbat än fotboll med en lång säsong i kroppen behöver kroppen vila 

och att då köra igång med ytterligare en säsong av seriöst tävlingsspel i serier eller DM/SM kan 

ge upphov till skador som gör att den “ordinarie” säsongen blir förstörd för både lag och spelare 

 

“Det handlar ju om (...) belastning tycker jag där. De här (tjejerna) är ganska stora nu så deras 

belastning är ganska hård” 

 

Eftersom det ser ut som det gör just nu med att futsal och fotboll bedrivs inom ramarna för 

samma verksamhet är tränarna oroliga att det på sikt ska bli en intern konkurrenssituation mellan 

futsal och fotboll om spelare. Speciellt om futsal växer och lyfts fram som en egen verksamhet 

inom föreningarna   

 

“Promotar du något explicit, futsal då skapar du ju i mina ögon en intern konkurrenssituation så 

därför tror jag att det är bättre att ha det som vi har det nu, att man väljer inom respektive 

årskull eller lag (...) gör du en särskild gren av det och promotar det som det, då kräver det sin 

tribut och då blir det intern konkurens och det skulle jag se som olyckligt”  

 

En annan tränare uttrycker det på ett annat sätt men även här handlar det om att konkurrensen ses 

som ett problem 

 

“Jag har svårt att se att man liksom skulle kunna splittra krafterna på att spela två, om vi säger 

olika (sporter)...  utan det måste vara så att det är som ett komplement ” 

 

Ett sista problem som tränarna ser är att de dubbla verksamheterna ökar de ekonomiska  

kostnaderna för lagen och föreningarna. lokalhyror brukar kunna täckas med LOK-stöd men om 

deltagarantalet under vintern sjunker också LOK-stödet vilket gör att föreningen kanske behöver 

skjuta till extra pengar för dessa hyror. Att sen åka på matcher runt om och kanske till och med 

på ett SM-slutspel är ekonomiska kostnader som de flesta föreningar inte budgeterar för vilket 

försvårar för futsalverksamheten. 
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“Det är ganska dyrt att gå långt eller både i seriespel eller distriktspel. Om du går vidare så är 

det en kostnad att åka. Det är väl det som styr också, vad ska man lägga pengarna på i en 

fotbollsförening. Om det är futsal eller den vanliga fotbollen, det är ett val man måste göra”.  

 

Dessa olika problem är av olika karaktär men det som tränarna ser som det största problemet är 

den konkurens som på sikt kan slå mot fotbollen. De andra problemen är problem som det på ett 

lättare sätt går att arbeta runt så som att förbättra ekonomin eller träna på ett sätt som minimerar 

slitage och skador.   

 

På vilket sätt erbjuds futsal (enligt tränarna) 

Det är, vilket också visat sig tidigare ofta upp till tränarna om de vill att lagen ska spela futsal 

vilket medför att det ofta är beroende på tränarnas inställning till futsal som är avgörande om det 

blir något futsallag eller om det bara ska träna. De som är positiva till futsal och tycker att det är 

roligt och spännande spelar ofta futsal också: 

 

“Intensiteten i futsal den tilltalar mig det går mycket fortare och det händer mycket mer per 

tidsenhet” 

 

När det sedan är tränare som inte har vidare intresse för futsal är det ibland så att de inte anmäler 

sig i någon serie eller DM: 

 

“- Skulle du har något intresse av att eventuellt köra futsal ordentligt? - Det vet i sjutton asså , i 

och för sig det kan jag inte ta ställning till, jag tror att skulle man delta i en sån där turnering 

som vi pratat om då tror jag att man skulle vara tvungen kanske att ägna en del tid till att just 

fundera kring  ”tjejer hur spelar vi nu” men det är ingenting som jag funderar på, jag har ju sett 

den här inomhussäsongen som ett nödvändigt ont va kan jag säga. Träna vanlig fotboll om man 

uttrycker sig så då.” 

 

Trots detta är det många ledare som spelar futsal men att de tycker att det är för långa säsonger 

vilket visar sig på olika sätt bland annat genom att de enbart är med i DM eller att de enbart vill 

spela olika typer av turneringar.   

 

Vad som går att utläsa ur de intervjuer som är gjorda är att tränarna inte har full koll på hur de 

andra lagen i föreningar spelar futsal eller att de mer ser de andra lagens spel som en ursäkt för 
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att få tider inomhus eller att de bara kallar det futsal och det enda likheterna med “riktig” futsal 

är bollen och spelytan.    

 

“Det bedrivs inom ramen för ordinarie fotbollsverksamhet och väljer då respektive årskull eller 

lag att mera seriöst träna och spela futsal då är det upp till dom för det är ju inte alla som tycker 

det är en seriös variant eller en bra variant för vinter träning det råder väl lite delade meningar 

där. 

 

Vidare är det så att inga föreningar säger åt tränarna hur de ska göra varken att de ska spela futsal 

eller att de inte får göra det. Det är helt upp till tränarna hur och om de vill spela futsal vilket 

också visar sig på hur föreningarna bidrar med kapital för detta. Det är ofta upp till varje lag att 

ordna pengar för futsalverksamheten vilket ofta kan leda till att de väljer att inte deltaga för att 

istället lägga resurserna på fotboll. 

 

Det som också kan vara en anledning till att vissa tränare inte väljer att starta upp futsal är att de 

tycker att alternativen när det kommer till serier och matchmöjligheter är för dåliga då det tar tid 

från fotboll och att det skulle vara bättre om futsalsäsongen var kortare och mer kompakt.  

 

Sammanfattningsvis finns det egentligen inga större hinder för lagen att spela futsal. Det enda 

hindret är i så fall att ledarna prioriterar bort det eller anser att det tar för mycket tid och att det 

kostar för mycket. 

 

Vad anser spelarna om futsal 

Uppfattningen som går att utläsa från de intervjuer som är gjorda med spelarna är att de tycker 

att det är roligt med futsal och att de skulle vilja spela mer futsal om det då fanns möjlighet att 

spela och träna mer men framförallt om det fanns möjlighet att spela mer turneringar inom futsal 

där de får åka iväg och spela matcher. 

 

“- Finns det något som skulle kunna få dig mer intresserad av futsal? - Kanske om det var någon 

cup eller något asså som man åkte på men det gör vi inte vi tar det mest som träning inför 

säsong” 

 

De går ändå att utläsa att även fast de trots allt tycker att fotboll är roligare än futsal så tycker de 

att det är så pass roligt att de vill att det ska vara mer än bara ett komplement eller som en 
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försäsongsträning till fotbollen det vill säga att de tycker att det borde vara en egen idrott och 

verkligen bedrivas som en egen idrott: “det går snabbt och det är mycket mål sen så får man ju 

spela matcher på vintern också” 

 

Det som spelarna tycker är det roliga med futsal är framför allt att det är utvecklande för 

tekniken då golvet ställer höga krav på att tekniken är bra och att spelet blir snabbt då det är små 

ytor. 

Överlag går det att säga att spelarna tycker att futsal är roligt och att det tycker om att spela det 

men att det är beroende på om laget eller framför allt tränarna tycker att de ska spela futsal som 

de gör det för de tycker att fotboll är roligare. Detta visar att spelarna i mångt och mycket ser 

futsal som en egen idrott men att de fortfarande kopplar det samman med fotbollen “-Vad vet du 

om futsal? - Inomhusfotboll... “  

 

På vilket sätt erbjuder föreningarna futsal (enligt spelarna) 

Det är stor skillnad i vad spelarna vet om futsal då de som har spelat futsal i serie såklart vet lite 

grann vad det är för något medan de som inte har gjort det har sämre koll på vad futsal är. Det 

går ändå att utläsa att spelarna skulle vilja veta mer om futsal och gärna spela det i större 

utsträckning än vad de gör nu: “Att man får veta mer om det (futsal) för man vet ju så lite om 

det” 

 

Tydligt är iallafall att spelarna inte har så stora kunskaper om futsal och inte har fått vidare 

mycket information om det från föreningarna. Dessutom är det relativt lite mediebevakning, 

speciellt i Västerbotten om futsal vilket medför att det är svårt att kunna se på futsal som något 

annat än en del av fotboll eller iallafall något som spelas i anslutning med fotboll och även då de 

påpekar att de ser det som något eget: “Ja futsal och vanlig fotboll är ju som ändå inte samma 

sak.” 

 

Så finns det täcken på att de kopplar samman dem och att de inte, åtminstone innan intervjuerna 

någonsin tänkt futsal utan att tänka på fotboll. Det som går att säga är iallafall att spelarna är 

positiva till futsal men att de har dålig koll på vad det egentligen är och att de ser den som en del 

av fotbollen på ett eller annat sätt. 
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Hur skiljer sig uppfattningarna om futsal sig åt mellan de olika rollerna  

Vid första anblick av de intervjuer som gjorts så tycker de flesta deltagarna i studien att futsal är 

en bra sport som är väldigt intressant och ser positivt på den. Nästan alla ville spela mer eller 

tyckte att barn och ungdomar absolut ska spela futsal på vintern . I slutändan lyser det ändå 

igenom att det är som ett komplement till fotbollen som futsal har sitt existensberättigande i 

västerbotten. Dock går det att utläsa att spelarna var något mer positiva till att spela mer futsal då 

de kanske inte riktigt tänkt i de banor som ledare och föreningarna gjort och vill bara idrotta mer 

för att det är väldigt kul. 

 

“Tycker det är bra, tycker man ska spela mycket futsal i unga åldrar. Däremot de bästa när man 

kommer upp i 16-17-18 års åldern då sliter det mer för då går säsongerna ihop de spelar 

turneringar och cuper året-runt och det sliter lite för mycket”  / Tränare 

 

“men vi från ledningen vi har en…. Kan jag tycka en ganska positiv synt till den här typen av 

fotboll till den här typen av träning för att… komplettera så mycket annat och som jag säger det 

här med teknikträning, ett alldeles utmärkt instrument att kunna jobba med teknikutveckling hos 

spelarna” / Föreningsrepresentant 

 

“Ja det är kul med futsal man får ju träffa fotbollslaget på vintern också och så är det kul när 

det går snabbt och blir många mål” /Spelare 

 

Detta visar på att det som tidigare nämnts finns en underliggande vana att just koppla ihop 

innefotboll/futsal med fotbollen och se det som kompletterande vinterträning på ett eller annat 

sätt 

 

Synen på problem med futsal 

för att visa på de olika rollernas skillnader så visas här de problem som varje roll tyckte vara det 

största problemet med futsal vilket skapar en bra bild av deras syn på futsal  

 

Spelarna ser inga större problem med futsalspelet förutom att de vill spela fler matcher. Det går 

även att anta att det finns spelare som tycker det är ett problem att futsal bara spelas på vintern då 

de själva har fullt upp med både innebandy och ishockey eller någon annan vintersport. 

Föreningars och tränares syn på problem är dock av mer problem karaktär. Båda dessa roller 

anser att det är ett problem att futsal på sikt kommer konkurera med fotbollen då futsal enligt 
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dom bara är en komplement sport och att det är fotboll som är den viktigare sporten. Utöver 

konkurrensproblemet så ser föreningarna även tillgången till hallar som ett problem då det är 

svårt att få tag på tider eftersom innebandy och mer etablerade vinteridrotter i första hand får 

tillgång till idrottshallarna. Dessa två problem som föreningarna ser är något motstridiga då mer 

halltider bör leda till mer futsalspel och i längden en konkurrens situation.      

 

På vilket sätt erbjuder föreningarna futsal 

Alla olika rollerna menar att det i mångt och mycket är helt upp till tränarna om det ska spelas 

futsal eller inte men att det från föreningarna inte finns något egentligt stöd för att få det att bli 

smidigare att sköta en futsalverksamhet och att spelarna inte vet tillräckligt för att själva ta ett 

sådant beslut även då det visar sig att de flest spelare tycker att det är roligt och skulle vilja spela 

mer än vad de gör nu utan att det skulle gå ut över fotbollen. 

 

“Om vi tittar på ungdomssidan så kan det ju vara så att en del ledare inte vill dra igång 

säsongen för tidigt eftersom man kanske är engagerad som ledare i hockeyn eller skidor eller 

någonting (...) och då vill man hålla på med det och så tar man fotbollen sen. Så dom kanske 

tycker det är skönt att man inte är med i futsal men jag kan inte säga att jag har fått några 

signaler om att nej vi ska absolut inte vara med i futsal men jag tror att det är lite mera blandat 

där på ungdomssidan alla lag tror jag inte har varit anmälda i futsaltävlingar”.  

/Föreningsrepresentant 

 

“Det bedrivs inom ramen för ordinarie fotbollssverksamhet och väljer då respektive årskull eller 

lag att mera seriöst träna och spela futsal då är det upp till dom för det är ju inte alla som tycker 

det är en seriös variant eller en bra variant för vinter träning det råder väl lite delade meningar 

där. /Tränare 

 

“Att man får veta mer om det (futsal) för man vet ju så lite om det” 

 /Spelare 

 

Sammanfattningsvis gäller det att tränarna tycker att futsal är ett bra eller roligt alternativ till att 

bara träna fotboll inomhus för att det ska bli någonting. 
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Sammanfattning. 

Det är ganska tydligt i alla intervjuer att futsalens vara eller icke vara hänger på tränarna. 

Eftersom föreningarna gärna ser att de olika lagen i föreningen deltar i någon form av futsalspel 

så menar de att de erbjuder ungdomar att spela futsal men när det kommer till kritan så är det i 

samtliga föreningar i studien tränarna för lagen som bestämmer om det skall spelas futsal under 

vintern. Detta är inte något av de problem som har kommit fram under studiens gång utan där har 

det handlat om att futsal ses som en framtida konkurrent till fotbollen istället för att se det som 

en utveckling av idrottsrörelsen. Halltider är det andra som dyker upp som ett problem för 

föreningarna då de ändå vill bedriva en verksamhet året-runt för att tillgodose sina medlemmar. 

Det som påpekas är då att det faktiskt kostar en massa pengar att bedriva verksamhet hela året 

och att futsal idag inte genererar någon form av ekonomiskt tillskott varken via publik eller 

sponsorer. Att de flesta av respondenterna i studien ser positivt på futsal kan förklaras med att de 

ser en möjlighet för fotbollen att bli bättre genom att få tillgång till bra träning för funktionell 

teknik, ett komplement under vintern, istället för att se det som en möjlighet att lyfta fram en ny 

sport. Avslutningsvis så är det så att spelarna i undersökningen tyckte att det blev roligare med 

futsal när tävlingsmomentet införs med seriespel eller cuper. Spelarna vill spela mer, alltmedan 

tränarna vill se det mer som ett komplement till fotboll och föreningarna vill behålla ungdomarna 

i verksamheten året-runt trots rädslan för konkurrens som de tror kommer uppstå om fler väljer 

att spel futsal istället för fotboll.     

 

5. Diskussion 
Metoddiskussion 

Överlag har arbetet med rapporten flutit på bra och metoderna som är valda har haft ett syfte som 

stämt överrens med hela studiens syfte vilket medfört att det som gjorts har varit väl genomtänkt 

och därmed också fungerat bra. Dock finns det några saker som skulle kunnat bli bättre gjorda 

men det har ofta berott på att det inte funnits rutin i vissa hänseenden. Till att börja med 

underskattades det hur specifika och utförliga frågor som bör ställas till ungdomar och barn då de 

inte “pratar på” och försöker utveckla sina svar efter att de har, som de anser har svarat på 

frågan. Detta hade eventuellt kunnat lösas genom att ställa fler och mer specifika följdfrågor 

vilket kan bero på orutin. Dessutom skulle det vara möjligt att förändra frågorna så att dessa blev 

utförliga vilket mer hade passat för ungdomarna men hade då kanske tappat förankring till de 

frågor som ställdes till tränare och föreningsrepresentanter.  Utöver detta så kan det med antalet 

intervjuer som gjordes med varje roll och deras geografiska spridning inte dras för stora växlar 
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av resultat då det endast kan ses som indikationer på hur det ser ut i västerbotten. Eftersom 

studien utvecklade sig till att nästan bli två undersökningar så anser vi att det hade behövts mer 

tid för att kunna göra en mer omfattande litteratur forskning med fler infallsvinklar för att 

tydligare kunna förklara hur en sport etableras. 

 

Teori/resultat diskussion 

Det första intrycket vi fick efter genomförda intervjuer samt analys är att vi fått bra svar på det 

frågor som berör undersökningen. Det upplevdes som att det fanns många likheter men även 

vissa skillnader mellan de svarande. En anledning till detta anser vi beror på de olika roller som 

vi valt att intervjua. Den största skillnaden mellan rollerna är mellan spelarna och 

tränare/föreningar detta anser vi beror på att spelarna är ungdomar som inte haft något intresse i 

att tänka på vad och hur verksamheten ska bedrivas utan endast deltar i denna. Mellan ledare och 

föreningsrepresentanter skiljer det mindre då det är många ledare som har god insikt i 

föreningarnas verksamheter att ändå skillnader i åsikter uppstår är snarare en självklarhet då 

tränarna är de som rör sig ute i verksamheten dagligen och från en annan infallsvinkel än vad 

föreningsrepresentanten får. Dessutom är det föreningarna som sitter med kontakten till 

förbundet och det är upp till dem att förmedla detta ut till tränarna (vilket kan variera i hur det 

fungerar) utöver det så är det upp till tränarna att ta reda på vad som sägs och vilka ståndpunkter 

förbundet ger till föreningarna vilket inte alltid är i deras intresse då de ofta mer enbart 

koncentrerar sig på träningar och matcher.    

 

Föreningarna anser utåt sätt att futsal är bra men har svårt att dölja att de anser att futsal inte är 

en prioriterad fråga vilket visar sig i att de låter tränarna för de olika lagen fritt disponera över 

om de vill eller inte vill spela futsal. I mångt och mycket använder tränarna futsal som en ursäkt 

till att få fler inomhustider till fotbollen så att detta går att träna året runt. Vissa påvisar att de 

visst ser futsal som egen del i verksamheten men i slutändan är det tydligt att futsal tränas 

eftersom att spelarna tycker det är roligare när det finns någon typ av tävlingsmoment och inte 

bara en period av uppbyggnadsträning. Det finns en anledning med att låta tränarna ta så mycket 

ansvar då dessa redan finns inom verksamheten och har en relation till de aktiva vilket är helt 

naturligt och borde så också vara. Problemet (och detta är det största problemet för futsalens 

utveckling) är att dagens tränare har en inställning till futsal som inte går hand i hand med 

förbundets visioner och när hela verksamheten inom futsal läggs på tränarnas bord och de inte är 

intresserade av att driva sporten framåt så finns det inga som formar ungdomarnas syn på futsal 

så att de sen på sikt kan ta över och vara genuint intresserade av att spela eller träna en ny 
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generation futsalspelare.  

 

Även om det är tränarna som har “bollen” så får inte föreningens roll i det hela glömmas bort. 

Föreningarna måste ta någon form av ansvar. Då det organisatoriska läggs över på tränarna så 

måste styrelse och andra utskott se till att det finns en ekonomi i verksamheten som tillåter 

futsalspel. Dessutom måste föreningarna vara bättre på att förmedla förbundets ambition med 

futsal så att tränarna har riktlinjer att grunda sina beslut på beroende på föreningarnas avsikter 

med futsalverksamheten.   

 

Alla de delar som vi har tagit upp i teoridelen är självklart viktiga för att en sport ska kunna 

etablera sig, alla delar har sin funktion men alla kanske inte är lika viktiga just i starten av en 

etablering. En elitverksamhet är något av det sista som en ny sport tar till sig med andra ord är 

det då bredden som är det första en sport behöver för att växa. Vad är det då som får människor 

att anamma en ny sport? I futsal där sporten försöker etablera sig uppifrån gäller det att 

förbundet försöker skapa ett intresse runt sporten vilket inte är det lättaste i ett land där 

innefotboll bara är något tvunget ont under vintern och där idrottskulturen är roten till detta. För 

att då kunna skapa ett intresse runt futsal så kommer det krävas att det blir en attitydförändring 

inom fotbollskulturen som bidrar till att futsal ses som en egen sport vid sidan av fotbollen. Alla 

delar av teorin är viktiga men just i denna studie ser vi att det viktigaste för att etablera en idrott 

är kulturen, då kulturen påverkar möjligheterna att rekrytera en bredd. Om vi åter går till figuren 

(1.2) på sidan sju så ser vi att kultur finns i mitten av den och anledningen är att även om 

kulturen uppstått genom de aktiva så är de som grundlade kulturen sedan länge borta ur bilden 

och kulturen lever nu sitt eget liv och påverkar och påverkas från alla de olika delarna av figuren.  

 

Anledningen till att elit/bredd delen av teorin inte platsar som det viktigaste att fokusera på är 

den forskning på området som finns. På ena sidan finns det en allmän konsensus och kauslitet 

som tyder på att en bredd föder en elit vilket förmodligen är sant men föder då en elit någon 

bredd kan man fråga sig? och även här menar de allra flesta att den exponering som en 

framgångsrik elit bidrar med absolut skapar fler breddidrottare men å andra sidan finns det 

forskning som säger att så behöver det inte alls vara. Hanstad och Skille (2010) menar att den 

norska skidskytte eliten knappt alls har hjälpt till att öka antalet aktiva på breddnivå i 

Norge trotts att det är en av, om inte den populäraste av Norges TV-sporter vilket visar att det 

inte behöver finnas ett samband mellan eliten och bredden när det gäller att öka bredden genom 

en framgångsrik elit. Det finns många parametrar som kan påverka utgången av den forskning 
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som Hanstad och Skille (2010) utfört. Hur ser tillgången till anläggningar för skidskytte ut i 

Norge? Finns det ingen anläggning i närheten av orten där du bor kommer du antagligen inte att 

börjar med skidskytte. Om inte orten har en anläggning kan det betyda att det inte finns någon 

kultur kring skidskytte där du bor och därför väljer att syssla med en annan idrott som är 

kulturellt rotad på orten eller i vilket fall finns möjlighet att utöva där du bor. Därmed spelar det 

ingen roll att du varje helg under vintern bänkar dig framför TV:n för att titta på skidskytte då du 

ändå inte kan utöva sporten.   

 

Det viktigaste när det kommer till att få en idrott etablerad är att få en stark kultur kring denna 

vilket går att få på ett antal olika sätt. Ett sätt är att uppifrån (i detta fall VbFF) få folket att dela 

samma typer av uppfattningar och ha samma typer av normer. Detta sker ofta genom att skapa ett 

“varumärke” runt någonting och därefter få folket att relatera till detta. Sätt att göra detta på är att 

skapa värdegrunder för den verksamhet som bedrivs. Folk har ett behov av att tillhöra ett 

sammanhang vilket medför att det finns möjligheter att få personer som känner igen sig i 

värdegrunden att följa och intressera sig i samma “frågor” (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Det är 

precis detta som idrottsrörelsen har gjort. man har genom att skapa en kultur inom en kultur 

lyckats mobilisera flera tusen människor till att varje vecka ta sig till träningar, till matcher både 

som publik och spelare till och med i hemmet når denna kultur människan då medias bevakning 

av idrott aldrig verkar sina, med detta visar vi på hur stark denna kultur kan vara. Detta visar 

också hur en kultur kan förmedlas från andra och främst då från äldre när föräldrar till 

idrottsutövare har skjutsat till och från träning och match och att utövarna senare gör samma sak 

med sina barn när dessa ska idrotta. Genom att ha eller skapa denna kultur kring idrotten formas 

en identitet för de som lever med idrotten oavsett om individen är aktiv eller bara uppskattar 

idrott hemma i tv-soffan. Kulturen ger individen riktlinjer för hur ett korrekt beteende ska vara 

och tillhandahåller ett sammanhang i tillvaron. Det är denna idrottskultur som under många år 

skapat en definition av vad som är idrotterna som just du vill engagera dig i. De idrotter som 

ännu saknar denna kultur i Sverige är idrotter som inte anses som etablerade vilket gör det 

svårare att rekrytera en bred bas av utövare då mer kulturellt utbredda idrotter lockar mer.      

 

Futsalens fortsatta etabelering 

Vad ska då förbundet göra för att få futsal att lyfta? Som vi tidigare belyst är kulturen den 

viktigaste aspekten för att etablera en idrott vilket medför att det bör vara det som förbundet 

fokuserar på. Det finns många olika sätt att skapa en kultur runt en idrott men det viktigaste är att 

det finns utövare. Det vill säga att det finns en bredd av ungdomsspelare vilket betyder att 
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seriespel för barn bör vara ett första steg att ta. Dock är det lite av ett moment 22 då det i nuläget 

ofta inte finns tillräckligt med lag anmälda för en serie vilket medför att andra tränare väljer att 

inte anmäla sig till något seriespel. Just att det ligger på fotbollstränarna att anmäla laget till en 

futsalserie.  

 

Det är idag väldigt svårt att veta hur barns intresse till futsal hade sett ut om det hade funnits fler 

lag som bara inriktade sig på futsal men eftersom det i dag finns väldigt få sådana lag så är det 

fortfarande de traditionella fotbollsföreningarna som står för futsal spelet och i dessa föreningar 

är det som tidigare nämnts tränarna som avgör hur mycket futsal som ska spelas. Dessa tränare är 

idag kulturbärare för både fotboll och futsal vilket gör deras roll väldigt viktig för en ändring av 

kulturen. som vi kan se i undersökning ser de flesta tränare futsal som ett komplement vilka i sin 

tur ger samma bild de barn och ungdomar som finns i verksamheten. Dessa barn och ungdomar 

kommer i sin tur att förmedla detta till sin omgivning att futsal bara är ett komplement. Futsal 

befinner sig med andra ord i en negativ spiral i denna del av etableringsprocessen.   

 

Eftersom tränarna har denna roll i futsaletableringen anser vi att det är där den största insattsen 

bör göras. Eftersom det är, som vi tidigare nämnt är så att dessa tränare sprider sina 

uppfattningar om futsal vidare till de aktiva så tror vi att en lättare utbildning för alla tränare som 

vill skulle kunna ändra på detta då det är svårt att engagera sig i något som man inte kan så 

mycket om. Om tränarna skulle känna att de behärskade taktik och träningsupplägg så skulle 

antagligen en stor del av ledarna tycka att det blev mycket roligare att träna futsal. En kort 

endagskurs som är inriktad på grundläggande teknik, taktik och träningsupplägg skulle vara ett 

steg i rätt riktning för att ändra tränarnas attityd till futsal.  

 

För att koppla tillbaka till innebandyn som fick ett extra uppsving då de blev ett eget förbund. 

Detta är något som futsal inte kommer att kunna få då futsal och fotboll är för lika varandra som 

sport men också något som futsal inte är intresserad av då ett starkt förbund redan finns och ger 

vissa  fördelar som ett nytt förbund inte har i fråga om resurser, kontakter och annat. En annna 

sak som innebandyn gjorde och som futsal kan försöka med är att skapa ett lyckat media event så 

att almänheten får möjlighet att få en inblick i vad futsal är. på åttiotalet hade sverige ett av 

världen bästa tennislandslag med flera världsstjärnor. Då detta landslag brukade spela innebandy 

vid vissa tillfällen så lykades innebandyförbundet anorndna en jippomatch mellan 

tennislandslaget och innebandyn vilket blev en medial succé. futsal ligger under SvFF så borde 

det finnas möjlihtet att anordna en “Landskamp” mellan ett futsallandslag och de svenska 
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fotbollslandslaget. om de lite större stjärnonran skulle ställa upp på detta skulle futsal kunna få 

ett rejält lyft. Ett medialt intresse runt futsal är viktigt för att få den populär bland allmänheten 

men det är inte en självklarhet för att få idrotten att bli etablerad. Här är skidskytte ett bra 

exempel då det har blivit en stor TV sport men ändå inte fått ett lyft i antal utövare. Det gäller 

även att det finns möjligthet att utöva sporten i närhet av där du bor. Där har futsal bättre 

förutsättningar då det redan finns sporthallar i så gott som hela Sverige. 

 

Vidare forskning 

Då det inte finns någon specificerad forskning runt etablering av idrott hade det varit intressant 

om det kunde göras en mer utförlig studie med just etablering som huvudmål. Forskning runt just 

futsal finns men behövs översättas till svenska eller engelska samt breddas att behandla mer än 

skador och teknik. 
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Bilaga 
 
Intervjuguide 
 

För ungdomarna 
Vad har du för roll i föreningen? 
Vilken idrottsbakgrund har du? 
Sysslar du med någon annan idrott? 

•  Spelar ni innefotboll under försäsongen? 
• OM JA på vilket sätt spelar ni innefotboll/futsal match? träning? 
• ·         Kan du berätta för mig vad du vet om futsal? 

o ·         Har du spelat futsal? 
o ·         Har föreningen informerat om futsal? 

• ·         På vilket sätt erbjuder föreningen dig att spela futsal? 
o ·         Om du fick möjligheten skulle du vara intresserad att spela futsal? 

• ·         Vad är det som intresserar dig med futsal? 
• ·         Vad skulle få dig att bli mer intresserad av futsal? 
• ·      Tror du att dina kompisar som inte håller på med någon annan idrott skulle vilja 

spela futsal på vintern? 
§ §  De som har slutat med fotboll tror du att de skulle vara intresserade av 

att spela futsal istället? 
• ·         Tror du att de skulle ha fortsatt spela om det erbjudits futsal? 

(spelat istället?) 
• ·      Skulle du kunna tänka dig att spela futsal i en annan förening än den du spelar fotboll 

i eller i samarbete med en annan förening? 
• ·      Skulle det vara mer intressant att spela futsal om det funnits förebilder (t.ex en Zlatan 

eller Marta)? Varför då? 
• ·      Vad anser du om futsal i allmänhet? 
• ·      Har du något övrigt att tillägga? 

 
För ledarna 
Vad har du för roll i föreningen? 
Vilken idrottsbakgrund har du? 

• Sysslar du med någon annan idrott? 
• Halltider? 
• ·         Spelar ni innefotboll under försäsongen? 

o o   Matcher/ cuper/ träning? 
• ·         Kan du berätta för mig vad du vet om futsal? 
• ·         Erbjuder föreningen futsal? I seriespel? 

o o   Om ja är det många ungdomar med och spelar? 
§ §  Vad tror du det beror på? Just i er förening? 

• ·         Skulle du vilja att föreningen erbjuder futsal? 
o o   Kan du utveckla det svaret? Varför? 
o o   Skulle du vara intresserad av att vara ledare för det i så fall? 

§ §  Varför/varför inte? 
• ·         Om det skulle erbjudas futsal tror du att det finns andra som skulle kunna/vilja vara 

ledare för detta? 
• ·         Hur stort tror du att intresset skulle vara att spela futsal i seriespel för de som inte 

håller på med andra idrotter? 
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o o   De som spelar fotboll på sommar 
o o   De som inte gör någonting (lagt av tidigare med fotboll) 

• ·         Om du fick bestämma när ska futsal spelas? 
o o   Hur lång säsong bör det vara? 

• ·         Känner du till att det är olika registreringar för fotboll och futsal vilket betyder att 
det går att spela fotboll i en förening och futsal i en annan. 

o o   Tror du att det skulle vara en idé att blanda spelare från två föreningar för att få 
ihop folk till futsal? 

• ·         Om det funnits förebilder inom futsalen (t.ex en Zlatan eller Marta) hur tror du att 
det hade påverkat intresset? Media 

• ·         Vad är din allmänna uppfattning om futsal? 
• ·         Har du några övriga synpunkter? 

För föreningen 
Vad har du för roll i föreningen? 
Vilken idrottsbakgrund har du? 
Sysslar du med någon annan idrott? 

• ·         Kan du berätta vad du vet om futsal? 
• ·         Erbjuder föreningen futsal? 

o o OM JA. på vilket sätt erbjuder ni det? 
• -cupspel/seriespel 

 Om nej. Vad beror detta på? 
 Spelas det någon form av innomhusfotboll? 
 cupspel/matcher? 
 ·         Hur ser intresset ut från spelare  att spela futsal i seriespel? 
 ledare? 

• ·         Om det finns/funnits intresse från medlemmarna skulle ni då 
ha erbjudit futsal? 

          Hur tror du ledare skulle ställa sig till att bara träna futsal? 
•          Tror du det finns tillräckligt många ungdomar för att bedriva 

seriespel i futsal? 
 ·         Ser ni i föreningen några problem med att ha futsal på programmet? 
 ·         Känner du till att det är olika registreringar för fotboll och futsal vilket 
betyder att det går att spela fotboll i en förening och futsal i en annan. 
 Skulle det vara intressant att samarbeta med andra föreningar för att få ihop 
spelare? 
 ·         Tror du att intresset för futsal blivit större om det funnits förebilder (t.ex en 
Zlatan eller Marta)? 
         Skulle det vara intressant för er förening att vinna t.ex. SM-guld i futsal? 
 vad tror du krävsför att vinna SM-guld 
 ·         Vad är din allmänna uppfattning om futsal? 
 ·         Har du några övriga synpunkter? 


