
Ung i Skeid 2019
- En undersøkelse av ungdomsfotballen

Skeid skal være den beste klubben i Oslo å vokse opp i

Undersøkelse 2019  



Hvordan står det til med ungdomsfotballen i Skeid? 

Skeid skal være den beste klubben i Oslo å vokse opp i. Det er det vi strekker oss mot. For å få til det 
må vi hele tiden utvikle oss videre, basert på reell kunnskap om hvor vi faktisk befinner oss nå. Vi har 
tidligere gjort trivselsundersøkelser i barnefotballen. Med «Ung i Skeid» har forsøker vi å finne ut mer 
om hvordan spillerne våre i alderen 13 – 19 år opplever å være en del av Skeid.

I undersøkelsen har vi stilt ungdommene spørsmål om trivsel og miljø, i tillegg til selve 
fotballaktiviteten med treninger og kamper. Vi sendte undersøkelsen til foreldrene til samtlige Skeid-
ungdommer i årgangene 2001 – 2007. De ble bedt om å sørge for at spilleren selv svarte på 
undersøkelsen. 152 av spillerne svarte – tusen takk til dere alle!

Ungdommen trives godt i Skeid

Først og fremst er vi veldig glade for å se at svarene i undersøkelsen bekrefter at de unge 
Skeidspillerne trives godt hos oss! Veldig mange spillere har vært i klubben helt fra de var barn og de 
føler en tilhørighet både til klubben og til venner i laget. Fotballen er en flott arena for å bygge miljø. 
Her skal vi fortsette å utvikle det gode grunnlaget som er lagt.

Skeid ønsker å være en klubb som favner både de som er med på fotball 1-2 ganger pr uke og de som 
trener hver dag med ambisjoner om å få spille på våre egne A-lag eller kanskje til og med på et enda 
høyere nivå. Generelt ser det ut som vi lykkes bra med dette. Spillerne våre, i begge ender av skalaen 
med tanke på sportslige ambisjoner, gir uttrykk for at Skeidtreninger holder høy kvalitet. Det er også 
interessant å merke seg at ungdommene synes det er viktig at vi har A-lag som hevder seg godt 
sportslig.

Undersøkelse 2019 



Ungdomstrenerne våre får gode skussmål

Skeid har satset mye på å rekruttere gode trenere til lagene i ungdomsfotballen. I 
ungdomsårene skjer det utrolig mye også utenom fotballen og det er ikke alltid en enkel jobb å trene 
en gruppe tenåringer. Vi er derfor veldig glade for at både trenerne og selve treningene 
gjennomgående får gode tilbakemeldinger fra ungdomsspillerne. Dette er inspirerende for 
trenerkorpset vårt! Systematisk trenerutvikling er helt klart veien å gå også i årene framover.

Vi har fortsatt mye å jobbe med

Så er det naturligvis også sånn at ikke alle enkeltårganger/lag er like positive i alle 
tilbakemeldinger. Vi skal også lære av det som ikke fungerer optimalt, for eksempel om vi i noen 
årganger ikke har klart å bygge “laget rundt laget” godt nok. Målet er at svarene i 
trivselsundersøkelsen skal være enda litt bedre og mer samstemte når vi gjennomfører denne 
undersøkelsen på nytt høsten 2020. For tiltak og forbedringer skal baseres på reell innsikt, basert på 
hva ungdommen selv mener.

Du finner mer informasjon og detaljerte kommentarer under de enkelte spørsmålene.

Sa sa sa, og god lesning!

Undersøkelse 2019 
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Skeid kommenterer:
Det er god spredning i svarene, på tvers av årgangene. Vi hadde i år kun et fåtall sisteårs juniorspillere.

Mye av variasjonen ellers kan tilskrives at antall spillere i de ulike årgangene er ulikt. 
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Skeid kommenterer:

Skeid har klart flere gutter enn jenter i ungdomsfotballen. Til en viss grad er det slik også i barnefotballen. I 
årgangene som kommer opp nå i "Velkommen til fotball" og barnefotballen er det nå jevnt større årskull 
blant jentene.
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Skeid kommenterer:

Ungdomsfotballen i Skeid favner vidt, fra de som er med 1-2 ganger i uka til de som trener nesten hver dag
og med store sportslige ambisjoner.

Vi finner ingen signifikante forskjeller i svarene mellom disse to ytterpunktene – begge gruppene trives
godt hos oss.
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Skeid kommenterer:

Ungdomsfotballen i Oslo beskrives ofte som at spillere skifter klubb hele tiden, så ofte at det går ut over 
tilhørighet og klubbmiljø. Hovedtyngden av ungdomsspillere i Skeid vært i klubben fra de var små barn. 
Samtidig skal vi være en klubb som er åpen for ambisiøse ungdommer utenfor kjerneområdet vårt. Den 
balansegangen fungerer fint i de aller fleste årganger. 
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Skeid kommenterer:

Ungdomsfotballen i Oslo beskrives ofte som at spillere skifter klubb hele tiden, så ofte at det går ut over 
tilhørighet og klubbmiljø. Hovedtyngden av ungdomsspillere i Skeid vært i klubben fra de var små barn. 
Samtidig skal vi være en klubb som er åpen for ambisiøse ungdommer utenfor kjerneområdet vårt. Den 
balansegangen fungerer fint i de aller fleste årganger. 
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Skeid kommenterer:

Trivsel er like avgjørende for ungdommer som for barn. Vi er veldig glade for å se at Skeid-ungdommene
trives godt i klubben!

Ungdomsalderen er en sårbar tid, der kravene til skole skjerpes og andre interesser dukker opp. For at vi 
skal kunne tiltrekke oss og beholde ungdommen i Skeid er vi først og fremst avhengig av å ha så store kull 
at vi kan tilby noe for enhver smak. Noen vil "satse" og trene mye, andre vil ha en aktivitet ved siden av 
skole og andre aktiviteter. Sørger vi for å få opp barnekull med minst 50 aktive spillere bør vi kunne være 
godt rigget langt inn i ungdomsfotballen.
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Skeid kommenterer:

Fotballen kan være en fantastisk arena for å skape og videreutvikle vennskap. Dette er den viktigste
jobben vi har og det ser ut til å fungere ganske godt. Så skal vi ikke slå oss til ro med det, men utvikle og
utvide de sosiale arenane. Enten det er sosiale tiltak på lagsnivå, rammen rundt A-kampene eller et mer
åpent, levende og inkluderende klubbhus. Det vil komme flere tiltak allerede i år for å forsterke det sosiale
limet i klubben.
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Skeid kommenterer:
Det er godt å se at de fleste gleder seg. At fotball er morsomt er fortsatt den viktigste driveren for å ville 
legge ned mye trening. Så vet vi også at våre ungdommer også har mye aktivitet og at krav til skole, 
forventninger fra familie og venner er krevende. Da vil det kanskje være perioder der trening ikke er så 
lystbetont. Det kan ofte være helt naturlig og helt ufarlig. Andre ganger trenger man kanskje en liten "time 
out". Dette er individuelt. Trenerne våre trenere er utdannet til å trene nettopp ungdommer, så dersom du 
over lang tid kjenner at du ikke gleder deg til trening, ta en prat med treneren din.
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Skeid kommenterer:
Kampen skal være ukas høydepunkt. Slik er det også for de fleste. Dersom man ikke gleder 
seg til kamp har man det kanskje ikke så allright på trening ellers. Se kommentar forrige 
side.
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Skeid kommenterer:
Det ser ut til at vi treffer ganske bra. Et av Skeid sine prinsipper både i barne – og ungdomsfotball er at 
spillerne selv skal velge sitt aktivitetsnivå. Også har vi laget to tilbud som vi erfaring treffer de fleste. De 
som vil trene 4-5 ganger i uka og de som synes det holder med maks 2. Uansett hvilket nivå du holder, rent 
ferdighetsmesig. Så lenge vi driver med lagsidrett klarer vi nok aldri å tilfredsstille alle mulige behov og 
motiver til enhver tid, men det er det vi strekker oss mot.
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Skeid kommenterer:

Dette blir trenerne våre glade av å lese. I Skeid har vi satset tungt på gode ungdomstrenere i mange år. Vi 
har en tydelig kravspekk som setter krav både til utdannelse og erfaring. Vi er også opptatt av at trenerne 
skal få utvikle seg i Skeid. Da må de, som spillere, få lov til å prøve og feile. Derfor vil det naturligvis være 
forskjellige trenere med ulike kvaliteter til enhver tid. Vi tror det er sunt for klubbmiljøet vårt. Det å måtte 
forholde seg til ulike trenere er også fin læring for ungdommen. 
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Skeid kommenterer:

Her spriker svarene litt og det er forhåpentligvis også et tegn på at vi vil bli enda bedre? For kvalitet på 
treningsfeltet er uansett et felles ansvar for både trenere og spillere. Ungdomsspillerne svarer jo også at 
deres mulighet for medinnflytelse er stor, så her må man bare jobbe sammen for å bli enda bedre. Alle 
Skeidtrenerne har en felles "Slik trener, spiller og leder vi" -metodikk og samarbeider tett på tvers av 
årskull, så muligheten for å dra lasset sammen er absolutt til stede.
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Skeid kommenterer:

Dette er godt å lese. Våre trenere skal være moderne ledere som forstår kraften av involvering og 
medbestemmelse. Dette er likevel kanskje det vanskeligste med å være fotballtrener, der man skal få en 
gruppe, med ulike individer som konkurrerer internt, til å jobbe sammen. I motsetning til et 
symfoniorkester er det i tillegg en motstander som forsøker å ødelegge. Det gjør fotball som egenart 
komplekst og å det utøve ledelse overfor et lag – i en stor klubb til noe de færreste kan mestre fullt ut.
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Skeid kommenterer:
Foreldre gjør en fantastisk trenergjerning i barneårene. Uten den ville aldri så mange ha kunnet spille 
fotball i Skeid. Men det vil også alltid være store forskjeller i både erfaring og kompetanse selv om vi 
jobber hardt med kurs og utdannelse fra de kommer inn i VTF. Det er uansett bra å se at det settes pris på 
vi får inn utdannede, men ikke minst uhildede trenere fra ungdomsalder. Dette er viktig for å skape et 
trenermiljø i klubben, som også akademiet og barnefotballen igjen nyter godt av.
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Skeid kommenterer:
Dette er egentlig ganske overraskende. Men desto mer hyggelig lesning. Det har vært skrevet mye om 
"generasjon flink" og stress, utbrenthet m.m. Nå kan det hende noen av dere har svart "riktig " her også?
Men vi håper og tror at faste forutsigbare aktivitetsplaner, verktøy som Spond og tydelige spilleregler for 
deltakelse/forfall gjør det enklere å kombinere fotball med skole og annen aktivitet.
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Skeid kommenterer:
Klubber uten A-lag har sjelden verken gode eller store ungdomsavdelinger. Selv om ikke alle kommer opp 
på A-laget, eller en gang har lyst til det, så er det en viktig driver for blant annet trenerrekruttering. At så 
mange av våre ungdommer mener det samme og lar seg inspirere av det er godt å se.

Kanskje ikke så overraskende er det litt viktigere for gutta at klubben har et godt A-lag for herrer, enn det 
er for jentene.
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Skeid kommenterer:

Klubber uten A-lag har sjelden verken gode eller store ungdomsavdelinger. Selv om ikke alle kommer 
opp på A-laget, eller en gang har lyst til det, så er det en viktig driver for blant annet trenerrekruttering. At 
så mange av våre ungdommer mener det samme og lar seg inspirere av det er godt å se. Vi håper og tror at 
flere større og bedre generasjoner på jentesiden etter hvert kan hjelpe oss i å etablere et sterkere og bedre 
A-lag på kvinnesiden. De aller fleste av jentene som spiller i ungdomsavdelingen svarer at de synes det er 
viktig med et A-lag på kvinnesiden som hevder seg.
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Skeid kommenterer:

Vi vet at det i ungdomsalder faller seg naturlig for mange å vurdere om det er bedre i en annen klubb.
Dette tallet er likevel litt for høyt sammenlignet med trivselstallene for øvrig. Fritekstsvarene har gitt oss 
noen indikasjoner på hvor skoen har trykket og klubben har allerede gjort tiltak for å rette opp i dette.
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Skeid kommenterer:

Fritekstsvarene har gitt oss noen indikasjoner på hvor skoen har trykket og klubben har allerede gjort tiltak 
for å rette opp i dette.



74.29% 104

25.71% 36

Q20 Har du i løpet av det siste året vurdert å slutte helt med 
fotball?

Answered: 140 Skipped: 10

TOTAL 140

Nei
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Ja
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Ung i Skeid -
2019

Skeid kommenterer:

I ungdomsårene er det naturlig for at interessene kan endre seg. Det er også det respondentene svarer i 
friteksten, de som har vurdert å slutte har gjort det fordi motivasjonen for fotball ikke er så sterk lenger 
som den kanskje var, og de vil rett og slett dyrke andre interesser.



8.89% 4

11.11% 5

13.33% 6

Q21 Hva er hovedgrunnen til at du vurderte å slutte helt med 
fotball?

Answered: 45 Skipped: 105

TOTAL 45
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og f...
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mine driver 
med...

Det er for 
dyrt å spill...

0%

10%

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Ble for seriøst og for mye trening

Vennene  mine driver med andre ting enn fotball

Det er for dyrt å spille fotball

Ung i Skeid -
2019

Skeid kommenterer:

De fleste som svarte her valgte fritekst. Der skriver som har vurdert å slutte har gjort det fordi 
motivasjonen for fotball ikke er så sterk lenger som den kanskje var, og de vil rett og slett dyrke andre 
interesser.



25 / 23

Q22 Hva synes du er det beste med å spille i 
Skeid?

Answered: 112 Skipped: 38

Ung i Skeid -
2019

Skeid kommenterer:

Dette var et fritekstfelt. Veldig mange nevner at de har gode venner i klubben, at miljøet er godt og at de 
blir kjent med andre ungdommer enn de kjenner på skolen. Mange skriver også at de liker selve spillet 
fotball og opplever at Skeid legger godt til rette for sportslig utvikling.



26 / 23

Q23 Hvis du hadde fått makt til å gjøre hva du ville innenfor 
ungdomsfotballen i Skeid, hva hadde du fikset den første 

uka?
Answered: 106 Skipped: 44

Ung i Skeid -
2019

Skeid kommenterer:

Dette var et fritekstfelt. Tilbakemeldingene spriker litt i flere retninger. Mange er innom bane- og 
anleggssituasjonen der de peker på de samme utfordringene som også kom opp i trivselsundersøkelsene i 
barnefotballen. Heldigvis har Nordre Åsen 1 åpnet siden denne undersøkelsen ble tatt opp. Utover dette 
har mange oppfatninger om treneren eller om hvordan treningene er lagt opp. 



Følg med på informasjon fra Skeid og les mer om 
klubbens tilbud og aktiviteter på skeid.no og i sosiale medier. 

Hold deg oppdatert på 
Skeid.no



Undersøkelse 2018  



På skeidpedia finner du det meste av det du lurer på. klubbhåndbok,
ofte stilte spørsmål, arrangementer, skjemaer og lignende.

Sjekk skeidpedia.no og skeid.no 

Spørsmål?



Skeid skal være den beste klubben i Oslo å vokse opp i

Undersøkelse 2019  
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