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Sammendrag 
Fotball er den største idretten i Norge med nesten 365 000 aktive medlemmer, hvorav rundt 

270 000 av disse er barn og ungdom under 19 år. Med så mange aktive har Norges 

Fotballforbund (NFF) et særskilt samfunnsansvar for å ta vare på medlemmene sine, hvor 

fotballen skal være en sosialiserende, trygg og inkluderende arena. Under slagordet: ”Det 

handler om respekt, ikke sant?” bruker NFF Fair Play som en holdningskampanje for alle som 

er involverte i den norske fotballfamilien. Det brukes som en paraplybetegnelse på de verdier 

og grunnholdninger NFF ønsker at norsk fotball skal stå for. Likevel er Fair Play et begrep 

som kan fortolkes i mange retninger, som igjen kan bety at man ikke nødvendigvis utøver Fair 

Play på lik måte. 

Denne masteroppgaven handler nettopp om hvordan Fair Play oppfattes og arbeides med. Den 

kan ses på som en indikator på som Fair Play-programmet oppfattes og gjennomføres slik 

NFF ønsker. Gjennom en casestudie basert på åtte klubbesøk hvor jeg har gjennomført 20 

kvalitative intervjuer har jeg forsøkt å svare på følgende trededelte problemstilling: (a) 

Hvordan oppfattes Fair Play som begrep av ledere i klubborganisasjonene og trenere i 

ungdomsfotballen, (b) hvordan arbeider de med Fair Play i praksis, og (c) hva er årsaken 

til forskjeller i måten de gjør dette på? 

Gjennom et analytisk rammeverk som viser hvordan Fair Play kan tjene som et bindeledd 

mellom overliggende samfunnsverdier og individuell handling i en idrettslig kontekst, viste 

intervjuene at informantenes oftest snakket om Fair Play med utgangspunkt i 

aktivitetsverdiene som Fair Play bygger på, ikke på selve Fair Play-normen. Begrepsanalysen 

viste videre at oppfatningene kunne deles i tre kategorier: Fair Play som folkeskikk – hvor det 

handlet om hvordan man oppførte seg, både på og utenfor fotballbanen. At man skulle vise 

respekt og fremvise gode holdninger og verdier og ha en grunnleggende positiv holdning til 

fotballaktiviteten. Fair Play som rettferdighet – hvor dett ble vektlagt at spillerne fulgte 

fotballens konstituerte regler, i tillegg til at man skulle søke like rammebetingelser for 

fotballaktiviteten. Fair Play som miljøbyggger – hvor Fair Play ikke bare var et begrep, men 

et verktøy som kunne brukes til å skape et godt sosialt miljø i klubben og laget. Dette var 

viktig for at medlemmene skulle føle trivsel og trygghet i klubben, noe de opplevde at bidro 

til å forhindre frafall. 
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I klubbnivåanalysen konstruerte jeg fire idealtyper som gjorde at jeg kunne fremheve de 

sentrale trekkene ved klubbene som arbeidet med Fair Play likt, og så sammenligne de med de 

andre idealtypene som representerte klubber som arbeidet på en annen måte. De fire 

idealtypene kalte jeg: Mønsterklubben, den lille klubben, laissez-faire-klubben og den 

lagstyrte klubben. I analysen kom det frem at de klubbene jeg besøkte som representerte 

mønsterklubbene, altså de som i størst grad gjennomførte et Fair Play-program slik NFF 

anbefaler, klarte å være lederstyrte. De hadde en sterk klubborganisasjon i bunn, og evnet å 

gjennomføre et slikt program. Gjennom et aktivt arbeid klarte de også å skape et sterkere 

sosialt samhold innad i klubben. Dette gjorde det igjen lettere å rekruttere til frivillig arbeid i 

klubben, samtidig som klubben ble en trygg og trivelig arena hvor medlemmene trivdes og 

følte tilhørighet. Dette bidro også til å hindre frafall. 

I lagnivåanalysen fant jeg ut at trenerne sanksjonerer Fair Play-brudd på relativt lik måte, som 

oftest ved å ta spillere av banen. I mer alvorlige tilfeller kunne klubben og foreldrene bli 

innblandet. Videre fant jeg ut at trenerne enten hadde en aktiv eller passiv tilnærming til 

bevisstgjøringspraksisen rundt Fair Play. Mens de med passiv tilnærming ikke snakket 

eksplisitt om Fair Play med spillerne sine fordi de opplevde at de stort sett oppførte seg godt, 

så var de med en aktiv tilnærming mer bevisste på å snakke om hvordan de forventet at 

spillerne skulle oppføre seg. Noen formaliserte dette i konkrete regler, for eksempel gjennom 

holdningskontrakter. Tendensen var at trenere i mønsterklubbene hadde en aktiv tilnærming, 

mens laissez-faire-trenere hadde en passiv tilnærming. Det var også bred enighet blant 

trenerne om hvilke oppgaver som fulgte trenerrollen, men de klarte i ulik grad å oppfylle dem. 

Ikke alle følte seg for eksempel like komfortable med å måtte være psykolog for spillerne, og 

få innblikk i vanskelige familiesituasjoner. Personlige ferdigheter, trenerutdanning og 

trenererfaring var nøkkelfaktorer for hvordan de taklet disse oppgavene.  

Jeg konkluderer med at NFF vil være tjent med å innsnevre Fair Play-begrepet. Fokus på 

konkrete nytteverdier vil trolig gjøre det enklere å begrunne og legitimere hvorfor og hvordan 

Fair Play bør og kan fokuseres på. Fokuset på nytteverdiene kan også brukes som et argument 

i forhold til de positive effektene som er tilknyttet klubbutviklingen – at det er enklere å 

rekruttere frivillige i en klubb hvor det fokuseres på Fair Play. Til slutt avslutter jeg med at 

fokuset på utdanning og kompetanse av trenere i barne- og ungdomsfotballen må fortsette, 

også i henhold til å opprettholde et godt Fair Play-arbeid. 
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Forord 
Da jeg skulle bestemme meg for tema til masteroppgaven var jeg sikker på en ting: Jeg skulle 
ikke skrive om fotball. Med jobb, fritid og trening tok fotballen allerede veldig mye plass, og 
jeg ønsket å vise at jeg hadde andre interesser også. Men så kom ideen om Fair Play til meg, 
og med interesse kompetanse og kontaktnettverk på feltet kunne jeg ikke bare la den seile 
forbi. I starten forsøkte jeg å legitimere ovenfor meg selv at det egentlig ikke handlet om 
fotball – at fotball bare var arenaen og hvor Fair Play handlet om noe mye viktigere. Men til 
slutt har jeg kommet til det punktet hvor jeg må innrømme: Ja, jeg er en fotballidiot. 

Først og fremst må jeg få takke klubbene som tok i mot meg, og alle som velvillig stilte opp 
til intervju. Uten dere hadde dette blitt en blodfattig oppgave. Jeg må også takke veilederne 
mine Ørnulf Seippel og Hans Erik Næss for gode tilbakemeldinger gjennom denne prosessen. 
Dere har vært til stor hjelp og hjulpet meg å få skikk på det evinnelige intervjumaterialet mitt.  

Jeg må også sende noen hilsninger i retning Ullevaal Stadion og Norges Fotballforbund. 
Henrik Lunde har vært positiv til prosjektet helt siden første gangen jeg banket på 
kontordøren hans. Han har hjulpet meg med mange nyttige innsikter om forbundets 
inkluderingsarbeid, og har vært avgjørende for at jeg kunne utføre feltarbeidet på den måten 
jeg gjorde. Jeg må også takke sjefen min Yngve Haavik for at han har vist stor forståelse for 
at masteroppgaven har måttet prioriteres foran mange jobboppdrag. Bedre sjef skal man lete 
lenge etter. 

I fare for å bli for klisjéfull er det vel på sin plass å sende en takk hjemover også. Særlig til 
mamma for at jeg har blitt som jeg har blitt og alt det der. Hun har vist stor tålmodighet og 
forståelse for yngstesønnen som aldri har tid til å komme på besøk lenger. Jeg tror ikke det 
var dette hun forestilte jeg da jeg som liten klarte å overbevise henne om at fotball var kulere 
enn speideren, men hun skal ha en stor takk for at hun stilte opp i alle år slik at jeg kunne 
drive med det jeg syntes var morsomst i hele verden. 

Takk for meg. 

 

 

 

 

 

Erlend Marius Aas 

Oslo, juli 2013 
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1 Introduksjon 
I mai (20.5.2013) skrev NRK Trøndelag som den 15 år gamle guttespilleren Torstein. Laget 

hans Nardo spilte mot Hødd i en NM-kamp. På stillingen 1-0 til Hødd gikk Nardo i angrep, 

og etter mye frem og tilbake innenfor 16-meteren traff ballen hånden til Torstein og gikk i 

mål. Lagkameratene jublet for utligningen, men Torstein visste at han ikke hadde scoret på 

lovlig vis. Han gikk bort til dommeren, innrømmet handsen og dommeren annullerte målet. 

– Noen kan innrømme at det var hands etter en kamp, men jeg har aldri opplevd det under 

kampen, sa dommeren til NRK. Det endte med at det ambisiøse Nardo-laget røk ut av cupen 

etter å ha tapt 2-1. Torstein ble hyllet for sin ærlighet og Fair Play i artikkelen. Selv var han 

mest ydmyk. 

– Dersom jeg ikke hadde sagt fra, og vi hadde gått videre, hadde jeg hatt dårlig samvittighet 

nå. Jeg ville ikke at vi skulle avansere på en dommerfeil, uttalte han. 

Men ikke alle historier er like rosenrøde. Det siste året har vi fått servert saker om 

stjernespillere som filmer seg til straffespark, om rasistiske tilrop både på tribunen og på 

banen, og om overgangsjuks og kampfiksing. I oktober i fjor presenterte NRK (14.9.2012) en 

annen sak som handlet om at vold og trusler mot unge dommere har blitt et økende problem i 

fotballen. I nyhetsinnslaget ble det påstått at det som tillates i barne- og ungdomsfotballen 

speiles når spillerne kommer senere ut i karrieren. Det hevdes altså indirekte at 

holdningsarbeidet som foregår når spillerne er yngre er for dårlig. 

Hensikten med eksemplene over er å vise hvorfor denne oppgaven handler om Fair Play. Som 

frilansjournalist i Norges Fotballforbund (NFF) har jeg intervjuet både fotballtopper, 

klubbledere og spillere om Fair Play. I mediene brukes begrepet flittig. Alltid poengteres det 

at det dreier seg om gode holdninger og verdier, og at dette er viktig. Men hva betyr egentlig 

det? Jeg har selv spilt fotball siden jeg var liten, og for meg har det alltid vært et begrep som 

har ligget der. Noe vi på laget visste sånn cirka hva var. At man ikke skulle kjefte på 

dommeren, ikke være stygge mot motspillerne og takke for kampen uansett hva resultatet ble 

til slutt. Vi visste hva et brudd på Fair Play var, særlig når det var noen på det andre laget som 

gikk over streken. Det var noe vi hadde i ryggmargen, uten at vi snakket så mye om det.  
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I dag er begrepet mer i vinden. Under slagordet: ”Det handler om respekt, ikke sant?” bruker 

NFF Fair Play som en holdningskampanje for alle som er involverte i den norske 

fotballfamilien. Som ett av fire satsningsområder i handlingsplanen som strekker seg frem til 

20151 (NFF 2012a: 5) er Fair Play en høyt prioritert oppgave. Likevel framstår Fair Play som 

et begrep som åpner for mange fortolkninger. Det er en lang vei fra toppen av norsk fotball til 

pappaen som står ute en regntung høstkveld og skal trene for 15 pubertale 

ungdomsskolegutter med vidt forskjellige tilnærminger og ambisjoner for fotballen. Hva er 

Fair Play for denne pappaen og hvordan lærer han spillerne sine om det? Hvordan kan han 

jobbe konkret med noe som kan virke så abstrakt?  

1.1 Idrettens samfunnsansvar 
Idretten blir ofte sett på som et speilbilde av det øvrige samfunnet, og den fortolkes i lys av 

mer generelle egenskaper ved samfunnet og dets utvikling. Samtidig kan idretten beskrives 

som en samfunnsinstitusjon med en viss grad av autonomi. Det finnes en vekselvirkning her, 

hvor idretten dels reflekterer de omkringliggende samfunnsformasjonene, og dels er med på å 

styrke eller svekke disse (Hjelseth 2012: 172-174). Idretten utgjør en stor del av de frivillige 

organisasjonene i Norge, som ofte forstås som en del av det sivile samfunn. Sivilsamfunnet 

plasseres som regel mellom staten (det offentlige) og familien (det private), og er heller ikke 

en del av markedet (Enjolras, Seippel & Holmen Waldahl 2012: 17). En vanlig oppfatning er 

at sivilsamfunnet ilegges flere positive sosiale funksjoner. At deltagelse bygger varige og 

forpliktende sosiale relasjoner som har visse kognitive, normative og følelsemessige 

kvaliteter. Sivilsamfunnet blir viktig for sosial integrasjon, både for individer, individers 

tilhørighet til lokale fellesskap, og for disse sosiale institusjonenes plass i en større sosial og 

politisk sammenheng (Seippel 2002: 75-76).  

Til tross for å være en del av sivilsamfunnet har likevel idretten tette bånd til særlig til det 

offentlige (Enjolras m.fl 2012: 17). Idrett for alle har vært en visjon og et langsiktig mål for 

staten helt siden idrettshøvdingen Rolf Hofmo ble ansatt som kontorsjef i Statens 

idrettskontor2 i 1946 og frem til i dag (Goksøyr 2008: 119-120). I Stortingsmelding nummer 

41 (1991-1992) – Idretten – folkebevegelse og folkeforlystelse – ble det stadfestet at alle 

                                                 
1 De tre andre satsningsområdene er a) å forbedre resultatene på A-landslagsnivå, b) styrke rekrutteringen 
blant spillere, trenerer og ledere i barne- og ungdomsfotballen, og c) satse på lederutvikling for å sikre god 
kompetanse og kontinuitet norske topp- og breddeklubber (NFF 2012a: 5). 
2 Fra 1950 kalt Statens ungdoms- og idrettskontor – STUI. 
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mennesker skulle ha rett og mulighet til å bedrive idrett i henhold til forutsetninger, behov og 

interesser, og at det var det offentliges ansvar for å legge til rette for at dette skulle bli mulig. 

Mye av grunnlaget for dagens idrettspolitikk bygger på Stortingsmelding nummer 14 (1999-

2000) - Idrettslivet i endring. Om statens forhold til idrett og fysisk aktivitet. Her er visjonen 

omformulert til ”idrett og fysisk aktivitet for alle”. Statlig støtte til idrettsformål begrunnes 

med at idretten både har en nytteverdi og en egenverdi, som er av samfunnsmessig betydning 

og som tilfredsstiller individets behov. Idrettens nytteverdi er knyttet opp mot folkehelsen, at 

idrett og aktivitet bidrar til forebygging av helseproblemer, samt utvikling av barns motoriske 

egenskaper. I tillegg bidrar det til utvikling av gode oppvekstmiljøer. I idrettens egenverdi 

ligger individets opplevelse av selve aktiviteten, noe som gir glede og mestringsfølelse. I 

tillegg vektlegges det den sosiale dimensjonen, ettersom idrettsaktivitet betyr deltagelse i 

sosiale fellesskap. I 2012 ble Stortingsmelding nummer 26 (2011-2012) – Den norske 

idrettsmodellen sluppet. Den bygger videre på den forrige idrettsmeldingen og understreker 

både det helsemessige og sosiale aspektet ved idrettsaktiviteten. Målet som skisseres opp i 

den nye meldingen er blant annet å legge til rette for at enda fleres skal kunne komme i 

aktivitet, og at den frivillige og organiserte idretten skal få gode rammevilkår slik at de kan gi 

et bredt aktivitetstilbud. Man ønsker å nå de inaktive, satse på barne- og ungdomsidrett og 

prioritere utbygging av idrettsanlegg i pressområder. 

1.2 Trygghet, glede, respekt og likeverd 
Fotball er den idretten med flest aktive utøvere i Norge (Norges Idrettsforbund 2013a: 71) 

Tall fra Idrettsregistreringen viser at det i 2011 var 364 940 aktive utøvere registrert hos NFF. 

Av disse er 259 345 gutter og 105 595 jenter. Det er registrert 27 532 fotballag i Norge, 

fordelt på 1933 fotballklubber (NFF 2012b: 6). I tillegg kommer de cirka 130 000 frivillige 

(NFF 2013: 4) som er helt nødvendige for å holde grasrotfotballen i gang. 

Gjennom visjonen ”Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle” ønsker Norges 

Fotballforbund å videreføre det samfunnsansvaret som idretten blir gitt. Alle fotballforbundets 

aktiviteter bygges på et sett grunnleggende verdier; trygghet, glede, trivsel og likeverd (NFF 

2012a: 7): 

Trygghet – at aktivitetene skal foregår innenfor rammer der alle opplever trygghet. Dette 

innebærer å ha klare holdninger til, bekjempelse av, og praksisnære retningslinjer for 
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rusmidler, doping, mobbing, vold, rasisme, trafikksikkerhet, diskriminering og bekjempelse 

av seksuelle overgrep og trakassering. 

Glede – at glede skal prege alle aktiviteter på alle nivåer. I trening, konkurranse og i det 

sosiale livet rundt fotballen. 

Respekt – at alle skal møtes med samme respekt uansett rolle eller arena. 

Likeverd – at alle er like mye verdt og skal få et likeverdig tilbud innen fotballen. 

Ut i fra dette omtales Fair Play som et paraplybegrep på fotballens verdiarbeid. Det handler 

ikke bare om det som skjer på fotballbanen, men også utenfor - om overordnede verdier og 

hvordan man omgås andre mennesker. NFF sier at Fair Play er den verdibaserte normen som 

skal gjennomstyre all aktivitet på alle nivåer (NFF 2012a: 5-7). 

I 2005 satte Norges fotballforbund for første gang Fair Play-arbeidet i system med 

lanseringen av et eget Fair Play-program for perioden 2005-2007. Dette programmet ble 

fornyet for 2008-2011. I løpet av disse årene har NFF innført en rekke tiltak, blant annet 

innføring av kampverter i barnefotballen, utdeling av årets Fair Play-klubb kretsnivå og Fair 

Play-prisen på nasjonalt nivå. Det kanskje mest fremtredende av alle tiltakene er likevel 

innføringen av Fair Play-hilsen før og etter hver eneste fotballkamp som spilles i Norge (NFF 

2012c: 4-5). Det går enkelt og greit ut på at alle spillerne tar hverandre i hånden og ønsker 

lykke til før kampen starter. Dette gjentas ved kampslutt hvor alle takker for kampen. 

Håndtrykket mellom fotballspillere løftes frem som selve symbolet på Fair Play. 

I 2012 lanserte NFF et nytt Fair Play-program som strekker seg frem til 2015. Det er 

forbundets ansvar å tilrettelegge for Fair Play-arbeid i kretsene og klubbene, derfor ønsker 

man med det nye programmet å forsterke Fair Play både sentralt hos NFF, i kretsene og i 

klubbene. Hovedmålet i denne perioden er at flest mulig klubber skal opprette vervet som Fair 

Play-ansvarlig. Denne personen er ansvarlig for å koordinere Fair Play-tiltakene i klubben 

(NFF 2012c: 6. 16-17)3. 

                                                 
3 For en mer utfyllende beskrivelse av Fair Play-tiltakene se punkt 8.1 i appendikset. 
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1.3 Problemstilling 
Til tross for alle gode hensikter og ord i store holdningskampanjer kan man alltid stille 

spørsmål ved om de faktisk fungerer og har noen hensikt. Ta eksemplene innledningsvis: 

Hvorfor er det sånn at Torstein ble rost opp i skyene bare fordi han faktisk gjorde det som var 

rett? Skal vi tro på påstanden fra dommervoldsaken har Fair Play-arbeidet stort 

forbedringspotensial - at man er for dårlige til å sette grenser for akseptabel oppførsel i barne- 

og ungdomsfotballen. Uten en klar og entydig definisjon på Fair Play er det lett å tenke at 

praksisen av Fair Play også varierer. Gjennom en komparativ casestudie basert på 20 

kvalitative intervjuer i åtte ulike fotballklubber har jeg undersøkt dette nærmere. Jeg har 

jobbet ut fra følgende problemstilling: 

(a) Hvordan oppfattes Fair Play som begrep av ledere i klubborganisasjonene og trenere i 

ungdomsfotballen, (b) hvordan arbeider de med Fair Play i praksis, og (c) hva er årsaken 

til forskjeller i måten de gjør dette på? 

Del a) av problemstillingen har som mål å kartlegge hvordan Fair Play oppfattes av 

klubbledere og fotballtrenere i ungdomsfotballen, og se hvordan disse oppfatningene 

samsvarer med NFFs syn på Fair Play. Disse oppfatningene kan påvirke hvordan aktørene 

arbeider videre med Fair Play.  

Del b) og c) undersøkes på to nivåer: klubbnivå og lagnivå. Klubbene i Norge har ulike 

sosiale og organisatoriske forutsetninger som påvirker hvordan de arbeider med Fair Play. 

Dette kan dreie seg om geografisk beliggenhet, størrelse på klubb, samt tilgjengelige ressurser 

i form av både økonomi og arbeidskraft, for å nevne noen. I tillegg er klubbene underlagt sine 

respektive fotballkretser som også arbeider med og støtter klubbene i Fair Play-arbeidet i ulik 

grad. Dette er faktorer som kan påvirke både om, og eventuelt hvordan klubbene arbeider med 

Fair Play. Målet er å kartlegge hvordan de løser Fair Play-arbeidet sett opp i mot 

forutsetningene og utfordringene. Hva er nøkkelfaktorer for at klubbene lykkes, eventuelt 

ikke lykkes med Fair Play-arbeidet? 

Uansett hvordan klubben arbeider med Fair Play, er det til syvende og sist trenerne som skal 

gjennomføre dette holdningsarbeidet sammen med spillerne sine i praksis. Trenerne møter på 

forskjellige utfordringer i kamp- og treningshverdagen og har ulike måter å forholde seg til og 

løse disse. Dette er som regel knyttet opp til de forventninger som ligger i trenerrollen i 
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forhold til hva angår sosiale relasjoner med både spillerne og andre aktører i og rundt 

fotballen. Dermed har de også forskjellige tilnærminger til hvordan de arbeider med Fair Play. 

Grunnen til at jeg har valgt å fokusere på trenere i ungdomsfotballen er fordi de er trenere for 

spillere som går gjennom store fysiologiske og sosiale endringer. Trenere har stor innflytelse 

på spillere i tenårene, ikke bare sportslig, men også som forbilder og foregangspersoner som 

setter visse moralske og etiske standarder (Enoksen 2003). I tillegg er det interessant å 

fokusere på ungdomsfotballen fordi det er her det største frafallet i fotballen ligger (NFF 

2012b: 6). 

1.4 Oppgavens oppbygning  
Jeg starter med metodekapittelet hvor jeg gjør rede for forskingsopplegget mitt og hvorfor jeg 

endte med å gjøre en casestudie. Jeg forklarer hvordan og hvorfor jeg definerer oppgaven min 

som en casestudie, og kommenterer forskningsdesignet og hvordan jeg har gjort utvalgene 

mine. Jeg ser på også på styrker og svakheter ved å benytte seg av kvalitative intervjuer, og 

diskuterer validitet og reliabilitet i kvalitativ forskning, samt gjør noen etiske refleksjoner 

over prosjektet. Jeg forklarer videre hvordan jeg gjennomførte feltarbeidet. Avslutningsvis i 

kapittelet forklarerer jeg hvordan jeg analyserte intervjumaterialet mitt. 

I teorikapittelet presenterer jeg to teorier om idrettens utvikling i relasjon til det øvrige 

samfunnet. Dette er for å vise hvordan Fair Play fungerer som et bindeledd mellom 

overliggende samfunnsverdier og handlinger på mikronivå. Deretter utleder jeg en diskusjon 

om selve Fair Play-begrepet – hvilke historiske, samfunnsteoretiske og filosofiske innsikter 

som kan ligge i et slikt begrep. Dette settes opp i mot NFFs syn på Fair Play. Basert på disse 

innsiktene lager jeg et teoretisk rammeverk for analysen, og presenterer det jeg kaller for Fair 

Play-diamanten. 

Analysen i denne oppgaven er delt inn i tre deler. I begrepsanalysen undersøker og 

kategoriserer jeg hvordan Fair Play oppfattes av personene jeg intervjuet. Jeg ser også på hva 

de anser som brudd på Fair Play og hva de synes er problematisk og utfordrende med Fair 

Play-begrepet. Målet med dette er å se hvordan respondentenes oppfattelse av Fair Play 

samsvarer med NFFs bruk av begrepet, i lys av de dimensjonene som jeg henter ut i 

teorikapittelet. Ut i fra sentrale faktorer og kjennetegn ved klubbene konstruerer jeg i 

klubbnivåanalysen fire idealtyper som forklarer hvordan klubbene arbeider med Fair Play, og 
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hvorfor de gjør det på den måten de gjør. Hensikten med dette er å påpeke nøkkelfaktorene 

som gjør at noen klubber lykkes godt med Fair Play-arbeidet, mens andre ikke lykkes eller 

ikke finner det hensiktsmessig å prioritere det. Til slutt undersøker jeg i lagnivåanalysen 

hvordan trenere gjør Fair Play i praksis. Mer presist knyttes Fair Play opp mot trenerens evne 

til å skape et godt sosialt miljø i laget, og hvordan treneren håndterer de forventningene som 

ligger i trenerrollen i relasjon til både spillere, foreldre og klubben. 

Oppgaven avsluttes med en oppsummering av funnene som er gjort, hvor jeg også gir mine 

råd til hvordan jeg oppfatter at Norges Fotballforbund kan forbedre Fair Play arbeidet. 
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2 Metode 
Denne masteroppgaven kan ses på som en indikator på om Fair Play-programmet til NFF 

oppfattes og gjennomføres slik forbundet ønsker. Jeg skal altså finne ut av hva som 

kjennetegner arbeidet med Fair Play i norsk fotball. Dette gjør jeg ved å se på de tre sidene av 

arbeidet som reflekteres i problemstillingen. Målet er altså å finne frem til hvordan dette 

arbeidet foregår – et arbeid som man vet forholdsvis lite om. John Gerring (2007: 39-41) 

mener en viktig styrke ved kvalitative casestudier er deres utforskende natur. At de egner seg 

godt når man skal utforske felt hvor det er forsket lite på tidligere. Tove Thagaard (2009: 11-

12) påpeker at kvalitative tilnærminger gir grunnlag for fordypning i sosiale fenomener 

gjennom anskaffelse av fyldige data om de personene og situasjonene man studerer. Dermed 

er intervjusamtaler et godt utgangspunkt for å få kunnskap om hvordan enkeltpersoner 

opplever og reflekterer over sin situasjon. Jeg bestemte meg for å gjøre en komparativ 

casestudie basert på kvalitative forskningsintervjuer, hvor klubbene ville utgjøre casene mine. 

På denne måten kunne jeg undersøke hvordan ”fenomenet” Fair Play oppfattes og praktiseres 

av ulike aktører fra forskjellige deler av landet, med ulike forutsetninger og muligheter for å 

bedrive Fair Play-arbeid. Dermed ville jeg få et bredt intervjumateriale som kunne brukes til å 

svare på problemstillingens tre nivåer. 

I dette kapittelet vil jeg videre gi et innblikk i hva casestudier er og hvordan mitt prosjekt er 

en casestudie, for så å drøfte generalisering og forskningsdesignet mitt opp mot dette. Jeg vil 

videre gjøre rede for intervjumetoden i kvalitativ forskning, og diskutere krav til 

intervjukvalitet, validitet, reliabilitet og etikk. Videre skriver jeg om selve gjennomføringen 

av feltarbeidet mitt, og avslutter med å gjøre rede for hvordan jeg har analysert 

intervjumaterialet jeg endte opp med. 

2.1 Casestudier 
Så hva er egentlig en casestudie? I faglitteraturen finnes det mange definisjoner, både brede 

og smale, men ingen entydige. Thagaards (2009: 49-50) oppfatning representerer på mange 

måter en lettfattelig og generell definisjon; at casestudier kjennetegnes ved 

undersøkelsesopplegg som er rettet mot å studere mye informasjon om få enheter eller cases. 

Hovedpoenget er å oppnå rikelig informasjon om de enhetene eller casesene som studien 

fokuserer på. 
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For å finne en operasjonell definisjon bør man ta utgangspunkt i hva man faktisk skal bruke 

casestudien til. Jeg skal bruke casene til å undersøke hvordan Fair Play oppfattes, og hvordan 

og hva som er årsaken til at ulike klubber arbeider med Fair Play på ulike måter. Ifølge Stake 

(1995: 3-4) kan man grovt sett dele casestudier inn i tre typer, avhengig av hva man ønsker å 

finne ut. Med en intrinsisk casestudie tar man utgangspunkt i én spesifikk case. Ikke fordi 

man ønsker å generalisere og bruke den til å si noe om andre caser, men fordi man er 

interessert i akkurat denne ene casen. I en instrumental casestudie bruker man casen for å 

forstå noe om noe annet. Fokuset ligger på noe annet, som belyses gjennom undersøkelser av 

casen. Den siste typen er kollektive casestudier. De har samme utgangspunkt som 

instrumentale casestudier, men istedenfor bare å bruke én case, bruker man flere for å bedre 

generere kunnskap om det generelle fenomenet man studerer. Mitt Fair Play-prosjekt blir altså 

etter Stakes termer en kollektiv casestudie, eller en komparativ casestudie som det også 

kalles, hvor jeg belyser Fair Play-oppfatningene og -arbeidet gjennom klubbene og lagene jeg 

gjør intervjuer hos. 

Det finnes både fordeler og ulemper ved å velge et multippelt design. Bevisføringen i multiple 

casestudier blir ofte sett på som mer overbevisende enn i enkeltcasestudier. Derfor blir 

helhetsinntrykket at studiet er mer robust. På den andre siden er det vanskeligere å finne gode 

caser, særlig om man er på jakt etter uvanlige og sjeldne caser. Da egner en enkeltcasedesign 

seg bedre. I tillegg er en multippel casestudie mer omfattende og tidkrevende. Det krever mer 

planlegging og mer ressursbruk fra forskerens side (Yin 2009: 53). Jeg anså det som 

nødvendig for mitt prosjekt å ha flere caser fordi Fair Play som begrep åpner for mange 

tolkninger og måter å praktisere det på. I tillegg kommer alle de bakenforliggende faktorene 

som kan spille inn og ha betydning for årsaken til bestemte oppfatninger og praksiser. For å 

kunne belyse og analysere dette på en skikkelig måte var det derfor ikke nok med bare én 

klubb.  

2.2 Generalisering og casedesign 
Jeg gjorde undersøkelsene mine i åtte forskjellige fotballklubber fordi jeg hadde en 

forventning om at både oppfattelsen av Fair Play-begrepet og måten de jobbet med det på, 

ville være betydelig ulikt fra klubb til klubb. Åtte er mange caser og krevde mye praktisk 

planlegging. Klubbesøkene måtte gjennomføres innenfor et relativt kort tidsrom, dermed 

måtte jeg konsentrere meg om avgrensede deler av klubborganisasjonen. Samtidig er Fair 
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Play et begrep de fleste har en oppfatning om, og som det er lett å snakke om. Jeg anslo at det 

ville være mulig å få mye data om på relativt kort tid. Dette fikk jeg også bekreftet gjennom 

prøveintervjuer jeg gjorde før feltarbeidet startet. Dette gjorde det mulig å gjennomføre åtte 

klubbesøk i løpet av de 16 dagene feltarbeidet tok. Stake (1995: 6) skriver at balanse og 

variasjon er viktigst når man skal velge caser. Jeg prioriterte variasjon med begrenset 

mulighet til fordypning i hver case, fremfor fordypning i kun én case. 

Kvalitative casestudier har blitt kritisert for å ha begrenset verdi når hensikten er å 

generalisere. Kvantitativ forskning vil som regel ta utgangspunkt i en teori, trekke et 

representativt utvalgt og generere data etter objektive kriterier, slik at resultatene lar seg 

generalisere. Man kan teste hypoteser om partielle sammenhenger – sammenhenger som ofte 

vil tolkes som uttrykk for abstrakte kausalmekanismer (Andersen 1997: 17). Studier av én 

eller noen få caser kritiseres for ikke å ha den nødvendige representativiteten som kreves for å 

kunne generalisere. 

Bent Flyvbjerg (2006: 226-228) mener på sin side at det er direkte feil at man ikke kan 

generalisere ut fra en casestudie. Det hele avhenger av casen man undersøker og hvordan den 

er valgt ut. Strategisk utvalg av caser vil sterkt øke studiets generaliserbarhet. Flyvbjerg sier at 

casestudier er ideelle for generalisering gjennom Karl Poppers falsifisering, som i 

samfunnsvitenskapen utgjør en form for kritisk refleksivitet. Hvis bare én observasjon ikke er 

i samsvar med den opprinnelige proposisjonen, må forståelsen av fenomenet revideres eller 

forkastes. Poppers klassiske eksempel er påstanden om at ”alle svaner er hvite”. Bare én 

observasjon av en sort svane ville falsifisere proposisjonen og ha direkte påvirkning for videre 

studier av svaner. Flyvbjerg mener falsifisering er en av de mest solide formene for 

vitenskapelig testing, og at casestudier er velegnet for å finne de ”sorte svanene” gjennom 

dens grundige undersøkelser av hver case. Det som kanskje så ut til å være en ”hvit svane” 

kan ved nærmere undersøkelse vise seg å være en ”sort svane”. 

Mitt prosjekt søker ikke å generere noen stor og generell kunnskap om Fair Play, men 

gjennom en systematisk utforskning av Fair Play-feltet, med et bestemt strategisk og variert 

utvalgt av klubber, er oppgavens hensikt å skape en forståelse av Fair Play og Fair Play-

arbeidet i klubbene som forhåpentligvis har stor gjenkjennelsesfaktor hos andre som er 

involvert i norsk breddefotball. Som nevnt kan masteroppgaven fungere som en indikator på 

om NFFs Fair Play-program oppfattes og fungerer slik som forbundet ønsker. 
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2.2.1  Utvalg 

Hovedmålet med valget av caser er å få ut mest mulig relevant informasjon. Gjennomsnittlige 

caser er ikke nødvendigvis rikest på informasjon, og dermed er det ikke alltid best å velge 

caser som er representative, eller hvor utvalget er randomisert. Atypiske eller ekstreme caser 

kan ofte avsløre mer informasjon, og det øker casestudiets generaliserbarhet om utvalget er 

gjort strategisk (Flyvbjerg 2006: 229). I mitt tilfelle valgte jeg strategisk ut kubbene etter et 

sett med kriterier. Til tross for dette ser jeg på utvalget mitt som såkalte typiske caser. Typiske 

caser eksemplifiserer det som kan ses på som typiske verdier eller løsninger, ut i fra en 

generell forståelse av et fenomen (Gerring 2007: 91). En typisk case kan være representativ 

for en populasjon caser, men ikke nødvendigvis. En måte å se på en typisk case på er at 

sannsynligheten for at den er representativ er høy i forhold til andre caser (Gerring 2007: 96). 

2.2.2 Valg av kretser 

Grunnen til at jeg ønsket å dele klubbutvalget mitt mellom to kretser var for å få med en 

ekstra dimensjon i prosjektet. Fotballkretsene i Norge bestemmer selv hvordan de prioriterer å 

arbeide med Fair Play. Dette betyr at klubbene får ulike rammebetingelser i forhold til 

hvordan kretsene systematiserer Fair Play-arbeidet. For klubbene handler dette for eksempel 

om hvordan de blir fulgt opp av kretsen, hva slags informasjon de får, om kretsen arrangerer 

Fair Play-møter, et cetera. Dette er potensielle årsaker til hvorfor det oppstår forskjeller i 

måten klubbene gjør Fair Play-arbeidet sitt på. 

Jeg valgte å ta utgangspunkt i to fotballkretser som kan ses på som ytterpunkter i forhold til 

hvor mye de arbeider med Fair Play. Våren 2012 sendte breddeavdelingen i NFF en mindre 

spørreundersøkelse til alle kretsene. Her ble det spurt om kretsene hadde Fair Play-utvalg, om 

de arrangerte Fair Play-kvelder i klubber, hvordan Fair Play inngikk i samlinger kretsen 

arrangerer, og hvilke Fair Play-tiltak de hadde gjennomført i 2012. Basert på svarene som 

kom inn ble kretsene kategorisert i tre kategorier: God, middels, og svak. Ut i fra dette valgte 

jeg en krets fra den beste og den dårligste kategorien. Da jeg så hvilke kretser som lå i hvilken 

kategori, tok jeg også hensyn til at kretsene jeg valgte ut var relativt like geografisk, ved at de 

både har en større by og rurale områder. 
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2.2.3 Valg av klubber 

Da jeg bestemte meg for hvilken type klubber jeg skulle velge la jeg til grunn den 

informasjonsrettede utvalgsstrategien Flyvbjerg (2006: 230) kaller maximum variation cases. 

Hensikten med dette er å få informasjon om betydningen av ulike omstendigheter som preger 

casene og utfallet av fenomenet. Dette kan dreie seg om casens størrelse, organisering, 

beliggenhet og økonomisk budsjett. I tillegg til kretsdimensjonen, ønsket jeg å besøke klubber 

som var ulike i både størrelse, ressurser og geografisk posisjon (by og land).  

En annen utfordring jeg måtte ta stilling til var i hvor stor grad klubbene faktisk jobbet med 

Fair Play skulle ha å si for utvelgelsen. Det kunne ha vært interessant å få synspunktene til 

aktører i klubber som ikke fokuserer på Fair Play i det hele tatt, men jeg valgte dette bort av 

flere grunner: For det første ville det bli vanskelig å finne slike klubber. Fair Play er en 

nasjonal kampanje, og å finne klubber hvor man ikke hadde noen som helst formening om 

Fair Play virket søkt. I tillegg antok jeg at det ville bli vanskeligere å få slike klubber til å 

stille opp til intervju. Dermed la jeg til grunn at klubbene skulle til en viss grad ha et Fair Play 

som en del av planverket. Det viste seg likevel å være store variasjoner i Fair Play-arbeidet. 

Jeg besøkte både klubber som hadde vunnet priser for sitt arbeid, og klubber som enten 

fremdeles hadde et godt stykke igjen før de var der de ønsket å være, eller som var fornøyd 

med måten ting ble løst på allerede uten at de hadde noen planer for å konkretisere Fair Play-

arbeidet ytterligere. Et siste kriterium var at klubbene måtte ha både gutte- og jentelag i 

ungdomsfotballen, da helst i 14-årsklassen. For å få god variasjon besøkte jeg fire klubber i 

hver fotballkrets – to byklubber og to klubber fra bygdene. 

For å finne frem til klubbene kontaktet jeg først sentrale personer i de to utvalgte kretsene, 

siden de hadde langt bedre oversikt over de forskjellige klubbene og hvordan de jobber enn 

hva jeg hadde. Jeg gav en presentasjon av prosjektet og fikk tips til klubber som kunne være 

aktuelle. Jeg var bevisst på at denne strategien kunne føre til at jeg bare fikk tips om klubbene 

som var ”best” på Fair Play. Derfor valgte jeg også å se over hjemmesidene til en rekke 

klubber i begge kretsene. Hvor synlig Fair Play er på hjemmesidene til klubbene gir ofte en 

god indikasjon på hvor fokuserte de er på det. I tillegg ligger som regel sportsplaner, 

handlingsplaner og verdigrunnlagsdokumenter ute på sidene. Da jeg til slutt hadde funnet 

gode kandidater sendte jeg en e-post til sentrale personer i klubbene, for eksempel daglig 

leder, styreleder eller sportslig leder. Her informerte jeg om prosjektet og spurte om jeg kunne 
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komme på besøk. Cirka halvparten av klubbene jeg besøkte kom etter tips fra kretsen, mens 

den andre halvparten var selvvalgt. 

2.2.4 Intervjupersonene 

For å få oversikt over hvordan klubbene jobbet med Fair Play på klubbnivået utførte jeg 

intervjuer med innehavere av sentrale verv i fotballklubbene. Dette varierte mellom 

klubbleder (eller nestleder), daglig leder og Fair Play-ansvarlig. Derfor endte flere av 

personene jeg først tok kontakt med i klubbene som intervjuobjekter, men noen ganger ble jeg 

henvist videre til andre som de mente best ville egne seg.  

For å få innsikt i hvordan de jobbet på lagnivå måtte jeg gjøre intervjuer med trenere for 

gutte- og jentelag. Det var viktig for meg å snakke med trenere for begge kjønn, ettersom det 

kan være ulike sosiale mekanismer som opererer i gutte- og jentegrupper. Noen ganger lot det 

seg ikke gjøre å få både gutte- og jentetrenerne til å stille opp. Løsningen ble da at jeg enten 

gjorde intervju med en trener på et annet årskull (men fremdeles innenfor den definerte 

ungdomsfotballen), eller at jeg bare utførte ett trenerintervju i klubben.  

Jeg fikk klubblederne, som ble mine kontaktpersoner i klubbene, til å sette opp intervjuene 

med trenerne. Dette kan ha hatt betydning for svarene jeg fikk i intervjuene. Det kan tenkes at 

noen ble valgt ut fordi klubblederen visste at denne treneren hadde et mer bevisst forhold til 

Fair Play enn andre, og at klubben dermed ble stilt i et godt lys. Om dette har inntruffet tror 

jeg nok klubblederne har handlet i beste mening for å finne personer som kunne svare 

utfyllende på spørsmålene mine. Samtidig kan dette ha ført til at empirien skaper et skjevt 

inntrykk av forholdet til Fair Play. Likevel var dette en måte å sette opp intervjuene på som 

bunnet i rent praktiske årsaker. 

2.3 Forskningsintervjuet 
Et forskningsintervju kan ses på som en profesjonell samtale, som har en viss struktur og 

hensikt (Kvale og Brinkmann 2012: 21-23). Mange kvalitative studier, både casestudier og 

andre, handler ofte om menneskelige forhold, adferd og fenomener. Gode intervjuobjekter 

kan gi viktige innsikter om slike forhold og hendelser (Yin 2009: 108). Samtidig er det viktig 

å være bevisst på at forskningsintervjuet er en samtale med et klart asymmetrisk maktforhold 

mellom forskeren og intervjupersonen. Det er ikke som en åpen dagligdags samtale mellom to 
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likestilte personer. I forskningsintervjuet er det forskeren som har vitenskapelig kompetanse, 

og det er forskeren som definerer intervjusituasjonen, bestemmer tema for intervjuet, stiller 

spørsmål og avgjør hvilke svar som følges opp. Forskeren bruker samtalen som metode for å 

få frem beskrivelser og fortellinger som forskeren selv skal fortolke og rapportere. Forskeren 

har også som regel monopol på å fortolke intervjupersonenes utsagn (Kvale og Brinkmann 

2012: 52-53). 

Intervjuer kan både være helt åpne eller tungt strukturerte. Graden av forhåndsstrukturering 

avhenger av fokus, forskningsspørsmål og hvilke utvalgskriterier man legger til grunn. Den 

vanligste formen for kvalitative intervjuer er semistrukturerte intervjuer. De kjennetegnes ved 

at man på forhånd har satt opp hovedspørsmål, stikkord og undertemaer som legger føringer 

på retningen i intervjuet. Samtidig er ikke alltid spørsmålsformuleringene fastlagte, slik at det 

åpnes for variasjon og at intervjuene kan ”flyte” utenfor guiden om det synes hensiktsmessig. 

Semistrukturerte intervjuer bærer med seg preg av vanlig konversasjon, men har et større 

innslag av spørsmål som intervjueren stiller respondenten (Ryen 2002: 99). 

Intervjuene jeg utførte var semistrukturerte hvor spørsmålene ble underlagt visse 

hovedkategorier, som for eksempel ”klubb og lokalmiljø”, ”Fair Play-arbeid i klubben”, 

”Oppfattelse av Fair Play”, ”Om treneren”, og ”Operasjonalisering av Fair Play”. Fordi jeg 

både snakket med klubbledere og trenere opererte jeg med to typer intervjuguider. 

Temaseksjonene som omhandlet oppfattelsen av Fair Play var like, mens delene som 

omhandlet virksomheten på klubbnivået og lagnivået var forskjellige. 

Da jeg lagde intervjuguidene la jeg til grunn flere av de konkrete punktene som NFF viste til i 

Fair Play-programmet. Jeg søkte også råd i fotballforbundet for å se om det var spørsmål som 

kunne nyanseres, eller andre undertemaer som kunne legges til for å bedre belyse det jeg var 

ute etter. Jeg deltok også på et Fair Play-møte arrangert av en vilkårlig fotballkrets, hvor 

deltagerne diskuterte og delte informasjon om hvordan de arbeidet med Fair Play i sine 

respektive klubber. Gjennom dette fikk jeg et innblikk i utfordringene ulike klubber møter på, 

og møtet var ytterligere med på å forme intervjuguiden. Møtet gav meg også en bekreftelse på 

at jeg traff godt med mange av spørsmålene mine, ettersom mange av temaene jeg hadde 

skrevet ned ble tatt opp på møtet. Før feltarbeidet startet utførte jeg også to prøveintervjuer 

hos en klubb jeg visste jobbet godt med Fair Play. Igjen gav det meg gode tilbakemeldinger 

på hvordan intervjuguiden min fungerte. Jeg fikk også tilbakemelding fra intervjupersonene 

som deltok i prøveintervjuene på hva de syntes om spørsmålene, og hvordan jeg var som 
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intervjuer. Da jeg reiste for å utføre feltarbeidet mitt følte jeg at jeg hadde to intervjuguider 

som ville hjelpe meg å få nyttig innsikt i fenomenet Fair Play4. 

2.3.1 Intervjukvalitet 

Når jeg legger så stor vekt på intervjuene i studien min stiller det store krav til kvaliteten på 

intervjuene jeg utførte. Dette er også avgjørende for kvaliteten på analysen, verifiseringen og 

rapporteringen av oppgaven videre. Å være en god intervjuer forutsetter ikke bare at man har 

gode forhåndskunnskaper om temaene som tas opp, men også om sosiale relasjoner. Man må 

bruke seg selv som et instrument for at intervjupersonene skal åpne seg opp og gi tilgang til 

den informasjonen man er ute etter. Det finnes ingen formel på hvordan man blir en god 

intervjuer. Det er noe en lærer seg gjennom praksis, samtidig som det er viktig at man følger 

retningslinjer for hvordan man utfører et godt intervju (Thagaard 2009: 90-91). 

I mitt tilfelle ser jeg på meg selv som en relativt erfaren intervjuer. Som utdannet journalist 

har jeg utført en lang rekke journalistiske intervjuer på både norsk og engelsk, med barn, 

ungdom, voksne og eldre. Selv om forskningsintervjuet er mer strukturert og varer lenger enn 

de intervjuene jeg vanligvis gjennomfører, er likevel mange av mekanismene i 

intervjusituasjonen og teknikkene man bruker for å få folk til å snakke like. Min kunnskap om 

Fair Play gjorde det enklere å spissformulere spørsmål, stille relevante oppfølgende spørsmål, 

eller styret intervjuet i en ny retning når det trengtes. Det virket som dette var et tema som 

opptok de fleste av intervjupersonene mine. De var flinke til å gi gode og utfyllende svar, og 

de svarte velvillig på spørsmålene jeg stilte. Jeg opplevde at jeg hadde en god kjemi med de 

aller fleste jeg intervjuet. 

2.3.2 Kvalitativ validitet og reliabilitet 

Som med kvalitative casestudier er også kvaliteten på kvalitative intervjuer kritisert. Mange 

av innvendingene ligner casestudiekritikken. For eksempel at intervjuer ikke er vitenskapelig, 

men bare avspeiler sunn fornuft. At det ikke er objektivt, men subjektivt. At det ikke er en 

vitenskapelig metode, men bare personavhengig, og da heller ikke gyldig ettersom det bare er 

basert på subjektive inntrykk (Kvale og Brinkmann 2012: 178-182). 

                                                 
4 De to intervjuguidene finnes i appendikset som punkt 8.5 og 8.6 
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Dette er innvendinger som stiller spørsmål ved metodens evne til å produsere valid og reliabel 

kunnskap. Validitet er tilknyttet tolkningen av data, og handler om gyldigheten av den 

tolkningen forskeren kommer frem til. Det var vanlig å skille mellom intern- og ekstern 

validitet, hvor intern validitet knyttes til hvordan årsakssammenhenger kan støttes innenfor en 

bestemt studie, mens ekstern validitet knyttes til om kunnskapen som utvikles av studien også 

kan være gyldig i andre sammenhenger – om resultatet er overførbart til andre fenomener, 

situasjoner eller mennesker (Thagaard 2009: 201). Reliabilitet viser til en vurdering på om 

prosjektet er utført på en pålitelig og tillitsverdig måte. Også her er de vanlig å dele inn i 

intern- og ekstern reliabilitet, hvor intern reliabilitet viser til konstruksjonen av data – om 

man måler det man faktisk ønsker å måle. Ekstern reliabilitet knyttes til repliserbarhet – om 

forskningsprosjektet utført i en situasjon kan repliseres av andre forskere i en annen situasjon 

(Thagaard 2009: 198-199). 

Et problem ved både kritikken og validitets- og reliabilitetsbegrepene er at de er knyttet til 

kvantitative tilnærminger, som bygger på positivistiske tenkemåter, og dermed representerer 

et annet vitenskapsteoretisk grunnsyn enn den kvalitative forskningen står for. Også i 

kvalitativ forskning bør man reflektere over spørsmål om validitet og reliabilitet, men det er 

da mer hensiktsmessig enten å benytte seg av andre begreper enn de som brukes i kvantitative 

studier (Dalen 2011: 92-93), eller å redefinere de allerede etablerte begrepene. 

Lincoln og Guba benytter seg for eksempel av mer hverdagslige validitetsbegreper som 

troverdig, overførbarhet, pålitelighet og bekreftbarhet, mens Maxwell deler begrepet inn i 

flere kategorier: deskriptiv validitet, tolkningsvaliditet, teoretisk validitet og generaliserings- 

og evalueringsvaliditet (Dalen 2011: 94). Kvale og Brinkmann (2012: 249-254) beholder 

begreper som pålitelighet og gyldighet. De beskriver kvalitative intervjustudier som et 

”håndverk” hvor også forskerens håndverksmessige dyktighet og troverdighet er viktig. 

Validitet handler ikke bare om hvilke metoder som blir benyttet, men om forskeren som 

person, hans eller hennes moralske integritet, og vedkommendes praktiske klokskap, som er 

avgjørende for den vitenskapelige kunnskapen som blir produsert. For dem handler validitet 

først og fremst om kvalitetssikring av studier gjennom å undersøke, stille spørsmål ved og 

tolke funnene gjennom hele forskningsprosessen. Denne kvalitetssikringen skjer gjennom syv 

stadier som jeg har fulgt i denne masteroppgaven: tematisering, planlegging, intervjuing, 

transkribering, analysering, validering og rapportering.  
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Reliabilitet i kvantitative studier forutsetter at fremgangsmåten ved innsamling og analyse av 

data skal kunne etterprøves nøyaktig av andre forskere. Å stille et slikt krav i kvalitative 

studier er problematisk for her er nettopp forskerens rolle en viktig faktor. Rollen utformes i 

samspill med informanten og den aktuelle situasjonen. Både individet og situasjoner forandrer 

seg, og dermed blir det vanskelig å etterprøve resultatene. Dermed må man behandle spørsmål 

om reliabilitet på andre måter enn å bruke det tradisjonelle begrepet. En måte er å være veldig 

nøyaktig i beskrivelsene av de enkelte leddene i forskningsprosessen, slik at en annen forsker 

i prinsippet kan ta på seg de samme ”forskerbrillene” ved en tenkt gjennomføring av det 

samme prosjektet. Disse beskrivelsene må inneholde forhold ved forskeren, informantene og 

intervjusituasjonen, samt at man må fortelle hvilke analytiske metoder som er brukt under 

bearbeidelsen av intervjumaterialet (Dalen 2011: 92-93). Med denne formen for redegjørelse 

gjør man forskningsprosessen transparent (Thagaard 2009: 199). Det er nettopp disse leddene 

i prosessen jeg gjør rede for gjennom dette kapittelet. 

2.3.3 Etiske refleksjoner 

Når man utfører forskningsintervjuer er det viktig å reflektere rundt de etiske spørsmål som 

dukker opp. Ved intervjuer får man tilgang til mye informasjon. Man utforsker menneskers 

hverdagsliv og utleverer beskrivelsene i det offentlige. Kvale og Brinkmann (2012: 80-81) 

mener det finnes etiske problemstillinger i alle de sju forskningsstadiene som man må 

forholde seg til. 

Om prosjektet inneholder sensitive personopplysninger har man i Norge meldeplikt til Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Gjennom mine intervjuer har jeg fått innsikt i 

”fotballhverdagen”, og noen ganger den vanlige hverdagen, til intervjupersonene. Jeg har 

også blitt fortalt gjennom eksempler om spillere, deres oppførsel på fotballbanen, og i noen 

tilfeller biter av deres familiære situasjon. Da har spillerne blitt omtalt som ”han”, ”henne” 

eller med fornavn. Utover dette har jeg ingen informasjon om hvem disse menneskene er. 

Informasjonen fra klubbledere og trenere var ikke av den typen personsensitive at jeg følte det 

var nødvendig å melde inn prosjektet til NSD. 

Det er likevel visse forskningsetiske problemstillinger jeg har tatt særlig hensyn til i dette 

prosjektet. Da jeg tok kontakt med klubbene ble de informert om innholdet i oppgaven min og 

dens hensikt. Ikke alle intervjupersonene satt på denne informasjonen da de møtte opp til 

intervju. Derfor fortalte jeg alle kort om prosjektet før vi satte i gang. Etter at intervjuene 
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hadde blitt transkribert gav jeg også beskjed til kontaktpersonene mine hvor jeg informerte 

om at alle som hadde stilt til intervju hadde mulighet til å se gjennom transkripsjonen om de 

skulle ønske det. Dette ble videreformidlet til de ulike som hadde stilt opp. Seks personer 

ønsket å lese gjennom og gav tilbakemeldinger. Med dette oppfylte jeg kravet til informert 

samtykke som sier at forskningsprosjekter som inkluderer personer, settes i gang bare etter 

deltakernes informerte og frie samtykke. Informantene har til en hver tid mulighet til å 

avbryte sin deltagelse, uten at det får negative konsekvenser for dem (Dalen 2011:100-101). 

Både kretser, klubber og personer er anonymiserte i studien. Det var viktig for meg at ingen 

skulle henges ut i oppgaven som spesielt ”gode” eller ”dårlige” på Fair Play. Kravet om 

konfidensialitet innebærer at all informasjon som blir gitt om personlige forhold blir 

behandlet konfidensielt. Forskeren må hindre at bruk og formidling av informasjon kan skade 

enkeltpersonene det forskes på (Dalen 2011:101-102). De to fotballkretsene kaller jeg Alfa og 

Beta. I Alfa fotballkrets har jeg byttet ut de originale klubbnavnene med Fortuna FK, Mars 

FK, Jupiter FK og Janus FK. Storbyen som kretskontoret og to av klubbene ligger i kaller jeg 

for Rom. I Beta fotballkrets kaller jeg klubbene Odin FK, Thor FK, Balder Fotball og Frøy 

Fotball, mens storbyen kalles Åsgård. I tillegg til å ha diktet opp fiktive navn på kretsene, 

klubbene og byene, omtales informantene bare gjennom sine verv som klubbleder eller trener. 

Den siste etiske refleksjonen jeg ønsker å gjøre rede for er min og Norges Fotballforbunds 

rolle i prosjektet. Forskerens integritet og rolle som person er avgjørende for den 

vitenskapelige kunnskap og de etiske beslutningene som treffes i kvalitativ forskning. Derfor 

er det viktig å gjøre rede for forskerens kunnskap, erfaring og tilknytning til fenomenet som 

utforskes (Kvale og Brinkmann 2012: 92). Som nevnt flere steder i denne oppgaven jobber 

jeg, nå mens jeg arbeider med oppgaven, som frilansjournalist i kommunikasjonsavdelingen i 

NFF. Der har jeg arbeidet siden 2007, og gjennom denne jobben har jeg opparbeidet meg mye 

kunnskap om norsk fotball, både på den sportslige og den organisatoriske siden. I NFF har jeg 

et ansvarsområde som er primært tilknyttet toppfotballen, men jeg har også jobbet og laget 

saker som omhandler breddefotballen og breddeavdelingen. Jeg fikk økonomisk støtte av 

breddeavdelingen til å gjennomføre prosjektet, og har rådført meg med inkluderingsansvarlig 

Henrik Lunde om utformingen av studien. Det har hele tiden vært viktig for meg at NFF skal 

kunne ha nytte av sluttproduktet, men NFF har ikke lagt noen føringer på hva prosjektet mitt 

skulle inneholde. Jeg har vært bevisst på å beholde styringen på mitt eget prosjekt, og at jeg 

gjorde prosjektet som sosiologistudent ved UIO, ikke som ansatt i NFF.  
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2.4 Gjennomføring av feltarbeidet 
Feltarbeidet mitt foregikk gjennom 16 intensive dager i oktober 2012. Jeg reiste først til Alfa 

Fotballkrets som var den kretsen som kom best ut på den interne spørreundersøkelsen til NFF. 

Jeg bodde på et hotell i Rom og reiste på kryss og tvers i kretsen for å besøke klubbene jeg 

hadde gjort avtale med. Etter åtte dager hadde jeg gjennomført elleve intervjuer, hvorav fire 

av dem var klubblederintervjuer og sju var trenerintervjuer. Etter dette reiste jeg tilbake til 

Universitet i Oslo en ukes tid for å få på plass de siste intervjuavtalene i Beta Fotballkrets. Så 

bar det av gårde til Åsgård og Beta hvor jeg gjennomførte det samme opplegget. Etter åtte nye 

dager hadde jeg gjennomført ni intervjuer, hvorav fire var klubblederintervjuer og fem var 

trenerintervjuer. Her er det verdt å nevne at i to av intervjusituasjonene var både klubbleder 

og en trener til stede samtidig. Jeg kjørte da intervjuet i to økter hvor jeg først fokuserte på 

den ene personene, og så den andre. Klubblederen kunne skyte inn kommentarer i 

trenerintervjuet og vice versa, men jeg valgte likevel å kategorisere de øktene som 

klubblederintervju og trenerintervju. 

Alle intervjuene ble tatt opp på en diktafon. Intervjupersonene ble informert om dette før 

intervjuet startet, og ingen hadde noen innvending mot det. Diktafonen ble liggende på bordet 

mellom oss, uten at noen så ut til å bry seg om den. Dette gjorde at jeg kunne bedre følge med 

på hva som ble sagt, slik at jeg igjen kunne stille relevante oppfølgingsspørsmål. Likevel 

valgte jeg også å notere stikkord ned i intervjuguiden min. Hensikten med dette var først og 

fremst ikke for notatenes skyld, men for å kontrollere rytmen i intervjuet. Ved at jeg noterte 

tillott det at jeg ikke trengte å ta ordet med en gang intervjupersonen var ferdig med å gi et 

svar. Noen ganger utnyttet jeg denne stillheten til å bedre kunne formulere et godt 

oppfølgingsspørsmål. Andre ganger fungerte stillheten som en pådriver til at intervjupersonen 

tok ordet igjen og fortsatte å resonere spørsmålet jeg hadde stilt. 

Intervjuene foregikk for det meste i klubbens lokaler, som regel et klubbhus. Noen steder 

disponerte de lokaler ved en lokal skole. To av intervjuene ble gjennomført i restauranten i 

kommunens kulturhus. Dette gjorde lydopptakene noe vanskeligere å tyde i etterkant, men 

utover dette hadde det ingen vesentlige konsekvenser. Som regel ble vi sittende på et rom for 

oss selv, men noen ganger ble intervjuet utført i et større værelse med andre folk i 

bakgrunnen. Jeg fryktet at dette kunne påvirke hvilke svar intervjupersonen gav, men ved 

ingen av tilfellene så det ut til å ha noen innflytelse på vedkommende. Jeg ble tatt godt i mot i 

alle klubbene, og som regel tilbudt en kaffekopp og noe å bite i. Min opplevelse var at det 
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skapte en rolig og trygg intervjusituasjon fra starten av. Ved alle intervjuene virket 

intervjupersonene interessert i temaet, og svarte velvillig på spørsmålene mine. 

I metodelitteraturen påpekes det at forskerens kjønn kan ha noe å si for intervjusituasjonen og 

svarene man får. At forsker og informant er av samme kjønn for eksempel kan gi grunnlag for 

felles forståelse, eller når de er av ulikt kjønn kan det føre til misforståelser ved at forskeren 

tolker svarene annerledes enn det som var informantens intensjon (Thagaard 2009: 106-108). 

I mine intervjuer snakket jeg både med kvinner og menn, uten at jeg følte at det gav noen 

særskilt innvirkning på svarene jeg fikk, verken den ene eller den andre veien. I forhold til 

relasjonen med intervjupersonene tror jeg heller min alder (26 på det tidspunktet) hadde mer å 

si. De aller fleste jeg intervjuet var godt etablerte og voksne personer som var alt i fra fem til 

40 år eldre enn meg. I den grad det hadde noe å si for intervjusituasjonen var det at noen 

kunne være litt ”belærende” i noen av svarene de gav. Dette så jeg ikke på som negativt, 

ettersom det gav mer detaljerte svar. Hovedinntrykket mitt var at de fleste intervjupersonene 

var positivt innstilt til ”denne universitetsstudenten som kom langveisfra for å besøke nettopp 

deres klubb”. 

Hvert intervju hadde en tidsramme på cirka en time. I tilfellene hvor flere personer ble 

intervjuet samtidig kunne dette dra seg ut noe lenger. Selv om det anbefales at man bruker 

god tid til etterarbeid etter hvert intervju måtte jeg utføre alle intervjuene i klubbene på rekke 

og rad. Dette var ikke optimalt, men en praktisk nødvendighet. Jeg kunne heller ikke 

transkribere intervjuene raskt etter de ble gjennomført ettersom de, med ett unntak, foregikk 

på ettermiddagen eller kveldstid. Dermed var det for sent på kvelden innen jeg var tilbake på 

hotellet til å begynne å transkribere. I tillegg var jeg for sliten etter mange timer med intensiv 

intervjuing. All transkribering ble derfor gjort i etterkant av feltarbeidet. 

2.4.1 Transkriberingen 

Jeg brukte rundt halvannen måned på å transkribere alle intervjuene. Når man transkriberer er 

det viktig å være klar over at man oversetter fra talespråk til skriftspråk. Det er en oversettelse 

fra én narrativ form – muntlig diskurs – til en annen narrativ form – skriftlig diskurs. Et 

intervju er et direkte sosialt samspill hvor elementer som utfoldelsestempoet, stemmeleie og 

kroppsspråk fremtrer umiddelbart for deltakerne i samtalen. Disse elementene blir borte for 

den som leser utskriften utenfor denne konteksten. Når man transkriberer kommer man ikke 

utenom at man abstraherer innholdet i intervjuet. Den første abstraksjonen skjer ved selve 
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lydopptaket. Her mister man den fysiske tilstedeværelsen og dermed også kroppsspråket. I 

den skriftlige transkripsjonen mister man også elementer som stemmeleie, intonasjon og 

åndedrett. Med disse abstraksjonene må man være bevisst på at transkripsjoner er svekkede, 

dekontekstualiserte gjengivelser av direkte intervjusamtaler (Kvale og Brinkmann 2012: 186-

187). 

Likevel, når intervjuer transkriberes blir intervjusamtalene strukturert slik at de er bedre egnet 

for analyse, og det er enklere å få oversikt over materialet. Mengden som skal transkriberes, 

og transkripsjonens form, avhenger av materialets natur og formålet med undersøkelsen. Det 

finnes ikke mange standardregler for hvordan man skal transkribere, men det er likevel mange 

valg som må tas (Kvale og Brinkmann 2012: 188-190).  

Jeg valgte å legge meg på en linje hvor jeg i større grad forsøkte å gjengi intervjuene så 

ordrett som mulig i forhold til ordstilling og setningsoppbygging. På den andre siden valgte 

jeg også å ”oversette” intervjuene fra dialekt til bokmål. Dermed er teksten setningmessig 

bygget opp slik den ble presentert muntlig. I intervjuer med flere deltakere markerte jeg de 

bare som ”1”, ”2”, ”3”, og så videre. Om de pratet i munnen på hverandre, noe som fort 

kunne skje, valgte jeg å skrive ned det som ble sagt av personen som førte an samtalen. 

2.5 Analyse 
Hva slags analyse man kan utføre avhenger at det materialet man har. Samtidig er 

datamaterialet et resultat av den kontinuerlige analysen man utfører før og under 

datainnsamlingsfasen. Man har foretatt en rekke valg og bestemt hvilke innfallsvinkler man 

ønsker å forfølge, og hvordan man skal gripe det hele an (Widerberg 2001: 116). I mitt tilfelle 

skulle jeg ut i fra intervjumaterialet mitt finne ut hvordan informantene oppfattet Fair Play-

begrepet, hvordan de arbeidet med det, og hvorfor det de arbeidet med det som de gjorde. 

Derfor bestemte jeg meg for en temabasert tilnærming hvor jeg som forsker sammenligner 

informasjon fra alle informantene mine om bestemte temaer som omhandler Fair Play. En 

forståelse av hvert tema innebærer å analysere utsnitt av teksten i forhold til sammenhengen 

teksten er en del av. Utsagn fra et intervju vurderes opp mot intervjuet som helhet, og 

sammenhenger mellom temaene gir grunnlag for en helhetlig forståelse (Thagaard 2009: 171-

172). 



22 
 

Kvalitativ forsking sies ofte å være induktiv hvor teorier utvikles fra empirien, i motsetning til 

deduktive tilnærminger, som er vanligst i kvantitative studier, hvor teorier testes i forhold til 

datamaterialet (Thagaard 2009:193-194). En tredje mellomposisjon er abduksjon som 

fremhever det dialektiske forholdet mellom teori og data. Analyse av data har en sentral plass 

når det gjelder å utvikle ideer, og forskerens teoretiske forankring gir perspektiver på hvordan 

dataene kan forstås (Thagaard 2009: 194). Charles Ragin (1994: 47) kaller dette samspillet 

mellom induksjon og deduksjon for retroduksjon. Han slår fast at det er umulig å gjøre 

forskning uten noen tanker og ideer om feltet i forkant. Derfor har omtrent alle former for 

forskning i det minste et snev av deduksjon i seg. Ragin mener at samspillet mellom ideer og 

empiri kulminerer i teoretisk baserte beskrivelser av sosialt liv. Forskeren har altså noen 

teoretisk forankrede ideer som utgjør en analytisk ramme som gir grunnlag for å forstå 

mønstre i empirien (Thagaard 2009: 194). 

Jeg har delt analysen inn i tre kapitler som svarer til problemstillingens tredeling: 

Begrepsanalysen tar for seg oppfattelsen av Fair Play-begrepet; klubbnivåanalysen 

undersøker hvordan og hvorfor klubbene arbeider med Fair Play som de gjør; og 

lagnivåanalysen undersøker hvordan og hvorfor Fair Play blir praktisert som det blir gjort på 

fotballagene. I begrepsanalysen undersøker og kategoriserer jeg hvilke rådende 

hovedoppfatninger av Fair Play som informantene mine har. Disse ses og presenteres i lys av 

relevante teoretiske perspektiver på Fair Play som presenteres i teorikapittelet i forkant. I 

klubbnivåanalysen redegjør jeg for sentrale faktorer og kjennetegn ved klubbene og 

konstruerer fire idealtyper basert på disse. Med idealtyper løfter man frem og setter sammen 

de typiske elementene hos enhetene man analyserer, og konstruerer en forenklet fremstilling 

av dem hvor de essensielle trekkene utgjør idealtypen (Widerberg 2001: 124-125). 

Sammenligningen av klubbene som leder til idealtypene presenteres ved datamatriser, som gir 

et godt visuelt bilde på tendenser i datamaterialet (Thagaard 2009: 172-173). En presentasjon 

av klubbene som undersøkes gjøres også med matriser. I lagnivåanalysen analyserer jeg 

hvordan trenerne fremstiller Fair Play-arbeidet i sitt lag i lys av sentrale temaer som 

vektlegges i etablert treningslære og lagspillsteori. Jeg forklarer hvilke ulike utfordringer 

trenerne møter på, og hvordan de løser disse. Dette er med på å forklare hvorfor Fair Play-

arbeidet gjøres på den måten det gjøres. 
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3 Idretten, samfunnet og Fair Play 
Fair Play er et vidt begrep som står åpent for fortolkning, og for å kunne svare på hvordan 

begrepet oppfattes trenger jeg noen teoretiske holdepunkter som kan brukes til å analysere det 

informantene mine fortalte i intervjuene. For å best mulig klare å beskrive, forstå og vurdere 

hvordan begrepet brukes i dag er det derfor hensiktsmessig å se på hvordan det er brukt og 

diskutert tidligere. 

Jeg starter dette kapittelet med å presentere to idrettssosiologiske perspektiver som på knytter 

sammen idrettens fremvekst og rolle i samfunnet, med den generelle samfunnsutviklingen i 

vestlige land. Hensikten med dette er å vise hvilken rolle Fair Play spiller i idretten, som igjen 

spiller en rolle i et større samfunnsperspektiv. 

Samtidig er det vesentlig å spørre; ”hva er Fair Play?” For å svare på dette undersøker jeg 

videre begrepets fremvekst i den engelske idretten, diskuterer Fair Play sin posisjon mellom 

prestasjon og dannelse, og gjør rede for Sigmund Lolands teori om Fair Play som et moralsk 

normsystem. I lys av den øvrige diskusjonen nøster jeg opp i Norges Fotballforbunds syn og 

bruk av Fair Play. Basert på disse innsiktene lager jeg et teoretisk rammeverk som brukes for 

å tolke Fair Play-oppfattelsene i den videre analysen. 

3.1  Forståelser av idrett i moderne samfunn 
Idrett og lek er på ingen måter nye fenomener. Det er kjent kunnskap at de antikke grekerne 

arrangerte de første olympiske lekene, og at romerne holdt store festivaler med hestevognløp, 

gladiatorkamper og andre konkurranser for å underholde folket. Likevel var det ikke snakk 

om idrett i den forstand vi kjenner den i dag. Mye har skjedd siden antikken, både i forhold til 

forståelsen av idrett og sport og dens funksjon i samfunnet.  

Det hevdes at idretten kan ses på som en avspeiling av samfunnet. At den representerer en 

aktivitet som er preget av samfunnet den er en del av, og at den avspeiler sentrale 

utviklingstrekk i samfunnet (Lesjø 2008:12). Samtidig er et viktig kjennetegn ved den 

moderne idretten at den som en samfunnsinstitusjon har en viss grad av autonomi, og at det er 

en vekselvirkning i relasjonen til det øvrige samfunnet: At idretten dels reflekterer de 

omkringliggende samfunnsformasjonene, men at den også bidrar til å styrke eller svekke disse 

(Hjelseth 2012: 172-174). Dette er interessant når Fair Play på den ene siden frontes som en 
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holdningskampanje med et mål om å fremme en ønsket type adferd, samtidig som den sies å 

reflektere de kjerneverdiene som det norske samfunnet og idretten er bygd på (NFF 2012d: 

25). For å vise koblingen mellom Fair Play, idrett og det øvrige samfunnet skal jeg i det 

følgende forklare to ulike teorier som tar for seg utviklingen av den moderne idretten og dens 

relasjon til samfunnet. 

3.1.1 En weberiansk forståelse 

Allen Guttman identifiserer sju kjennetegn ved den moderne idrettens utvikling som bygger 

på fremveksten av den vestlige rasjonaliteten, slik den ble beskrevet av Max Weber (Hjelseth 

2012: 176-177). Mens idrettsformer fra tradisjonelle samfunn og primitive idretter innholdt 

noen av disse kjennetegnene, er nøkkelen til den moderne idretten at de inneholder alle. 

De sju kjennetegnene er: 1) Sekularisering – hvor den moderne idretten er uavhengig et 

religiøst trossystem, men utføres for dens egenverdi. 2) Likhet – gjennom to instanser: At alle 

i teorien skal ha lik mulighet til å delta i konkurransen, og forutsetningene og forholdene 

under konkurransen skal være like for alle deltakerne. Idretten prioriterer en rettferdig 

konkurranse. 3) Spesialisering – hvor utøvere i moderne idrett har differensierte og 

spesialiserte ferdigheter og oppgaver. En sprinter spesialiserer og trener annerledes enn en 

langdistanseløper, men spiller på et fotballag har ulike oppgaver og ferdigheter etter hvilken 

posisjon de spiller på banen. 4) Rasjonalisering – knyttet til handlingsrasjonalitet, hvor 

utøverne finner de mest rasjonelle måtene for å oppnå best mulig prestasjon og resultat 

innenfor idrettsgrenens konstituerte rammeverk. 5) Byråkratisering – hvor 

idrettsorganisasjonene bestemmer objektive og rasjonelle regler for idretten, og administrerer 

idrettens konkurranser på både et globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. 6) Kvantifisering 

– at alle idrettslige prestasjoner blir transformert til noe som kan kvantifiseres og måles. Dette 

akkumuleres i at man kan lage statistikker for omtrent alle aspekter ved idretten og 

prestasjonen. 7) Jakten på rekorder – de foregående kjennetegnene muliggjør konseptet 

”rekord”. Ønsket etter å vinne konkurransen motiveres av å jakte rekord. Kvantifiseringen 

gjør det mulig å konkurrere på tvers av tid og rom – mot utøvere og gamle rekorder som kan 

ha blitt satt årevis i forveien (Guttmann 2004: 15-54; Giulianotti 2005: 20-21). Alle disse 

kjennetegnene henger sammen med hverandre. Man kan ikke sette rekorder uten 

kvantifisering, og heller ikke uten å trene rasjonelt og spesialisert. Man kan ikke delta i et 

mesterskap uten en byråkratisk organisasjon som arrangerer det og har et nøytralt regelverk 
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for idretten. Nøytraliteten innebærer en likhet og rettferdighet for konkurransen. I tillegg er 

oppfatningen om en kvantifisert, rekordjagende konkurranse trolig mer kompatibelt med et 

sekulært samfunn enn et samfunn hvor aktivitet drives av religiøse motiver (Guttmann 2004: 

55). 

Ser man nærmere på kjennetegnet likhet innebærer det som nevnt at man i prinsippet skal ha 

lik mulighet til å delta, og ha mest mulig like forutsetninger og forhold under konkurransen. 

Når hensikten med idrettsaktiviteten er for aktivitetens egenverdi, er det en sentral 

forutsetning av konkurransen er mest mulig lik og rettferdig. Likhetskjennetegnet inneholder 

på denne måten et begrep om Fair Play ved at ulikheten som oppstår i resultatene ikke skyldes 

utenforliggende faktorer: På denne måten blir konkurransen fair og ikke unfair (Guttmann 

2004: 26-36). 

3.1.2  Sivilisert samfunn – sivilisert idrett 

Norbert Elias er kjent for sin siviliseringsteori, og basert på denne utviklet han sammen med 

Eric Dunning begrepet om sportification av idretten. Hans figurative sosiologi innebærer at 

han ser på utviklingen av individer og samfunn som en lang prosess, og at samfunnsendringer 

er et resultat av aggregater av utilsiktede konsekvenser ved individuelle handlinger. På denne 

måten består samfunn av individer som er gjensidig avhengig av hverandre gjennom å bli født 

inn i en kollektivt skapt samfunnsstruktur - en samfunnsstruktur som man selv ikke var med 

på å utforme, men som utgjør en bestemt posisjon i tid og rom (Dunning 2010: 17-18).  

Siviliseringsteorien bygger på et stort empirisk materiale fra England, Tyskland og Frankrike 

fra middelalderen og frem til mellomkrigstiden. Først undersøkte Elias den sekulære 

overklassens forhold til sedvane og manerer, og hvordan dette forandret seg med tiden. 

Deretter rettet han søkelyset mot sosiale forandringer, og utviklingen av sosiale institusjoner 

og strukturer på vei mot dagens moderne stater (Dunning 2010: 18-19; Giulianotti 2005: 141). 

Fra renessansen og fremover ble, ifølge Elias, samfunnets sosiale standarder i større grad 

tydeliggjort og dypere internalisert i befolkningen. Terskelen for å føle skam og avsky ble 

hevet, noe som stilte nye krav til selvbeherskelse. Dette forandret folks adferd og syn på vold, 

kroppslige funksjoner, seksuell fremferd, bordmanerer og mellommenneskelig tiltaleform 

(Giulianotti 2005: 141). Dette skjedde samtidig med overgangen fra det klassiske 

føydalsamfunnet, til dannelsen av de moderne vesteuropeiske stater, slik vi kjenner dem i dag. 

Dette førte til flere store forandringer. Elias trekker frem blant annet at staten fikk monopol på 



26 
 

skattesystemet og legitim voldsbruk. Det ble økt differensiering blant samfunnsinstitusjonene, 

noe som samtidig førte til større gjensidig avhengighet mellom de. I tillegg økte 

sjanselikheten mellom klasser, kjønn og generasjoner, samt en generell økende velstand i 

befolkningen (Dunning 2010: 21). England på 1800-tallet ble et eksempel hvor maktkamper 

ikke lenger ble utkjempet på slagmarken, men løst gjennom sivilisert parlamentarisk styre 

(Dunning 1999: 56).  

Dette la grunnlaget for det Elias kaller ”sportifiseringen av fritid”. Middelklassen hadde fått 

mer fritid, og sportifiseringen av fritiden var det nye samfunnets løsning på å tilfredsstille 

emosjonell begeistring gjennom aktivitet og lek, samtidig som man utviste fysisk og sosial 

selvbeherskelse. Den nye formen for sport innebar nemlig at man fulgte etablerte regler og 

konvensjoner i selve konkurransen, som gjorde at konkurransen foregikk innenfor relativt 

kontrollerte former. Dette speilet samfunnets voksende avsmak for vold (Giulianotti 2005: 

142-143). Denne formen for regelbasert sport hadde nære paralleller til parlamentariske regler 

og dannelsen av politiske partier (Dunning 1999: 57). I den engelske sporten ble aktivitetens 

egenverdi satt i fokus, og man satte pris på prestasjoner gjennom rettferdig konkurranse 

(Dunning 1999: 74). De britiske kostskolene var stort sett forbeholdt overklassen, og hadde 

dermed en grad av autonomi i forhold til det øvrige britiske samfunnet. Det var en arena for 

nytenkning, og den nye formen for engelsk sport fikk lov å utfolde seg her. 

Idrettskonkurransene på disse eliteskolene hadde en siviliserende funksjon, hvor 

selvbeherskelse og sosial orden ble promotert. Regler for rettferdighet og høvelighet, Fair 

Play, ble etablert (Giulianotti 2005: 144). 

Både Guttmann og Elias og Dunnings teorier illustrerer på en nyttig måte hvordan en kan se 

på relasjonen mellom utviklingen av individuell adferd, moderne samfunn og den moderne 

idrett, og videre relatere det til et begrep om Fair Play. I begge tilfeller utøver Fair Play en 

funksjon som bygger på noen overliggende verdier og prinsipper som er kjennetegnende for 

utviklingen av det moderne samfunnet. Fair Play kan på denne måten ses på som et begrep 

som bygger på verdier på makronivå, og som motiverer individuell handling på mikronivå. 

Dette er et skitt på veien på en mer tydelig forståelse av begrepet. 
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3.2 Hva er Fair Play? 
Men fremdeles er Fair Play-begrepet abstrakt. I denne delen skal jeg derfor forsøke å 

konkretisere selve begrepet mer. Dette gjør jeg ved å diskutere begrepets opphav, og hvilke 

idrettsosiologiske diskusjoner som omkretser bruken av begrepet. Dette knyttes opp mot 

fotballforbundets bruk av Fair Play-begrepet. 

3.2.1 Lek og konkurranse – prestasjon og dannelse 

Som jeg allerede har vært innom i siviliseringsteorien så har England fått mye av æren for 

utviklingen av den moderne idretten, og det var også i britisk amatøridrett en gang på 

begynnelsen av 1700-tallet at Fair Play-begrepet dukket opp. Riktignok var amatøridretten en 

måte for overklassen å distingvere seg fra resten av befolkningen. Normen var at man ikke 

skulle ta aktiviteten for seriøst, og ikke tjene penger på den. Dermed var det urettferdig å 

konkurrere mot folk som ”trente” kroppen gjennom manuelt arbeid, fordi de kunne anses som 

profesjonelle som ikke utøvde sporten på gentleman-vis. Dermed ble overklassen knyttet til 

amatøridrett, og arbeiderklassen til profesjonell idrett. (Goksøyr 2008: 61. Wigglesworth 

2007: 73-79). Det var særlig på de britiske kostskolene at Fair Play-begrepet vokste frem. 

Amatørholdningen til å drive idrett var å gjøre det ”for sportens egen skyld”, og aktiviteten 

skulle utføres på en gentleman-aktig måte (Nilsson 1993: 79-80). Sport drevet etter de riktige 

prinsippene innebar fairness og sportsmanship, og ville gi ungdommen karakter og gode 

holdninger – dannelse, respekt for motstandere og lagånd (Goksøyr 2008: 60). På denne 

måten ble ikke Fair Play bare et begrep som innbar at man skulle følge idrettens regler, men 

også at man skulle utøve idretten på et særskilt vis, med en særskilt holdning og distanse til 

selve aktiviteten (Nilsson 1993: 79). Deltakerne måtte ikke bli så oppslukte av leken at de 

glemte at det faktisk var en lek. Utøvelsen måtte skje på en selvbehersket måte. Fair Play-

prinsippet utgjorde en rettesnor for idrettsutøvelsen som skapte en balanse mellom 

konkurranseinstinkt og lekenhet (Nilsson 1993: 80). 

Prestasjons- og dannelsesaspektet ved idretten blir ofte satt opp mot hverandre og er et 

gnisningspunkt i diskusjonen rundt Fair Play. I en slik debatt representerer Fair Play, slik 

begrepet utledes fra den britiske amatørsporten, en dannelsesteori hvor idretten først og fremst 

er en arena for moralsk utvikling. Ifølge dannelsesteoretikerne innehar idretten visse interne 

goder som kan realiseres gjennom praksis ved å følge visse kvalitetskrav og 

perfeksjonsstandarder som ligger i idretten selv. Eksempler på dette kan være å ha følelse av 
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godt samspill i laget, ha god teknikk, eller inneha en evne til å tape eller vinne med verdighet. 

Ved å realisere de interne godene kan man også realisere en moralsk karakter. Ved å følge 

idrettens perfeksjonsstandarder kan utøverne utvikle visse dyder, som å være rettferdig, lojal 

og vise innsatsvilje (Loland 2005: 95). 

Som et motargument poengteres det ofte at hensikten med konkurranseidrett tross alt er å 

vinne. Men hvor langt kan man egentlig strekke seg for å oppnå seier? I Fair Play-begrepet 

ligger det moralske og normative føringer for hva som akseptabelt og ikke. Dette kan sees på 

som problematisk. Prestasjonsteoretiske perspektiver definerer idretten som en 

prestasjonsarena hvor idrettens egenart er dyrkningen av fremskrittet og grensesprengingen. 

Som det olympiske mottoet lyder: citius, altius, fortius! (Loland 2005: 93)5. Gunter Gebauer 

foreslår å se på idretten som toneangivende for det Guy-Ernest Debord kaller la sociètè du 

spectacle: Et spetakkel som viser til oppsiktsvekkende prestasjoner og oppvisninger foran et 

publikum. I postmoderne samfunn har spetakkelet fått en mer dominerende posisjon, og 

fremstår som et sentralt, meningsskapende element. Gebauer ser i idretten en mulighet for det 

frie subjektet til å realisere sitt prestasjonspotensial gjennom de midler som er tilgjengelige. 

Med dette til grunn er Gebauer kritisk til en etisk tekning rundt idrett, og mener at det er feil å 

vurdere idrett etter en eller annen form for teoretisk moral. Mennesket er et 

grenseoverskridende vesen og konkurranseidretten er den best egnede arenaen for å kultivere 

grensesprengningen som verdi (Loland 2005: 93-94). Dermed blir det feil å trekke inn et 

begrep som Fair Play i idretten, fordi det kommer i veien for denne transgressive verdien. 

Robert Simon viser til James W. Keating som mener at sportsmanship og Fair Play ikke er to 

sammenfallende begreper. Han skiller mellom disse ved å differensiere mellom ”sport” 

(sports) og ”idrett” (athletics). For han er sport en type aktivitet hvor målet er å ha det gøy og 

å glede seg. En aktivitet som kjennetegnes ved moderasjon og sjenerøsitet. Idrett, på den 

andre siden, er hovedsakelig en konkurransedrevet aktivitet hvor seier er konkurransens mål, 

og den karakteriseres av dedikasjon, oppofring og intensitet. Keating mener at sportsmanship 

er en form for holdning som promoterer sport:«Its purpose is to protect and cultivate the 

festive mood proper to an activity whose primary purpose is pleasant diversion, amusement 

and joy» (Simon 1991:39). Fair Play handler først og fremst om å respektere 

idrettskonkurransens regler. Siden idrettskonkurransens hensikt er å avgjøre hvem som utfører 

konkurransen best forutsetter Fair Play at utøverne ikke intensjonelt omgår reglene for å få en 

                                                 
5 Citius, altius, fortius – raskere, høyere, sterkere. 
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fordel i konkurransen. For Keating innebærer Fair Play at seierherren skal vinne på en ærlig 

og redelig måte (Simon 1991: 40). Men i dette skillet mener Keating at det hviler et paradoks 

når man innfører sportsmanship-holdninger i en idrettskonkurranse: «The strange paradox of 

sportsmanship as applied to athletics is that it asks the athlete, locked in a deadly serious and 

emotionally charged situation, to act outwardly as if he was engaged in some pleasant 

diversion» (Simon 1991: 39). 

3.2.2 Et moralsk normsystem 

Den norske idrettsfilosofen Sigmund Loland vil nok i beste fall si at Keatings begrep om Fair 

Play er mangelfullt og smalt. For selv om definisjonen innebærer å følge idrettens nedskrevne 

regler, sier den ingenting om idrettens uskrevne normer. I sin doktoravhandling fra 1989 

bygger Loland møysommelig opp en teori om Fair Play som idrettens fullendte moralske 

normsystem. 

I avhandlingen skiller han mellom formell Fair Play og uformell Fair Play. Formell Fair Play 

omhandler idrettskonkurransens konstituerte regelverk. Disse reglene definerer målet med 

konkurransen og hvilke midler som er tillatte for å nå dette målet. Samtidig er disse 

konstitutive reglene åpne for fortolkninger, og for at konkurransen derfor skal være mulig er 

det et behov for noen felles normer for hvordan reglene skal fortolkes. Disse normene, hevder 

Loland, er basert på en konsensus mellom to parter, som begge er klar over konsensusen, og 

som kommuniserer dette gjennom sine ekspressive handlinger. Dette settet med felles 

fortolkningsnormer for det sportsspesifikke målet blant en gruppe utøvere er det Loland kaller 

etoset for den spesielle idretten. Formell Fair Play foreskriver dermed konformitet til idrettens 

konstituerte regler og henviser med det til hva som er moralsk riktig og rettferdig i idretten 

(Loland 2002: 1-16). 

Med dette som utgangspunkt, og basert på John Rawls A Theory of Justice, artikulerer Loland 

et knippe normer for ”moralsk riktig” adferd i idrettskonkurranser, med en forståelse 

”moralsk riktig” som noe som har med rettferdighet - fairness and justice - å gjøre (Loland 

2002: 103). Disse normene kan oppsummeres i rettferdighetsnorm 1: 

«Parter som frivillig deltar i idrettskonkurranser bør handle i samsvar med konkurransens 

delte etos, hvis etoset er rettferdig, altså hvis: 
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• deltakerne er gitt like muligheter til å prestere ved å eliminere eller kompensere for 

betydelige ulikheter som konkurransen ikke kan påvirke på noen signifikant måte, og 

derfor heller ikke kan holdes ansvarlige for; 

• idrettslige prestasjoner fortolkes basert på talent og individuell innsats, og 

prestasjonene overholder den grunnleggende normen om ikke å utsette andre eller seg 

selv for unødvendig skade; 

• ulik behandling i fordelingen av fordeler er rimelig i samsvar med den faktiske 

ulikheten i idrettsprestasjonen, og at ulik behandling når det gjelder eliminering eller 

kompensering for fordeler gitt gjennom regelbrudd er i rimelig samsvar med den 

faktiske ulikheten som har oppstått som følge av regelbruddet (egen oversettelse - 

Loland 2002: 105)». 

Uformell Fair Play er koblet sammen med de holdninger og krav som stilles om respekt for 

motstandere, dommere og idretten i seg selv. Dette henger sammen med hva som gjør 

idrettskonkurranser til moralsk gode, og hvilke normer som skal ligge til grunn for god 

konkurranse (Loland 2002: 1-16). I en diskusjon om dette ligger både den amatørske 

gentleman-ideologien (samt andre ikke-instrumentale6 holdninger til idrettskonkurransen som 

vektlegger lek-aspektet ved aktiviteten), men også kritikere til slike perspektiver som heller 

ser på idrettskonkurransen som en type arbeid som gir næring til individualisme og egoisme 

som resulterer i fremmedgjørende praksiser (Loand 2002: 107-108). Etter en overveiing av de 

ulike synspunktene lager Loland et sett med normer (play norms) som kan oppsummeres som 

spillnorm 2: 

«Parter som frivillig deltar i idrettskonkurranser bør handle slik at alle parter involvert i størst 

mulig grad får sine intensjonelle mål for konkurransen realisert gjennom å; 

• realisere en norm hvor deltakerne i størst mulig grad spiller for å vinne (i samsvar med 

et felles, rettferdig etos); 

• i størst mulig grad realisere en matching av deltakere med likt styrkeforhold og 

prestasjonspotensial (egen oversettelse – Loland 2002: 141)». 

Loland mener at rettferdighetsnorm 1 og spillnorm 2 sammen konstituerer et moralsk 

normsystem for idrettskonkurranser. De tilfredsstiller kravene om klarhet, enkelhet, 
                                                 
6 Ikke-instrumental i den forstand at det ikke er oppnåelse idrettskonkurransens hovedmål som er det viktigste 
ved aktiviteten, men selve aktiviteten i seg selv, hvor verdien i sporten trer frem gjennom utøvelse av 
aktiviteten. 
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fullstendighet og intern konsistens, i tillegg til at de henger sammen med menneskers 

generelle first order moral beliefs 7. Sammen uttrykker de det han forstår som kjerneverdien 

og det moralske målet med idrett. For mens rettferdighetsnorm 1 skaper et forutsigbart 

rammeverk for idrettskonkurransen, skaper spillnorm 2 en mulighet for utfoldelse og 

uforutsigbarhet innenfor dette rammeverket (Loland 2002:143-148). Erfaringen med denne 

uforutsigbarheten er noe av det som gjør idrett så fascinerende og appellerende - «the sweet 

tension of uncertanty of outcome» (Loland 2002: 149). Loland (2002: 149) mener at 

erfaringen og spenningen knyttet til denne usikkerheten kan fungere som en moralsk verdi og 

mål med idretten i seg selv, og han mener at hvis idrett utføres i henhold til hans Fair Play-

normer innehar idrett et særskilt potensial for å skape en arena for menneskelig 

oppblomstring, som en av flere praksiser hvor man kan konstituere det gode liv. 

3.2.3 Norges Fotballforbunds syn på Fair Play 

Etter å ha gått gjennom NFFs ulike rapporter og brosjyrer som nevner Fair Play fremstår 

begrepet ved første øyekast som utydelig, spesielt sett i lys av det begrepshistoriske materialet 

jeg har diskutert over. De skriver at det handler om respekt, likeverd, trygghet og glede. At 

man skaper trygge rammer rundt aktiviteten gjennom å vise gode holdninger både på og 

utenfor banen. I NFFs handlingsplan (NFF 2012a: 5) omtales Fair Play som «… 

samlebegrepet for vårt verdiarbeid. Fair Play handler om overordnede verdier, hvordan vi 

behandler om omgås andre mennesker, symbolisert gjennom Fair Play-hilsen på 

fotballbanen». For meg oppfattes dette som diffust og ukonkret. 

 I den store barne- og ungdomsfotballboka (NFF 2012d: 17-27) redegjør NFF begrepet på en 

mer konkret måte. Der kommer det frem at Fair Play er én av tre grunnpilarer i NFFs 

verdigrunnlag. De to andre er fotball for alle, og trygghet og mestring gir trivsel. NFFs 

verdigrunnlag bygger også Norges idrettsforbunds grunnverdier, hvor de skiller mellom 

aktivitetsverdiene; glede, helse, fellesskap og ærlighet, og organisasjonsverdiene; demokrati, 

lojalitet, likeverd og frivillighet (NIF2013b: 4). 

”Fotball for alle” innebærer grunntanken at alle er like mye verdt, og at alle barn skal ha like 

muligheter til å delta i fotballen. Dette krever to forhold: 1) At alle som har lyst til å spille 

                                                 
7 At det finnes noen grunnleggende moralske innsikter som vi tror sterk på, for eksempel at det er moralsk galt 
å skade andre mennesker for egen glede, eller at det er moralsk galt å lyve eller lure andre mennesker av rent 
egoistiske grunner (Loland 2002:36). 
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fotball i barne- og ungdomstiden skal ha et godt miljø, og 2) at klubben skal gi spillere 

muligheter til ulike ”løp” i klubben – både for dem som har lyst til å spille hele tiden, og for 

dem som har lyst til å være med, men som ikke vil bruke all fritid på fotballen (NFF 2012d: 

20). ”Trygghet og mestring gir trivsel” innebærer at trygghet er et sentralt element i det å 

trives. At barnet må føle trygghet både i relasjon til aktivitetene, lagkameratene og de voksne 

i idrettsmiljøet. Mestring handler om å få til noe. Å klare en oppgave, beherske en utfordring 

og nå et mål, enten alene eller i samspill med andre. Sammen gir trygghet og mestring trivsel 

(NFF 2012d: 23-24). 

Når det kommer til Fair Play skriver fotballforbundet at det er en norm - «… en konkret 

kjøreregel basert på de kjerneverdiene det norske samfunnet og idretten er bygd på» (NFF 

2012d: 25). De poengterer at Fair Play ikke bare er en kampanje og et mål i seg selv, men et 

virkemiddel som skal gjøre det enklere å skille mellom rett og galt. At målet alltid er å velge 

rett handling. Utgangspunktet for dette ligger i den gylne regelen: Gjør mot andre som du vil 

at andre skal gjøre mot deg. NFF skiller Fair Play-normen i to, mellom formell og uformell 

Fair Play. Formell: Følg reglene. Uformell: Gjør ditt beste (NFF 2012d: 25). 

Denne definisjonen av Fair Play er på mange måter en forenklet utgave av Lolands normer: 

”Følg reglene” - konformitet til fotballens konstituerte regler og henviser til hva som er 

moralsk riktig og rettferdig i idretten, jamfør rettferdighetsnorm 1. ”Gjør ditt beste” – de 

holdninger og krav som stilles om respekt for motstander, dommere og idretten i seg selv, 

jamfør spillnorm 2. Samtidig er dette en forenkling som åpner opp for et stort fortolknings- og 

handlingsrom. For hva vil det si å følge reglene? Og hvordan gjør man faktisk sitt beste? Man 

bryter jo reglene i fotball når man lager et frispark, men samtidig er frispark en akseptert del 

av spillet. Formelt sett er man en regelbryter hvis man kommer for sent inn i en takling, selv 

om man gjorde sitt ytterste og handlet i etter beste hensikt for å ta ballen. Følger en spiller 

reglene hvis han bevisst klarer å lure dommeren for å skaffe laget sitt fordeler? Gjør ikke 

denne spilleren sitt beste for å skaffe laget sitt fordeler, uten at det blir dømt i mot? 

I barne- og ungdomsfotballboka illustreres og løses problemet med et eksempel fra en 

småguttekamp: ”Mats” forteller om en situasjon hvor han fikk en løpepasning og havnet i 

duell med en forsvarsspiller. Mats var uheldig og tråkket på motstanderen slik at 

forsvarsspilleren fikk vondt. Han valgte å stoppe løpet og lot ballen gå ut over sidelinjen, selv 

om han var alene gjennom mot keeper. Utviste Mats Fair Play? Nei, verken formelt eller 

uformelt. Han brøt reglene ved å tråkke på motstanderen og han gjorde ikke sitt beste da han 
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stoppet og lot ballen trille vekk istedenfor å forsøke å score mål. Likevel handlet han riktig i 

henhold til den gylne regelen og kjerneverdiene likeverd og ærlighet. Fair Play-normen 

bygger på idrettens kjerneverdier, og kjerneverdiene er overordnet normen (NFF 2012d: 25-

26). Med andre ord så er kjerneverdiene forutsetninger for at Fair Play-normen skal eksistere. 

Fair Play-normen er handlingsnær, mens forutsetningene er på et abstrahert verdinivå. 

3.3 Et analytisk rammeverk 
Med dette til grunn kan jeg bygge et rammeverk for forståelsen av Fair Play. Verdipyramiden 

under viser hvordan verdisettene henger sammen med Fair Play i fotballforbundets forståelse 

av begrepet. Her har jeg tatt utgangspunkt i aktivitetsverdiene, og utelatt NFFs og NIFs 

organisasjonsverdier. Fair Play er altså én av tre elementer som utgjør NFFs aktivitetsverdier, 

trygghet, glede, respekt og likeverd (NFF 2012a: 7). Disse bygger igjen på NIFs 

aktivitetsverdier; glede, helse, fellesskap og ærlighet (NIF 2013b: 4). Utgangspunktet for alle 

disse verdiene er den gylne regel; ”gjør mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg”. 

 

Figur 1: Verdipyramiden i norsk fotball 

For den videre analysen kommer jeg til å skille mellom Fair Play-normen og Fair Play-

begrepet. Normen er den NFF fremstiller med formell og uformell Fair Play (NFF 2012d: 25). 

”Følg reglene” og ”Gjør ditt beste” er praksisnære adferdsnormer som først og fremst kan 

relateres til kamp- eller treningssituasjoner. Man kan altså si at disse befinner seg på 

mikronivå. Ved å sette likhetstegn mellom Fair Play-normene og Lolands normsystem, kan 

man si at disse Fair Play-normene inkorporerer både dannelsesrettede- og prestasjonsrettede 

teorier.  

Den gylne regel: 
«Gjør mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg» 

NIFs aktivitetsverdier: 
Glede, helse, fellesskap, ærlighet 

NFFs aktivitesverdier: 
Trygghet, glede, respekt, likeverd 

Fair Play 
«Følg reglene» 

«Gjør ditt beste» 

Trygghet + trivsel = 
mestring Fotball for alle 
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Som jeg viste med teoriene til Guttmann og Elias og Dunning blir Fair Play et begrep som 

bygger på noen overliggende makroverdier, som er tett tilknyttet den øvrige 

samfunnsutviklingen. Fair Play fungerer som et bindeledd mellom mikro- og makronivået ved 

å motivere til individuell handling som reflekteres i de overliggende verdiene. I en norsk 

kontekst er disse verdiene da aktivitetsverdiene til NIF og NFF, samt den gylne regel. På 

denne måten kan Fair Play også forsvares som et paraplybegrep for NFFs verdiarbeid. Når jeg 

videre i oppgaven omtaler Fair Play-begrepet, sikter jeg da til Fair Play i en bredere kontekst 

som tar høyde for både normen og aktivitetsverdiene. 

Fair Play-diamanten illustrerer skillet mellom de abstrakte aktivitetsverdiene som befinner seg 

på makronivå, og Fair Play-normen som befinner seg på et praksisnært mikronivå. 

Aktivitetsverdiene motiverer til handling gjennom Fair Play-normen. Handlingen reflekterer 

aktivitetsverdiene. Når jeg analyserer oppfattelsen av Fair Play hos mine informanter ser jeg 

de i forhold til denne diamanten. 

 

Figur 2: Fair Play-diamanten 

3.4 Oppsummering 
I dette kapittelet har jeg presentert to teorier som ser på idrettens utvikling i samspill med 

fremveksten av det moderne samfunn. Allen Guttmann baserer seg på et weberiansk 

rammeverk og identifiserer sju kjennetegn ved den moderne idrettens utvikling; 

sekularisering, likhet, spesialisering, rasjonalisering, byråkratisering, kvantifisering og jakt på 

rekorder. I en slik forståelse ligger Fair Play under likhetskjennetegnet hvor prinsippet er at 

man skal ha lik mulighet til å delta, og ha mest mulig like forutsetninger og forhold under 

Aktivitetsverdiene 
 Abstrakt - makronivå   

Reflekterer 

Fair Play-normen 
Praksisnært - mikronivå  

Motiverer 
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konkurransen. Dunning og Elias tar utgangspunkt i Elias’ siviliseringsteori og ser på den 

moderne idretten som et resultat av en historisk siviliseringsprosess. Sportifisering av fritid 

ble samfunnets løsning på å tilfredsstille emosjonell begeistring gjennom aktivitet og lek, 

samtidig som man utviste fysisk og sosial selvkontroll. Den engelske sporten fikk lov å 

utfolde seg på de britiske kostskolene, hvor idrettskonkurransen hadde en siviliserende 

funksjon og man etablerte Fair Play-regler for rettferdighet og høvelighet. I begge teoriene 

bygger Fair Play på noen overliggende verdier som er tett knyttet opp til 

samfunnsutviklingen. Fair Play fungerer som et bindeledd mellom mikro- og makronivået ved 

å motivere til individuell handling. 

I diskusjonen for å få en mer konkret forståelse av hva Fair Play er, forklarte jeg at det finnes 

et spenningsforhold ved idrettens relasjon til lek og konkurranse, prestasjon og dannelse. I et 

dannelsesteoretisk perspektiv er idretten først og fremst en arena for moralsk utvikling. Hvor 

idretten innehar visse interne goder som kan realiseres gjennom praksis ved å følge visse 

kvalitetskrav og perfeksjonsstandarder som ligger i idretten selv. På den andre siden har man 

prestasjonsteoretiske perspektiver som definerer idretten som en prestasjonsarena hvor 

idrettens egenart er dyrkningen av fremskrittet og grensesprengingen. Fra et slikt ståsted er 

Fair Play en hemsko for idrettens transgressive ideal.  

Jeg presenterer Sigmund Loland som laget et stort moralfilosofisk rammeverk hvor Fair Play 

fremstår som idrettens fullendte normsystem. I utledningen av dette tar han høyde for både 

dannelsesteori og prestasjonsteori. Han deler Fair Play i formell og uformell, hvor formell 

Fair Play omhandler konformitet til idrettens konstituerte regler og henviser til hva som er 

moralsk riktig og rettferdig i idretten. Uformell Fair Play rettes mot de holdninger og krav 

som stilles om respekt for motstandere, dommere og idretten i seg selv – det som gjør selve 

idrettskonkurransen til moralsk god. Vi har videre sett at Lolands formelle og uformelle Fair 

Play samsvarer godt med NFFs todeling av Fair Play-normen: ”Følg reglene – gjør ditt beste”, 

men samtidig er det den norm som åpner et stort fortolkningsrom. 

Til slutt har jeg vist hvordan Fair Play bygger på de grunnleggende aktivitetsverdiene til NIF 

og NFF, samt den gylne regel. Basert på teoriene og diskusjonen som er foretatt gjennom 

kapittelet bygger jeg til slutt et teoretisk rammeverk som tar høyde for både de abstrakte 

aktivitetsverdiene, og den praksisnære Fair Play-normen. Med dette skiller jeg mellom Fair 

Play-normen og det bredere Fair Play-begrepet. Rammeverket kaller jeg Fair Play-diamanten 

og brukes i den videre analysen. 
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4 Analyse av begrepet «Fair Play» 
Fair Play.. du kan tolke det på mange måter, men du kan ikke minimalisere det til ikke å bety noe. I verste fall da, så 

betyr det at du skal oppføre deg pent under fotballkampen… 

Sportslig leder, Frøy Fotball 

Dette første analysekapittelet kommer til å dreie seg om begrepet Fair Play, og søker å 

besvare del A i problemstillingen: Hvordan oppfattes Fair Play som begrep av ledere i 

klubborganisasjonene og trenere i ungdomsfotballen. Jeg gjør ingen forskjell i analysen 

mellom klubbledere og trenere, men den følgende utredningen baseres på de samlede svarene 

til alle som ble intervjuet. 

Denne analysen bygger på det rammeverket som ble laget i det forrige kapittelet. Jeg forsøker 

å få tak i de ulike måtene respondentene mine snakker om og oppfatter Fair Play på. Jeg 

starter kapittelet med å vise til hvordan svarene jeg fikk passer inn med Fair Play-diamanten. 

Deretter konstruerer jeg tre hovedkategorier som reflekterer respondentenes oppfattelse av 

Fair Play, og diskuterer innholdet i disse. Jeg ser også på hvordan brudd på Fair Play 

oppfattes innenfor disse kategoriene. Til slutt viser jeg hvordan respondentene opplever 

bredden som ligger i Fair Play-begrepet. 

4.1 Forhold til diamanten 
Da jeg lagde intervjuguiden tok jeg med et spørsmål om respondentene så på Fair Play som 

noe som først og fremst var tilknyttet fotballaktiviteten, eller om de så på Fair Play som noe 

større. Hensikten med dette var å undersøke hvordan respondentene oppfattet begrepet i 

forhold til nivåene i Fair Play-diamanten. Ut i fra egne erfaringer antok jeg at respondentene 

ville oppfatte Fair Play som noe som først og fremst var forbeholdt selve fotballaktiviteten, 

altså at det var praksisnært. Dette viste seg ikke å være en nøyaktig antagelse. Av de 20 

intervjuene jeg gjennomførte av det kun to personer som direkte svarte at de så på Fair Play 

som først og fremst er tilknyttet det som skjer på fotballbanen, enten på kamp eller på trening. 

På den andre siden var det heller ingen som så på Fair Play som bare et overliggende og 

abstrakt begrep. Den gjennomgående trenden var at intervjuobjektene kunne snakke om Fair 

Play ved å trekke frem visse generelle og overordnede holdninger og verdier, samtidig som de 

viste til praktiske og handlingsrettede Fair Play-eksempler fra kamp- eller treningssituasjoner. 
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Nei, jeg ser på det som noe større enn det ja, men det er klart at det er nyttig at fokuset kanskje blir lagt akkurat 
på den kampen. Men jeg synes at du skal tenke Fair Play egentlig hele tiden i fotballen jeg. Du skal representere 
klubben din utad, og uansett hvilken sammenheng du er i, så skal du ha det i bakhodet. 

Nestleder i Frøy Fotball 

Graden av abstraksjon varierte også. Mens noen holdt det innenfor klubbens verdi- og 

holdningsplan, trakk andre det opp på samfunnsnivå. 

Altså.. jeg holdt på å si, hele livet er jo Fair Play. Det handler jo om hvordan vi oppfører oss. At vi skal være fair. 
Det gjelder jo like mye foreldre. Altså, jeg har jo, hvis jeg har spillere som ikke oppfører seg skikkelig, så tar jeg de 
av banen. 

Vi driver med oppdragelse av ungene. Det blir jo.. altså alt flyter i hverandre. Altså, det vi driver med er jo 
holdningsskapende arbeid.  

Trener G16, Mars FK 

På denne måten reflekteres nivåene i Fair Play-diamanten gjennom intervjuene. I flere av dem 

virket respondentene bevisste på at det var en nivåforskjell i begrepet. I intervjuet med A-

lagstreneren i Thor FK snakket han omfattende og gjennomtenkt om begge nivåer, men hvor 

han selv uttalte at det var gjennom refleksjon i intervjusituasjonen at han dro kobling mellom 

de to. I utdraget under trekker han frem en rekke elementer på begge nivåer, som ofte også går 

igjen hos de andre respondentene. 

For meg så er Fair Play, det handler mye om respekt. Det handler om respekt for lagkameratene. Det handler om 
respekt for motstanderne. Det handler om respekt for dommerne. Det handler om de grunnleggende verdiene vi 
som mennesker har inn i idretten. Og hva slags måter man når målene sine på. Så det er et veldig vidt begrep, 
som omhandler gode grunnleggende verdier. Som jeg synes er essensielle og veldig viktige. Det gjør jeg. Og vi er 
veldig nøye på hvordan vi, på en måte, oppfører oss mot hverandre, i forhold til at vi skal ha respekt for 
hverandre. Vi skal behandle medspillere, og hverandre på en bra måte. Og vi skal ha et trygt miljø, som hver 
enkelt trives i. Og det jobber vi mye med. Gjennom samtaler.. ja, møter, men vi tar på en måte ikke opp begrepet 
Fair Play. Nei. Men det ligger jo under der, tenker jeg da.  

- Men tenker du at Fair Play først og fremst handler om det som skjer før, og på banen og etter kamp, eller ser du 
på det som noe større? 

I denne her konteksten så ser jeg på det som skjer her på.. hvordan man er når man er på dette her området. I 
trening i kamp. Hvordan man behandler hverandre når man er på dette her området. I denne her konteksten da. 
Jeg ser ikke på det som noe større enn det. 

- Men hva tenker du om å bruke idretten som en arena for å fremme sånne gode holdninger og verdier, et cetera? 

Ja, det er jo en fantastisk arena. Og det kan være en enormt holdningsskapende arena. For du møter, fotball og 
idrett er jo universelt. Det skal ikke gjøre noen forskjell om du er stor, liten, jente, gutt, tynn, feit.. skjønner du hva 
jeg mener? Vi er under samme paraply. Og det med å lære seg sånne verdier, altså likeverd, respekt for andre. Det 
er fantastisk gode holdninger som en kan skape i et idrettslag. Som på en måte en kan ta med seg ut. Så det blir 
på en måte en litt sånn oppdragende rolle en bør ha. Altså, vi ønsker jo at spillerne skal på en måte lære noe, ikke 
bare om fotball, men om livet og om holdninger og.. noe større enn kun fotball da.  

- Men på en sånn måte så blir vel Fair Play noe større igjen? 

Ja, ikke sant. Da blir det jo noe større igjen. Absolutt. Det gjør det. Men det viser jo hvor lite vi har satt det i 
system egentlig, ikke sant. Når vi har denne her samtalen, så begynner jeg å reflektere over det, hva det egentlig 
er for noe, og hva som ligger under det da. 

A-lagstrener, Mars FK 
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Dette utdraget illustrerer på mange måter en stor del av spekteret av meningsinnholdet 

respondentene putter i Fair Play-begrepet. Ut i fra intervjuene har jeg konstruert tre 

hovedkategorier som Fair Play-oppfatningene kan plasseres i: Fair Play som folkeskikk; - som 

rettferdighet og som miljøbygger. Disse kategoriene er delvis sammenfallende, samtidig som 

de har sine særegne trekk. Derfor skilles de fra hverandre av analytiske grunner. 

4.2 Fair Play som folkeskikk 
De hyppigste svarene jeg fikk var at Fair Play handlet om god oppførsel. At spillere skal 

opptre på en ”skikkelig måte”, vise omtanke for hverandre, og respektere medspillere, 

motspillere, trenere og dommere. Det dreier seg om å vise respektabel adferd som bygger på 

aktivitetsverdier som glede, respekt og likeverd. Dermed er dette en oppfatning hvor det vises 

til de verdiene som Fair Play bygger på, men ikke Fair Play-normen i seg selv, slik den er 

initiert fra NFF. 

Her kan man trekke paralleller til både til Elias siviliseringsteori hvor Fair Play er knyttet opp 

mot høvelig adferd, og man kan se i retning av dannelsesaspektet ved Fair Play som ble brukt 

i den engelske amatøridretten. Mange av respondentene med denne Fair Play-oppfatningen 

underla begrepet til en annet velkjent og særnorsk paraplybetegnelse; folkeskikk. 

Altså, Fair Play er jo egentlig god gammeldags folkeskikk. Det ligger i… at du skal være.. oppføre deg greit. Du 
liker ikke å bli gjort stygge ting med selv, og da gjør du det ikke med en annen. 

Og det er gjerne et annet ord for… et litt mer fengende ord enn vanlig god, norsk folkeskikk. Å være grei, snill og 
respektere. 

J14-trener, Fortuna FK 

I denne sammenhengen ble også Fair Play-hilsen dratt inn som en positiv bidragsyter. Det at 

man fysisk må ta motspilleren i hånden før og etter kamp ble trukket frem som et tegn på 

gjensidig respekt og god folkeskikk.  

Som fotballspiller på et fotballag er man også en del av en helhet; både en del av laget og en 

del av klubben. Både klubbledere og trenere var opptatt av at det var viktig for både spillere 

og trenere at man viste god folkeskikk fordi de representerer noe mer enn seg selv når de 

reiste i regi av klubben. Også foreldre på sidelinjen representerte til en grad klubben de heiet 

på, og det ble poengtert at folkeskikknormen var like gjeldene for dem. 

Det er jo ikke bare det at det blir målt på hvor mange gule kort Frøy har fått, og hvor mange røde kort Frøy har 
fått. Det er jo ikke bare sånne ting. Det går jo litt på hvordan blir vi oppfattet når du kommer ut til Frøy for å spille 
fotball. Står den en gjeng med gale foreldre her og roper stygge ting til dommere og motstander, eller klapper de 
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like mye.. Det er klart de lager styr og leven, men klapper de like mye til motstanderne som de gjør til de andre. 
Det er sånne ting det handler om også. Du skal jo ha en fin opplevelse av å komme hit. Selv om du taper 5-0, så 
var det ganske fint å være der likevel. "Det var ingen som sa noe galt til oss. Og de takker for kampen og ønsket 
oss velkommen og..". 

J14-trener, Frøy Fotball 

På denne måten blir også fellesskapsverdien trukket inn i Fair Play-begrepet ved at man viser 

god folkeskikk i klubb- og lagfellesskapet. Et annet aspekt tilknyttet dette perspektivet som 

flere av informantene var opptatt av, var at spillerne, særlig de i de eldre årsklassene, ofte ble 

sett på som forbilder for de yngre medlemmene i klubben. Med mye aktivitet på banene dagen 

lang fikk dermed de eldre spillerne et ansvar i forhold til hvordan de oppførte seg på banen 

under kamp, men også ovenfor omgivelsene i hverdagen ellers - at de viste god folkeskikk og 

Fair Play for de yngre ungene i klubben. 

… her har du jo det med holdninger, det med vanlig folkeskikk. Det med.. hvordan vi opptrer som lag og 
enkeltindivid oppi det her. Og vi må huske på det, hvertfall når man kommer opp i ungdomsklassen, så har du 
noen under deg som kanskje ser opp til deg som et forbilde. Og da er det viktig at du gjennomfører dette her. Ikke 
bare på banen, men også utenfor til daglig. 

Klubbleder, Thor FK. 

Denne måten å tenke Fair Play på, altså ved å fremstå som gode forbilder gjennom å vise god 

folkeskikk, gjenspeiles også i funksjonen enkelte av respondentene gav Fair Play. Nemlig at 

Fair Play har en oppdragende hensikt, som strekker seg bredere enn fotballbanen. Dermed er 

det også viktig for trenerne å være bevisste og jobbe konsekvent med Fair Play, ettersom de 

både er forbilder for spillerne sine, og ansvarlige for ”å innprente” begrepets innhold i 

spillergruppen.  

Det handler om at vi skal skape gangs mennesker. Det er den, litt sånn oppdragerrollen altså, der vi sammen med 
skolen og foreldre, skal skape noen som fungerer sosial sammen, og tar ansvar, viser hverandre respekt da… 

… Det handler mye mer om at man ikke skal mobbe, ikke skal være ufine mot hverandre. At den personen som du 
spiller på lag med, den må du faktisk også behandle pent på skolen. For eller kommer vedkommende som et 
skjelvende løv på trening eller kampen, og kan ikke bidra på laget. 

Klubbleder, Balder FK. 

4.2.1 Verbale og fysiske Fair Play-brudd 

Intervjuene belyste at det som oftest var enklest å sette fingeren på hva Fair Play er i 

situasjoner hvor Fair Play var fraværende. Altså, hvor det var brudd på Fair Play. Dermed ble 

det interessant å undersøke hva respondentene anså som brudd. 

To former for brudd ble ofte trukket frem; verbale og fysiske brudd. Dette er to typer som ofte 

forekommer i samme situasjon, men ikke nødvendigvis. Verbale brudd skjer i form av 
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kjefting, bruk av ukvemsord og hets, da først og fremst rettet mot motstandere eller dommer. 

Slike brudd anså trenerne som enkle å ta tak i når de hørte det, men at det kunne være vrient å 

plukke opp den mer skjulte ordvekslingen som foregår mellom spillere når ballen befinner seg 

på et annet sted på banen. 

Brudd på Fair Play, det er hvis de kommer med stygge uttalelser, kaller hverandre for noe negativt. Stygt spill. 
Sånne ting, enkelt og greit. Vi spilte en kamp mot et ******-lag her på søndag. Det eneste jentene snakket om 
etterpå det var dette her forferdelige spillet og stygge munnbruken og. De hadde kalt spillerne våre for både 
fiskepuddinger og forskjellig sånt (latter). 

Oppkvinne J14, Jupiter FK 

Ved fysiske brudd viste informantene til eksempler med nedsparking av motspillere, stygge 

taklinger og generell hissig og aggressiv oppførsel. Begge formene for brudd faller inn under 

kategorien ”Fair Play som folkeskikk”. Handlingen, altså bruddet, er en konsekvens at man 

ikke følger god folkeskikk. Dermed reflekterer heller ikke handlingen de aktivitetsverdiene 

som Fair Play-normen bygger på, jamfør Fair Play-diamanten. 

Samtidig kunne den fysiske formen for brudd være vanskeligere å utpeke. Flere gjorde et 

poeng ut av det skulle være lov å trykke til i duellene, og at det noen ganger kunne ende med 

et gult kort, uten at det nødvendigvis var et brudd på Fair Play. Derfor mente enkelte at 

kortstatistikk8  ikke var et godt mål på Fair Play. 

Kampen i gang, så tenker jeg at hardt, men fair. Det er... og det er, altså mine spillere... jeg tillater de å trøkke til, 
men er vi uheldige, og der er vi opplærte, og det gjør vi på trening og, da er det bort og si sorry. 

Så jeg tenker at Fair Play er at vi oppfører oss skikkelig på fotballbanen, både når vi kommer, underveis og etterpå.  

G16-trener, Mars FK 

Det treneren til Mars FK sier her er at spillerne hans kan bryte de konstituerte reglene for 

fotballspillet, og med det formell Fair Play, uten at de nødvendigvis handler moralsk galt. 

Dermed oppfatter han det ikke som et brudd på Fair Play. Med det oppstår det en gråsone i 

fortolkningene om hva som er brudd og ikke, hvor noen aksepterer mer enn andre. 

I utdragene over tar respondentene utgangspunkt i spillerne sine, men som vist tidligere i 

kapittelet anså de fleste at Fair Play også er noe som angår både spillere og trenere, særlig i 

forhold til å oppføre seg skikkelig og opptre med god folkeskikk. Når det kommer til Fair 

Play-brudd fra trenere og foreldre dreier det seg stort sett om verbale brudd. Hos Mars FK 

trakk de frem et eksempel med en bestefar som ikke klarte å oppføre seg på sidelinjen: 

                                                 
8 Statistikk over gule og røde kort. Rapporteres inn til fotballkretsen. 
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Vi hadde jo en som.. "det er bare to på dette laget som har noe på en fotballbane å gjøre", sa han. Så begynte vi å 
gå bort og gi han en sånn foreldrevettregel. Men næh "trengte ikke fortelle han noe, for han hadde vært med i 
fotball i 15 år". Han hadde sånn kontroll på dette her. Men "Jo, det er jo barneidrett dette her. Det er ikke noe 
elitelag som spiller". "Jo, men nå måtte vi begynne å satse på de beste og topping, alt dette". "Jo, men det er ikke 
filosofien vår. Vi skal ha med flest mulig lengst mulig. Jeg tror ikke det er noen her som..." Vi trengte ikke å 
diskutere med han, men da sa vi bare til han etter kampen… Vi skjønte at vi ikke kunne stå og krangle på 
sidelinjen. Da kommer du ikke lenger. Så da lot vi ballen ligge død. Så gikk vi bort etter kampen etter kampen og 
sa til han at vi ønsker ikke å... Vi ønsker engasjement, men ikke negativt mot spillere som slår en feilpasning og 
sånne ting. Så bare.. det her var en bestefar. Så ringte jeg til faren til denne guttungen da. Og sa at han må ta en 
prat med han, for det skjedde to ganger på et par dager. Så sa jeg at hvis han ikke klarer å holde seg (uklart) så må 
vi dessverre bortvise han fra kampene. Vi kan ikke ha det sånn. Etter det så har han oppført seg ganske greit. Han 
har vært hakket roligere og småmumler for seg selv da. Men det er jo greit, så lenge det ikke går utover de som er 
på banen. Men du må ta tak i det. Skulle gjerne... ikke der og da, men ta det etter kampen. Når alt har roet seg. Å 
begynne å krangle midt under en kamp, da utarter det seg gjerne og så blir tull av hele greia. Tar det når han har 
roet seg. Og ta det i en folkelig tone. At det ikke blir sånn å stå og skrike og hoie og diskutere og... det er jo bare å 
forklare de, og gjerne ta en telefon til dem.. (uklart). Vi ønsker å ha gode rammer rundt kampene, og sånne ting 
som det her. 

Leder Fair Play-utvalget, Mars FK 

4.3 Fair Play som rettferdighet 
En annen distinkt oppfattelse av Fair Play, som er nært beslektet med oppfattelsen av Fair 

Play som folkeskikk, er å knytte Fair Play opp til et begrep om rettferdighet, eller som flere 

vektla: «At det ikke er urettferdig». Bruken av rettferdighetsbegrepet ble ofte knyttet sammen 

med flere av folkeskikkelementene, som å oppføre seg skikkelig og vise en god innstilling til 

fotballaktiviteten (”Gjør ditt beste”). Spillerne viser rettferdighet ved å følge regelverket og 

ikke forsøke å jukse eller gjøre skitne triks uten at dommeren ser det. I dette ligger det at 

spillerne følger formell Fair Play. Dette er med andre ord en oppfatning som ligger nære den 

praksisnære Fair Play-normen, jamfør Fair Play-diamanten.  

Enkelte av respondentene la også vekt på at rettferdigheten ikke bare lå i selve 

fotballaktiviteten, men i etterstrebelse av like rammebetingelser for selve fotballaktiviteten, da 

spesielt knyttet opp mot kampavvikling i form av å konkurrere på like vilkår. Flere av 

respondentene var opptatt av at klubben skulle være en trivelig plass å komme til for 

dommere og motstandere, men to klubber gjorde mer ut av dette poenget enn andre. I både 

Alfa og Beta er store fotballkretser med lang reiseavstand for mange klubber, og både i Mars 

FK (Alfa) og Frøy Fotball (Beta) var det viktig at motstanderlag som har reist langt til kamp 

skulle få en så god oppladning som mulig når de ankom klubbanlegget.  

Det er like mye det som foregår før og etter. Også litt i rammene som klubben legger rundt det og. Det at vi tar i 
mot klubben som kommer på besøk på en ordentlig måte. 

Sånn som i helga nå, så hadde vi ****** her. Og da har jo de tatt buss siden halv åtte om morgenen. Da bød vi 
dem på frokost i klubbhuset. Så fikk de frokost og sånn, spillere, trenere, lagledere og alle sammen. Og det.. og 
dem gjør akkurat det samme oppi der. Dem gir jo tilbud til motstander som kommer helt oppi der for å spille, 
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tilbud om kveldsmat etter kampen. Det er på en måte en.. det kaller jeg Fair Play. At det er sånn.. litt det som 
foregår utenfor banen og.  

Trener J14, Frøy Fotball 

I dette ligger en utjevning av rammebetingelsene før og etter selve fotballkampen. Ulikhetene 

mellom lagene som konkurrerer må ligge i lagenes individuelle og kollektive tekniske og 

taktiske ferdigheter, men at rammebetingelsene for selve fotballkampen må være like. 

Fotballag som reiser tre-fire timer for å spille bortekamp påføres en betydelig ulempe i 

forhold til forberedelsene til kampen, som igjen går utover muligheten for å levere en best 

mulig prestasjon. Her kan man trekke sammenligninger med både Allen Guttmann og 

Sigmund Loland. Hos Guttmann var Fair Play innlemmet i kjennetegnet likhet ved 

konkurransen, hvor deltakerne både skulle ha lik mulighet til å delta, og at forutsetningene og 

forholdene under konkurransen skal være like for alle deltakerne (Guttman 2004: 26). I 

forhold til Loland står denne formen for Fair Play som rettferdighet med store likheter i 

forhold til rettferdighetsnorm 1, og forutsetningen om at deltakerne skal gis like muligheter til 

å prestere ved å eliminere eller kompensere for betydelige ulikheter som konkurransen ikke 

kan påvirke på noen signifikant måte, og derfor heller ikke kan holdes ansvarlige for (Loland 

2002: 105). Geografi og reiseavstand får man ikke gjort noe med, men i Mars FK og Frøy 

Fotball mener de altså at det er Fair Play å by motstandere som kommer langveisfra på litt 

ekstra oppvartning, for å jevne ut forskjellene som ligger i reisevei og mulighet for 

kampforberedelser. Dette gir bortelaget en likere mulighet til å prestere som hjemmelaget har. 

Dette gjøres fordi det er rettferdig. 

4.3.1 Intensjonelle regelbrudd 

Beskrivelsene av brudd på Fair Play som folkeskikk var tett knyttet opp mot brudd på 

folkeskikk. Som nevnt tidligere opplevdes det ikke nødvendigvis som et brudd på Fair Play 

selv om spilleren kunne lage et frispark og pådra seg et gult kort for taklingen. Slike ting kan 

skje i fotball. Men ved et brudd på Fair Play som rettferdighet gjorde respondentene forskjell 

mellom tvilstilfellene og når det var åpenbart at spilleren forsøkte å lure seg til en fordel, for 

eksempel gjennom å holde motspilleren i drakta eller ta i bruk andre tjuvtriks som skjules for 

dommeren. «Bevisste handlinger som går utover regelverket. Det er klart du kan være 

uheldig i en takling, men er det bevisst, så er det noe annet», som klubblederen i Thor FK 

oppsummerte det. I en slik oppfattelse ligger Fair Play-bruddet nære normen om formell Fair 

Play – ”Følg reglene”. 
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4.4 Fair Play som miljøbygger 
Selv om den tredje kategorien inneholder flere elementer fra de to foregående, skiller den seg 

ut med sin pragmatiske form. Her er Fair Play et begrep, men også et verktøy som brukes for 

å skape et bedre sosialt miljø på lagene og i klubben. Som i folkeskikk-kategorien snakker da 

informantene også her ikke direkte om Fair Play-normen, men om verdiforutsetningene for 

Fair Play. I følge informantene som trakk frem denne oppfattelsen har dette synet på Fair Play 

flere konkrete fordeler: Det skaper en sterkere klubbtilhørighet, det bidrar til å hindre frafall, 

og det skaper bedre forutsetninger for at spillerne og lagene skal levere gode prestasjoner ute 

på banen. 

Kjernen i denne Fair Play-betegnelsen er at fotballen skal være en lystbetont aktivitet, hvor 

spillerne skal trives i et trygt sosialt miljø. Dette samsvarer godt med Seippels forskning 

(2002: 49) som viser at trivsel og glede oppgis som den vanligste grunnen til å drive idrett. 

Dette er trenden hos både gutter og jenter, på både høyt og lavt prestasjonsnivå. At idretten er 

en arena hvor aktører kommer sammen og skaper relasjoner seg i mellom, som igjen kan 

bidra til etablering av sosiale nettverk, grupper og fellesskap.  

I dette Fair Play-synet lå det åpenbart for informantene at man måtte oppføre seg skikkelig, 

altså vise god folkeskikk, ovenfor lagkameratene sine og de andre i klubbens omgivelser. Et 

annet vesentlig poeng som kom frem var å sørge for at alle skulle ”bli sett”, slik at de kunne 

føle seg som en del av fellesskapet. 

Altså Fair Play da er altså at du skal vise omtanke for hverandre, og se alle. Det er det som jeg synes er viktig. 

… jeg tenker på det å si hei på trening, det handler om dette å se alle. For det, jeg synes det er spesielt viktig, 
faktisk fra dem er små. Fordi det kommer mange der som ikke er så gode til å spille fotball. Og da blir de på en 
måte litt satt litt utafor. Så derfor synes jeg det er veldig viktig at alle blir sett, og at det dem føler at dem har en 
klubbtilhørighet. 

Fair Play-ansvarlig, Fortuna FK 

Fremstillingen går i den retning at en sterk klubbtilhørighet gir videre insentiver til å oppføre 

seg skikkelig og vise god folkeskikk. Spillerne fremstår som bedre forbilder, og klubbmiljøet 

føles tryggere og trivselsfaktoren stigere ytterligere. Det blir en selvforsterkende mekanisme.  

En annen positiv effekt av dette som ble trukket frem var at et godt miljø bidrar til å hindre 

frafall. Ungdomsfotballen i Norge er preget av stort frafall. Tall fra idrettsregisteringen viser 

at i 2011 gikk antallet aktive guttespillere ned fra 111 277 i barnefotballen, til 70 116 i 

ungdomsfotballen, til bare 21 690 aktive i seniorfotballen. På jentesiden er tendensen enda 
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sterkere: Fra 50 631 i barnefotballen, 33 681 i ungdomsfotballen og kun 5631 i senioralder 

(NFF 2012b: 63). 

Jupiter FK er en forholdsvis liten klubb fra en liten bygd. Her er de avhengige av å hindre 

frafallet for å kunne opprettholde et tilfredsstillende tilbud på de ulike årskullene. Fordelen 

med at de er en liten klubb ligger i at alle kjenner hverandre, og at klubbtilhørigheten er sterk. 

Altså mange tenker Fair Play - at det er motstanderlag, men det går like mye på medspillere. Og for å lage et 
klubbmiljø så må en ha Fair Play. Hvis en da behandler kompisene dine med, ja si en tilbakemelding som ikke er 
konstruktiv, men at den er sånn "Å du er så forbanna dårlig", eller den typen. Da slutter vedkommende etter 
kanskje én dag. 

Det jeg er mest opptatt av er medspillere og klubbmiljøet. Å behandle folk med respekt på treningene og sånne 
ting. For det er da... vi hindrer folk til ikke å slutte med fotball. Det er da at folk er ferdig på skolen og sier "Oh yes. 
Når er det en og en halv time til trening". De gleder seg til å komme på trening for der er venninna, der er 
kompisen. Og jeg tror at det er på en måte, at folk blir behandlet på en god måte, det gjør at de trives. Da er det 
kjekt å være trener. Da er det kjekt å være oppmann. Og da beholder du alle rundt et lag. Så synes jeg det er kjekt 
å se at folk kanskje... taper en kamp, men tar.. er skuffa, men faktisk tar det med... lærer å tape litt. Det har de 
godt av. 

Spillerutvikler, Jupiter FK 

4.4.1 Brudd på interne, sosiale forhold 

Den siste formen for brudd som ble trukket frem samsvarer med miljøskaperperspektivet, og 

dreier seg om de interne, sosiale forholdene i laget. Her ser man igjen elementer fra de to 

andre bruddtypene, som kjefting på egne lagkamerater og stygge taklinger på trening. 

Hovedpoenget er at oppførsel som er ødeleggende for lag- og klubbmiljøet sees på som et 

brudd på Fair Play. 

Det som.. i en sånn gruppe, hvis noen blir utestengt. Hvis vi ser utestengelse. Det er noe vi slår knallhardt ned på. 
For vi er et lag. Hvis noen kjører en hard takling på noen, og den som blir taklet kjefter på den andre, sånn som 
ofte spillere gjør. Det tolererer vi utgangspunktet. Det er greit, for det er en sånn spontanreaksjon, og det skal du 
ha. Jenter har få sånne spontanreaksjoner. De burde hatt flere. Gutter har sånne hele tida. Det tolererer vi. Men 
hvis de utestenger noen i gruppa, det tolerer vi ikke. Der går grensa. Det blir tatt med en gang. 

J14-trener, Frøy Fotball 

Flere av klubbene fortalte at de hadde asylmottak i lokalmiljøet og at de inviterte barna der til 

å være med på fotballen. I et slikt integreringsperspektiv blir det særlig viktig å unngå denne 

formen for interne, sosiale Fair Play-brudd. 

Vi jobber littegrann med integrering da… Han afrikanere vår da, som går etter afrikansk tid. Ja, han gjør det. Han 
klarer ikke følge klokka. Og det er støtteapparatet rundt som sliter litt rundt han, og vi jobber med han. Da må vi 
jobbe med guttene at de må ikke si for mye til han at de er irritert fordi han ikke kommer på trening. For da er de 
med og gjør at han kommer mindre på trening. Da må vi bygge de opp på at de forstår og godta at vi er 
forskjellige. Vi må godta at han ikke kommer så mye som andre. Vi må godta at han kommer for seint på trening. 

G14-trener, Balder Fotball 
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4.5 Bredden i begrepet 
Som jeg hevder gjennom denne oppgaven er Fair Play et begrep med et stort fortolkningsrom. 

Dette understrekes gjennom de ulike oppfatningene som fremheves i dette kapittelet. 

Begrepsbredden var det temaet som gav mest polariserte svar. Noen av respondentene mente 

at bredden var en styrke ved Fair Play-begrepet, mens andre mente at det ble for diffust, noe 

som igjen gjorde at det var vanskelig å jobbe konkret med. 

Jeg synes at man må være tydeligere på hva Fair Play er, og hva slags verdier som skal ligger under begrepet. Hvis 
ikke blir det bare et sånt vidt begrep som kanskje ikke betyr så mye. Og, ikke minst, vi må ha en forståelse av 
hvorfor er det viktig. Og det tror jeg, hvis du tar en av våre spillere, våre elever, og spør hva Fair Play er.. Hvis du 
spør 100 stykker så får du 100 forskjellige svar. Og det tror jeg er et problem. Så det må defineres mer og det må 
settes mer i system, tenker jeg. 

A-lagstrener, Thor FK 

Disse respondentene etterlyste at fotballforbundet skulle bli flinkere til å gå ut og spisse 

budskapet ytterligere. 

Kanskje at, om det skulle være fra kretsen eller fra forbundet, at en spisser budskapet, eller akkurat hva en skal 
gjøre. Det er litt sånn bredt. Vi prøver jo å gjøre alt bedre.  

… hvis kretsen liksom skal trykke på for å få noe gjort, så er jeg redd for at det.. hvis de går bredt ut, så blir det litt 
tilfeldig hva som blir resultatet. At en kanskje fra kretsenes side bør fokusere på mindre byggesteiner da. 

Klubbleder, Janus FK. 

På den andre siden av debatten var de som mente at bredden bidro positivt. At det var bra at 

Fair Play innbydde til et større fortolkningsom. 

Nei, det synes jeg blir for.. det synes ikke jeg er vanskelig å forholde seg til. Altså, Fair Play.. du kan tolke det på 
mange måter, men du kan ikke minimalisere det til ikke å bety noe. I verste fall da, så betyr det at du skal oppføre 
deg pent under fotballkampen på en måte, men at det er diffust, det synes jeg overhodet ikke. Og jeg synes det er 
fint at det er litt rom for å ta det litt ut av fotballarenaen og. Nei, det synes jeg overhodet ikke er noe 
problematisk. 

Sportslig leder, Frøy Fotball 

Et annet poeng som kan plukkes frem i denne sammenheng var at noen av respondentene 

mente at man kanskje burde bruke et annet ord enn ”Fair Play”, nettopp fordi de mente at det 

ikke klarte å fange opp den bredden som ordet burde. 

Jeg har tenkt mye på det selv. Jeg lurer på faktisk om det er holdningen til Fair Play, altså det er ordet Fair Play for 
dem er på en måte litt sånn barnslig. Altså, det er ikke tøft nok, eller noe sånn. Det er det vi har jobbet litt med, og 
det er der vi har, altså, det blir litt misoppfattet Fair Play for at Fair Play er sånn at... noen tror at alt skal dreie seg 
om fotballen, og at det skal, at man ikke skal takle hardt og få gule kort og røde kort. Det er klart at det er en ting 
av målene, men fotball er en fysisk sport, så det vil bestandig være harde taklinger og sånne ting. Så det er jo, 
altså, det er ikke det Fair Play er for meg, og det er det vi prøver å formidle. 

Nestleder, Frøy Fotball 
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Dette er interessant fordi både med Fair Play som folkeskikk og som miljøbygger brukes Fair 

Play-begrepet som det samme som aktivitetsverdiene som Fair Play-normen bygger på. Altså 

at hele verdipyramiden9 omtales som Fair Play. 

4.6 Oppsummering 
I dette kapittelet har vi sett at respondentene snakker om Fair Play på måter som reflekterer 

begge nivåene i Fair Play-diamanten. De tre hovedoppfatningene som kommer frem av 

intervjuene kan deles i tre kategorier: Fair Play som folkeskikk, -rettferdighet og –

miljøbygger.  

Med Fair Play som folkeskikk brukte respondentene Fair Play-begrepet på et mer abstrakt 

nivå, hvor de første og fremst fremhevet aktivitetsverdiene som konstituerer Fair Play-

normen, og ikke direkte selve Fair Play-normen. Det handlet om hvordan man oppførte seg, 

både på fotballbanen og utenfor, ovenfor medspillere, motspillere, dommere, trenere og 

omgivelsene for øvrig. At man skulle vise respekt og fremvise gode holdninger og verdier. At 

spillerne skulle opptre på en ”skikkelig måte”. At man skulle ha en grunnleggende positiv 

holdning til det man holder på med. Dette var viktig både fordi spillerne representerte 

klubben, altså noe mer enn dem selv. I tillegg ble de sett på som forbilder for de yngre 

medlemmene i klubben. På den måten fikk Fair Play en oppdragende funksjon. Brudd 

innenfor denne kategorien handlet var verbale og fysiske brudd, i form av stygg munnbruk, 

kjefting og hets mot motspillere og dommer, stygge taklinger og generell aggressiv oppførsel 

på banen. 

Med Fair Play som rettferdighet var det viktig for respondentene at spillerne fulgte fotballens 

konstitusjonelle regler. I tillegg ble det gjort et poeng av at man skulle søke like 

rammebetingelser for fotballaktiviteten. Fair Play-oppfatningen i denne kategorien lå nære 

den konkrete og handlingsnære Fair Play-normen. Brudd her handlet om intensjonelle 

handlinger som gikk utover regelverket, og dermed var et klart brudd på formell Fair Play – 

”Følg reglene”. 

Fair Play som miljøbygger handlet om å bruke Fair Play som et verktøy til å skape et godt 

sosialt miljø på lagene og i klubbene. Som i folkeskikk-kategorien lå begrepet på et mer 

abstrakt nivå. Dette var viktig for at medlemmene skulle føle trivsel og trygghet i klubben. I 
                                                 
9 Se figur 1 – Verdipyramiden – på side 34. 
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tillegg opplevde man at det var et tiltak for å hindre frafall. Bruddtypen tilknyttet denne 

kategorien var brudd på interne, sosiale forhold, og tok for seg oppførsel som var ødeleggende 

for det sosiale miljøet internt i laget og i klubben. 

Avslutningsvis i kapittelet så vi at flere mente at det var problematisk at Fair Play er et så 

bredt, og dermed diffust begrep. De mente at en mer konkret forståelse ville gjøre det enklere 

å jobbe med Fair Play. Andre igjen mente bredden var en styrke, og at det var bra at begrepet 

åpnet for et større fortolkningsrom.  

4.6.1 Viktige funn 

• Fair Play omtales oftest med utgangpunkt i aktivitetsverdiene som Fair Play-normen 

bygger på, ikke på selve Fair Play-normen. 

• Fair Play oppfatningene kan deles inn i tre hovedkategorier: Fair Play som folkeskikk, 

Fair Play som rettferdighet og Fair Play som miljøbygger. 

• Fortolkningssrommet i Fair Play-begrepet oppfattes av noen som problematisk fordi 
det gjør begrepet for abstrakt og diffust, men andre igjen mener bredden er en styrke 
fordi man kan ilegge begrepet den meningen man selv ønsker. 
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5 Fair Play i praksis - klubbnivå 
I dette kapittelet undersøker jeg hvordan det jobbes med Fair Play på klubbnivå innenfor både 

Alfa og Beta fotballkrets. Dermed svarer jeg på følgende del av problemstillingen: (b) 

Hvordan arbeider klubbene med Fair Play i praksis, og (c) hva er årsaken til forskjeller 

i måten de gjør dette på.  

Jeg starter kapittelet med å skrive om hvorfor NFF mener det er viktig at ”klubben er sjef”, 

hva dette innebærer, og hva som kreves for å få dette til. Etter dette gir jeg en kort 

presentasjon av de to fotballkretsene og en skjematisk beskrivelse av de åtte klubbene.  

For å gripe tak i hvordan og hvorfor klubbene arbeider med Fair Play på forskjellige måter 

konstruerer jeg fire idealtyper som representerer de typiske trekkene ved klubbene som 

arbeider forholdsvis likt. Ved å sammenligne idealtypene kan jeg peke på nøkkelfaktorer hos 

klubbene og se dette i forhold til hvordan de arbeider med Fair Play. Jeg starter med å forklare 

de ulike dimensjonene som idealtypene bygges på, og hvilken relasjon disse har med Fair 

Play-arbeid. Deretter presenteres idealtypene, hvor jeg også diskuterer hva som er forskjeller 

og likheter ved klubbene innad i idealtypene. Jeg tar også opp hvordan de samarbeider med 

fotballkretsene. 

5.1 Klubben som sjef 
NFF ønsker at fotballklubbene i Norge skal være lederstyrte. Det vil si at det er klubben som 

styrer og passer på at trenerne får forholdene lagt til rette for å gjennomføre god 

fotballaktivitet med spillerne sine, mot at trenerne forholder seg til de verdiene og det 

rammeverket som klubben har laget. Hensikten er at klubben skal luke ut tilfeldighetene. At 

man skal kunne gi et godt tilbud til alle medlemmene sine, uavhengig av kjønn, alder, 

bakgrunn og forutsetninger (NFF 2012d: 40). Treneren på det ene laget på årskullet skal ikke 

tenke og gjøre ting på en helt annerledes måte enn treneren for det andre laget på årskullet. 

Slike ting oppstår hvis klubben ikke er sjef, og ikke styrer etter verdier, mål og virkemidler 

som er nedfelt i en sportsplan og som gjennomsyrer klubben (NFF 2012d: 43-44). Lederne i 

klubben må kunne delegere ansvar og arbeidsoppgaver til andre styremedlemmer, og gjennom 

ulike verv i klubben (NFF 2012d: 46-47). For å formalisere og koordinere Fair Play-arbeidet i 

klubben, er et av hovedmålene for NFF i det nye Fair Play-programmet (2012c) at flest mulig 
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klubber skal opprette vervet Fair Play-ansvarlig. Dette er en egen person i klubben som bare 

jobber med Fair Play10. Gjennom dette skal heller ikke Fair Play-arbeidet gjøres tilfeldig på 

hvert lag, avhengig av enkeltpersoners oppfatninger og metoder, men på en helhetlig måte 

som er forankret i hele klubborganisasjonen. En klubb som er sjef skaper møteplasser på tvers 

av årstrinn, kjønn og funksjoner. Et trenerforum kan være en slik møteplass hvor trenerne 

kommer sammen og deler erfaringer med hverandre, hvor klubben får en mulighet til å 

forankre sportsplanen hos trenerne, og hvor man kan skape en felles forståelse for de 

verdiene, målene og virkemidlene som klubben arbeider med (NFF 2012d: 42). 

Men med nesten 368 000 fotballspillere, fordelt på over 27 500 fotballag og nesten 2000 

klubber (NFF 2012b: 4-6) gir det betydelige utfordringer for fotballklubbene. Med så mange 

spillere i aktivitet krever det blant annet: 1) En god organisasjon for å rekruttere, organisere 

og lede klubblivet; 2) mer frivillighet inn i klubbene; og 3) økt kompetanse hos flere for å 

lede og gi en godt tilpasset fotballaktivitet for barn og ungdom (NFF 2012d: 39). Idretten er 

den delen av frivillig sektor hvor det legges ned mest frivillig arbeid. Samtidig er 

arbeidstimene spredd utover flest personer. Idretten er altså en plass hvor mange er innom og 

gjør en innsats, men hvor man legger ned mindre arbeid enn i andre deler av frivillig sektor 

(Enjolras m.fl 2012: 41-42). Det å skaffe nok frivillige, trenere og ledere er den største 

utfordringen for norske idrettslag (Enjolras m.fl 2012: 51-52). Mangel på menneskelige 

ressurser oppfattes som den viktigste hindringen for at idrettslagene skal kunne gi 

medlemmene et bedre tilbud enn det de har i dag. Likevel bruker styrene i idrettslagene mest 

til på å skaffe inntekter til klubben, mens rekruttering av medlemmer er den mest forsømte 

oppgaven (Enjolras m.fl 2012: 54-56). Dette er utfordringer som også reflekteres i intervjuene 

jeg gjorde med klubblederne. 

NFF mener en hovedutfordring i klubbene er å tilpasse mengde og innhold i 

arbeidsoppgavene på en slik måte at de oppleves som positive og givende. I tillegg mener de 

det er lettere å rekruttere trenere og andre tillitsvalgte i en klubb som er tydelig på hva den 

står for, og hva den forventer av og kan tilby nye trenere og tillitsvalgte (NFF 2012d: 40-44). 

På toppen av dette kommer poenget med at miljø og trivsel også er en viktig faktor for de 

tillitsvalgte, ikke for spillerne. Sosial tilhørighet og fellesskap er like viktig for voksne, og at 

deltagelse gjennom fotballen og klubben er en inngangsbillett til å bli ”integrert” i 

lokalmiljøet. I tillegg får tillitsvalgte ta del i de unges verden på en måte som andre foreldre 

                                                 
10 Se beskrivelse av vervet i appendikset, punkt 8.1 
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ikke kan (NFF 2012d: 44). Klubbens størrelse er også viktig i dette henseende. Jo, større 

klubb jo flere arbeidsoppgaver skal koordineres og gjennomføres. Samtidig er det rimelig å 

anta at større klubber har større tilgang på ressurspersoner. 

Med andre ord er Fair Play-arbeidet i klubbene, på lik linje med de andre delene av 

klubbvirksomheten, avhengig av klubbens evne til å rekruttere og stimulere frivilligheten. 

Dette er et viktig poeng som reflekteres gjennom intervjuene mine med klubblederne, og som 

er sentralt i den videre analysen.  

5.2 Kretsene og klubbene 
Før jeg kommer til analysen skal jeg først kort presentere de to fotballkretsene og de åtte 

klubbene11. 

Kretsene er viktige premissgivere og støttespillere for fotballklubbene, og samarbeidet med 

kretsene påvirker i ulik grad hvordan klubbene arbeider med Fair Play. Samtidig er måten 

kretsene også jobber med Fair Play på svært ulike. Alfa og Beta er ytterpunkter i denne 

sammenhengen, hvor Alfa var blant kretsene som kom best ut på NFFs interne Fair Play-

undersøkelse12, mens Beta scoret dårlig. Alfa har et bevisst forhold til Fair Play-arbeid. De 

har en egen Fair Play-komité som består av representanter fra klubbene: En leder, en spiller, 

en dommer og en trener, samt en fra kretsens administrasjon. Oppgaven til komiteen er å være 

pådriver for at kretsen og dens klubber arbeider aktivt med holdningsskapende arbeid, og Fair 

Play i praksis, å initiere og gjennomføre NFFs og kretsens tiltak innenfor feltet. Fair Play-

komiteen er likestilt med de andre komiteene i kretsen. Kretsen arrangerer klubbsamlinger, 

besøker klubber, og deler ut månedlige Fair Play-priser for å nevne noe. I 2011 startet de opp 

med såkalte Fair Play-sertifikater. For å få dette måtte klubbene oppfylle to kriterier: Å ha 

egen Fair Play-ansvarlig i klubben, og å innføre kampverter i barnefotballen. Året etter la de 

til et nytt kriterium: At klubbene måtte ha en eller annen form for Fair Play-tiltak i 

ungdomsfotballen. Per høsten 2012 var det 25 klubber innenfor kretsen som oppfylte disse 

kriteriene. Beta har ikke et eget Fair Play-utvalg, og hadde ingen særskilte Fair Play-tiltak 

planlagt for 2012-sesongen. Likevel er Fair Play en del av kretsens overordnede 

retningslinjer. Instruktørene på trener- og dommerkursene er skolerte i Fair Play og dette er 

                                                 
11 En nøyere beskrivelse av fotballkretsene og klubbene finnes i appendikset, punkt 8.2, 8.3 og 8.4. 
12NFF sendte våren 2012 ut en intern undersøkelse til kretsene for å kartlegge Fair Play-arbeidet. Ut fra denne 
ble kretsene plassert i én av tre kategorier: God, middel og svak.  Undersøkelsen er vist til i metodekapittelet. 
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tema på kursene som holdes. De arrangerer også sonevise klubbsamlinger to ganger i året. 

Her er også Fair Play ett av flere temaer som tas opp, hvor deltakerne får muligheten til å dele 

erfaringer og fortelle om hvordan de arbeider. De deler ut prisen for årets Fair Play-klubb én 

gang i året. 

Klubbene presenteres i tabellene på de neste to sidene, én for hver krets. Her oppsummerer 

jeg de generelle trekkene og utfordringene ved klubbene i stikkordsform. Mer substansielle 

beskrivelser kommer frem i analysen og diskusjonen av idealtypene jeg konstruerer.   
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5.2.1 Klubbene i Alfa fotballkrets 

 Fortuna FK Jupiter FK Mars FK Janus FK 
Klubben og 
lokalsamfunn 

- Urban 
- Sterk posisjon i 
lokalsamfunnet. 
- Motto om å være 
inkluderende 
 

- Rural 
- ”Fotballbygd” med 
mye aktivitet 
- Klubben viktig for 
folkehelseperspektivet 
og sosial samlingsplass. 
- Ønsker å være en plass 
for alle, uavhengig 
kulturell bakgrunn, 
seksuell legning og 
økonomisk forutsetning. 

- Rural 
- Stor kommune 
- Klubben har ”en 
oppdragende rolle”.  
- Ønsker å være en trygg 
plass for medlemmene. 
- Anlegget skal være en 
samlingsplass for 
ungdom. 
 

- Urban 
- Ressurssterkt område 
- Ønsker å bidra til godt 
oppvekstmiljø. 
- Være møtested for 
barn, unge og voksne. 

Størrelse / ressurser / 
kapasitet 

- Stor – ca 1000 
medlemmer 
- Spredte baner. 
- Overbelastet kapasitet. 
- Lager ny 
kunstgressbane. 

- Liten – ca 350 
medlemmer 

- Medium – ca 500 
medlemmer 
- Allianseidrettslag 
- Gammel storklubb 
- Tradisjonelt sett størst i 
området, men i 
forandring. 
- Godt anlegg, men 
sprengt kapasitet. Planer 
om utbygging 

- Stor – ca 1200 
medlemmer 
- Allianseidrettslag 
- Ikke ønsket 
banekapasitet 
- Planer om å bygge nytt 
klubbhus. 
 
 

Klubbmiljø - Godt – tett kontakt 
mellom lagene. Trener 
tett. 
- Unge spillere viser 
stolthet av å spille for 
klubben. 
- Opplever at unge 
spillere ser opp til de 
eldre. 
- Viktig å vise at de 
promoterer Fair Play. 

- Godt og tett miljø. 
”Alle kjenner alle”. 
- A-lagsspillere 
fremhever klubbmiljøet 
når de snakker om 
klubben. 
- Opptatt av eldre 
spillere som 
rollemodeller. Brukes på 
sosiale 
klubbarrangementer. 

- Godt miljø, men føler 
det er for mange 
oppgaver på for få folk. 
- Må jobbe mer bevisst 
på å skape gode miljøer. 
- Utfordrende å skape 
godt miljø i en så stor 
klubb. 
- Trivsel og miljø viktig. 
Klubben har jobbet mye 
med dette.  
- Fair Play som HMS. 

- Godt miljø, men sliter 
med å rekruttere folk til 
verv i forhold til 
klubbstørrelse. 
- Stor aldersavstand. 
Ungene vet ikke hvem 
de eldre spillerne er. 
- Flere som bare spiller 
fotball for det sosiale. 

Fair Play-program - Ja. Har kretsens Fair 
Play-sertifikat. 
- Kampverter i 
barnefotballen. 
- Spiller/lagskontrakter i 
ungdomsfotballen. 
- Fair Play sterk 
forankret i 
barnefotballen. Mindre i 
ungdomsgruppa. 
- Har Fair Play-møter 
med trenere og lagledere. 

- Har fokus på Fair Play, 
men bruker ikke ordet 
”Fair Play. 
- Snakker om Fair Play 
på trenerforum. 
- Foredrag på ”klubbens 
dag”. 
- Holdningskontrakt med 
spillere i 
utviklingsavdelingen. 

- Ja. Var med på kretsens 
prøveprosjekt da de 
startet opp. 
- Fair Play fast tema i 
styremøte. 
- Kommet langt med 
holdningsskapende 
arbeid. 
- Har kampverter og 
bruker 
foreldrevettreglene 
aktivt. 
- Fair Play-fond. 
- Intern Fair Play-pris. 
- Holdningskontrakter 

- Grunntanken og 
holdningene er der, men 
ikke noe organisert. 
- Nedprioritert fordi for 
få folk, og tiden strekker 
ikke til. 
- Har snakket om 
holdningskontrakter, 
men ikke fått gjennom. 

Fair Play-ansvarlig - Ja 
- Pålagt for å få Fair 
Play-sertifikat. 
- Hovedoppgave å 
gjennomføre kravene 
kretsen stiller for å få 
sertifikatet. 
- Drar litt rundt og ser 
kamper. Noterer om det 
”er” noe. 

- Nei, ikke konkret verv. 
- Har en ressursperson 
som ”brenner for saken”. 

- Eget Fair Play-utvalg - Nei 
- Hadde tidligere 

Særskilte utfordringer - Både topp- og 
breddeklubb 
- Jentene ”får mer” enn 
guttene. 

  - Synkende gutteandel 
- For mange oppgaver på 
for få folk. 
 

Tabell 1: Klubbene i Alfa fotballkrets 
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5.2.2 Klubbene i Beta Fotballkrets 

 Odin FK Thor FK Balder Fotball Frøy Fotball 
Klubben og 
lokalsamfunn 

- Rural 
- ”Idrettsbygd”. Mye 
aktivitet, mange 
idrettstilbud. 
- Ønsker at medlemmene 
skal føle tilhørighet og at 
de blir tatt vare på. 
- Tilbud både for de som 
vil utvikle seg og de uten 
kjempestore ambisjoner. 
- Klubber er synlig i 
bygdebildet.  

- Rural 
- Viktig rolle i 
lokalsamfunnet. Stor 
breddeklubb som gir 
mye aktivitet. 
- Ønsker at medlemmene 
skal føle trygghet, glede 
og respekt, samtidig som 
utfordring. 
 
 

- Urban 
- Bydel med bredt 
spekter – «Fra 
innvandrere til tungt 
gasjerte professorer og 
direktører». 
- Stort innbyggertall – 
tett bebyggelse. Mange 
sokner til klubben. 
- Klubben fungerer som 
”barnevakt på 
kveldstid”. 
- Motto: Fotball for alle 
lengst mulig. 

- Rural 
- Stor kommune like 
utenfor byen. 
- Stort idrettstilbud. 
Fotballen er størst. 
- Viktig rolle i 
nærmiljøet, sosial 
samlingsplass. 
- Ønsker å være et sted 
for alle. 
- Breddeklubb med 
ambisjoner. 

Størrelse / ressurser / 
kapasitet 

- Liten – ca. 380 
medlemmer. 
- Mye aktivitet. 
- Stor tilgang på 
ressurspersoner. 
- utfordringer med 
fotballarealet. Sliter med 
å gi nok treningstider til 
alle lagene. 

- Medium – ca. 450 
medlemmer. 
- Breddeklubb med mye 
ressurser. 
- Gammel storklubb. 
- Velorganisert, god 
økonomi. 
- Veldig bra anlegg.  
- Gode treningsforhold. 
- Tuftet på dugnad. Én 
fast ansatt. 

- Medium – ca. 420 
medlemmer. 
- Foreldrestyrt. 
- Dårlige 
treningsmuligheter i 
forhold til antall. 
- Mangler klubbhus. 
- Sliter med rekruttering 
til verv. Vanskelig å få 
folk til å stille på 
dugnad.  
- Lagstyrt, ikke 
klubbstyrt. 
- Stort frafall på enkelte 
kull. 

- Stor – ca. 750 
medlemmer. 
- Mye aktivitet og 
planlegger å utbedre 
anlegget. 
- Gode økonomiske 
forutsetninger. 
- God dugnadsinnsats. 
Mange flinke folk. 
- Aktive foreldregrupper. 
- Produserer spiller til 
toppklubber. 
 

Klubbmiljø - Sprikende miljø – lite 
kontakt mellom 
årskullene. 
- Mangler klubbhus som 
samlingsplass.  Mer 
miljø innad i hvert lag, 
- Seniorspillerne kan bli 
bedre forbilder. 

- Miljøet har 
forbedringspotensial. 
- Klubben i for liten grad 
et samlingssted. 
- Mange seksjoner i 
klubben som jobber godt 
internt, men ikke tett nok 
sammen. Mister 
kompetanse slik. 
- Er opptatt av at 
seniorspillere opptrer 
som gode forbilder. 

- Mangler klubbhus – en 
identitetsarena. 
- Klarer ikke lage 
”klubbfølelse”, bare 
lagfølelse. 
- Mange sterke 
personligheter som 
overkjører 
klubbledelsen. 
- Spillere forsvinner når 
de føler de er for gode 
for laget. 

- Varierende. Mer 
lagfølelse enn 
klubbfølelse, men 
trenerne gode med sine 
lag. 
- Ønsker å jobbe mer 
med å bli en ”samlet” 
klubb.¨ 
- Godt miljø sentralt for 
klubbutviklingen. 
- Mange sosiale tiltak 
mot spillere og foreldre. 

Fair Play-program - Ikke konkret, men Fair 
Play er forankret i 
sportsplanen. Alle 
lagledere får et skriv før 
sesongen. 
- Tar opp Fair Play på 
trenerforum – diskusjon: 
”Hva e konstruktivt 
engasjement?” 
- Mye diskutert med 
spillerne. 
- Har kampverter. 
- Tar opp på alle 
foreldremøter. 
Foreldrevettreglene 
brukes. 

- Er opptatt av Fair Play, 
men lite eksplisitt fokus. 
- Blir ikke tatt opp med 
trenere og lagledere på 
møter. 
- Savner kunnskap og 
kompetanse om Fair 
Play. 
- Har kampverter. 
- Fair Play er et punkt i 
sportplanen. 
- Klubbens visjoner og 
verdier er i tråd med Fair 
Play. 
- Nevnes i 
laglederpermen. 

- Sender ut informasjon.  
- Jobber mot spillere, 
trenere og foreldre. 
- Diskuterer Fair Play på 
sesongevaluering. 
- Bruker 
foreldrevettregler. 
- Innført kampverter. 
- Har Fair Play-pris 
internt i klubben. 
- Har vært kåret til årets 
Fair Play-klubb i Beta 
fotballkrets. 

- Fair Play forankret i 
sportsplan. 
- Flinkere i 
barnefotballen. 
- Holdningskontrakter i 
ungdomsfotballen. 
- Har kampverter og 
bruker foreldrevettregler. 
- Et av kriteriene når 
trenere skal velges. 
- Jobber aktivt med å 
bygge miljø i 
foreldregruppene. 
- Godt miljø = 
automatisk Fair Play. 

Fair Play-ansvarlig - Nei. - Nei, men hadde 
tidligere. 
- Har en som jobber med 
Fair Play, uten at det er 
et offisielt verv. 

- Fair Play-utvalg. 
- Skal være et objektivt, 
nøytralt organ i klubben. 
Tar tak i hendelser om 
det er behov for det. 
- Stiller seg til 
disposisjon for lagene. 

- Nei, men alle tar tak. 

Særskilte utfordringer - Stor konkurranse med 
andre idretter i bygda. 

- Press fra omgivelsene 
om å ta klubben tilbake 
til ”gammel storhet”. 

- Mange sterke 
personligheter på 
lagnivå. 
- Stor konkurranse fra 
andre klubber. 

 

Tabell 2: Klubbene i Beta Fotballkrets 
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5.3 Konstruksjon av idealtypiske Fair Play-klubber 
Hensikten med dette kapittelet er å undersøke hvordan klubbene arbeider med Fair Play og 

hvorfor de gjør det på den måten de gjør. Inspirert av Beckers truth tables (Becker 1998: 166-

172) konstruerer jeg fire idealtyper. Disse er bygget på fire nøkkelelementer som er knyttet til 

organisasjonsstrukturen og det sosiale samholdet blant medlemmene og de frivillige. Ved å 

sammenligne disse kan jeg se på likheter og forskjeller ved klubbene, og knytte det opp til 

hvordan de arbeider med Fair Play. Gjennom idealtypene fremheves de sentrale trekkene ved 

klubbene som gjør ting likt. En mer inngående beskrivelse av hvordan klubbene konkret 

arbeider blir gjort i forklaringen og diskusjonen av hver av idealtypene. 

De fire nøkkelelementene er: 

• Organisasjonsstyrke - I hvilken grad klubben evner å være lederstyrt og ikke 

lagstyrt. At klubborganisasjonen har ressursene og kompetansen til å gjennomføre et 

helhetlig Fair Play-program som gjelder for alle lagene i klubben. Hvordan de evner å 

utnytte frivilligheten som finnes i klubben, og hvordan de sprer oppmerksomhet og 

kompetanse om Fair Play til spillere, trenere, lagledere og foreldre. 

• Sosialt samhold – Hvor godt sosialt samhold og miljø det er i klubben. At alle som er 

involverte i klubben, enten det er spillere, trenere, lagleder eller foreldre, på tvers av 

årskull, føler at de er del av en hele klubben, ikke bare et lag i klubben. 

• Størrelse – Hvor mange aktive medlemmer klubben har. 

• Fair Play-program – Om klubben har et konkret Fair Play-program eller ikke som de 

formilder fra toppen av organisasjonen og ned til alle lagene. 

Grunnen til at jeg har valgt ut disse elementene er følgende: En sterk klubborganisasjon evner 

å systematisere og sette til liv tiltak og programmer som gjelder for enten hele klubben, eller 

deler av klubben. Fair Play er et slikt program, som innbærer en rekke tiltak, som for 

eksempel innføring av kampverter, Fair Play-ansvarlig et cetera. Det er klubborganisasjonen 

som er ansvarlig for å innlemme Fair Play i det daglige arbeidet og styrken i organisasjonen 

avgjør hvordan de evner å gjennomføre det. Som vist innledningsvis ønsker NFF at klubbene 

skal ha kontrollen, samtidig som mangel på menneskelige ressurser er den største 

utfordringen klubbene ofte står ovenfor.  

Et godt sosialt samhold gjør det enklere for klubben å gjennomføre et Fair Play-program. Et 

godt sosialt miljø fungerer som et sosialt ”lim” mellom medlemmene - at både spillere, 
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trenere og foreldre føler de er en del av en større helhet (Lesjø 2008: 22). Det er rimelig å tro 

at dette også gjør det lettere for den enkelte å akseptere klubbledelsens bestemmelser. Som 

poengtert tidligere er det sosiale aspektet også viktig for de voksne frivillige som er med i 

klubben, ikke bare for spillerne som spiller fotball. En sterk klubborganisasjon har bedre 

forutsetninger for å jobbe målrettet for et bedre sosialt miljø i klubben, samtidig som et godt 

og inkluderende sosialt miljø gjør det også enklere for klubben å rekruttere ressurspersoner til 

organisasjonen. Dermed har man en gjensidig styrkende effekt. Et godt sosialt samhold er på 

mange måter smøringen i klubbmaskineriet.  

Størrelse er også en viktig variabel. Store klubber trenger en større og sterkere 

klubborganisasjon enn mindre klubber, samtidig er det rimelig å anta at de har større tilgang 

på ressurspersoner. Likevel må store klubber jobbe mer for å få frem en et godt samhold blant 

medlemmene. I mindre klubber er dette enklere å skape fordi de er færre og hvor, særlig på 

mindre steder, ”alle kjenner alle”. Dermed er det også enklere for klubborganisasjonen å 

gjennomføre tiltak nedover i organisasjonen. Variasjonen på de tre nevnte variablene er 

vesentlige for om klubben har et systematisk Fair Play-program eller ikke, og hvordan de 

eventuelt gjennomfører det. Om de ikke har et konkret Fair Play-program har de fleste 

klubber likevel forankret et verdisett som klubben driftes på. 

I en videre diskusjon innenfor hver av idealtypene utleder jeg nye kategorier av de i 

idealtypetabellen. Organisasjonsstyrke deler jeg i to: Arbeidskraft, hvor ser jeg etter om 

klubben har nok menneskelige ressurser til å utføre arbeidet som organisasjonen krever, eller 

om de sliter med rekrutteringen. Dette er knyttet sammen med om klubben evner å være 

leder- er lagstyrt. Sosialt samhold deles i klubbfølelsen, som handler om medlemmene føler 

en tett tilknytning til klubben eller ikke; aktivt miljøarbeid som ser om klubben gjennomfører 

aktive tiltak og arrangementer for å skape en bedre klubbfølelse; og samlingsarena som 

undersøker om klubben legger til rette for at anlegget kan være en samlingsplass for 

medlemmene også utenfor kamp- og treningstid. Fair Play-program er delt inn i de 

forskjellige konkrete Fair Play-tiltakene som NFF ønsker å innføre, som: Fair Play-ansvarlig, 

kampverter, holdningskontrakter, foreldrevettregler, møtevirksomhet som omhandler Fair 

Play, og eventuelt andre tiltak. 
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5.4 Idealtypene 

 Organisasjonsstyrke Sosialt 
samhold Størrelse Fair Play-

program Idealtype 

Fortuna 
FK Sterk Sterk Stor Ja 

Mønsterklubben Mars FK Sterk  Variabel Medium Ja 
Frøy 
Fotball Sterk Sterk Stor Ja 

      
Jupiter 
FK Sterk Sterk Liten Nei Den lille 

klubben Odin FK Sterk Svak Liten Ja 
      
Janus FK Svak Svak Stor Nei Laissez-faire-

klubben Thor FK Sterk Svak Stor Nei 
      
Balder 
Fotball Svak Svak Medium Ja Den lagstyrte 

klubben 
Tabell 3: Idealtypene 

5.5 Mønsterklubben 
Mønsterklubben er den klubben som har det aller meste på plass, og som gjennomfører et 

systematisk Fair Play-program mer eller mindre etter boka slik NFF ønsker at det skal gjøres. 

Fundamentet ligger i en sterk klubborganisasjon, med klare arbeidsoppgaver som er tillagt 

vervene og nok folk til å fylle dem. Dermed får klubben en kontinuitet i arbeidet som gjøres, 

og er ikke like avhengig av enkeltpersoners innsats. I tillegg vil programmet gjennomføres 

noenlunde likt på alle lag i alle årskull. Det er med andre ord en lederstyrt klubb. 

Dermed har klubben en Fair Play-ansvarlig eller et eget utvalg som har ansvaret for å 

koordinere Fair Play-tiltakene i klubben. Disse sørger for at lagene ordner kampverter til 

kampene sine og at foreldrevettreglene deles ut og er synlige på klubbområdet. De 

samarbeider også med trenerne om å utarbeide holdningskontrakter til spillerne, særlig i 

ungdomsfotballen. De går rundt på kamper og observerer og tar tak, enten direkte eller 

indirekte, i situasjoner som bryter med klubbens Fair Play-normer. Dette kan dreie seg både 

om situasjoner som kan oppstå mellom spillere, trenere eller foreldres oppførsel på sidelinjen. 

Fair Play-ansvarlig er også en person trenerne kan gå til om det har oppstått en situasjon som 

treneren selv synes er vanskelig å håndtere. Enten for å få tips om hvordan han/hun skal løse 

situasjonen, eller at saken blir tatt opp på klubbnivå, hvor den enten blir løst av Fair Play-

ansvarlig, eventuelt Fair Play-utvalget, eller av andre passende utvalg i klubborganisasjonen. 
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Hvis situasjonen har oppstått i kamp mellom aktører fra forskjellige klubber, er det også Fair 

Play-ansvarlig som vurderer om det er riktig å trekke inn fotballkretsen for å løse konflikten. 

Å spre informasjon og kompetanse er også en viktig del av Fair Play-ansvarlig sine oppgaver. 

At det fokuseres på Fair Play på lagledermøter og trenerforum. At klubbens Fair Play-

representant kan komme inn på spiller- og foreldremøter og klargjøre klubbens verdisyn og 

hva klubbens holdning til Fair Play faktisk er. Mønsterklubben er opptatt av å vise at det er en 

klubb som fronter Fair Play, både innad og utad. Derfor er det viktig at klubben gjør trenerne 

bevisste på Fair Play, som igjen skal gjøre spillerne bevisste på det. De er representanter for 

klubben når de spiller kamper både på hjemmebane og bortebane. 

Foreldrene er også en viktig ressurs og del av klubbmiljøet, både for å lage stemning og god 

ramme rundt kampene, men også for å utføre arbeidsoppgaver, enten gjennom dugnader eller 

at de tar verv på lagene eller i klubborganisasjonen. Mønsterklubben er flink til å informere 

foreldregruppene om klubbens valg og virksomhet. De legger også til rette for at foreldrene 

blir kjent med hverandre. I tillegg er det positivt for foreldrene at barna trives og har det bra i 

klubben. Når ungene har det bra i klubben synes også ofte foreldrene at klubben er en bra 

plass. Dermed har de lettere for å si ja når de blir bedt om å stille opp på dugnader, eller å ta 

verv. Mønsterklubben er også flink på å finne den riktige balansen med arbeidsoppgaver og 

samarbeid mellom utvalg og klubber i klubben, slik at totalbelastningen blir adekvat. Dermed 

klarer mønsterklubben å rekruttere dyktige og engasjerte mennesker inn i organisasjonen. 

Mønsterklubben jobber også mye med klubbmiljøet, enten de ser på det som en del av Fair 

Play-programmet eller ikke. Dette gjøres på flere måter: Gjennom å la klubbens anlegg og 

klubbhuset være en møteplass for både ungdom og voksne også utover kamp- og 

treningstidene. Eller at klubben blir en møteplass hvor man treffes på tvers av årskull og hvor 

man vet hvem de andre menneskene i klubben er. Klubben kan også arrangere flere sosiale 

arrangementer, som klubbens dag, kick off for sesongen, sesongavslutning eller fotballskoler 

hvor medlemmene treffes og omgås hverandre. Med tydelig fokus blir klubben et sted hvor 

medlemmene oppfører seg godt og respektfullt ovenfor menneskene i omgivelsene. Et sted 

hvor medlemmene føler trygghet, trivsel, glede og tilhørighet, i henhold til NFFs 

aktivitetsverdier. 

Sportslig sett er det også viktig for mønsterklubben å ta vare på både bredden i klubben og de 

som vil satse. I en stor klubb ivaretas dette ved at man har ett lag på årskullet som det satses 
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på, men det/de andre langene er for de som ikke er like ambisiøse, men er mest med på fotball 

på grunn av det sosiale. I en mindre klubb som ikke har nok spillere til å ha flere lag, er det 

viktig å lage gode hospiteringsordninger slik at de beste spillerne får muligheten til å trene og 

spille kamper med årskullet over. Dermed får de større utfordringer som gjør at de kan utvikle 

seg som fotballspillere, uten å måtte skifte klubb. Her må mønsterklubben vise 

gjennomføringsevne i forhold til sportsplanen, slik at trenere ikke får et for sterk eierforhold 

til spillerne sine og lagets resultater, men at de heller tenker spillerutvikling og klubben som 

helhet. 

5.5.1 Forskjeller i mønsterklubbene 

Tabell 4: Mønsterklubbene 

Så hva er det egentlig som gjør Fortuna, Mars og Frøy til mønsterklubber? Hva er det disse 

gjør som de andre klubbene ikke gjør? 

I Fortuna innrømte de at Fair Play var sterkest forankret i barnefotballen, men mindre i 

ungdomsfotballen. I barnefotballen hadde de innført kampverter. Da var det foreldre som på 

rundgang fikk ansvaret for å ta i mot og gi nødvendig informasjon til motstanderlaget. I 

tillegg var de til stede under kamp og passet på at det gikk sømmelig for seg på sidelinjen. 

Om noen foreldre ble for ivrige og kjeftet på spillere eller dommeren var det kampverten som 

skulle gå og si i fra. Ofte holdt det bare å stille seg ved siden av vedkommende med 

kampvertvesten.  Utfordringen her lå i at foreldregruppen visste hva de skulle gjøre som 

kampverter, at de møtte opp og gjennomførte det de skulle gjøre. 

  Fortuna FK Mars FK Frøy Fotball 

Organisasjonsstyrke 
Arbeidskraft - Mange oppgaver 

på for få - 

Lederstyrt / 
Lagstyrt Lederstyrt Lederstyrt Lederstyrt 

Sosialt samhold 

Klubbfølelse Sterk Varierende Varierende 
Aktivt miljøarbeid - Ja Ja 

Samlingsarena Ja Klubbhus langt 
unna banene Ja 

Fair Play-program 

FP-ansvarlig Ja Ja Nei 

Kampverter I barnefotball Ja I cup-
arrangementer 

Holdningskontrakt Ja, i 
ungdomsfotball Nei Ja 

Foreldrevettregler Ja Ja Ja 
Møtevirksomhet Ja Ja Ja 

Annet  - Intern FP-pris 
- FP-fond  
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I ungdomsfotballen hadde de innført holdningskontrakter. Dette var kontrakter med noen få 

konkrete punkter, som at de skulle hilse før og etter hver kamp, og generelle retningslinjer for 

hvordan de skulle oppføre seg. Klubben ønsket å jobbe enda mer med Fair Play i denne 

aldersgruppen, for eksempel ved å holde flere spillermøter som handler om Fair Play. De 

syntes også det var vanskelig å jobbe mot foreldregruppen i ungdomsfotballen, fordi de 

opplevde at foreldrene var mindre til stede etter hvert som barna ble eldre. 

Likevel, i Fortuna var de flinke til å ta opp Fair Play på lagledermøter og i trenerforum. De 

var veldig bevisste på hvordan de ønsket at spillerne i klubben skulle representere klubben. 

De var også flinke til å bruke profiler på elitedamelaget til å snakke om Fair Play for de yngre 

medlemmene. Fair Play-ansvarlig i klubben mente at Fair Play var godt innkjørt i 

klubborganisasjonen, og at lagene var flinke til å gjennomføre retningslinjene. Dermed ble det 

mindre arbeid på henne som Fair Play-ansvarlig, selv om hun presiserte at det var viktig å 

holde trykket oppe og sørge for at fokuset på Fair Play ikke ble borte utover sesongen. 

Hos Mars FK hadde de tatt det hele et steg videre. Der hadde Fair Play-utvalget ansvar for 

hvordan klubben gjennomførte arbeidet. Fair Play var fast tema på alle styremøter, og de så 

på det som et slags HMS-tiltak. De mente det var viktig å få Fair Play opp på styrenivå, fordi 

signaleffekten av at det kom fra styret i klubben var stor. Ved hjelp av en lokal sponsor hadde 

de opprettet et Fair Play-fond. Hvis a-laget spilte en helt kamp uten å få kort for filming eller 

holdning i trøya fikk laget 500 kroner. Dette var en ordning de ønsket å innføre i den 

aldersbestemte fotballen også. I tillegg hadde de også en Fair Play-pris hvor de trakk frem én 

person i klubben hver måned som hadde gjort en ekstra innsats. 

Kampverter hadde de godt innarbeidet, og også her var det hovedsakelig foreldrenes ansvar. 

Det hendte også at representanter for Fair Play-utvalget tok på seg vesten og vandret rundt på 

banene. Også her delte de ut foreldrevettreglene, og de hadde samme opplevelse som i 

Fortuna med at det er effektivt bare å stille seg ved siden av overivrige foreldre med 

kampvertvesten for å roe dem ned. 

I Mars var de veldig opptatt av å skape et godt og trygt klubbmiljø, og de opplevde at 

klubbmiljøet var bra, men trodde samtidig at det er enklere for mindre klubber å få til dette.  

Vi må nok jobbe mye mye mer, altså være mer bevisste på å skape gode miljøer. Vi er en stor klubb sant, så det er 
utfordringer på mange kanter på det da. Men når du kommer til en liten klubb og et lite lag, og de får mye mer 
tilhørighet til stedet, så trenger det ikke å være et bedre miljø rundt laget av den grunnen, men.. det er gjerne litt 
mer lukket hvis de er veldig få. Mens her kommer de gjerne opp i fem lag, og det er syv lag på de yngste nivåene, 
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sant. Mens gjerne en liten klubb har ett lag. Det blir jo, ja.. da er liksom klubbfølelsen, den kommer nok etter 
hvert men, jeg tror nok den klubbfølelse kommer sterkere om man er ute i krinsene… 

Dommeransvarlig, Mars FK. 

De følte at mange spillere og foreldre ikke hadde den tilhørigheten til klubben som de 

ønsket. De hadde lyst til at klubben skal være en sosial samlingsplass. De mente 

hovedutfordringen i forhold til å opprettholde dagens nivå, og gjennomføre nye tiltak, lå i å 

få nok arbeidskraft. At de hadde for mange oppgaver på for få personer. Konsekvensen av 

dette var at gjennomføringen av Fair Play-programmet ble mer lagstyrt, og ikke klubbstyrt 

slik de ønsket.  

Likevel var dette en klubb som har kommet langt i sitt Fair Play-arbeid. Av alle klubbene jeg 

besøkte var det Mars FK den klubben som hadde det mest helhetlige og gjennomførte Fair 

Play-programmet, fra barnefotballen og opp til a-laget. De hadde mange tiltak og evnet å 

utføre dem, selv om de kunne ønsket seg mer arbeidskraft inn i organisasjonen. Fair Play var 

både godt innarbeidet i organisasjonen, og det var godt synlig ute på anlegget. Selv om 

miljøarbeidet ikke var helt der de ønsket enda, så gjorde de en god innsats for å få det til. 

Klubben var veldig opptatt av å utvikle prosjektet videre. 

Frøy var på en måte annerledesklubben blant disse tre, selv om den ikke var veldig forskjellig 

fra de andre. Men inntrykket mitt var at ”Fair Play-uttrykket” lå mer implisitt i arbeidet de 

gjorde. De hadde ikke egen Fair Play-ansvarlig og de hadde kampverter bare når de 

arrangerte cuper. Men de var veldig opptatt av å bruke Fair Play som et verktøy for å bygge 

et godt klubbmiljø. De hadde en opplevelse av at klubbfølelsen var noe sprikende, og jobbet 

mye med å skape et godt sosialt miljø rundt klubben. De jobbet for å gjøre ”sletta” til et 

sosialt samlingssted for ungdom. I tillegg jobbet de ekstra mot foreldregruppene, og 

arrangerte egne arrangementer for dem. Sammen med et tydelig fokus på ”Fair Play som 

folkeskikk” utgjorde det tette foreldremiljøet en type indrejustis som de opplevde at 

spredde seg til ungene også. Gjennom et godt miljø ble Fair Play-arbeidet mye enklere for 

klubben. 

Har du det bra sosialt og får til et bra miljø, så trenger du på en måte ikke å jobbe med det, for da blir det 
automatisk nesten altså. Jeg tror at hvis noen har sagt et banneord, eller sagt noe negativt til en spiller, så tror jeg 
alle foreldrene hadde reagert. Jeg føler og at det smitter over på spillerne. 

Det som bør ligge i bunnen, tror jeg, er miljøet. At en har et mykt, godt miljø i klubben. Da smitter det over på de 
neste faktorene, på en måte og. Og vi vil jo gjerne være en klubb som greier å samarbeide med både de andre 
idrettsgrenene, og andre klubber og.. og det der med å være positiv og... stå frem som et forbilde, hvis man greier 
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det altså. Og da tror jeg du får mye gratis hvis du har de elementene der i bunnen. Men spesielt det med miljø 
tror jeg er alfa omega. 

Nestleder, Frøy fotball 

5.5.2 Kretssamarbeid hos mønsterklubbene 

Både Fortuna og Mars opplevde samarbeidet med Alfa fotballkrets som veldig bra. Mars FK 

var en av Fair Play-pionerene i kretsen, og har fått tett oppfølgning fra fotballkretsen siden de 

startet opp arbeidet i 2008. De deltok på alle Fair Play-møtene kretsen arrangerte og syntes 

denne erfaringsutvekslingen var nyttige for å få nye ideer til å løse utfordringer og oppgaver 

som var tilknyttet Fair Play-arbeidet. De samme gjaldt for Fortuna. De følte det var lav terskel 

for å ta kontakt med kretsen om det skulle være noe, og at kretsens Fair Play-møter var gode 

anledninger til å ta opp nye spørsmål og problemstillinger rundt Fair Play. Begge klubbene 

opplevde at kretsen i stor grad påvirket hvordan de arbeidet med Fair Play i klubben. 

Også i Frøy fotball syntes de samarbeidet med Beta fotballkrets var godt. De syntes de fikk 

god støtte av kretsen om det dukket opp ting som måtte tas opp, og følte de fikk god 

oppføling. Også her mente de at kretsen i stor grad påvirket hvordan de arbeidet med Fair 

Play. Det at de vant prisen for årets Fair Play-klubb hadde gjort at de kunne ha enda mer 

fokus på Fair Play. 

5.6 Den lille klubben 
Den lille klubben drar mange fordeler av at den nettopp er liten. Behovet for en stor 

klubborganisasjon er mindre, og det er enklere å få til et godt sosialt samhold innad i klubben. 

Dette gjør at de er flinke til å rekruttere ressurspersoner. Det er også enklere for klubben å 

gjennomføre program og tiltak nedover til lagene, fordi de ikke har så mange å holde styr på. 

Fair Play nevnes i verdi- eller sportsplanen, og det er et punkt på møter med lagledere, trenere 

og foreldre.  

Fordi man er i et tett og lite klubbmiljø hvor alle kjenner alle opprettholdes ”Fair Play som 

folkeskikk” gjennom en indrejustis. Folk sier i fra hvis noen går over grensen. Dette gjør at 

Fair Play-arbeidet i den lille klubben blir mer uformelt, og man føler ikke behovet for å dra i 

gang noen stor kampanje. Forholdene er gode og folk oppfører seg stort sett bra. Om det 

oppstår situasjoner kjenner man alltid noen i klubben man kan gå til om man trenger hjelp til 
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å løse konflikten. Derfor har heller ikke den lille klubben noen Fair Play-ansvarlig. Det er 

også mer tilfeldig om de har innført tiltak som holdningskontrakter og kampverter. 

Interne arrangementer i klubben er gode og effektive tiltak for at medlemmene skal bli kjent 

med hverandre. I den lille klubben er de opptatt av at de eldre spillerne er gode rollemodeller. 

De er ofte i klubbmiljøet og blir sett opp til av de yngre, og derfor er skikket adferd og 

oppførsel viktig. Foreldrene har også lett for å komme inn i klubbmiljøet. De treffer ”alltid” 

bekjente på kamper og dugnader. Dermed blir den lille klubben en god, trygg og trivelig arena 

for både spillere og foreldre. 

Sportslig sett har den lille klubben en utfordring i forhold til å gi alle spillerne et tilstrekkelig 

tilbud. Som de fleste andre klubber ønsker også den lille klubben å gi de ambisiøse og 

talentfulle spillerne et godt tilbud, samtidig som de tar vare på de som ikke har kommet like 

langt. I motsetning til større klubber har ikke den lille klubben muligheten til å ha både et 

satsningslag og et breddelag på hvert årskull. Dermed må klubben legge til rette for gode 

hospiteringsordninger slik at de beste spillerne får prøve seg i høyere aldersklasser. 

Konsekvensen av å ikke gjøre dette er enten at de beste spillerne forsvinner til andre klubber 

fordi de føler de ikke får utviklet seg nok. Eller, hvis de velger å kjøre et strammere 

treningsopplegg på årskullet, at de mindre ambisiøse spillerne synes fotballen blir for seriøs 

og slutter. I begge scenarioer blir det frafall, og man blir sittende igjen med færre spillere, 

som igjen går utover tilbudet til de som er igjen. I verste fall er det ikke nok spillere igjen på 

årskullet til å stille lag. Dermed blir hele tilbudet borte. 

5.6.1 Forskjeller i de små klubbene 

I Jupiter var de veldig opptatt av at klubben skulle være en plass for alle, og de jobbet bevisst 

med inkludering av flerkulturelle barn gjennom lek og aktivitet. Fair Play var et viktig 

redskap i arbeidet for å skape et godt klubbmiljø, likevel hadde de ikke konkret Fair Play-

program. De brukte ikke nødvendigvis ordet ”Fair Play” så mye. 

Vi har fokus på Fair Play, men vi har ikke sånn at vi alltid bruker ordet Fair Play. Vi har ulike trenerforum i løpet av 
året. Der prater vi om Fair Play. Vi.. ofte når vi diskuterer fotball så går det på Fair Play. Vi har.. hvis jeg har ulike 
foredrag på for eksempel klubbens dag, eller sånne ting, så går det på Fair Play. Hver fotballskole vi har, starter vi 
med at.. (uklart) på fotballskolen, ikke plage andre. Skal være snille, som går under Fair Play. Behandle folk med 
respekt. Så vi jobber med det, men ikke sånn konkret med å bruke ordet da.  

Spillerutvikler, Jupiter FK 
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  Jupiter FK Odin FK 

Organisasjonsstyrke 
Arbeidskraft - Stor tilgang 

ressurspersoner 
Lederstyrt / lagstyrt Lederstyrt - 

Sosialt samhold 

Klubbfølelse Sterk Sprikende 
Aktivt miljøarbeid Ja Ja 

Samlingsarena Ja Nei - mangler 
klubbhus 

Fair Play-program 

FP-ansvarlig Nei Nei 
Kampverter Nei Ja 
Holdningskontrakt I utviklingsavdelingen Nei 
Foreldrevettregler Nei Ja 
Møtevirksomhet Ja Ja 

Annet Opptatt av 
forbildeeffekt  

Tabell 5: De små klubbene 

Fordi de ikke hadde nok spillere til både å ha et satsningslag og et breddelag på de ulike 

årskullene, kjørte de hospiteringsordninger slik at gode spillere fikk prøve seg på alderstrinnet 

over. Dermed opprettholdt de et tilbud både for de som ville satse og for bredden. De hadde 

også en egen utviklingsavdeling i ungdomsfotballen. Tiltakene så ut til å fungere: 

Medlemstallet i klubben hadde vært stabilt de siste årene, noe som vitnet om lite frafall 

ettersom størrelsen på årskullene i stor grad påvirker medlemstallet i en såpass liten klubb. 

Odin var mer opptatt av å vise at de var en klubb som promoterte Fair Play. De hadde Fair 

Play i klubbens planverk og det ble ofte tatt opp med klubbens trenere, lagledere, spillere og 

foreldre. De brukte foreldrevettreglene, og hadde kampverter, men ikke noe Fair Play-

ansvarlig-verv i klubben. De hadde også stor tilgang til ressurspersoner. Fair Play-arbeidet var 

godt synlig i klubben. 

Til tross for at de også var en liten klubb, lå den største utfordringen til Odin i å få på plass et 

bedre helhetlig klubbmiljø. De hadde ikke noe eget klubbhus, og dermed heller ingen 

samlingsplass for medlemmene. Miljøene innad i hvert av lagene var godt, men klubbfølelsen 

var svakere. Også kontakten mellom lagene, og samarbeid mellom dem, var mer tilfeldig 

basert på bekjentskaper blant trenerne. 

[Klubbmiljøet] er litt sprikende fordi vi ikke har et klubbhus, og det merker en veldig godt nå. At det blir på en 
måte hvert enkelt lag som har sitt miljø, og ikke klubben som har miljø. Fordi du har ingen møteplass. Du har ikke 
noe møtepunkt. Du har ikke noe som kan, på en måte, brette sammen lagene. Så alle lag her på en måte sin 
trening og sitt opplegg, og så drar de. Så der har vi en bit å gå. 

… men den klubbfølelsen. Det at "åh, jeg hører til her". Den kan bli mye bedre. 

Klubbleder, Odin FK. 
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5.6.2 Kretssamarbeid hos de små klubbene 

I Jupiter hadde de ikke veldig tett samarbeid med Alfa fotballkrets, men de forklarte det med 

at de hadde forståelse for at kretsen hadde veldig mange klubber å følge opp, og at det også 

måtte være opp til klubbene å ta kontakt, eller søke informasjon på egenhånd om de skulle 

trenge det. Likevel kunne de ønske seg at kretsens Fair Play-møter i større grad kunne 

resulterer i konkrete tiltak som kunne gjennomføres, istedenfor at «man sitter og snakker om 

alt mulig».  De syntes likevel at kretsen gjorde en god jobb med Fair Play, og syntes det var 

positivt at de delte ut Fair Play-prisen. De vurderte om de skulle forsøkte å ta Fair Play-

sertifikatet neste sesong. 

Hos Odin syntes de også at de hadde god tilgang på informasjon om Fair Play, og at de fikk 

god nok oppfølging av Beta. De var ikke noen spesielle tiltak de savnet fra kretsens side. 

5.7 Laissez-faire-klubben 
Laissez-faire-klubben er ikke nødvendigvis uinteressert i Fair Play. Den har det gjerne som et 

punkt i verdi- eller sportsplanen, og det ligger implisitt i klubben at medlemmene skal følge 

Fair Play. Likevel har ikke klubben satt sammen noe helhetlig og organisert Fair Play-

program, og det gjøres få konkrete tiltak fra klubbledelsens side. Så lenge folk oppfører seg 

noenlunde greit i klubben er ikke Fair Play en prioritert oppgave. Og skulle det oppstå en 

uheldig hendelse i kamp eller på trening så har treneren mulighet til å ta det opp med ledelsen 

eller sportslig utvalg. 

For det handler nettopp om prioriteringer i laissez-faire-klubben. Klubben har mange 

medlemmer og krever en stor klubborganisasjon for å gjennomføre alle oppgavene. Det 

sosiale samholdet i klubben er forholdsvis svakt, og klubbledelsen sliter med å rekruttere folk 

til å ta verv i organisasjonen. Det blir for mange oppgaver på for få personer. 

Utfordringene i forhold til arbeidskraften er flere og sammensatte. Klubben sliter med å 

tilpasse mengde og innhold i klubborganisasjonens arbeidsoppgaver på en måte som gjør at 

de frivillige opplever dem som positive og givende. Når klubborganisasjonen sliter med å 

skape et helhetlig sosialt miljø i klubben blir forutsetningene lagt på lagnivå, og lagfølelsen 

blir viktigere enn klubbfølelsen. Hvis foreldrene tar på seg et verv er det som regel som 

trener, lagleder eller noe annet knyttet til laget. Lysten til å gjøre noe i klubborganisasjonen er 

mindre, fordi de føler en sterkere tilknytning til laget hvor barnet spiller, enn for den 
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overliggende og ”fjerne” klubben. Dermed blir det en forsterkende negativ effekt. Og så lenge 

laissez-faire-klubben sliter med rekrutteringen av frivillige, blir heller ikke Fair Play en 

prioritert oppgave. Når det ikke er en prioritert oppgave, sitter de heller ikke med 

kompetansen for hvordan man skal dra i gang et organisert Fair Play-program. 

Dette betyr ikke at laissez-faire-klubben er et dårlig sted for medlemmene å være, men det 

sosiale samholdet og trygghetsfølelsen, som er en del av klubbens overliggende mål, skapes 

og forblir først og fremst på lagnivået. Spillerne kjenner ikke så godt til spillere på andre 

alderstrinn, og dermed blir heller ikke de eldre spillerne i så stor grad forbilder for de yngre. 

Det blir mer tilfeldig hvordan trenerne på lagene arbeider med Fair Play og lagmiljøet, og 

hvordan de balanserer sportslig satsing og å ta vare på bredden. Sportslig sett har laissez-

faire-klubben likevel en fordel ved at de for det meste har nok spillere på hvert årskull til å ha 

både et satsningslag og et breddelag. Dermed klarer de å opprettholde et godt tilbud til 

medlemmene. 

5.7.1 Forskjeller i laissez-faire-klubbene 

Både Janus og Thor har flere likhetstrekk og ovenfor mange av de samme utfordringene, 

samtidig har de også noen sentrale ulikheter. Begge klubbene hadde Fair Play som et punkt i 

verdiplanen, men likevel lite eksplisitt fokus på det. Som klubblederen i Janus forklarte trodde 

han at grunntanken og holdningene rundt Fair Play var sterkt til stede i klubben, selv om de 

ikke hadde klart å gjøre en ”snakkis” ut av det. De hadde snakket om å gjøre mer ut av det på 

styremøter og forskjellige utvalgsmøter, men det hadde foreløpig ikke blitt noe av.  

Vi har gjennomgang med de enkelte årskullene og sånn.. Så er jo det noe det blir snakket om med holdninger og 
at vi... men det er kanskje de opplever det som at stort sett så er dette.. det er ok. Det er liksom greit, og da blir 
det ikke det du tar først tak i. 

Klubbleder, Janus FK 

Begge klubbene opplevde også at klubbmiljøet kunne bli mye bedre. Altså at det sosiale 

samholdet var svakt, og at det var forholdsvis liten kontakt mellom spillerne på de ulike 

aldersnivåene. Janus hadde riktig nok lagt til rette for frivillige treninger i helgene på tvers av 

årskull. Begge klubbene ønsket at klubbområdet i større grad skulle være en sosial 

samlingsplass for medlemmene, men begge innrømmet at det ikke var det i den grad de 

ønsket. I Janus hadde de et gammelt og slitent klubbhus. De hadde planer om å bygge nytt, 

men arbeidet var ikke startet enda. De håpet at et nytt klubbhus ville gjøre det enklere for 

klubben å få til en samlingsplass for medlemmene. Hos Thor hadde de et veldig godt anlegg, 
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men de innrømmet at de brukte for lite ressurser på å gjøre klubben til et samlingssted. I ingen 

av klubbene opplevde de at de eldre spillerne var forbilder for de yngre, fordi de yngre ikke 

visste hvem de eldre var. 

 

  Janus FK Thor FK 

Organisasjonsstyrke 
Arbeidskraft For mange oppgaver 

på for få God 

Lederstyrt / lagstyrt Lagstyrt Både og 

Sosialt samhold 
Klubbfølelse Svak Svak 
Aktivt miljøarbeid Nei Nei 
Samlingsarena Nei, slitent klubbhus Nei 

Fair Play-program 

FP-ansvarlig Nei Nei 
Kampverter Nei Ja 
Holdningskontrakt Nei Nei 
Foreldrevettregler Nei Nei 
Møtevirksomhet Delvis Blir nevnt 
Annet  Mangler kompetanse 

Tabell 6: Laissez-faire-klubbene 

Den største forskjellen på klubbene handlet om organisasjonsstyrken og grunnlaget for 

prioritering av oppgaver. I Janus slet de veldig med å få nok folk til å ta på seg 

arbeidsoppgaver i klubben, samtidig som de ikke klarte å gjøre oppgavene små nok til at folk 

sa ja til å bidra. Dermed ble ikke et organisert Fair Play-program en prioritert oppgave. Selv 

om de hadde snakket om å innføre noen tiltak på forskjellige måter, så hadde det ikke blitt noe 

av gjennomføringen. De opplevde også at foreldrene forsvant mer når ungene begynte i 

ungdomsfotballen, også de som tidligere hadde tatt på seg oppgaver rundt laget mens de var i 

barnefotballen. Dette gjorde det også vanskeligere for klubben å rekruttere. 

Jeg tror de som er der tenker at "nå har jeg ytt mitt". Og det er et naturlig sted å stoppe. Hvert fall om de er som 
trenere da. Så er det det at de synes treneroppgaven, og kanskje laglederoppgave og sånt, det blir mer ansvarsfullt 
når du kommer i ungdomsfotballen. 

Klubbleder, Janus FK. 

Klubblederen var opptatt av at Janus skulle være et sosialt treffsted, og han syntes det var 

positivt at de kunne ha et tilbud både for de som ville satse, og for de som bare var der for det 

sosiale. En utfordring de hadde med dette, som også hang sammen med at de hadde for mange 

oppgaver på for få mennesker – altså at klubborganisasjonen ble for svak, var at for mange 

sterke personligheter med ansvar for årskull klubben i for stor grad gjorde klubben lagstyrt.  

… vi starter på guttesiden med satsningsgrupper fra de er 14. Og det stemmer vel litt over ens med det som 
forbundet sier også. At en skal vente til.. det merker vi, det er et press fra... trenere, og en del foreldre om at en skal 
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starte det mye tidligere. Det.. det er jo vanskelig. Det er det. Det er en typisk grunn til.. småguttelagene og gjerne 
småjentelagene... det er der de tunge prosessene sånn hvert år i forhold til ambisjoner til noen trenere og noen 
foreldre og.. hvordan det passer inn med klubbens filosofi.  

Klubbleder, Janus FK 

Konsekvensen av den svake klubborganisasjonen var at de ikke fullt ut klarte å gjennomføre 

budskapet sitt. 

Det blir litt pragmatisme når den kommer til.. hvor hardt skal en sette foten ned for å... en risikerer spillere som 
bytter klubber, en trener som bytter klubb. Trenere som truer med å ta med seg lag. Altså, sånne.. Da blir det en 
balansegang der med hva en skal tillate og.. 

Klubbleder, Janus FK 

Hos Thor FK var de også avhengige av frivillig dugnadsarbeid for at klubben skulle gå rundt, 

men de hadde likevel en godt organisert og ressurssterk organisasjon. Grunnen til at de ikke 

hadde utarbeidet et organisert Fair Play-program var at de følte at de ikke satt på den rette 

kompetansen. De visste ikke hva NFF eller kretsen faktisk mente at de skulle legge i Fair 

Play-begrepet, hvordan det kunne konkretiseres, og hva som var utbyttet av et slikt arbeid. 

Hva er Fair Play? Hva slags verdier ligger under Fair Play? Så det er ikke noe vi jobber systematisk med i det hele 
tatt. Jeg tror nok at trenerne er nok bevisste på det. I forhold til hva Fair Play handler om, men vi har på en måte, 
før du kan begynne å jobbe med det, så tenker jeg at du må definere hva det er for noe. Og det har vi ikke gjort. 
Hva slags egenverdi er Fair Play, hva slags nytteverdi er Fair Play? Hva slags plass har det i idretten? Og det er ting 
som ikke vi har diskutert og satt i system. 

A-lagstrener i Thor FK. 

Også i forhold til det interne samarbeidet i Thor følte a-lagstreneren at klubben ikke utnyttet 

kompetansen til lederpersonene godt nok. Han opplevde at de forskjellige utvalgene i 

klubben, som for eksempel sportslig utvalg, veteranutvalget og barne- og ungdomsutvalget 

jobbet godt innad, men at samarbeidet mellom utvalgene hadde forbedringspotensial. Dermed 

ble mye kompetanse ikke brukt; kompetanse som kunne bidratt til å skape et bedre klubbmiljø 

og et mer systematisk Fair Play-arbeid. 

5.7.2 Kretssamarbeid hos laissez-faire-klubbene 

Janus hadde ikke noe løpende samarbeid med Alfa fotballkrets om Fair Play, selv om de 

kunne kontakte kretsen om det hadde oppstått noen episoder. De hadde deltatt på Fair Play-

møter arrangert i kretsen, men følte at det hadde hatt begrenset utbytte. De følte ikke at de var 

på samme nivå som klubbene som arbeidet ivrig med Fair Play. Og selv om de kunne 

gjenkjenne seg i noen av utfordringene noen klubber møtte, opplevde de at andre igjen puttet 

altfor mye i Fair Play begrepet. At «alt skulle være Fair Play». Og istedenfor at de skulle få 
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tilbud om alle slags Fair Play-flagg og –bannere, ønsket de at møtene heller burde ta opp mer 

konkrete ting de kunne gjennomføre i klubbhverdagen. 

Heller ikke Thor hadde samarbeidet tett med Beta fotballkrets. De etterlyste at kretsen kunne 

legge til rette for kurs og møter som i større grad tok opp Fair Play; hvor klubbene kunne få 

mer kunnskap og kompetanse om Fair Play, slik at de videre kunne bruke begrepet og 

systematisere arbeidet. De ønsket at kretsen skulle klargjøre hva som var nytteverdien ved det 

i klubbmiljøene, og egenverdien for hver enkelt spiller.  

For det nytter ikke, om en prakker ned en masse begrep og holdninger til spillerne som de ikke forstår. De må en 
forståelse av hvorfor man gjør det her. Hvorfor oppfører man seg sånn her, og ikke sånn. Man må ha en forståelse 
av det. Og det er en kompetanse som jeg mener kretsen burde tatt et større ansvar for. 

A-lagstrener i Thor FK 

5.8 Den lagstyrte klubben 

  Balder Fotball 

Organisasjonsstyrke 
Arbeidskraft Sliter med rekruttering 

Lederstyrt / lagstyrt Lagstyrt 

Sosialt samhold 
Klubbfølelse Svak 
Aktivt miljøarbeid - 
Samlingsarena Nei, mangler klubbhus 

Fair Play-program 

FP-ansvarlig Utvalg 
Kampverter Ja 
Holdningskontrakt Ja 
Foreldrevettregler Ja 
Møtevirksomhet Ja 

Annet 
- Har intern Fair Play-pris 
- Blir overkjørt av sterke 
personligheter. 

Tabell 7: Den lagstyrte klubben 

Den lagstyrte klubben er kun basert på én av klubbene jeg besøkte, nemlig Balder Fotball. De 

stod ovenfor mange av de samme utfordringene som laissez-faire-klubbene gjorde, men med 

én vesentlig forskjell. De hadde et Fair Play-program og hadde innført flere av tiltakene som 

anbefales av NFF. Problemet var at de ikke fikk det til å fungere. De var en lagstyrt klubb 

som jobbet mot å bli lederstyrt, men som langt i fra var i mål. På mange måter oppfattet jeg 

Balder som et ekstremtilfelle, hvor klubbens intensjoner var gode, men hvor utfordringene og 

problemene i klubben hindret gjennomføringsevnen. 
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I Balder hadde de opprettet et eget Fair Play-utvalg som fungerte som et nøytralt og objektivt 

organ i klubben som kunne ta tak i og løse uheldige hendelser og konflikter. De stilte seg til 

disposisjon for å delta på lagmøter, de jobbet aktivt med Fair Play mot foreldregruppen, og 

deltok på sesongevalueringer på alle årstrinn. De hadde også opprettet en egen intern Fair 

Play-pris for å hedre personer som hadde gjort en ekstra innsats. Likevel opplevde de at Fair 

Play-arbeidet ble motarbeidet av flere sterke aktører på lagnivået, uten at klubborganisasjonen 

kunne gjøre stort med det. 

Det er flere grunner at til Balder er en lagstyrt klubb. I klubborganisasjonen slet de både med 

å få folk til å stille til dugnad, og for å få dem til å ta verv. Dette kom både av befolkningen i 

området, og mangelen på sosialt samhold i klubben. De hadde blant annet ikke klart å få på 

plass sportslig leder eller en trenerutvikler. Under intervjuet fortalte de at de så vidt hadde nok 

folk til å drifte klubben, men ikke kapasiteten til å kjøre de store løftene. 

Det er også at det er veldig store forskjeller på folk. Altså fra område til området, på Balder, du har de typiske 
områdene med mye innvandrer, veldig mye sosiale kasus. Og så har du til de tungt gasjerte professorer og 
direktører som bor i andre områder. Så vi har hele spennet. Vi har også utfordringer med dugnadsinnsats og det å 
få folk til å stille opp på verv. For når du har folk sliter hjemme, altså de som har bakgrunn fra andre land, har ikke 
nødvendigvis noen tradisjon for å stille opp til sånn type innsats. Ungene er med, vi ser ikke foreldrene. 

Leder i Fair Play-utvalget, Balder fotball 

Klubben hadde heller ikke noe klubbhus, men disponerte garderober og noen møterom på den 

lokale barneskolen. Dermed hadde de heller ingen sosial samlingsplass for medlemmene sine, 

eller en «identitetsarena» som de selv kalte det.  

… et er en klubb som har et potensiale i identitet, men vi er i en bydel som mangler både klubbhus, vi mangler 
bydelshus, vi mangler et felles samlingssted. Derfor så blir vi lett for bare å bli på årsklassene. Og deres (uklart) er 
dugnadsviljen svak, og dermed blir klubbidentiteten ikke så sterk. 

Trener G14, Balder fotball 

Men også på lagene ble det store forskjeller i forhold til hva slags sosialt miljø de klarte å 

skape. Foreldrene var viktige for å skape gode miljøer, men de merket godt at mange foreldre 

ble borte når barna kom opp i ungdomsårene. 

Det blir veldig stor forskjell hvor mye vi klarer å få til lagene, og lagene er veldig avhengige av foreldrene. På noen 
av årskullene er det veldig robuste foreldregrupper og du får veldig godt miljø, og på andre plasser så glipper det 
ganske tidlig. 

Trener G14, Balder fotball 

Klubben manglet altså både en sterk klubborganisasjon, slet med rekruttering, og de hadde 

ikke de materielle forutsetningene (klubbhuset) for å skape en sosial samlingsplass for 

klubbens medlemmer. Konsekvensen av dette var at evnen til å skape et godt og trygt miljø 
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ble liggende på et utforutsigbart lagnivå. Som en mellomstor bydelsklubb hadde Balder stor 

konkurranse fra andre klubber i byen. De opplevde at ambisiøse og talentfulle spillere i 

ungdomsfotballen skiftet klubb veldig raskt. Frafallet på enkelte årskull var stort, og de hadde 

flere eksempler hvor de ikke hadde hatt nok spillere igjen til å stille lag.  

Vi har sett det på guttesiden, så guttene har veldig fort for å skifte klubb når dem føler at dem begynner å bli så 
gode at dem egentlig er bedre enn laget. På jentesida, så har vi hvertfall frem til den 16-årsgruppa, har vi faktisk 
vært dem som har berget spillere fra andre klubber som har lagt ned tilbudet, der vi har fått inn spillere fra andre 
bydelsklubber. Og der har de ganske bra tilknytning til klubber… 

- Men har dere merket store variasjoner i medlemstallet, at det til tider forsvinner mange eller? 

Du kan merke det på enkeltkull at de rett og slett forsvinner. Vi har ikke hatt gutter junior det siste året, fordi at 
det er flere årskull som helt, altså 93, 94, 95 er så og si ikke eksisterende i klubben lenger, på guttesida.  

Leder i Fair Play-utvalget, Balder fotball 

Klubben innså på mange måter at de ikke klarte å konkurrere mot de andre klubbene i byen 

når det kom til sportslig satsning, og var derfor særlig opptatt av at de skal ha et tilbud til 

bredden. Men fordi klubben hadde en svak organisasjon og i stor grad var lagstyrt, slet de 

også med å innfri dette. Grunnen var at mange sterke trenerpersonligheter på de forskjellige 

lagene som ønsker å gjøre ting på sin måte - som ønsket å toppe lagene og kjøre et mer seriøst 

opplegg i tidligere alder enn klubben ønsket. De ønsket å satse på noen få gode, fremfor å ta 

vare på resten. Og klubben stod på mange måter maktesløs tilbake, for om trenerne ikke fikk 

viljen sin dro de bare til en annen klubb, samtidig som de tok med seg lagets beste spillere. Da 

ville Balder stå igjen med få spillere på årskullet og ingen trener. Noen ganger var det ikke 

nok spillere igjen til å stille lag, og dermed ble hele tilbudet borte. På den andre siden, om 

trenerne fikk kjøre sitt opplegg, så sluttet de som først og fremst ønsket å spille fotball for å 

ha det moro med vennene sine.  

Vi har et utsagn som sier "Fotball for alle lengst mulig". Og da har vi litt vanskelighet fordi de sterke 
personlighetstrenerne som da går på cuper, og bøtten som du da vinner på den cupen er det viktigste som skjer. 
Det går på bekostning av han som skal spille lengst mulig. De slutter tidligere.  

Trener G14, Balder fotball 

I noen tilfeller hvor de hadde klart å få på plass trenere som i større grad fulgte klubbens 

ønsker opplevde de at spillere kom tilbake til klubben. 

1: … hadde vi en sånn ultrasterk type med en sønn som skulle bli verdensmester, og han hadde tidligere sønn som 
også skulle bli verdensmester. Han hadde voldsomme ambisjoner. Og for at han skulle føle det givende, så måtte 
du gjøre noe mot de ambisjonene, som handlet om å hele tiden spille på øverste nivå, og toppe lag og sånn. Og 
når han  dro med sønnen sin, så ble det litt sånn "okei, hva gjør vi nå?". Og da kom det to andre inn med en helt 
annen tilnærming til det. Som gjorde at det roet seg. Kanskje noen kom tilbake. Folk sluttet jo fordi de føltes seg 
ikke sett. Det var jo sånn på G99 at de holdt på trener fire ganger i uka. Eller det var kanskje dere som drev med 
det, trente fire ganger i uka når de var 11-12 år. Og er det nivå som er helt hinsides når du skal tenke på unger 
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som gjerne skal få lov til holde på flere ting og. Og så får du ikke være med skikkelig hvis du ikke er mer på 
treningene da. 

2: Men vi snudde helt om, og sluttet å plassere folk i faste posisjoner som 11-åringer, 12-, og 13 år. Og det er 
viktig at de må få lov til å finne flere plasser å være på. 

1: Man vet jo ikke, når de er 12-13 år, at dette er spillerne vi kommer til ha på juniorlaget. Jeg synes vi skal se på 
hvem som er det fortsatt som er med av de 93, 94, 95-spillerne som er med på Flatåsen, så er det definitivt ikke 
de guttene som ble satset på av sine trenere da de var i barnefotballen. De er mer trauste og robuste. Som er mer 
trofaste mot klubben. Og det er ikke mange av dem som skiftet klubb som spiller fotball lenger heller. 

Leder i Fair Play-utvalget og G14-trener, Balder fotball 

Denne holdningen hos enkelte til klubbens krav og retningslinjer gikk også utover Balders 

Fair Play-program. Klubben følte at mange ikke hadde aksept for opplegget og ikke 

gjennomførte det slik klubben ønsket. Det kunne være kampverter som nektet å ta på seg 

kampvertvesten. De gav også eksempel på hvordan arrangementskomiteen i en julecup nektet 

å imøtekomme klubbens ønske om å ha en Fair Play-pris i 16-årsklassen, fordi de selv mente 

det var best å ha den i en yngre årsklasse.  

Resultatet av alt dette var at Balder, som den lagstyrte klubben, ikke fikk gjennomført Fair 

Play-programmet sitt slik de ønsket. De slet både med rekrutteringen av frivillige og med å 

skape et en felles identitet for klubben. Det meste ble overlatt til tilfeldighetene rundt hvert av 

lagene. Ikke fordi klubben ønsket det slik, men fordi organisasjonen ikke maktet å stå i mot de 

sterke trenerne. Konsekvensen ved å gå i mot dem ville bli at man kunne ende opp uten et 

tilbud på årstrinnet. Uansett utfall klarte ikke klubben å hindre frafall. For om de nektet de 

sterke trenerne forsvant de og tok de med de beste spillerne. Men om klubben lot de holde på 

forsvant de som ikke ble sett på som gode nok. 

 

5.8.1 Kretssamarbeid hos den lagstyrte klubben 

Balder hadde ikke noe godt samarbeid med Beta fotballkrets. Det meste som ble gjort med 

Fair Play var gjort internt, selv om kretsen ble tatt med om det var nødvendig. Generelt sett 

var de kritiske til oppfølgingen de fikk av kretsen. For det første ønsket de at kretsen skulle 

gjøre mer rundt Fair Play enn bare å snakke om det med store ord. De ønsket å få tilbud om 

effekter og andre Fair Play-artikler som noe konkret de kunne dele ut til medlemmene sine. 

De ønsket også at kretsen skulle legge til rette for Fair Play-møter hvor klubbene kunne 

komme sammen og utveksle erfaringer og arbeidsmetoder. I tillegg skulle de gjerne sett at 

kretsen brukte noen av fotballprofilene i Beta til å reise rundt og holde spillermøter og 
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klubbmøter som handlet om Fair Play. De mente at det ville ha større effekt om en person 

som var et kjent fjes og et forbilde for de unge, kom og snakket om det. 

Men den største kritikken mot Beta gikk på at Balder fotball følte de ikke ble sett av kretsen. 

De opplevde at fotballkretsen først og fremst var opptatt av toppspillere, og ikke interessert i 

breddefotballen. At det var sportslige resultater som var det viktigste, og at en klubb som 

Balder da falt utenfor radaren. Selv om Balder er en mellomstor klubb med et forholdsvis 

stort nedslagsfelt, følte de at kretsen så på dem som en ikke-betydelig klubb sportslig sett. En 

klubb som ikke var interessant for kretsen. 

5.9 Oppsummering 
I dette kapittelet har vi sett hvordan klubbene arbeider med Fair Play på klubbnivå og hva 

som er nøkkelfaktorene til at de arbeider på den måten de gjør. 

Vi har sett at klubbene som i størst grad følger et Fair Play-program slik det anbefales av 

NFF, de såkalte mønsterklubbene, har en sterk klubborganisasjon i bunn, som evner å 

gjennomføre et slikt program. Gjennom et aktivt arbeid makter de også så skape et sterkere 

sosialt samhold innad i klubben, som både gjør det enklere å rekruttere til frivillig arbeid i 

klubborganisasjonen, samtidig som klubben blir en trygg og trivelig arena hvor medlemmene 

trives og føler tilhørighet. Dette bidrar til å hindre frafall. Mønsterklubbene opplever også at 

de har et godt og tett samarbeid med fotballkretsen, og at kretsen i stor grad påvirker hvordan 

de arbeider med Fair Play. 

Hos de små klubbene har vi sett at de drar nytte av at de er små. Det stiller mindre krav til en 

stor klubborganisasjon, og det er enklere å få et godt sosialt samhold i klubben, nettopp fordi 

”alle kjenner alle”. Derfor føler de heller ikke at behovet for et like tydelig Fair Play-arbeid er 

til stede. For ved å ha et godt og tett sosialt miljø i klubben, opplever de at mye av det som 

går inn under et Fair Play-begrep skjer automatisk. Disse klubbene har ikke nødvendigvis et 

tett samarbeid med kretsen, men føler det er tilfredsstillende. 

I laissez-faire-klubben blir et organisert Fair Play-arbeid nedprioritert så lenge de føler at folk 

i klubben oppfører seg greit. Grunnen til dette er at klubben sliter med å rekruttere nok folk til 

klubborganisasjonen, samtidig som de sliter med å gjøre oppgavene små nok til at folk ønsker 

å ta verv. Dermed blir andre oppgaver sett på som viktigere enn Fair Play. Laissez-faire-

klubben sliter også med å skape et godt sosialt samhold i klubben. Derfor blir det sosiale 
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miljøarbeidet i klubben i større grad avhengig av hvordan de arbeider på lagnivå. Dette bidrar 

også til at foreldre og andre frivillige, hvis de først tar på seg verv, tar på seg verv rundt laget 

og ikke i klubborganisasjonen. Laissez-faire-klubben har ikke et tett samarbeid med kretsen. 

I den lagstyrte klubben har de mange av de samme problemene som i laissez-faire-klubben. 

De sliter med en svak klubborganisasjon, med rekrutteringen av frivillige, og med å skape et 

godt sosialt samhold i klubben. Likevel har de satt i gang et Fair Play-program, men får det 

ikke til å fungere fordi sterke enkeltpersoner på lagnivå ikke anerkjenner arbeidet som nyttig. 

Disse personene ønsker heller ikke å følge klubben retningslinjer i forhold til å ta vare på 

bredden, men klubben makter ikke å sette disse personlighetene på plass fordi konsekvensen 

kan bli at de blir stående uten trener på et årskull, eller at de blir for få spillere til å stille lag. 

Dermed blir tilbudet borte. Den lagstyrte klubben er kritisk til kretsen og mener de blir 

oversett av en fotballkrets som prioriterer sportslige resultater fremfor å ta vare på bredden. 

5.9.1 Viktige funn  

• Alle mønsterklubbene evnet å være lederstyrte. 

• Et godt og inkluderende klubbmiljø gjør rekruttering av frivillige enklere. 

• Klubbhus er en viktig samlingsplass for medlemmene. Klubber som ikke har klubbhus 

sliter mer med klubbmiljøet. 

• Alle klubbene tuftet Fair Play-arbeidet etter de grunnleggende aktivitetsverdiene til 

NFF, dog på ulike måter og med forskjellige resultater. 

• Lagstyrte klubber står ovenfor et dilemma på veien mot å bli lederstyrt: De kvier seg 

for å sette strengere krav til trenerne fordi de er redd for at sterke trenerpersonligheter 

slutter og tar med seg spillere til andre steder, slik at tilbudet i klubben blir dårligere. 
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6 Fair Play i praksis – lagnivå 
Etter å ha sett på hvordan det arbeides med Fair Play på klubbnivå, skal jeg i dette kapittelet 

se på hvordan det hele gjørs i praksis på lagnivå. Med dette svarer jeg på følgende del av 

problemstillingen: (b) Hvordan arbeider fotballtrenerne i ungdomsfotballen med Fair 

Play i praksis, og (c) hva er årsaken til forskjeller i måten de gjør dette på? 

Treneren er den viktigste personen i laget. Det er han / henne som skal planlegge og 

gjennomføre treningene, som skal ta ut, disponere og lede laget i kamp, og som skal få 

spillerne til å prestere. Men treneren er mye mer enn dette, som forbilde, tillitsperson, 

oppdrager og pedagog med stor innflytelse på ungdommene. Treneren er også den som skal 

gjennomføre klubbens Fair Play-program i praksis, og lære spillerne hva Fair Play innebærer. 

Jeg starter kapittelet med å undersøke hvordan fotballtrenerne gjør Fair Play i praksis, både i 

treningshverdagen og under kamp. Dette tolker jeg så i lys av funn jeg har gjort tidligere i 

oppgaven. Videre ser jeg på respondentenes forhold til trenerrollen, hvordan de skaper et godt 

sosialt miljø i laget, samt trenernes forhold til foreldregruppen. Dette er alle viktige elementer 

som kan påvirke trenerens utøvelse av trenervirket, og som dermed har betydning for 

gjennomførelsen av Fair Play-arbeidet. 

6.1 Fair Play i praksis 
Når jeg har undersøkt hvordan trenerne jobber med Fair Play i praksis har jeg lagt vekt på to 

aspekter: 1) Hvordan trenerne sanksjonerer mot det de oppfatter som brudd på Fair Play, og 2) 

hva slags fokus de har på Fair Play i fotballhverdagen – altså hvordan de gjør spillerne 

bevisste på begrepet. 

6.1.1  Sanksjoner ved brudd 

Som jeg har vist tidligere i oppgaven finnes det forskjellige oppfatninger av hva som 

oppfattes som et Fair Play-brudd. Samtidig er bruddene praksisnære i form av at de skjer som 

et resultat av en konkret handling. Bruddene utrykkes på den måten på mikronivå, jamfør Fair 

Play-diamanten. Når trenerne mente at det hadde skjedd et brudd reagerte de stort sett på 

samme måte: 
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Plukker dem av. Hvis vi ser at en spiller ikke oppfører seg ordentlig, uansett hvor god den spilleren er. Hvis 
spilleren ikke oppfører seg ordentlig mot motstander, så får hun først noen muntlige beskjeder om at det her slutter 
vi med. Det som skjer neste gang da, er at vi plukker henne av. Så får hun fem minutter sammen med oss. Og hvis 
hun ikke har lært det da, da kommer hun ikke innpå noe mer. 

Trener J14, Frøy Fotball 

Dette er en form for sanksjon som først og fremst er forbeholdt kampsituasjonen. Noen tok 

spilleren rett av banen, mens andre gav en advarsel før han/hun eventuelt tok spilleren av ved 

neste overtredelse. Om spilleren ble plukket av var trenerne nøye med å forklare spilleren 

hvorfor han/hun ble tatt av banen. Med noen av trenerne fikk spilleren komme innpå banen 

igjen etter noen minutter, mens for andre var kampen over. G16-treneren til Odin var 

konsekvent på at gule kort for filming eller kjefting mot dommeren resulterte i én kamps 

intern karantene for spilleren. Gjentatte tilfeller kunne i verste fall resultere i degradering fra 

elitelaget. At ”straffeutmålingen” var konsekvent og lik for alle spillerne, uansett ferdighet og 

resultat i kamp, fremhevet flere som en viktig forutsetning for at straffen skulle være legitim 

ovenfor både den individuelle spilleren og resten av spillergruppen. 

En utfordring som ble tatt opp var at treneren ikke nødvendigvis klarte å få med seg alt. Det 

kunne være ting som ble sagt mellom spillere ute på banen, eller hendelser som skjedde uten 

at treneren klarte å plukke det opp. Hvis treneren selv ikke oppfattet bruddet, men fikk vite 

om det gjennom andre, var det vanskelig å sanksjonere det. 

6.1.2 Bevisstgjørende praksis 

Med bevisstgjørende praksis mener jeg som sagt hvordan trenerne bevisstgjør spillerne på 

Fair Play og snakker med dem om det for å hindre at de begår brudd på Fair Play – at de 

holder seg innenfor det verdibaserte holdnings- og handlingsrammeverket som treneren 

oppfatter er Fair Play. Som figur tre på neste side viser kan den bevisstgjørende praksisen kan 

deles inn i to praksisformer; de som har en passiv tilnærming, en aktiv tilnærming. Den aktive 

tilnærmingen kan igjen dele i to underkategorier; aktiv-uformell- og aktiv formell tilnærming.  
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Figur 3: Praksistyper  

De med en passiv tilnærming hadde ikke noen eksplisitt fokus på Fair Play. Grunnen var den 

samme alle steder: At Fair Play ”alltid lå i bakgrunnen”, men så lenge spillerne oppførte seg 

greit trengte de ikke ta det opp med dem. Det handlet heller om å ta tak i episoder og statuere 

eksempler hvis spillerne gjorde brudd på Fair Play, først og fremst i kampsituasjon. På den 

andre siden var de som var aktive i bevisstgjøringen. Altså de som bevisst snakket med 

spillerne sine om Fair Play og hva slags oppførsel som skulle gjelde i laget. De med en aktiv-

uformell bevisstgjøringspraksis brukte ikke nødvendigvis ordet ”Fair Play” eksplisitt, men 

snakket med spillerne om hvordan de skulle oppføre seg. 

Altså, du sier kanskje ikke ordet Fair Play så mange ganger i løpet av en trening, fordi at Fair Play er som vi sier et 
vidt begrep. Men vi ser på oppførsel. Vi snakker om oppførsel og gir tilbakemeldinger til hverandre. Det å være 
positiv ovenfor hverandre, det sier vi omtrent på hver trening. 

Trener J14, Frøy Fotball 

G16-treneren i Thor brukte ofte seg selv som et eksempel på hvordan man ikke skulle 

opptre, og hvilke konsekvenser dårlig oppførsel kunne gi: 

For de vet hvilke holdninger jeg har... altså jeg er en av de som sannsynligvis hadde mest både gule og røde kort da 
jeg var på deres alder. Så alle de feilene som jeg prøver å luke av dem nå, de gjorde jeg selv... Men jeg bruker det 
konstruktivt med å legge frem historier om hva jeg selv har gjort. Husker i Norway Cup i 82, da fikk jeg beskjed 
om at.. da var det en guttelandslagstrener. Da hadde vi en på landslaget og en som var på vei inn. Vi hadde et av 
Norges beste lag. Da skulle han se på meg og. Og da ble jeg utvist. Idiotfakter. Snakket på meg rødt. Og det er sånn 
jeg forteller, at dette må dere lære av, sant. I dag jeg voksen og angrer jo bittert… 

De aller fleste med en aktiv tilnærming poengterte at man trengte å ha noen konkrete regler på 

laget som satte klare rammer for spillerne. Noen hadde formalisert dette i større grad ved å 

innføre holdningskontrakter, som er et av de konkrete Fair Play-tiltakene som NFF ønsker at 

klubbene skal innføre. Derfor er de med holdningskontrakter i laget de som har aktiv-formell 

tilnærming til bevisstgjøringspraksisen. I tillegg til å være et konkret Fair Play-tiltak, 

innebærer formaliseringen at Fair Play i laget går fra å være common sense til å bli 

konkretisert i noe spillerne skriver under på. 

Praksistyper 

Aktiv tilnærming 
 

Uformell -  
Snakker aktivt om 

oppførsel, holdninger og 
hvilke rammer som 

gjelder i laget. 

Formell -  
Fair 

Play/holdningsrammeverk
et er formalisert  gjennom 

en holdningskontrakt. 

Passiv tilnærming 
Snakker ikke aktivt om 

oppførsel og Far Play så 
lenge spillerne oppfører 

seg greit. 
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… vi har sånne kontrakter som vi har skrevet under på. Hvordan vi skal oppføre oss. … og du har skrevet under på 
den og da skal at du faktisk skal håndheve den. Du skal opprettholde de reglene som er i satt i den. 

Trener J14, Fortuna FK 

Spillerutvikleren i Jupiter fortalte at de hadde innført holdningskontrakter i 

utviklingsavdelingen. Selv om NFF har en mal for kontrakten bestemte de seg for å lage sine 

egne regler hvor spillerne fikk være med å bestemme hva som skulle stå i den. Han mente det 

var viktig at spillerne fikk medbestemmelse i utformingen av holdningskontrakten. 

Jeg mener at det der spillerne selv som må lage sine regler på sitt lag. Samme som man har klasseregler. Da husker 
de dem. Vet om det med en gang. De kan komme med kommentarer som "åh, det er så dårlig regel", fordi de selv 
har vært med og laget den. Det trenger ikke være mange regler. Det kan være snakk om tre-fire regler. Helt enkle 
regler. 

Spillerutvikler, Jupiter FK 

6.2 Forskjeller i praksistyper basert på tidligere funn 
Når jeg undersøker trenerens bevisstgjøringspraksis opp i mot funnene jeg har gjort i de 

tidligere analysekapitlene er det særlig to ting som utpeker seg. Det første er at de to trenerne 

som uttrykte at de så på Fair Play som miljøbygger13, hvor begge hadde en aktiv tilnærming 

til bevisstgjøringspraksisen. De øvrige trenerne, med ett unntak, så på Fair Play som 

folkeskikk og/eller rettferdighet. Det andre funnet var at fire av fire trenere i mønsterklubbene 

har en aktiv tilnærming, mens tre av tre i laissez-faire-klubbene har en passiv tilnærming. 

Representanter for de andre klubbtypene plasserte seg innenfor begge praksistypene. 

Dette kan tyde på flere ting: For det første er det rimelig å anta at det er vanligere for trenere å 

oppfatte Fair Play som et redskap for miljøskapning i klubber som har et tydelig og bevisst 

fokus på Fair Play arbeid. Nettopp fordi klubben i større grad bevisstgjør treneren på Fair 

Play, og på den måten påvirker trenerens oppfatning. Det at mønsterklubbene da påvirker 

hvordan trenerne også jobber med Fair Play reflekteres i at alle mønsterklubbtrenerne har en 

aktiv bevisstgjøringstilnærming. Det er nok tilfeldig at alle trenerrepresentantene for laissez-

faire klubbene er har en passiv tilnærming, men de har likevel ikke fått direkte insentiver fra 

klubben om å fokusere aktivt på Fair Play i fotballhverdagen. Det er et tegn på at laissez-faire-

klubben ikke har like stor påvirkning på trenerens forhold og oppfatning til Fair Play, noe som 

er rimelig å anta når det ikke er en prioritert oppgave hos klubben. At representantene for de 

andre klubbtypene plasserer seg i begge praksistyper kan være et tegn på at klubbenes 

påvirkning heller ikke her er så stor som i mønsterklubbene. 
                                                 
13 Dette var en vanligere oppfatning blant klubblederne. 
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Dette tegner likevel ikke et helhetlig bilde av Fair Play-arbeidet til trenerne. Det er mye som 

spiller inn som både direkte og indirekte kan påvirke hvordan treneren gjør Fair Play-arbeidet. 

I det følgende skal jeg diskutere hvordan utøvelsen av trenerrollen kan spille inn, samt 

nødvendigheten av et godt sosialt miljø i laget og en støttende foreldregruppe. 

6.3 Trenerrollen 
En fotballtrener er mer enn en fotballtrener. Trenerrollen innebærer samhandling med en 

rekke grupper og individer; spillerne, foreldre, medhjelpere og klubbledere. Han/hun skal 

være en leder i en sosial kontekst som er mangfoldig og uoversiktlig (Ronglan 2008: 161-

162). I ungdomsfotballen er trenerens relasjon med spillerne særlig viktig. 13-14-åringer er i 

en fase av livet med mange forandringer både sosialt og fysisk, hvor de kommer inn i nye 

sosiale nettverk, samtidig som puberteten gjør sitt i utviklingen av den enkelte (NFF 2012d: 

124). For unge spillere er treneren en voksenperson som kan ha stor innvirkning på deres 

sosialiserings- og utviklingsprosess gjennom ungdomstiden. En av trenernes største 

utfordringer ligger i å tydeliggjøre egne verdier og intensjoner samtidig som han/hun utvikler 

sosiale antenner for spillernes personlige interesser, mål og væremåte (Ronglan 2008: 162). 

Det handler om å se og ta hensyn til enkeltindivider, samtidig som helheten i laget skal 

ivaretas. 

Du er jo trener, og så er du en farsfigur, så er du psykolog, så er du en venn. Du er en sjåfør. Altså, du er egentlig alt. 
Og du må egentlig være alt. Det er egentlig alt som er utenfor fotballen som gjør om du lykkes med et G16-lag. For 
der er det så mye hormoner. Du må se hele gutten, eller hele jenta. 

G16-trener, Mars FK 

Treneren har stor betydning som omsorgsperson. MMIs barne- og ungdomsundersøkelse i 

2002 viste at 61 prosent av barn og unge var svært godt fornøyde med treneren sin fordi 

han/hun skapte trivsel og glede på trening. 59 prosent mente at trenerne hadde mye å lære 

bort, mens 44 prosent uttalte at de verdsatte treneren fordi han/hun var inkluderende og 

omsorgsfulle ovenfor spillerne (Enoksen 2003). Enoksen (2003) viser til en studie av Carolina 

Lundquist som antydet at trenerollen blant annet innebar ”det å være en god venn”, ”evne til å 

skape gjensidig respekt”, og ”evne til å ha en bra kommunikasjon med barn”. Dermed blir 

også treneren et viktig forbilde for spillerne. Ved å utøve en respektfull treneradferd, vie alle 

lik oppmerksomhet og behandle alle likt, vil spillerne føle seg viktige og betydningsfulle. 
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… det er veldig viktig poeng at du ser alle spillerne dine. For den dagen du ikke ser alle spillerne dine på trening, så 
er plutselig han spillerne du ikke ser, han er ikke på trening han. Fordi han ikke føler noen tilhørighet til laget, eller 
klubben, ikke sant. Og da er han borte.  

Trener G14, Odin FK 

Et annet trekk ved treneren som kan nyttes opp til dette er hva slags trenertype han eller hun 

er. Å finne den riktige balansen mellom å være inkluderende og autoritær er viktig for å 

kunne lede gjennom å skape et gunstig miljø i laget – å dyrke frem et motivasjonsklima, altså 

det sosiale miljøet som omgir spillerne. Dette skapes ut i fra hva treneren sier og gjør, 

hvordan han/hun organiserer og kommuniserer med spillerne, og hvordan treneren forsøker å 

innvirke på spillerne (NFF 2012d: 101-102).  

6.3.1 Forholdet mellom treneren og spillerne 

Det var flere fellestrekk som gikk igjen hos de aller fleste trenerne i forhold til trenerrollen. 

Mitt inntrykk er at trenerne jeg intervjuet i stor grad var godt bevisste på de ulike oppgavene 

som lå i trenerrollen, og de forsøkte på forholdsvis like måter å utfylle disse rollene. Likevel 

møtte de på utfordringer som de i forskjellig grad var komfortable med, og i ulik grad klarte å 

løse. Personlige egenskaper, trenerutdannelse og -erfaring var elementer som spilte inn for 

hvordan de løste det. 

De fleste av trenerne jeg intervjuet var foreldre for noen på laget. Flere fremhevet at de satte 

pris på å kunne få et innblikk i ungdommens hverdag på en måte som andre foreldre ikke 

kunne. De fleste var også bevisste på at de var rollemodeller for spillerne, og at de måtte 

oppføre seg deretter. Det viktigste bidraget treneren kunne gi var å være oppmerksom på alle 

spillerne sine. Å ta hensyn om noen hadde en dårlig dag, og sørge for at alle følte at de ble 

lagt merke til og sett. 

… det er veldig viktig poeng at du ser alle spillerne dine. For den dagen du ikke ser alle spillerne dine på trening, så 
er plutselig han spillerne du ikke ser, han er ikke på trening han. Fordi han ikke føler noen tilhørighet til laget, eller 
klubben, ikke sant. Og da er han borte. 

Trener G14, Odin FK 

En viktig del av å kunne ta hensyn til spillerne var å forstå spilleren. Som en del av 

trenerrollen var flere bevisste på at spillerne kunne komme til dem og fortelle om de hadde 

problemer på skolen eller hjemme. Dette var likevel et punkt hvor trenerne hadde ulike 

erfaringer, og hvor de i forskjellig grad var komfortable med å få slik informasjon. For noen 

var det helt naturlig del av trenerjobben, mens andre syntes det var vanskelig for eksempel å 

ha kjennskap til familieforholdene hos andre.  
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Med min bakgrunn, jeg jobber jo i fengsel, så jeg jobber med mye mennesker der. Og jeg er pedagog. Da har du 
mer menneskesyn, men jeg vet ikke om disse trenerne som da har mest fokus på at du skal bli så forbasket god med 
den ballen der, at de er så mottakelige for å ta på seg andre. For da tror de skyver det over på andre ting. Men vi har 
også jentetrenere som er flinke til å ta i mot den jentepraten. Så det sosiale aspektet er viktig for spillerne å ha, at 
det er en voksenperson der. På den måten så blir du et.. det du ikke kan si til mamma og pappa… Det kan være at 
du må ha noen voksenpersoner å si det til. 

Trener G14, Balder FK 

… det er ikke alt man har lyst til å vite da. Men nødvendigvis så må man får vite det. Så... selv i møblerte hjem i 
Janus så skjer det mye rare ting som man må forholde seg til. Men jeg har hvert fall følt at det har vært viktig å 
drive inkluderende arbeid og la dette være en arena og ramme for flukt da, for å si det sånn. Hvis man skulle ha 
noen sånne situasjoner. Det kan være sykdom, eller det kan være andre ting. Så, vi har hatt situasjoner hvor foreldre 
ikke har snakket med hverandre. Hvor vi må sende mailer til flere steder for at beskjeder skal kunne fanges opp, og 
at barna få med seg de beskjedene. Det kommer inn reservemødre inn i bildet og... 

Lagleder Janus J14 

I tilfeller hvor trenerne oppdaget at de hadde spillere som ikke hadde det godt, for eksempel 

på grunn av familiære forhold, var det viktig å la fotballen være en trygg og trivelig arena 

hvor man kunne komme seg vekk fra problemene for en liten stund. 

Vi har nylig en sak med en spiller som sier til meg at nå går det så dårlig på hjemmebane at jeg må kanskje flytte, 
på grunn av at økonomien går rett... sant. Så kommer han og forteller det. Og da sier jeg, blant annet det, at da har 
du hvertfall fotballen her å være med, så skal ikke vi… Så kommer det en regning så ta den med til meg da. Så skal 
jeg se på han derifra. Så ikke de føler at det er pengespøkelset som kommer mot de. Det eksempelet der, så hadde 
ikke hatt råd til å betale ei krone. 

Trener G14, Balder FK 

G14-treneren i Fortuna syntes også det kunne være vanskelig å finne balansen mellom når 

man må si i fra til foreldrene, og når man lar være. Han hadde hatt episoder da spillerne var 

yngre hvor det hadde vært vanskelig å tolke om det spilleren sa var reelt eller ikke.  

Jeg føler liksom, hvor går grensen? Hvordan skal man blande seg i ting? Det er en balansegang her i forhold til at 
man skal bry seg selvfølgelig. Så skal man jo være forsiktige.  

G14-trener, Fortuna 

Antallet spillere kunne også være en utfordring i forhold til å kunne følge opp enkeltspillere. 

G16-treneren til Mars var veldig opptatt av å utvikle spillere og skape gode prestasjoner 

gjennom teambuilding. Han hadde individuelle samtaler med alle spillerne sine. G14-treneren 

til Fortuna skulle ønske at han hadde fått til noe av det samme, men klarte ikke dette på grunn 

av antallet spillere. Dermed ble han heller ikke en person som spillerne betrodde seg til. 

… det er en veldig stor gruppe… hvis det er noe jeg savner så det er jo den litt mer personlige oppfølgingen av hver 
spiller. Altså både spillerutvikling og som person. Det er klart at vi de bruker såpass mye av sin tid også, så vi har 
stor innvirkning på dem. 

Trener G14, Fortuna FK 
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6.4 Å lage en kameratgjeng 
Det er mange sosiale mekanismer som spiller inn i et fotballag som skal prestere sammen, og 

det er særlig to forhold skiller lagidrett fra individuell idrett: 1) Laget utgjør 

prestasjonsenheten, og man kan ikke utøve aktiviteten uten laget. Dette gir en spesiell 

gjensidighet og gruppeavhengighet på banen. 2) For mange som deltar i lagspill er den sosiale 

dimensjonen helt avgjørende. Dermed blir samhandlingen utenfor banen en viktig del av 

virksomheten (Ronglan 2008: 60). For at laget skal prestere sammen er spillerne nødt til å 

omgås og tolerere hverandre. Den beste måten å gjøre dette på er å forsøke å lage en 

kameratgjeng av spillergruppa. For det utvikles sosiale bånd gjennom det sosiale samværet 

som for eksempel forgår i garderoben, og på vei til og fra trening og kamp (Ronglan 2008: 

65). Individuelle ulikheter er ikke nødvendigvis noe hinder til å lage et meningsfylt 

lagspillfellesskap, men det er et poeng at spillerne utvikler en type sosiale kompetanse – en 

lagspillerholdning – som bunner i enkeltspillernes evne til å se hva som kreves av han eller 

henne for at laget skal bli et bra sted å være for alle. Dette innebærer at spillerne er 

inkluderende, viser sosial fleksibilitet og ansvarlighet (Ronglan 2008: 75). Gjennom sine 

egenskaper som rollemodell kan treneren være den som setter standard for hvilken adferd som 

er ønskelig i laget, og på denne måten en viktig miljøskaper i gruppa (Enoksen 2002).  

6.4.1 Trivsel – lagets sosiale lim 
Hvis en ikke trives da får en ikke til noe på banen heller. På kamper og trening. Man må trives for å lykkes.  

Hjelpetrener J16, Thor FK 

Samtlige av mine trenere trakk frem trivsel som det viktigste elementet ved hele 

fotballaktiviteten. J14-treneren til Frøy poengterte at et fotballag er en kunstig sammensatt 

gruppe hvor det kan virke som de sosiale relasjonene mellom spillerne er bedre enn de faktisk 

er. Derfor mente han at det er viktig at treneren er observant. 

Det livet i garderoben før kamp, etter kamp, underveis i en kamp, det betyr såpass mye at alt virker som at det er 
rosenrødt og bra. Du har 15 venninner. Men jeg tror at i hverdagen deres på skolen, så er de ikke venninner. Da har 
de ikke så mye kontakt med hverandre, som det kanskje ser ut i en fotballhverdag da. Og det tror jeg gjelder både 
gutter og jenter. 

Trener J14, Frøy Fotball 

I store årskull hvor spillerne var fordelt over flere enn et lag var det viktig for trenerne at 

spillerne hadde treningstid samtidig. Differensiering mellom spillergrupper på trening kunne 

oppleves som vanskelig for noen trenere, mens andre syntes det ikke var noe problem fordi 



82 
 

spillerne selv visste hvordan de lå ferdighetsmessig i forhold til hverandre. På noen av disse 

lagene trente derfor alle spillerne sammen, men hos andre ble de adskilt. Likevel varmet 

spillerne opp sammen og delte garderobe. 

Vi trener alltid sammen, vi varmer opp sammen og tøyer ut sammen. Vi har ikke noe sånt klart skille mellom 
første, andre og tredjelag. Så vi har egentlig et grådig godt miljø. Samhold. Og det at vi ikke skiller, ikke har 
adskilte treninger, tror jeg er viktig for den suksessen førstelaget har.  

Trener G16, Mars FK 

Innad i fotballagene, kanskje særlig de med større prestasjonsfokus, er det et hierarki som ofte er 

basert på spillernes oppfatning av hverandres ferdigheter. Å være en god spiller kan gi en opphøyet 

status i gruppen (Ronglan 2008: 62). På J14-laget til Frøy utfordret treneren kretslagsspillerne til også 

å være best sosialt:  

Vi har fire stykker inn i kretslaget. Og de har et spesielt ansvar på å gå tilbake på trening og samtidig være best. 
(…)Det handler ikke bare om å være best på fotballferdigheter, det handler om at du skal være sosialt best og. 

- Men, hvorfor er det så viktig for dere at de disse på kretslaget skal være best på det sosiale? 

Jo, fordi at dem, gjennom det å være bedre enn de andre, så forventer vi også.. fordi folk ser opp til dem. De andre 
spillerne ser opp til dem. Foreldre ser opp til dem … 

Så, dem vil jo ha et spesielt ansvar, fordi det er folk utenfor fotballen og som ser opp til dem. Det er 
skolevenninner, som får høre at du er på et kretslag, og faktisk er med i en vurdering inn mot et landslag. Det er jo 
her det starter. Derfor har du på en måte et visst ansvar i det å ha en god folkeskikk. Det er jo det, det handler om. 

Trener J14, Frøy Fotball 

Å arrangere sosiale samlinger utenom fotballen var også vanlig. For eksempel å samle alle 

spillere for å dra ut og spise sammen, eller se fotballkamper på TV sammen. Å reise på cuper 

og overnatte på skole sammen var også et tiltak trenerne mente både var samlende for gruppa, 

og det gav en pekepinn på hvor godt det sosiale miljøet faktisk var siden spillerne måtte være 

tett på hverandre over en lengre periode. 

Da reiste vil til ******* på treningsleir. Og da var vi 53 gutter på tur, i ti dager. Vi hadde ikke ett feilslag. Vi hadde 
ikke en krangel på ti dager, med 53 gutter. Jeg vil påstå det er en større seier enn å vinne hele Norway Cup. Altså, 
da har vi gjort noe rett.  

G16-trener, Mars FK 

Noen av trenerne på jentelagene var opptatt av å poengtere at det var forskjellig å være trener 

på et guttelag og et jentelag. At det var underliggende mekanismer i en jentegruppe man måtte 

være ekstra var for. 
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Gutter tar ting ofte der og da, og så er de ferdige. Gutter kan gå sammen i en takling, og så blir det litt håndgemeng, 
så går treneren inn og skiller dem, og så er dem ferdige. Jenter gjør aldri sånt.  De kanskje går i 15 dager på skolen 
og ikke snakker med hverandre og litt sånn. Det er mye verre å jobbe med. Også tror jeg det har mer langsikte 
skader hvis du ikke tar tak i sånne ting på jentesiden.  

Trivsel er noe av det viktigste som er, og spesielt på jentesiden. For hvis de ikke trives så slutter den spilleren. Og 
på guttesiden, så slutter den spilleren. På jentesiden så tar hun med seg tre og slutter. Og det finnes ikke jentelag i 
Norge i dag som har råd til at fire skal slutte. 

Trener J14, Frøy Fotball 

6.5 Foreldrenes påvirkning 
Foreldrene kan være viktige både for lagmiljøet og for treneren, men de kan også representere 

en utfordring. Foreldre som på konstruktive måter støtter egne barn og laget er en viktig del 

av fotballen. Et positivt og synlig foreldreengasjement styrker spillernes motivasjon, lagets 

samhold og forankring til lokalmiljøet. På den andre siden kan foreldreengasjement også bli 

en belastning for laget, spillerne og treneren. Foreldre som kjefter og skriker på sidelinjen, 

som kun er opptatt av sitt eget barns utvikling og ikke evner å se fellesskapets behov, bidrar 

negativt (Ronglan 2008: 163-164).  

Foreldrene har krav på at barna deres behandles ordentlig og tas vare på når de deltar i 

fotballen. Treneren må være bevisst på at foreldrene er de viktigste voksne i spillernes liv, og 

at foreldrene er opptatt av barnas trivsel og utvikling. Samtidig kan foreldrene være en viktig 

støttespiller for treneren. Ikke bare stiller de opp på kjøring og dugnader, men foreldres 

åpenhet og informasjon om barnas personlighet eller problemer kan være viktige innspill for å 

kunne tilpasse opplegget den enkelte (Ronglan 2008: 164). Treneren bør invitere til aktiv 

involvering av foreldrene. Det kan oppstå diskusjoner og konflikter rundt trenerens ledelse av 

laget, resultatfokus og spillerutvikling. Derfor er det viktig at treneren tydeliggjør egne 

verdier og prioriteringer ovenfor spillerne og foreldrene. Bred deltagelse i verdi- og 

målsettingsdiskusjoner kan bidra til større grad av oppslutning om felles mål, selv om 

treneren alltid må forholde seg til foreldre med sterke synspunkter (Ronglan 2008: 164). 

… foreldregruppa er veldig viktig for den gruppefølelsen. Hvis du ikke får... du må bygge opp foreldregruppa for å 
få gutta til å fungere. 

Assistenttrener G14, Balder FK 

Det var en bred enighet blant mine trenere om at foreldrene kunne være en viktig ressurs for 

laget. Både for å stille opp til kjøring, på dugnader og for å støtte laget, men også for å få 

informasjon om spillerne. 
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Den er kjempeviktig. Mener jeg. Både i forhold til dialog. Det er jo ikke alltid vi vet, når det kommer en slukøret på 
trening, eller hva det skulle være for noe. Vi ser jo det at det ikke er alle som har det like godt alltid. Og det er klart, 
med litt dialog så er det lettere for oss å tilpasse den enkelte hvis det er behov de har for eksempel, eller hvis, altså i 
forhold til det sosiale.  

Trener G14, Fortuna FK 

Hos de aller fleste stilte foreldrene velvillig opp, selv om det i mange tilfeller ofte var de 

samme, ivrigste foreldrene som dukket opp. Måten trenerne kommuniserte med foreldrene på 

var forskjellig. De fleste arrangerte ett eller flere foreldremøter i løpet av sesongen, hvor de 

snakket sammen og gikk gjennom det sportslige opplegget på laget. Her kunne foreldrene 

også komme med sine spørsmål og innspill. I lag med en tett og aktiv foreldregruppe hadde 

treneren oftest god kontroll på hvem de forskjellige foreldrene var, og slo ofte av en prat med 

dem i forbindelse med kamper eller trening. Jo bedre trenerne kjente foreldrene, jo enklere 

følte de også det var å kunne gå og si i fra om episoder hvor deres barn var involvert. God 

kommunikasjon med foreldrene ble fremhevet av flere som nøkkelen til et fruktbart forhold 

med foreldregruppen. 

For at ting skal gå bra så er det og viktig for oss å ha den kommunikasjonen med foreldregruppa. Så tror jeg at hvis 
vi har det så er det mange av misforståelsene og alt det der, som går bort automatisk. Når vi er enige om et felles 
mål og hvordan vi gjort ting. 

Daglig leder, Thor FK 

Men kommunikasjonen med foreldrene kunne også være utfordrende. I mange tilfeller fortalte 

trenerne at de hadde bra kontakt med de foreldrene som var aktive, men lite med de som aldri 

møtte opp på kamp eller dugnad. De som bare ”dumpet spillerne av på sletta” og dro igjen. 

Dette var problematisk fordi det ofte var ungene til disse foreldrene som trengte mer 

oppfølging fra treneren.  

… det kan være alt i fra at de begynte og sloss, en som slår, og noen som bare kritiserer andre. Der det blir mye. Så 
må de ta en pause, men så hjelper ikke det, og så baller det på seg. Det var en dette gikk veldig igjen hos. Der jeg 
egentlig hadde veldig dårlig kjemi med foreldrene. Eller, jeg hadde ikke dårlig kjemi, men jeg hadde ingen kontakt 
med foreldrene. Det var jo en av disse hvor de aldri var til stede. Det er klart at da er det ikke så lett alltid.  

Trener G14, Fortuna FK 

Noen trenere opplevde også det var vanskelig å forholde seg til foreldre som enten dyttet på 

for at laget i større grad skulle toppes, eller foreldre som kun var opptatt av om sitt eget barn 

fikk spilletid. 

Jeg tror for veldig mange foreldre som ser på da, men som ellers ikke er mye med, så det de ser på er jo om det er 
deres som er ute på banen eller ikke. Hva de gjør utpå der er de ikke så opptatt av. Og det kan jo være litt 
frustrerende av og til. At folk som ellers ikke bryr seg i det hele tatt, men som, skal en si... bryr seg kun om sine 
egne og at de får lov å spille. Og å ikke se laget og helheten. 

Trener G14, Jupiter FK 
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Omtrent halvparten av trenerne jeg intervjuet hadde opplevd at foreldrene forsvant mer og 

mer jo eldre spillerne ble. I de lagene som hadde en stor og engasjert foreldregruppe var dette 

mindre akutt. Utfordringen med dette gikk både på at det var vanskeligere med 

kommunikasjonen mellom trenerne og foreldrene, og at foreldrene i mindre grad møtte opp på 

kamper og lagde god rammer rundt kampene. I lagene hvor foreldrefrafallet syntes trodde 

treneren at det først og fremst hadde å gjøre med at spillerne ønsket avstand. 

Men har dere opplevd, sånn fra barnefotballen og nå som de har blitt noen år eldre, at noen foreldre har blitt mer 
og mer borte? 

Ja. Helt klart. Det ser jeg både her og på andre lag. Jeg tror det går litt på det at man føler barna klarer seg bedre 
sjøl. De kan ta seg til og fra trening, til og fra kamp på egenhånd. De kan avtale med en venninne om de skal gå 
sammen. Sykle sammen. I tillegg så... tror jeg også at kanskje barna i noen tilfeller ikke ønsker foreldrene til stede. 
De vil ha det som en sånn frisone. Det vet jeg det finnes barn som synes det er helt bra at foreldrene ikke er det. Det 
foretrekker det. 

Lagleder J14, Janus FK 

6.6 Fortolkning av trenerens Fair Play-arbeid 
Så hvordan kan trenernes Fair Play-arbeid tolkes på grunnlag av dette kapittelet? Analysene 

har vist at trenerne jeg intervjuet gjorde mye likt, og de møtte mange av de samme 

utfordringene. Med ett unntak, oppfattet samtlige trenere at Fair Play hadde noe med 

folkeskikk og/eller rettferdighet å gjøre. Dette kan forklare at de sanksjonerte Fair Play-brudd 

på relativt lik måte. Som moralsk kompetente samfunnsaktører reagerer de når spillere de har 

ansvar for bryter det de anser for akseptabel oppførsel, og sanksjonerer i samsvar med 

alvorligheten på bruddet. 

Basert på mine trenerintervjuer blir konklusjonen at det kan se ut som trenere fra 

mønsterklubber i større grad blir oppmuntret til å jobbe aktivt med Fair Play også utenfor 

selve fotballkampen. Samtidig bidrar en generelt lik Fair Play-oppfatning hos trenerne til at de 

sanksjonerer likt. I andre forhold tilknyttet trenerrollen, lagets sosiale miljø og forholdet til 

foreldregruppen viser også intervjuene at mye oppfattes og gjøres likt, men at forskjellene 

som oppstår bygger på trenerens personlige egenskaper, utdanning og erfaring. En tendens i 

forhold til foreldregruppen er likevel at lagene fra mønsterklubber ofte hadde mer ivrige 

foreldregrupper. Her var også foreldrefrafallet mindre, og de hadde tettere kontakt med 

trenerapparatet. I de andre klubblagene virket det mer tilfeldig. Dette gjenspeiler bildet fra 

klubbnivåanalysen hvor mønstreklubbene også i større grad evnet å skape gode miljøet for 

foreldrene. 
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6.7 Oppsummering 
I dette kapittelet har jeg vist at fotballtrenerne sanksjonerer Fair Play-brudd på relativt lik 

måte. Jeg hevder dette er fordi de har en relativt lik oppfatning av hva Fair Play er, og at Fair 

Play best vises når det oppstår brudd. Som kompetente moralske samfunnsaktører 

sanksjonerer trenerne i samsvar med alvorlighetsgraden på grunnet. 

I den bevisstgjørende praksisen skiller det seg ut to praksistyper: Den aktive og den passive. 

Den aktive tilnærmingen er de som snakker eksplisitt om Fair Play og hvordan spillerne skal 

oppføre seg i laget, mens den passive tilnærmingen er hos de som ikke snakker om det fordi 

de ikke oppfatter det som nødvendig. Tendensen her er at trenere fra mønsterklubber har en 

aktiv tilnærming, mens trenere fra laissez-faire-klubber har en passiv tilnærming. Dette tyder 

på at mønsterklubbtrenere i større grad selv blir bevisstgjort på Fair Play, og oppmuntres til 

aktivt å fokusere på det med spillerne. 

Videre har jeg vist at trenerne oppfatter oppgavene i trenerrollen på relativt lik måte, men at 

de i ulik grad klarer å oppfylle disse oppgavene. At personlige egenskaper, trenerutdanning og 

trenererfaring er nøkkelelementer for hvordan de takler dette. Jeg har også argumentert for 

hvorfor et godt lagmiljø er viktig i et fotballag. Dette var noe alle trenerne var enige i, og de 

fremhevet trivsel som en nøkkelfaktor som de alle jobbet aktivt med.  

Til slutt undersøkte jeg trenernes forhold til foreldrene, som de anser som en viktig ressurs for 

laget, men som også kan by på utfordringer. God kommunikasjon mellom foreldre og trenere 

fremhevet som viktig. Noen trenere opplevde det som vanskelig å forholde seg til kritiske 

foreldre som bare så sine egne barn og ikke helheten i laget. Omtrent halvparten av trenerne 

hadde merket at foreldregruppen hadde blitt mindre etter hvert som spillerne ble eldre. Dette 

var et mindre problem i de lagene som hadde en veldig engasjert og aktiv foreldregruppe. 

Mønsterklubblagene så ut til å ha tettest kontakt med foreldregruppene. 

6.7.1 Viktige funn 

• Trenere sanksjonerer Fair Play-brudd likt 

• Tendens til at mønsterklubbtrenere har en aktiv bevisstgjøringspraksis. 

• Trenerne oppfatter oppgavene i trenerrollen relativt likt, men takler de i ulik grad. 

• Trivsel er viktig i alle lag. 
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• Det er vanskelig å forholde seg til foreldre som bare ser eget barn, og ikke hele 

gruppa. 

• Foreldrene forsvinner ofte når spillerne blir eldre. 
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7 Avslutning 
I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan klubbledere og trenere i norsk breddefotball 

oppfatter og arbeider med Fair Play. Ettersom Fair Play er en holdningskampanje utledet av 

Norges Fotballforbund kan oppgaven ses på som en indikator på om Fair Play-programmet 

oppfattes og utføres slik som NFF ønsker. Jeg valgte å ta utgangspunkt i klubbledere som 

representanter for klubbenes organisering av Fair Play-arbeidet på klubbnivå, og trenere i 

ungdomsfotballen som representanter for de som skal operasjonalisere Fair Play-begrepet og 

lære spillerne sine om det. Ungdomsfotballen ble vektlagt fordi dette er en viktig målgruppe 

for Fair Play-kampanjen. 

Oppgaven ble delt inn i følgende tredelte problemstilling: 

(a) Hvordan oppfattes Fair Play som begrep av ledere i klubborganisasjonene og trenere i 

ungdomsfotballen, (b) hvordan arbeider de med Fair Play i praksis, og (c) hva er årsaken 

til forskjeller i måten de gjør dette på? 

For å analysere hvordan informantene snakket om Fair Play utviklet jeg et analytisk 

rammeverk som jeg kalte for Fair Play-diamanten. Denne diamanten bestod to nivåer – 

mikro- og makronivå. Makronivået er bygget på Elias siviliseringsteori og Guttmanns 

weberianske tilnærming som begge viser hvordan Fair Play kan fungere som et bindeledd 

mellom overliggende samfunnsverdier og individuell handling i en idrettslig kontekst. 

Mikronivået i diamanten tok utgangspunkt i den handlingsnære Fair Play-normen til NFF, 

som har klare likhetstrekk med Lolands normsystem. I en norsk kontekst viser diamanten 

hvordan Fair Play-normen bygger på de overliggende aktivitetsverdiene som Norges 

idrettsforbund og Norges fotballforbund baserer seg på. Dette er aktivitetsverdier som har stor 

legitimitet i det øvrige samfunnet. Aktivitetsverdiene motiverer til handling gjennom Fair 

Play-normen. Denne handlingen blir da igjen en refleksjon på aktivitetsverdiene.  

I det første analysekapittelet svarte jeg på den første delen av problemstillingen: (a) Hvordan 

oppfattes Fair Play som begrep av ledere i klubborganisasjonene og trenere i 

ungdomsfotballen? 

Jeg kom frem til at respondentene oftest omtaler Fair Play med utgangspunkt i 

aktivitetsverdiene som Fair Play-normen bygger på, ikke på selve Fair Play-normen. På den 
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måten omtalte de begge nivåene i Fair Play-diamanten som Fair Play. De fleste av 

respondentene hadde med det en bred oppfatning av Fair Play-begrepet. 

Jeg fant videre ut at oppfatningene kunne deles i tre hovedkategorier: Fair Play som 

folkeskikk, rettferdighet og miljøbygger. Med Fair Play som folkeskikk brukte respondentene 

Fair Play-begrepet på et abstrakt nivå hvor de først og fremst fremhevet aktivitetsverdiene. 

Det handlet om hvordan man oppførte seg, både på og utenfor fotballbanen, ovenfor 

medspillere, motspillere, dommere, treneren og andre i omgivelsene. At man skulle vise 

respekt og fremvise gode holdninger og verdier og ha en grunnleggende positiv holdning til 

fotballaktiviteten. Alt dette ble puttet inn i paraplybetegnelsen folkeskikk. Brudd på Fair Play 

som folkeskikk innebar både fysiske og verbale brudd, i form av stygg munnbruk, kjefting og 

hets mot motspillere og dommer, stygge taklinger og generell aggressiv oppførsel på 

fotballbanen.  

Med oppfatningen om Fair Play som rettferdighet var det viktig at spillerne fulgte fotballens 

konstituerte regler, i tillegg til at man skulle søke like rammebetingelser for fotballaktiviteten. 

Denne oppfatningen lå tett mot den praksisnære Fair Play-normen i diamanten. Brudd i denne 

oppfattelseskategorien handlet om intensjonelle handlinger som brøt det konstituerte 

regelverket, og dermed den formelle Fair Play-normen: ”Følg reglene”. 

Fair Play som miljøbygger var den kategorien som skilte seg mest ut. Her var ikke Fair Play 

bare et begrep, men et verktøy som kunne brukes til å skape et godt sosialt miljø i klubben og 

laget. Dette var viktig for at medlemmene skulle føle trivsel og trygghet i klubben, noe de 

opplevde at bidro til å forhindre frafall. Bruddtypen til denne kategorien innebar brudd på 

interne, sosiale forhold, og tok for seg oppførsel som var ødeleggende på det sosiale miljøet 

internt i klubben og laget. På denne måten var det begrepsmessige aspektet ved denne Fair 

Play-oppfattelsen lik Fair Play som folkeskikk, og derfor også på det abstrakte nivået i Fair 

Play-diamanten. 

Disse kategoriene understreket min egen påstand om at Fair Play er et bredt og diffust begrep. 

Noen av respondentene mente dette var problematisk og at en mer konkret forståelse ville 

gjøre det enklere å jobbe med Fair Play i praksis. Andre igjen mente bredden var en styrke 

fordi man selv kunne fylle begrepet med den mening man selv ønsket, og jobbe med det 

deretter. 



90 
 

I det neste analysekapittelet svarte jeg på: (b) Hvordan arbeider klubbene med Fair Play i 

praksis, og (c) hva er årsaken til forskjeller i måten de gjør dette på.  

For å svare på dette konstruerte jeg fire idealtyper basert på nøkkelelementer ved klubbene jeg 

besøkte. Med disse idealtypene kunne jeg fremheve de sentrale trekkene ved klubbene som 

arbeidet med Fair Play på en lik måte, for så å sammenligne med de andre idealtypene som 

representerte klubber som arbeidet på en annen måte.  

Den første idealtypen kalte jeg mønsterklubben og består av de klubbene som i størst grad 

gjennomfører et Fair Play-program slik NFF anbefaler. Mønsterklubbene er lederstyrte med 

en sterk klubborganisasjon i bunn, som evner å gjennomføre et slikt program. Gjennom et 

aktivt arbeid klarer de også å skape et sterkere sosialt samhold innad i klubben. Dette gjør det 

igjen lettere å rekruttere til frivillig arbeid i klubben, samtidig som klubben blir en trygg og 

trivelig arena hvor medlemmene trives og føler tilhørighet. Dette bidrar til å hindre frafall. 

Mønsterklubbene opplever også at de har et tett samarbeid med fotballkretsen, og at 

fotballkretsen i stor grad påvirker hvordan de arbeider med Fair Play. 

Den andre idealtypen er de små klubbene. Disse drar nytte av at de nettopp er små. Dermed 

stilles det mindre krav til en sterk klubborganisasjon, og det er enklere å skape et godt sosialt 

samhold i klubben fordi ”alle kjenner alle”. Dermed føler de heller ikke behovet for et 

organisert Fair Play-arbeid. Ved allerede å ha et tett og godt sosialt miljø i klubben opplever 

de at mye av det som går inn under et Fair Play-begrep skjer automatisk. Disse klubbene har 

ikke nødvendigvis et tett samarbeid med fotballkretsen, men de føler at det er tilfredsstillende. 

I laissez-faire-klubbene blir organisert Fair Play-arbeid nedprioritert så lenge de føler at folk i 

klubben oppfører seg greit. Dette er fordi klubben sliter med å rekruttere nok folk til 

klubborganisasjonen, samtidig som de slet med å gjøre arbeidsoppgavene små nok til at folk 

ønsket å ta verv. Dermed ble andre oppgaver sett på som viktigere og prioritert foran Fair 

Play. Arbeidet med det sosiale miljøet i klubben ble avhengig av hvordan de gjorde dette på 

lagnivå. Dette bidro til at når frivillige først tok på seg verv i klubben, var det først og fremst 

verv tilknyttet laget og ikke klubborganisasjonen. Laissez-faire-klubben hadde ikke et tett 

samarbeid med fotballkretsen. 

Den siste idealtypen er den lagstyrte klubben. De sliter også med en svak klubborganisasjon, 

rekruttering av frivillige og det sosiale miljøet i klubben. Likevel har den lagstyrte klubben 

innført et Fair Play-program, men får det ikke til å fungere fordi den ble overkjørt av sterke 
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enkeltpersoner på lagnivå som ikke anser arbeidet som like viktig. Dette gir klubben et 

dilemma. Konsekvensen av å stå opp mot disse personene kan resultere i at treneren tar med 

seg de beste spillerne og drar til en annen klubb. Dermed risikerer de å stå uten trener på 

årskullet, og kanskje får de for få spillere på kullet til å stille lag. Dermed vil hele tilbudet bli 

borte. Den lagstyrte klubben føler seg oversett av kretsen. 

I det siste analysekapittelet undersøkte jeg hvordan trenerne arbeidet med Fair Play på 

lagnivå. Dermed svarte jeg på følgende del av problemstillingen: (b) Hvordan arbeider 

fotballtrenerne i ungdomsfotballen med Fair Play i praksis, og (c) hva er årsaken til 

forskjeller i måten de gjør dette på? 

Der fant jeg ut at trenerne sanksjonerer brudd på Fair Play på relativt lik måte, som oftest ved 

å ta spillerne av banen, uansett ferdighet på spilleren og resultat i kampen. De aller fleste 

oppfattet samtidig Fair Play som folkeskikk og/eller rettferdighet. Jeg spekulerer i at den like 

sanksjoneringspraksisen skyldes at Fair Play mest tydelig reflekteres gjennom brudd, og at 

trenerne som moralsk kompetente aktører sanksjonerer i samsvar med alvorlighetsgraden på 

bruddet. 

Videre fant jeg ut at trenerne enten hadde en aktiv eller passiv tilnærming til på 

bevisstgjøringspraksisen rundt Fair Play. Mens de med passiv tilnærming ikke snakket 

eksplisitt om Fair Play med spillerne sine fordi de opplevde at de stort sett oppførte seg godt, 

så var de med en aktiv tilnærming mer bevisste på å snakke om hvordan de forventet at 

spillerne skulle oppføre seg. Noen formaliserte dette i konkrete regler, for eksempel gjennom 

holdningskontrakter. Tendensen var at trenere i mønsterklubbene hadde en aktiv tilnærming, 

mens laissez-faire-trenere hadde en passiv tilnærming. Trenere i de to andre klubbtypene 

plasserte seg i begge praksiskategorier. Uten at man kan trekke generelle slutninger på et så 

lite utvalg, kan dette tyde på at trenerne i mønsterklubbene i større grad selv blir bevisstgjort 

på Fair Play, og videre oppmuntres av klubben til aktivt å fokusere på det med spillerne sine. 

Videre har jeg vist at en viktig del av trenerollen blant annet innebærer å være et godt forbilde 

for spillerne som evner å vise omsorg, ta hensyn og skape trivsel og glede i laget. At de skal 

skape et godt motivasjonsklima i gruppen. Disse oppgavene oppfattet trenerne jeg intervjuet 

relativt likt, men de klarte i ulik grad å oppfylle dem. Ikke alle følte seg for eksempel like 

komfortable med å måtte være psykolog for spillerne, og få innblikk i vanskelige 

familiesituasjoner. Personlige ferdigheter, trenerutdanning og trenerfaring var nøkkelfaktorer 
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for hvordan de taklet disse oppgavene. Et godt sosialt miljø i laget er viktig både for lagets 

prestasjoner og spillerne selv. Trenerne var samstemte i at trivsel var en nøkkelfaktor, og at 

dette var noe de alle arbeidet aktivt med. Til slutt undersøkte jeg trenernes forhold til 

foreldrene. Her fremhevet trenerne at god kommunikasjon med foreldregruppen er viktig for å 

utvikle et godt forhold. Selv om alle var enige om at foreldrene var en viktig ressurs for laget, 

opplevde noen at det kunne være vanskelig å forholde seg til kritiske foreldre som bare så sitt 

eget barn, og ikke laget som helhet. Omtrent halvparten av trenerne opplevde at flere 

foreldrene ble borte når spillerne ble eldre. Dette var et mindre problem i de lagene som hadde 

en veldig aktiv og engasjert foreldregruppen. Mønstreklubbetrenerne så ut til å ha tettest 

kontakt med foreldrene. Her virket det også som foreldrefrafallet var minst. 

7.1 Oppgavens bidrag 
Så hva bidrar egentlig denne oppgaven med for Norges Fotballforbund og de andre aktørene 

som skal organisere, lære bort og utøve Fair Play? Jeg mener denne oppgaven gir et nyttig 

innblikk i et felt med mye ulik kunnskap og praksis. Jeg påpeker noen vesentlige aspekter 

som kan bidra til å forbedre Fair Play-kampanjen til NFF. 

Jeg tror for det første at en avgrensning av Fair Play-begrepet vil være til det bedre. Slik det 

brukes av NFF i dag fremstår det som for diffust, noe som gjenspeiles ved at flertallet av 

respondentene mine sikter til aktivitetsverdiene når de omtaler Fair Play. Aktivitetsverdiene er 

på ingen måter dårlige, men de er likevel lite konkrete. Selve Fair Play-normen er det lite 

fokus på, men også denne fremstår som utydelig, særlig i forhold til imperativet ”gjør ditt 

beste”. For hva menes egentlig med det? Selv om noen fremhever bredden i begrepet som en 

styrke, tror jeg den for mange også oppleves som fremmedgjørende. Fremmedgjørende i den 

forstand at Fair Play-begrepet løser seg fra fotballaktiviteten. Som en trener sa til meg: «Hva 

har egentlig trygg trafikk med Fair Play å gjøre?».  

Ved å trekke frem de positive effektene man ser og ønsker å oppnå tror jeg begrepet kan 

innsnevres og konkretiseres, uten at det blir for smalt. For eksempel at Fair Play bidrar til 

trivsel, som igjen hindrer frafall, som igjen styrker nivået på fotballen. På den måten 

fremheves nytteverdien til Fair Play. Perspektivet med Fair Play som miljøbygger er 

pragmatisk rettet, og fremhever nettopp slike konkrete fordeler. Denne måten å tenke Fair 

Play er mer uvanlig, og kan med hell fremheves for å vise hva et gjennomført Fair Play-arbeid 
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kan bidra med i klubben og laget. Når aktørene i fotballen blir mer bevisste på hvilke 

konkrete resultater et aktivt Fair Play-arbeid kan gi, tror jeg det blir lettere for dem å sette i 

gang arbeidet. 

Dette skyver meg over på neste punkt. Intervjuene mine reflekterer at det er de lederstyrte 

klubbene som på best måte klarer å organisere et Fair Play-program, og som igjen klarer å 

spre dette ned til lagnivået. NFF jobber allerede mye med å styrke klubborganisasjonene i 

Norge og få mer kompetanse inn i styrene. Denne jobben må fortsette. Samtidig kan det også 

her være nyttig å presisere de konkrete positive effektene ved Fair Play-arbeid, og at det også 

involverer de voksne i klubben – foreldrene. Klarer klubben å skape et godt tilbud og et trygt 

og trivelig miljø for spillerne, vil også foreldrene i større grad vil få tillitt til klubben. Da er 

det enklere for klubben å skape et godt miljø blant de voksne også, som igjen vil gjøre det 

enklere å rekruttere frivillige. Dermed styrkes klubborganisasjonene ytterligere, noe som er et 

overordnet mål for NFF. Igjen mener jeg at tanken om Fair Play som miljøbygger er nyttig og 

kan fremheves. Det kom også frem gjennom intervjuene at de klubbene som ikke hadde et 

klubbhus slet mer med å skape et godt sosialt miljø i klubben. Et klubbhus er viktig både som 

en identitetsmarkør og en samlingsplass for både voksne og barn. 

Klarer klubbene i større grad å bli lederstyrte er sannsynligheten større for at de unngår å 

havne i det dilemmaet som Balder gjorde. Ved å ha nok frivillige kan de også stille større krav 

og retningslinjer til trenerne. Om trenerne ikke vil følge retningslinjene finner klubben heller 

en annen person. Fortsatt økt fokus på pedagogisk kompetanse hos barne- og ungdomstrenere 

tror jeg både vil styrke selve Fair Play-arbeidet på lagene, og minst like viktig, at flere 

spillerne får et godt tilbud som matcher deres nivå og ambisjoner.  

Jeg tror også at å fremheve nytteverdien – å vise at Fair Play kan knyttes til andre 

utviklingsmål i norsk fotball, kan motivere flere fotballkretser til å prioritere Fair Play-

arbeidet i større grad. For meg virker det som de trenger påskudd for prioritering. 

Det er viktig å huske på at fotballen for de aller fleste først og fremst er en arena hvor man 

lærer å omgås og forholde seg til andre mennesker. Et sted hvor man trives med venner og får 

utfolde seg. Hvor man lærer noen grunnleggende verdier som man tar med seg videre i livet. 

På denne måten handler Fair Play om oppdragelse. Det er de aller færreste som ender opp 

som profesjonelle spillere. Samtidig er det få, om noen, landslagsspillerne som har kommet 

seg til toppen uten å ha vært en del av et miljø hvor de har trivdes og kunnet utvikle sine 
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sosiale ferdigheter. Breddefotballen er en vesentlig forutsetning for toppfotballen. Som J14-

treneren til Odin sa: «For meg er det ikke noe mål å dyrke frem landslagsspillere, men jeg 

tenker at hvis man har et bra miljø, så kan det springe landslagsspillere ut av det». 
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8 Appendiks 

8.1 NFFs Fair Play-tiltak 
Her følger en forklaring på de mest sentrale Fair Play-tiltakene NFF ønsker at klubbene skal 

innføre: 

Fair Play-ansvarlig – En egen person i klubben som bare jobber med Fair Play. Denne 

personen er ansvarlig for å koordinere Fair Play-tiltakene i klubben. Dette innebærer at 

klubben innfører kampvert og foreldrevettregler i barnefotballen. At man arrangerer Fair 

Play-kvelder med ungdomsspillere og trenere, innfører holdningskontrakter i klubben, at man 

engasjerer foreldrene på lagene med fokus på Fair Play, og at det er hengt opp Fair Play-seil 

og bannere på anlegget. Fair Play-ansvarlig bør delta på trenersamlingene for å bevisstgjøre 

ansvaret til trenerne i klubben. Hensikten med dette vervet er at Fair Play-arbeidet skal kunne 

koordineres på en helhetlig og systematisk måte. Vervet bidrar til forutsigbarhet og 

langsiktighet i arbeidet, og gjør at klubbene er mindre avhengige ildsjeler og enkeltpersoner. 

Kampvert – En person i klubben/laget, oftest en utvalgt forelder, som har ansvaret for å ta i 

mot og ønske velkommen gjestende lag og dommer, gi disse relevant informasjon om 

kampen, bidra til at Fair Play-hilsen gjennomføres, dele ut foreldrevettregler og passe på at 

foreldre og lagledere oppfører seg godt under kamp, og gripe inn om nødvendig. 

Foreldrevettregler – sju konkrete regler som forteller hvordan foreldre kan bidra til støtte 

opp og lage en fin ramme rundt fotballkampen både for eget og gjestende lag. Trykkes på små 

kort som deles ut til foreldre under kamp. 

Fair Play-hilsen – Alle spillere hilser på hverandre før kampen settes i gang og ønsker lykke 

til. Alle takker også for kampen ved kampslutt. 

Holdningskontrakter – kontrakter om hva slags holdninger og oppførsel som er akseptabel 

og ikke akseptabel på laget både på og utenfor banen. Tegnes som oftest med spillere i 

ungdomsfotballen. 
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Møtevirksomhet – at Fair Play er et tema som tas opp på møter i klubben, enten det er snakk 

om styremøte, lagledermøte, trenerforum, spillermøter og foreldremøter. Skal bevisstgjøre 

både hva Fair Play er, hvorfor det er viktig, og hvordan man skal arbeide med det.  
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8.2 Beskrivelse av Alfa- og Beta fotballkrets 

8.2.1 Alfa fotballkrets 

Alfa Fotballkrets er en stor fotballkrets med rundt 180 medlemsklubber. Kretskontoret er 

plassert i en større norsk by, som også er regionens sentrum. En av de ansatte i 

administrasjonen har som en del av stillingsbeskrivelsen ansvar for Fair Play-arbeidet som 

gjøres i kretsen. 

Alfa har et bevisst forhold til Fair Play-arbeid. De mener Fair Play gir bedre holdninger og 

rammer rundt fotballarenaen, og dermed hindrer frafall, noe som igjen fører til flere lag, bedre 

lag og høyere kvalitet, som på sikt bedrer det norske fotballproduktet. Da jeg besøkte kretsen 

viste de til tall hvor cirka 3000 13-åringer spiller fotball innenfor kretsen, mens kun 500 er 

igjen når de er 19 år. Altså et frafall på 2500 i løpet av de seks ungdomsfotballårene. 

Alfa Fotballkrets har en egen Fair Play-komité som består av representanter fra klubbene: En 

leder, en spiller, en dommer og en trener, samt en fra kretsens administrasjon. Oppgaven til 

komiteen er å være pådriver for at kretsen og dens klubber arbeider aktivt med 

holdningsskapende arbeid og Fair Play i praksis, å initiere og gjennomføre NFFs og kretsens 

tiltak innenfor fagfeltet, og å utarbeide årsplan med måltall for aktivitet i det kommende 

kalenderåret, jamfør NFFs handlingsplan og status i kretsen. Fair Play-komiteen er likestilt 

med de andre komiteene i kretsen.  

Alfa fotballkrets arrangerer to Fair Play-samlinger i året hvor alle klubbene i kretsen er 

inviterte, men de opplever av det stort sett er de samme klubbene som møter hver gang. Hver 

måned deler de også ut en Fair Play-pris til personer, lag eller klubber som har utmerket seg. 

Hensikten med dette er å trekke frem og synliggjøre de gode eksemplene. 

Kretsen kan reise ut på eget initiativ om lag har vist dårlig oppførsel, hvor de spør hvorfor 

episoden skjedde og hvordan man kan løse det og sørge for at det ikke skjer igjen. De 

utfordrer trenere på at dårlig oppførsel må få konsekvenser, og forsøker å få spillerne til å 

reflektere over og forklare hvorfor de handlet som de gjorde. De arrangerer også såkalte Fair 

Play-kamper for å markere mot lag som kan trenge en påminner på hva Fair Play er. Da har 

kretsens representanter et opplegg før og etter kamp som handler om Fair Play for lagene som 
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møtes. Fair Play-kampen brukes også som et påskudd for å besøke klubber kretsen ikke hører 

så mye fra.  

Andre ganger er det klubbene selv som sender forespørsel om kretsen kan komme og holde 

møte. Når representanter fra Fair Play-komiteen er ute i klubber og holder møter i 

trenerforumer tar de opp grunner til frafall i ungdomsfotballen, samt hvilke tiltak som kan 

gjøres for å forhindre dette. De snakker også om hvordan Fair Play kan gjøres i praksis – at 

det er viktig i barnefotballen at alle får like mye spilletid. At klubber med gode talenter får på 

plass gode hospiteringssystemer innad i klubben slik at talentene får utviklet seg, samtidig 

som man opprettholder et tilbud hvor alle får spille. Det fremheves på møtene at Fair Play-

arbeidet bør bygges på noen enkle, konkrete regler man må forholde seg til. 

Kretsens hovedarbeid med Fair Play rettes mot barne- og ungdomsfotballen gjennom en 

stegvis prosess. I barnefotballen mener de det er enklest å påvirke, og at det derfor er et 

naturlig startsted. Etter hvert som spillerne vokser til vil de ta med seg de holdningene de har 

lært i barnefotballen med seg til ungdomsfotballen. I ungdomsfotballen er utfordringen større 

fordi konkurransen om plassene på lagene er større. Kretsen forsøker å utfordre klubbene på 

ikke å rangere for tidlig, fordi de mener det fører til frafall. Kretsens prinsipp er at spiller 

nummer 16 er viktigst, og at alle som er tatt med i en tropp bør få spille minst 20 minutter i en 

kamp. Om nummer 16 ikke får spille tar det ikke langt tid før spilleren slutter med fotball. Da 

tar det heller ikke lang tid før man mister nummer 15, 14 og 13. Til slutt har man ikke et lag 

igjen. Dermed blir tilbudet mindre, noe som igjen går utover talentarbeidet i både klubb og 

krets, og som videre påvirker helheten i norsk fotball. 

I 2011 startet kretsen opp med å tildele klubbene såkalte Fair Play-sertifikater. For å få dette 

måtte klubbene utfylle to kriterier: å ha egen Fair Play-ansvarlig i klubben, og å innføre 

kampverter i barnefotballen. Året etter la de til et nytt kriterium: at klubbene måtte ha en eller 

annen form for Fair Play-tiltak i ungdomsfotballen. Per høsten 2012 var det 25 klubber 

innenfor kretsen som oppfylte disse kriteriene. 

8.2.2 Beta fotballkrets 

Beta er en av de største fotballkretsene i landet, med kretskontor i byen som også er regionens 

sentrum. I Beta fotballkrets har ingen av de ansatte i administrasjonen Fair Play som et 

spesifikt ansvarsområde. 



102 
 

Beta var en av kretsene som dårligst ut på den interne spørreundersøkelsen NFF sendte ut 

våren 2012. De har ikke et eget Fair Play-utvalg, og hadde ingen særskilte Fair Play-tiltak 

planlagt for 2012-sesongen. Likevel er Fair Play en del av kretsens overordnede 

retningslinjer. Instruktørene på trener- og dommerkursene er skolerte i Fair Play og dette er 

tema på kursene som holdes. De arrangerer også sonevise klubbsamlinger to ganger i året. 

Her er også Fair Play ett av flere temaer som tas opp. Her får deltakerne muligheten til å 

fortelle om hvordan de arbeider, og hvordan de har løst eventuelle uheldige episoder. 

Styrket Fair Play-arbeid var et holdningsmål var et mål på kretsens handlingsplan for 2008-

2011 Dette var underlagt dommerutviklerne som skulle hjelpe klubbene å øke profileringen 

rundt Fair Play. I denne perioden hadde kretsen også som mål å besøke ”verstingklubber”, og 

de hadde fokus på bruken av holdningskontrakter. De har også introdusert kampvert-tiltaket 

for klubbene. Beta deler ut ”Årets Fair Play-klubb” en gang i året. Klubbene nominerer 

hverandre til prisen. Det er ingen spesielle kriterier som står til grunn når vinnere skal kårest, 

men juryen synes det er viktig å trekke frem de klubbene som har løftet seg og gjort en ekstra 

innsats i løpet av sesongen. 

Beta fotballkrets har altså Fair Play som et gjennomgående tema i flere av tiltakene sine, men 

som en konkret oppgave prioriteres det mindre enn i for eksempel Alfa. Fair Play-arbeidet 

som gjøres i Beta er også mindre formalisert enn i Alfa, og de har som nevnt ingen i kretsens 

administrasjon som har Fair Play spesifikt under sitt arbeidsområde. 
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8.3 Beskrivelse av klubbene i Alfa Fotballkrets 

8.3.1 Fortuna FK 

Fortuna FK er en forholdsvis stor klubb i en av de ytre bydelene til Rom, med rundt 1000 

aktive medlemmer. De har flere anlegg til disposisjon, men kapasiteten er likevel sprengt, og 

de venter på å komme i gang med byggingen av en ny kunstgressbane. Et spesielt trekk med 

Fortuna er at det både er en breddeklubb og en toppklubb. De har nemlig et lag i den definerte 

toppfotballen på kvinnesiden og er en klubb som satser mye på kvinnefotball. Det gir 

utfordringer i forhold til å bevare bredden i klubben, og samtidig være et lag som skal både 

drifte og satse på et elitelag. På grunn av dette er de også de den særskilte posisjonen hvor det 

”gis” mer til jentefotballen enn guttefotballen. 

Til tross for dette har klubben en sterk posisjon i lokalsamfunnet med så mange aktive 

spillere, og det er viktig for klubben å være en klubb som promoterer Fair Play. Det sosiale 

miljøet i klubben omtales som godt. Lagene trener tett på hverandre, og spillerne ser mye til 

hverandre på tvers av årskull. Eldre spillere brukes også på arrangementer som fotballskole 

eller sesongavslutning i barnegruppa. Damespillerne på A-laget brukes også til Fair Play-

arbeid. Fortuna er en av klubbene som har kretsens Fair Play-sertifikat, og har et tydelig Fair 

Play-program for hele klubborganisasjonen. 

8.3.2 Jupiter FK 

Jupiter FK kommer fra et lite tettsted og er en forholdsvis liten klubb med cirka 350 

medlemmer. Ledelsen i klubben er opptatt av at Jupiter er viktig for folkehelseperspektivet, 

samt å være en sosial samlingsplass som skal være åpen for alle.  

Det har et tett og godt klubbmiljø, hvor alle kjenner alle. Seniorspillere i klubben trekker ofte 

frem klubbmiljøet når de skal snakke om Jupiter, og klubben er veldig opptatt av at eldre 

spillere er rollemodeller for de yngre.  

Til tross for dette har de ikke et konkret Fair Play-program i klubben. Selv om de fremhever 

at de har fokus på Fair Play, så bruker de ikke nødvendigvis ordet ”Fair Play” når de snakker 

om det. De har heller ikke noe Fair Play-ansvarlig-verv i klubben, men har en ressursperson 

som ”brenner for saken”. 
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8.3.3 Mars FK 

Mars FK er en tradisjonsrik klubb fra en større kommune utenfor Rom. Klubben er en del av 

et større allianseidrettslag, og fotballgruppa har cirka 500 aktive medlemmer. Klubben har 

tradisjonelt vært den største klubben i nærområdet, men dette er i ferd med å endre seg. 

Tilbudet i naboklubbene blir stadig bedre, noe som betyr at spillere kommer til Mars først når 

de blir eldre. Samtidig er banekapasiteten full, men det jobbes med utbyggingsplaner. Likevel 

har klubben fremdeles en sentral posisjon i lokalsamfunnet, og det er viktig for klubbledelsen 

at fotballanlegget er en trygg plass for medlemmene, og en samlingsplass for ungdom. De 

mener klubben har en oppdragende rolle i nærsamfunnet. 

Mars FK var en av de første klubbene som for alvor begynte å arbeide med Fair Play i Alfa 

fotballkrets. De var med i kretsens prøveprosjekt da det hele startet opp, og Fair Play er en 

sentral del av klubbens daglige virke. De har ikke en egen Fair Play-ansvarlig, men fordeler 

oppgavene på et eget Fair Play-utvalg. De sammenligner klubbens Fair Play-program med en 

HMS-kampanje (helse, miljø, sikkerhet) som vi kjenner igjen fra arbeidslivet. 

Klubbmiljøet oppleves som godt, men de føler at det er for mange oppgave på for få folk i 

klubborganisasjonen. Trivsel og miljø er veldig viktig for klubben, men de innrømmer at det 

er utfordrende i en så stor klubb, og at de ønsker å jobbe enda mer bevisst med å skape gode 

miljøer. 

8.3.4 Janus FK 

Janus FK er en stor klubb med rundt 1200 aktive medlemmer, i et ressurssterkt område i Rom. 

De har ikke den banekapasiteten de ønsker, og har planer om å bygge et nytt klubbhus. De 

ønsker at klubben skal bidra til et godt oppvekstmiljø, samt å være et møtested for barn, 

ungdom og voksne. De ønsker å ha en elitesatsing på seniorsiden, samtidig som tar vare på 

bredden i klubben. 

Generelt sett opplever de at de har et godt klubbmiljø, men de sliter med å rekruttere nok folk 

til å ta verv i klubborganisasjonen, i forhold til klubbens størrelse. De opplever også at 

spillere ikke kjenner hverandre så godt på tvers av aldersgruppene, og de sliter særlig med en 

stor synkende andel guttespillere i ungdomsfotballen. Samtidig fremhever de at de har et godt 

tilbud, og at mange spillere bare er med og spiller fotball for det sosiale. 
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Selv om klubben opplever at grunntanken og holdningene til Fair Play er til stede, så har de 

ikke noe organisert Fair Play-arbeid i klubben. Dette henger mye sammen med problemet at 

de er for få personer på for mange oppgaver, og at de ikke klarer å gjøre oppgavene små nok 

til at nye folk vil ta på seg verv. Tiden strekker ikke til for få som drifter klubben. Dermed har 

Fair Play blitt nedprioritert. 
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8.4 Beskrivelse av klubbene i Beta Fotballkrets 

8.4.1 Odin FK 

Odin FK er en relativt liten klubb med sine rundt 380 medlemmer. Klubben er plassert i en 

liten bygd med i overkant av 6000 innbyggere. Klubben har ikke et konkret Fair Play-

program, men Fair Play er forankret i sportsplanen og det er viktig for Odin å fremstå som en 

klubb som fronter Fair Play. De ønsker å være en klubb hvor medlemmene føler tilhørighet, 

og at de blir tatt vare på. 

Selv om klubben ikke har et konkret Fair Play-program, og heller ingen egen Fair Play-

ansvarlig, så er Fair Play en synlig del av klubben. Det tas opp på ledermøter, foreldremøter, 

og på spillermøter. De ønsker at seniorspillerne skal være mer synlige på anlegget, ettersom 

de er forbilder for de yngre. På trenerforum diskuterer de hvordan trenerne påvirker spillerne, 

og hvordan de skal omtåle med- og motspillere. Et sentralt tema er hva som er konstruktivt 

engasjement. De har også innført kampverter. Dette er det foreldregruppen som er ansvarlig 

for. 

Odin har en utfordring når det kommer til klubbmiljøet. Selv om det er en liten klubb, hvor 

banene er plassert midt mellom en barneskole, en ungdomsskole og en videregående skole, så 

sliter de med et fragmentert klubbmiljø. Det er lite kontakt mellom aldersgruppene. En viktig 

grunn til dette er at klubben ikke har et klubbhus, og dermed ingen fast møteplass hvor 

medlemmene kan møtes utenfor treningstidene. Miljøene finnes innad i hvert lag, men den 

samlende ”klubbfølelsen” kan bli bedre. De jobber med planer om å bygge et nytt 

garderobebygg.  

8.4.2 Thor FK 

Thor FK er en gammel og tradisjonsrik klubb som hadde sin storhetstid på 60- og 70-tallet. I 

dag er den gamle toppklubben en breddeklubb med rundt 450 aktive medlemmer. Thor FK er 

plassert i en mellomstor norsk by ute i distriktet. De ønsker at klubben skal være en plass som 

gir trygge rammer til medlemmene. Hvor de føler trivsel og at de blir respektert uansett. De 

vil ta vare på bredden, samtidig som at de mer ambisiøse spillerne skal få utfordringer nok til 

å utvikle seg. 
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Miljøet i klubben omtales som godt, men med forbedringspotensial. De har et veldig godt 

idrettsanlegg, men mye aktivitet, men de bruker likevel lite ressurser på å fremme klubben 

som et sosialt samlingssted. Klubben består også av mange utvalg og seksjoner som driftes 

godt innad, men som ikke jobber tett nok seg i mellom. De føler også det er vanskelig å finne 

den rette balansen mellom satsning og å ta vare på bredden. At det ofte er en mismatch 

mellom spilleres ambisjoner, trenere med forskjellige mål, og klubbens ønske om langsiktig 

talentutvikling. 

Klubben er veldig opptatt av Fair Play og holdninger, og nevner Fair Play i sportsplanen sin. 

Klubbens verdigrunnlag er også godt forankret i betegnelser som faller under Fair Play-

paraplyen. Tidligere hadde en Fair Play-ansvarlig. De har også en person i klubben som 

jobber med det nå, men ikke som et offisielt verv. Han jobber primært mot yngre lag. Likevel 

har klubben lite eksplisitt fokus på Fair Play, og det er ikke noe som blir tatt særskilt opp med 

trenere og lagledere. De føler de mangler kunnskap og kompetanse om Fair Play som de 

trenger for å kunne begynne å jobbe systematisk med det. De ønsker at kretsen skal være mer 

aktiv på dette området, for å bidra med mer kompetanse – at kretsen må ta mer ansvar og 

hjelpe klubbene hvis de skal klare å få en konkret struktur på Fair Play-arbeidet. Thor FK har 

innført kampverter. 

8.4.3 Balder fotball 

Balder fotball er en mellomstor klubb fra en tett befolket bydel i Åsgård. Bydelen er sett på 

som et belastet område. Det er mye aktivitet, men de har dårlig banekapasitet. I tillegg har de 

ikke noe klubbhus, men har kontorer og garderober på en lokal skole. Dette gjør at de ikke har 

noen sosial samlingsplass – ingen identitetsarena. Dette gjør at de sliter med å bygge en felles 

klubbfølelse, og de opplever at mange spillere føler liten tilhørighet til klubben. De talentfulle 

reiser til større og bedre klubber så fort de føler de er gode noe. 

Balder har også store organisatoriske utfordringer. De ønsker å styrke klubbledelsen, og gjøre 

klubben mer klubbstyrt og mindre lagstyrt, men sliter med rekrutteringen. Foreldrene ønsker 

ikke å ta på seg oppgaver annet enn de som er ”nærmest” sine unger. Det er også vanskelig å 

få folk til å stille på dugnad, særlig de med innvandrerbakgrunn. Når klubben heller ikke er en 

sosial samlingsplass for foreldre, forsterkes dette. Klubben er også skadelidende under å ha 

flere sterke personligheter på trenersiden som turer frem med egne sportslige opplegg, som 

bryter med klubbens sportsplan. Men klubben kan ikke irettesette disse trenerne fordi de 
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frykter at de da vil slutte, og ta med seg de beste spillerne, slik at årskullet blir for lite til å 

stille lag og at de får trøbbel med å finne en ny trener. 

Klubben har Fair Play godt forankret i klubbvirksomheten, og har blitt kåret til årets Fair 

Play-klubb av kretsen. De har innført kampverter, og bruker foreldrevettreglene på foreldrene. 

De har også opprettet en intern Fair Play-pris som de deler ut til en person de ønsker å hedre i 

slutten av sesongen. Klubben har opprettet et Fair Play-utvalg som består av tre personer. 

Dette utvalget sender ut informasjon til medlemmene, har representanter på plass på 

spillermøter og foreldremøter. De er også delaktige i sesongevalueringen på hvert årstrinn. De 

stiller seg til disposisjon om lag skulle trene dem. Utvalget fungerer også som et objektivt og 

nøytralt organ i klubben som kan ta tak i hendelser om de skulle dukke opp. 

Klubben samarbeider lite med kretsen. De føler seg oversett, og føler at kretsen ikke tar så 

godt vare på breddefotballen som de burde. I forhold til Fair Play ønsker de også at kretsen 

skal synliggjøre begrepet mer, for eksempel gjennom å la kjente profiler komme på 

klubbesøk. De ønsker også at klubben skal legge til rette for Fair Play-møter hvor klubber kan 

komme og utveksle erfaringer. 

8.4.4 Frøy fotball 

Frøy fotball er en stor klubb fra en folkerik kommune like utenfor Åsgård. De ser på seg som 

en breddeklubb med ambisjoner, hvor det skal være et tilbud til alle. De ønsker å gi 

utfordringer til de som har høye ambisjoner, samtidig som de brenner for å ha plass til de 

andre også. Klubben har levert flere talentfulle spillere til toppklubbene på både gutte- og 

jentesiden. 

Selv om det nok er en sterkere lagfølelse enn klubbfølelse hos Frøy, så jobber de mye med det 

sosiale. Klubben er en viktig samlingsplass i nærmiljøet, og de synes det er viktig å skape et 

trivselsfullt miljø. I tillegg til mange arrangementer for spillere, er de også aktive med å 

involvere foreldrene på egne aktiviteter, for å styrke samholdet. Dette bidrar til at 

dugnadsviljen er stor, og de har bra tilgang på resurspersoner. De merker at foreldrene i 

mindre grad blir borte når spillerne blir eldre, enn erfaringen er i flere andre klubber. 

Klubben har ingen egen Fair Play-ansvarlig, men alle tar er delaktige i arbeidet. Fair Play er 

innarbeidet i sportsplanen, og det er noe de er opptatt av. Selv om de er flinkere til å jobbe 

med det i barnefotballen, har skriver de holdningskontrakter med de eldre spillerne i 
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ungdomsfotballen. Fair Play er også et punkt som vurderes når klubben velger nye trenere til 

lagene. De deler ut foreldrevettregler til foreldre, særlig i barnefotballen. De har kampverter 

når de arrangerer cuper, men ikke i vanlig seriespill. Fokuset på å skape et godt miljø, både 

blant spillere og i foreldregruppa, er en viktig del av Fair Play-arbeidet. Deres erfaring er at 

om man har det bra sosial og får til et godt miljø, så trenger du ikke jobbe like aktivt med Fair 

Play. Da kommer det automatisk. 
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8.5 Intervjuguide klubbleder / FP-ansvarlig 
Generelt – klubb og lokalmiljø 

• Fortell om klubben 

o Størrelse – kapasitet - tilfang 

o Område - befolkning 

o Ressurser 

• Beskriv klubbmiljøet 

o Hva legges i godt/dårlig? Uttyp 

o Hva slags sted ønsker dere at klubben skal være for de som er medlemmer? 

o Hva er klubbens utfordringer i forhold til det sosiale? 

o Forskjell alder, kjønn? 

• Hvilken rolle har klubben i lokalmiljøet? 

o Hvilken rolle mener du klubben bør ha? 

o Hva dere noe samarbeid med skolene i nærmiljøet? 

FP-arbeid i klubb 

• Hvilken plass får Fair Play i klubbens virke? 

o Hvor sterkt forankret er Fair Play i klubbens planverk? 

o Hvor synlig er FP-arbeidet i klubben for spillere, foreldre, etc? 

o Er det viktig å vise at dere er en klubb som promoterer FP? Hvorfor? 

• Hvordan organiseres og systematiseres FP-arbeidet i klubben? 
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o Har dere PF-ansvarlig? 

 Har dere konkrete oppgaver for et slikt verv? 

 Hva gjør vedkommende? 

 Er dette første gangen dere har FP-ansvarlig, eller har andre personer 

vært det tidligere? 

 Hvordan har i så fall overgangen fra den ene til den andre gått? 

o Konkret FP-program dere følger? 

 Hvordan fungerer dette? 

o Holdningskontrakter? 

 Hvordan følges de opp? 

o Møter med trenere/lagledere 

 Hva er innholdet på disse møtene? 

 Oppleves disse møtene som konstruktive og nødvendige? 

o Hvordan coaches trenere i klubben? 

 Har dere noen gang hatt trøbbel med trenere om blir for ivrige, eller 

som ikke klarer å oppføre seg? Hvordan løser dere slike situasjoner? 

o Hvordan følges klubbtrenere og lagledere opp av klubben, i forhold til FP-

arbeid? 

• Hvis spillere eller trenere gjør noe som ikke er greit, synes dere det er lett å gå og si i 

fra? 
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o Hvordan gjøres dette? 

o Når og hvordan gjør dere dette? 

• Prøver dere å bevisstgjøre foreldrene på Fair Play? Hvordan? 

o Er det nødvendig å få med foreldrene? 

o Bruker dere foreldrevettreglene?  

 Har dere fått noen indikasjon på hvordan de blir oppfattet? Fungerer 

de? 

o Når dere ut til foreldrene med budskapet? 

• Har dere arrangementer eller ordninger hvor klubbens yngre spillere få delta i aktivitet 

med de eldre / senior-spillere? 

o Oppleverer det at seniorspillerne er forbilde for de yngre? 

 Er dere i så fall bevisste på at de må oppføre seg og vise Fair Play, som 

rollemodeller? 

• Er dette vanskelig å følge opp? 

Oppfattelse av FP 

• Hva legger du i FP? Hva er FP for deg? 

o Hva er gode holdninger 

o Hva er sunne verdier? 

o Hva er respekt? 
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• Tenker du at Fair Play først og fremst handler om det som skjer på banen, eller er det 

noe mer? 

o I så fall – hva og på hvilken måte? 

• Synes du Fair Play er viktig i fotball og idrett? Hvorfor? 

o Finnes det ulemper ved å bruke idrettsarenaen for å fremme et sett med 

holdninger og verdier? 

o Fordeler? 

• Hva slags type prosjekt oppfatter du at Fair Play er? 

Kobling krets - klubb 

• Hvordan samarbeider klubben med kretsen når det gjelder FP-arbeidet? 

• Føler du at klubben får nok oppføling av kretsen? 

o Hva er bra / Hva evt savnes? 

• Finnes det konkrete ting dere som klubb ønsker dere ytterligere støtte fra krets på, når 

det kommer til FP-arbeid? 

• Om kretsen arrangerer FP-kvelder? 

o Hvordan forgår disse møtene? 

o Oppleves disse som nyttige? På hvilken måte? 

• Har dere erfaringsutveksling med andre klubber? Er dette nyttige? På hvilken måte? 

• Hvordan vil du si samarbeidet med kretsen (og evt andre klubber) påvirker måten dere 

jobber med FP på? 
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Oppfølgning FP-arbeid i klubb 

• Føler du at din oppfatning av FP gjenspeiles i måten klubben arbeider med FP på? 

o På hvilken måte? 

• Føler du at Fair Play-arbeidet gir resultater, og i så fall hva slags resultater? 

• Hvilke ting med måten dere jobber på føler du fungerer, og hvilken fungerer ikke? 

o Hvorfor fungerer de? 

 På hvilken måte? 

o Hvorfor fungerer det ikke? 

• Hva kan dere bli enda bedre på? 

• Hva er nøkkelfaktorer for at dere får til/skal få gjennomføre klubbens PF-program? 

• Har dere konkrete planer om nye FP-tiltak? 
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8.6 Intervjuguide trenere 
Generelt 

• Fortell om deg selv 

• Hvorfor ble du trener? 

• Hvordan vil du beskrive deg selv om trener? 

o Hva slags trenertyper er du? 

• Hvor lenge har du vært trener? 

o Har du vært trener for andre lag? Klubber? Alderklasser, kjønn? 

• Har du trenerutdannelse? 

o Har du annen form for trenings- og eller pedagogisk utdannelse? 

• Hvordan synes du det er å jobbe med ungdom i denne aldergruppen? 

• Hvordan ser du på din rolle som trener, utover det rent sportslige? 

o Hva er dine arbeidsoppgaver som trener? 

o Kommer det noe utenom disse oppgavene? 

• Hva er det mest krevende med å være trener? 

• Hva slags kontakt har du med foreldrene? 

Oppfattelse av FP 

• Hva legger du i FP? Hva er FP for deg? 

o Hva er gode holdninger 

o Hva er sunne verdier? 
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o Hva er respekt? 

• Tenker du at Fair Play først og fremst handler om det som skjer på banen, eller er det 

noe mer? 

o I så fall – hva og på hvilken måte? 

• Synes du Fair Play er viktig i fotball og idrett? Hvorfor? 

o Finnes det ulemper ved å bruke idrettsarenaen for å fremme et sett med 

holdninger og verdier? 

o Fordeler? 

• Hva slags type prosjekt oppfatter du at Fair Play er? 

FP arbeid i klubb 

• Hvilke retningslinjer i forhold til FP-arbeid får du som trener fra klubben? 

o Hvor klare er disse retningslinjene synes du? 

o Er disse enkle eller vanskelig å forholde seg til og etterfølge? 

 På hvilken måte? 

• Hender det at du trenger å rådføre deg med klubbledelsen? 

o Evt i hvilke type situasjoner og spørsmål. 

• Føler du at du får god oppfølging av klubben? 

o Ja / Nei – hvordan? 

• Synes du FP-møter innad i klubben er nyttige? 

o På hvilken måte? Hva får du ut av dem? 
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• Hvor mye nytte føler du at du får ut av erfaringsutveksling? 

o Legger klubben til rette for dette? 

• Hva synes du om FP-arbeidet i klubben? 

o Hva er bra? 

o Hva savner du? 

• Reflekterer klubbens syn på FP dine oppfatninger om hva FP er? 

o Likheter / forskjeller 

Operasjonalisering av FP 

• Forteller om laget du trener 

o Sosial bakgrunn, etnisitet, etc. 

• Hvordan vil du beskrive miljøet i spillegruppa? 

o Kommer aller over ens? 

• Har antallet spillere vært stabilt, økende eller synkende? 

o Hva kan være grunner til dette? 

• Hvor viktig er trivsel? 

• Er det enkelt eller vanskelig for å ny spiller å bli tatt inn i gruppen? 

o På hvilken måte? 

• Har du fulgt spillerne gjennom overgangen fra sjuer til elleverfotball? 

o Hvis ja, har den overgangen gjort noe med miljøet i spillegruppa? 

• Hvor opptatt er du av hvilke prestasjoner og resultater laget klarer å levere? 
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o Topper du laget? Eller er det viktig at alle får spille mye? 

o Hva sier du til spillere som ikke får spille like mye som andre? 

o Opplever du at det oppstår klikkdannelser i spillegruppa mellom de som er 

gode og de som ikke er like gode? 

 Hva har dette å si for miljøet på laget? Er dette et problem? 

• Hvordan er Fair Play en del av trenings- og kamphverdagen til laget? 

o Hvordan implementerer du det? 

o Opplever du at FP er noe spillerne er bevisste på? 

• Er det vanskelig å følge opp klubbens retningslinjer som trener for laget? 

o På hvilken måte? 

• Hvor går grensen for hva du tolererer? 

o Hva vil du si er et brudd på FP-verdier? Eksempler 

o Hvor vanlig er det at disse grensene overskrides? 

o Er det forskjell på trening og kamp, både i forhold til hvor grensene går og 

hvor mye de brytes? 

• Hvordan sanksjoneres brudd? 

o Hvor tydelig er du i din reaksjon om et brudd skjer? 

 Forskjell trening – kamp? 

o Er det enkelt for det å si i fra? 

o Har du en tydelig respekt og autoritet i spillegruppa? 
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• Er det hendelser som kan skje som du synes er vanskelig å ta tak i? 

o Hvordan takler du slike? 

o Tar du kontakt med foreldre hvis det skjer uheldige hendelser?  

 Hva sier du til dem og hvordan forventer du at de skal følge det opp? 

• Hva mener du som trener at der den beste metoden for å implementere og fokusere på 

FP i kamp og treningshverdagen? 

• Opplever du at Fair Play-arbeidet gir resultater? 

o I så fall hva slags resultater? 
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