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Abstract 
 

 
Idrottens och föräldraengagemangets betydelse för ungdomar  

sett ur ett ungdomsperspektiv 
 

 
Lotta Bergnér-Blanck & Rauni Wiberg Lundin 

 
 
 
 

En kvantitativ studie baserad på en enkätundersökning som genomfördes i Stockholms 
län och besvarades av 68 idrottande ungdomar, både killar och tjejer, verksamma inom 
idrotterna fotboll, handboll och innebandy. Studiens syfte var att öka kunskapen och 
förståelsen av ungdomars egna attityder till sitt idrottande, deras uppfattning om 
föräldraengagemanget inom idrotten samt deras metakognitiva antaganden om 
föräldrarnas attityder till deras idrottande. Resultaten visade att majoriteten av 
ungdomarna började idrotta av eget intresse och att föräldrarnas inflytande i deras val 
var relativt litet. Däremot hade föräldrarna några viktiga stödjande uppgifter, bland 
annat att skjutsa till och från aktiviteten. Majoriteten av ungdomarna uppskattade 
föräldraengagemanget även om det fanns några som tyckte tvärtom. Ungdomarna hade 
uppfattningen att föräldrarna närvarar vid deras idrottsutövning för att se hur det går för 
dem. De flesta ungdomar idrottade för att ha roligt men många hade även målet att bli 
toppidrottare. De framkomna resultaten presenterades under tre teman och analyserades 
med hjälp av kognitiv teori, metakognitiv teori och socialisationsteori samt jämfördes 
med andra studier och tidigare forskning i samma eller angränsande ämnen. 

 
Sökord: 
Ungdomar, föräldraengagemang, idrott, kognition, metakognition och socialisation. 



 
Arbetet kring ett uppsatsskrivande tenderar att engagera fler personer än författarna. Så har det 
även varit i vårt fall. Vi vill därför tacka dem som, på olika sätt, gjort det möjligt för oss att 
presentera vårt material i den här uppsatsen. Först vill vi tacka vår handledare Stig ”Loffe” 
Elofsson, som med goda råd och stort intresse bidragit till många goda handledningsstunder. Vi 
vill även tacka alla ungdomar som besvarat enkäten, idrottsledarna som möjliggjorde 
enkätundersökningen i dessa lag och föräldrarna som med sitt samtycke lät ungdomarna delta, 
utan er alla hade det aldrig blivit någon uppsats. Tack! Sen vill vi även passa på att tacka Sam 
Larsson, som med entusiasm bidragit med mycket goda kunskaper kring forskningsmetodiken.  
Vi vill även rikta ett stort tack till Maria Fredholm och Libbie Oldén för den fina opponeringen 
och alla förslag på ändringar för att göra uppsatsen till det den är idag. Sist men inte minst, ett 
stort tack till våra familjer, som har trott på oss även i svåra stunder…  
 
 
Stockholm, juni 2006 
 
Lotta Bergnér-Blanck & Rauni Wiberg Lundin 



~  Innehållsförteckning  ~ 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

Innehållsförteckning 
 
Inledning          1 

1.1 Bakgrund          1 
1.2 Vår förförståelse          2 
1.3 Undersökningens syfte         3 
1.4 Undersökningens problemställning        3 
1.5 Begrepp och definitioner         3 
1.6 Uppsatsens disposition         4 

 
 

2 Tidigare forskning         5 
2.1 Socialisation in i idrotten         5 
2.2 Ungdomskultur och status         5 
2.3 Motiv till idrottsutövning         6 
2.4 Idrottens värden          6 
2.5 Framgång, feedback och föräldrar        6 
2.6 Föräldraengagemangets omfattning och betydelse       7 
2.7 Idrottsledarens betydelse         7 
 
 

3 Teoretiska analysperspektiv        8 
3.1 Kognitiv teori          8 

3.1.1 Inlärning och beteende         8 
3.1.2 Kognitiva scheman         8 
3.1.3 Inlärda mönster         9 

3.2 Metakognition          9 
3.2.1 Tänkandets utveckling         9 
3.2.2 Metalärande        10 

3.3 Socialisationsteori        11 
3.3.1 Föräldrarna som viktiga modeller      11 
3.3.2 Samspel och normer i det sociala systemet      11 
3.3.3 Socialisation inom idrotten       12 

3.4 Teoriernas betydelse i det sociala arbetet och i vår uppsats    13 
3.4.1 Teoriernas koppling till socialt arbete      13 
3.4.2 Teoriernas koppling till vår uppsats      13 

 



~  Innehållsförteckning  ~ 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
4 Metod         14 
4.1 Vårt val att använda en kvantitativ forskningsmetod      14 
4.2 Vetenskapsfilosofisk position        14 
4.3 Arbetets slutledningsmetod        14 
4.4 Planering         15 
4.5 Sökmetod         15 
4.6 Litteraturstudier         15 
4.7 Urval          16 
4.8 Kort presentation av undersökningens tre idrotter      17 
4.9 Utformning av enkäten        17 
4.10 Utdelning och insamling av materialet       18 
 
4.11 Bearbetning, tolkning och redovisning av materialet      19 
4.12 Undersökningens bortfall        20 
4.13 Arbetet med analysen och slutdiskussionen       20 
4.14 Etiska ställningstaganden        20 
4.15 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet       21 
4.16 Triangulering         22 
4.17 Uppsatsens begränsningar        23 
4.18 Metoddiskussion         23 
 
 
5 Resultat        24 
5.1 Undersökningens tre teman        24 
5.2 Empiriskt material som vi valt att inte redovisa      24 
5.3 Undersökningens respondenter        25 
5.4 Ungdomarnas attityder till sitt eget idrottande      25 

5.4.1 Val av idrott         25 
5.4.2 Anledning till att idrotta        26 
5.4.3 Idrottandets intensitet        27 
5.4.4 Ungdomarnas prestationsnivå       28 
5.4.5 Betydelsefulla personer för ungdomarnas idrottsutövande      29 
5.4.6 Ungas mål med att idrotta        29 
5.4.7 Ungdomarnas mål kontra föräldrarnas       30 

5.5 Ungdomarnas uppfattningar och tankar om föräldrarnas attityder till ungdomarnas 
idrottande            30 
5.5.1 Föräldrarnas närvaro        30 
5.5.2 Anledning till föräldrars närvaro       31 
5.5.3 Föräldrars reaktioner        31 

5.6 Ungdomarnas tankar om föräldrarnas engagemang inom deras idrottsutövande     34 
5.6.1 Föräldrarnas sätt att engagera sig       34 
5.6.2 Ungdomarnas tankar om föräldrarnas närvaro      34 
5.6.3 Ungdomarnas idéer om hur föräldrar bör engagera sig           35 



~  Innehållsförteckning  ~ 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
6 Analys         36 
6.1 Ungdomars attityder till sitt eget idrottande       36 

6.1.1 Idrott – en meningsfull fritid        36 
6.1.2 Mål och investering        36 
6.1.3 Kunskap, prestation och resultat       37 

6.2 Ungdomarnas uppfattningar och tankar om föräldrarnas attityder till ungdomarnas 
idrottande            37 
6.2.1 Betydelsen av feedback        38 
6.2.2 Betydelsefulla personer         38 

6.3 Ungdomarnas tankar om föräldrarnas engagemang inom deras idrottsutövande      38 
6.3.1 Föräldraengagemanget        38 
6.3.2 Attityders inverkan på beteendet       39 

6.4 Sammanfattning         39 
 
 

7 Slutdiskussion       40 
7.1 Föräldraengagemanget         40 
7.2 Socialisationsprocessen och den metakognitiva förmågan    40 
7.3 En för alla, alla för en       40 
7.4 Idrottsrörelsen i samhället       41 
7.5 Förslag till fortsatt forskning       41 
 

8 Källförteckning       42 
8.1 Litteratur        42 
8.2 Elektronisk information       43 
 
 

Bilagor 
 
Bilaga 1 – Informationsbrev till respondenter 
Bilaga 2 – Informationsbrev till föräldrar 
Bilaga 3 – Enkätformulär 
 
 

Tabellförteckning 
Tabell 1   Antal medlemmar respektive ungdomsspelare i fotboll, handboll och innebandy   17 
Tabell 2   Undersökningsgruppens fördelning      25 
Tabell 3   Anledning till att ungdomar idrottar      26 
Tabell 4   Ungdomarnas värderingar av följande påståenden     27 
Tabell 5   Antal träningspass per vecka       27 
Tabell 6   Antal matcher per månad       28 
Tabell 7   Ungdomarnas mål med idrotten         29 
Tabell 8   Föräldrarnas närvaro vid träning       30 
Tabell 9   Föräldrarnas närvaro vid match        31 
Tabell 10 Föräldrarnas reaktion vid dålig prestation / förlorad match     32 
Tabell 11 Föräldrarnas reaktion när det har gått bra för laget     33 
Tabell 12 Vad ungdomarna tycker om föräldrarnas närvaro     34 
Tabell 13 Tycker ungdomarna att det är jobbigt eller svårt om föräldrarna är närvarande   35 



~   Inledning   ~ 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

- 1 -

Inledning 
För att ge läsaren en ökad förståelse för vårt ämne kommer vi här att presentera idrottsrörelsens 
involvering i samhället. Vi redogör sedan för vår förförståelse och undersökningens syfte såväl 
som dess frågeställning. I slutet av detta kapitel presenterar vi uppsatsens disposition. 
 

1.1 Bakgrund 

Det är i princip omöjligt att undvika idrott i dagens samhälle och den idrottsliga verksamheten 
har också under senare år fått en allt större betydelse med sin möjlighet att erbjuda ungdomar 
lämplig sysselsättning på fritiden. Idrottsrörelsen har en gemensam värdegrund som bland 
annat säger att man vill utveckla människor positivt i alla avseenden genom sin verksamhet. 
Man menar att särskilt viktigt är det att verksamheten är utformad så att barn lär sig respektera 
varandra som kamrater och medtävlare. Idrott ger många barn och ungdomar en trygg social 
gemenskap genom att erbjuda en meningsfull fritidssysselsättning under inflytande av vuxna 
förebilder. Inte minst viktigt är det för individer som annars har svårt att finna en plats i 
samhället, men som i idrottens gemenskap kan finna tillhörighet och stärkt självkänsla. 
Idrottsföreningarna har därigenom ett viktigt ansvar i det förebyggande sociala arbetet bland 
barn och ungdomar. Det är med stor effektivitet idrottsrörelsen har ambitionen att medverka till 
att utveckla ett bra samhälle (Riksidrottsförbundet, [RF], 2005). Detta har man anammat från 
samhällets sida då stora samhälleliga resurser, från såväl stat som kommun, stödjer 
föreningslivet på olika sätt (Wallin, 2003, s. 49 - 77). 
 
En historisk tillbakablick säger att behovet av att organisera idrott för ungdomar kom av att 
statliga och kommunala myndigheter på 1940-talet började uppmärksamma en hel del sociala 
problem bland allt större ungdomsgrupper. Man ansåg att idrottsföreningarna förmodligen 
skulle utgöra en viktig uppfostringsmiljö bland ungdomarna, vid sidan av familj och skola. 
Under 1950-talet intensifierades diskussionen om idrottens roll i det förebyggande sociala 
arbetet, då många barn genom idrotten fick möjlighet till vuxna förebilder som de tidigare hade 
saknat (Patriksson, 1987, s. 41 - 43, 55).  
 
Än idag, mer än ett halvt sekel senare, är upplevelsen att idrottsrörelsen har en oerhörd möjlighet 
att nå ut och påverka ungdomar i positiv riktning. För många ungdomar blir idrotten en stor del 
av deras liv, en viktig faktor i deras utveckling. Idrotten blir då en fostrande social samvaro, där 
rollen som idrottare handlar om att lära sig att följa de regler och värderingar som idrottsmiljön 
förhåller sig till, helt enkelt en fråga om socialisation (Carlsson, 1991, s. 43; Engström, 1987,  
s. 164). De viktigaste personerna i ungdomarnas socialisationsprocess är de som ungdomarna har 
en känslomässig relation till, de signifikanta andra, vanligtvis föräldrar, syskon, kamrater men 
även andra vuxna som till exempel idrottsledare. Socialisationsprocessen pågår under 
människans hela livstid, men med olika innehåll beroende på vilken kontext hon tillhör 
(Patriksson, 1979, s. 62 - 66).  
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1.2 Vår förförståelse 

Umberto Eco, kulturfilosof , formulerar sig på följande vis: ”Varje kroppsrörelse inom 
idrotten är i princip ett slöseri med krafter; om jag kastar en sten bara för nöjet att kasta den 
- utan något som helst nyttosyfte - slösar jag kalorier som jag samlat på mig genom att stoppa 
i mig mat som jag tjänat ihop till genom arbete” (Eco, 1987, s. 174). 
 
Ecos åsikter sammanfaller med uppsatsförfattarnas inställning till sin egen idrottsutövning, 
men skiljer sig rätt väsentligt i övrigt eftersom vi egentligen tycker att det är en bra 
fritidssysselsättning. Idrottens verksamhet skapar goda möjligheter till kontakter med andra 
människor och man får lära sig vikten av samhörighet och solidaritet, oavsett ålder (RF, 2005).  
 
Genom vår medverkan i idrottsrörelsen, både som aktiva (för många år sedan) och nu för 
tiden som supportande föräldrar, vet vi att engagemanget hos föräldrar varierar mycket och vi 
tror, på både gott och ont, att föräldrarnas engagemang till viss del speglar barnens inställning 
till att utöva idrott. Som idrottsförälder så har man en betydande roll för barnets möjlighet att 
idrotta, i alla fall rent ekonomiskt. Man ska betala medlemskap, spelaravgifter, läger och 
annat för att barnet ska kunna vara delaktig i sin aktivitet. Men det räcker inte, man ska även 
hjälpa till att skjutsa till och från träning och match, sälja bullar och lotter, tvätta matchtröjor 
och mycket mer. Barnens idrottande innebär således att föräldrarna ofta får anpassa sin 
tillvaro efter barnens aktiviteter. Det är det ett litet, men dock så viktigt, engagemang att visa 
att man bryr sig om och att man är intresserad av vad barnen tycker om att göra (Patriksson & 
Wagnsson, 2004).   
 
Vi hade båda tankar om att föräldraengagemangets betydelse avtar när barnen når tonåren, då 
kamrater och tränare istället blir viktiga förebilder. Våra tankar förstärktes när vi studerade 
tidigare forskning av bland annat Göran Patriksson (1979) som menar att föräldrars 
engagemang är högre när deras barn är yngre och för första gången kommer i kontakt med 
idrott. Detta beror på att ungdomarnas signifikanta andra, till skillnad mot barn i yngre åldrar, 
omfattar även andra personer än föräldrar och syskon, som till exempel kamrater och 
idrottsledare (a a. s. 62 - 66). Därför valde vi att undersöka hur ungdomar i åldern 13 - 16 år 
(RF:s åldersdefinition av ungdomsidrott) ser på sitt eget idrottande och hur de upplever att 
föräldrarna ser på deras idrottande och framförallt vad de tycker om föräldrars närvaro och 
engagemang.  
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1.3 Undersökningens syfte 

Uppsatsen fokuserar på ett ungdomsperspektiv och vårt syfte med undersökningen är att vill vi 
öka kunskapen och förståelsen om ungdomars egna kognitiva attityder till sitt eget idrottande, 
samt deras metakognitiva antaganden om föräldrarnas attityder till deras idrottande. 
 

1.4 Undersökningens problemställning 

Uppsatsens problemställning är; Hur upplever ett urval av ungdomar föräldrars engagemang 
inom deras idrott och hur ser de på sitt eget idrottande?  
 
För att kunna besvara frågan i undersökningens problemställning har vi valt att dela upp den i 
tre olika teman, samtidigt formuleras tre specificerade frågeställningar; 

 
1. Ungdomarnas attityder till sitt eget idrottande: Hur ser ungdomarna på sitt eget 

idrottande, vilka mål har de med sitt idrottande, vad strävar de efter och hur intensivt 
tränar/tävlar de? 

 
2. Ungdomarnas uppfattningar och tankar om föräldrarnas attityder till ungdomarnas 

idrottande.  
 

3. Ungdomarnas tankar om föräldrarnas engagemang inom deras idrottsutövande. 
 

1.5 Begrepp och definitioner 

Det finns några relevanta begrepp i studien som kan behöva en närmare förklaring inför fortsatt 
läsning; 
 
Kognition - En individs alla föreställningar, attityder och förväntningar som riktas mot ett visst 
objekt. I vår undersökning, hur ungdomarna ser på sitt eget idrottande (Lilja och Larsson, 
1998, s. 21). Se vidare i avsnitt 3:1. 
 
Metakognition - Förmågan att tänka om och kring sina egna kognitioner, samt de antaganden 
en individ gör om någon annans kognitioner, i den här uppsatsen gäller detta ungdomarnas 
antagande om föräldrarnas attityder till deras idrottande (Lilja & Larsson, 1998, s. 22).  
Se vidare i avsnitt 3:2.  
 
Socialisation - En individs anpassning till omvärldens krav och de olika slags roller som 
individen måste ikläda sig i skilda sociala sammanhang (Carlsson, 1991, s. 43). Se vidare i 
avsnitt 3:3. 
 
Avslutningsvis så vill vi förtydliga vår egen definition av begreppet föräldraengagemang - I 
den här uppsatsen menar vi det emotionella stöd som en förälder kan visa genom exempelvis 
uppmuntran/tröst vid behov, praktiskt stöd i form av skjuts till och från träning/match samt 
annat som gör det möjligt för ungdomar att idrotta. 
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1.6 Uppsatsens disposition 

Vår uppsats omfattar sju kapitel exklusive källförteckning och tre bilagor. I vårt första, 
inledande, kapitel presenterar vi en bakgrunds beskrivning till valet av vårt ämne för 
undersökningen och vi redogör för vårt syfte och vår frågeställning utifrån tre teman. I kapitlet 
finns även en begreppsförklaring och avslutningsvis finner man här dispositionen för vår 
uppsats. I det andra kapitlet presenterar vi tidigare forskning inom området som vi har använt 
oss av för att få en tydlig bild av kunskapsläget. Våra teoretiska analysperspektiv, kognition, 
metakognition och socialisationsteori presenterar vi i vårt tredje kapitel. I det fjärde kapitlet 
redogör vi för den kvantitativa metoden. Vi beskriver även i kapitlet hur vårt arbete med denna 
uppsats har förlöpt, de etiska ställningstaganden som vi gjort och vi för en diskussion kring 
undersökningens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Avslutningsvis presenteras 
studiens avgränsningar och vår metoddiskussion. I form av tabeller och citat presenteras 
undersökningens resultat i vårt femte kapitel. Våra tidigare presenterade analysperspektiv 
kommer till sin rätt i kapitel sex, där vi med hjälp av dem analyserar resultatet av 
undersökningen. I uppsatsens sjunde kapitel för vi en slutdiskussion där vi skildrar våra 
slutsatser, egna synpunkter och reflektioner kring undersökningen och mer konkret svarar på 
vår frågeställning samt avslutningsvis ger förslag på vidare forskning.  
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2 Tidigare forskning 
Forskningsgenomgången som presenteras i detta avsnitt syftar till att ge läsaren en överblick 
av ett urval av tidigare studier i samma eller angränsande ämnen för uppsatsen. Det kan vara 
svårt att göra jämförelser med internationell forskning, eftersom vi har för avsikt att belysa 
ämnet efter Riksidrottsförbundets riktlinjer. 
 

2.1 Socialisation in i idrotten 
 
I Socialisering och involvering i idrott (1979) har Göran Patriksson, docent i pedagogik vid 
Göteborgs universitet, undersökt ungdomars socialisering och involvering i idrott. Han menar 
att idrotten har en framträdande roll i socialisationen till samhällets dominerande värde- och 
normsystem. Han styrker sina tankar med att man redan under 1800-talet såg idrottens 
uppfostrande egenskaper som ett medel att bryta ner barriärer mellan olika grupper i samhället. 
Man såg fördelar med lagidrotter, eftersom de gav möjlighet att öva upp och utveckla 
värdefulla egenskaper som bland annat grupplojalitet, samarbete och förmågan att underordna 
individuella mål till förmån för gruppens (a a. s. 68). Föräldrarna, oftast papporna, är mest 
betydelsefulla för barns socialisering till idrott. Men ungdomarnas sociala kontaktnät blir större 
med åldern och kamrater tenderar att bli allt viktigare, det sociala nätverket kan senare omfatta 
även andra personer som till exempel idrottsledare (Patriksson, 1979, 1987; Trondman, 2005; 
Werner & Wikman, 2005).  
 
Patriksson (1979) menar även att ”individer som omges av ett flertal socialisationsagenter som 
är positiva till idrott i högre grad bör bli påverkade att själva utöva idrott” (a a. s. 172). Detta 
anser även Lars-Magnus Engström, Fil dr och professor i idrottspedagogik vid Gymnastik- och 
idrottshögskolan [GIH] i Stockholm, (1999) som menar att uppväxtmiljön och den aktuella 
miljön är viktiga faktorer för om man är benägen att välja idrotten som aktivitet. 
 

2.2 Ungdomskultur och status 

Som synes så har flera forskare betonat föreningsidrottens betydelse som socialisationsmiljö.  
Idrottsrörelsen är en bred folkrörelse i Sverige och den anses leva upp till statens 
idrottspolitiska mål. Forskningen visar att idrotten utgör en omfattande och mycket viktig del 
av ungdomskulturen. Inom idrottsföreningarna pågår ständigt ett samspel med omgivningen 
vilket får de aktiva att lära sig vilka värderingar som gäller. Idrotten kan och bör betraktas som 
en viktig och betydelsefull uppfostrings- och inlärningsmiljö för ungdomar, eftersom regler, 
normer och värderingar inom den idrottsliga verksamheten lärs in på ett konkret sätt 
(Engström, 1987; Trondman, 2005; Werner & Wikman, 2005).  
 
Trondman (2005) har på uppdrag av Ungdomsstyrelsen gjort en studie om hur unga ser på sitt 
idrottande. Drygt åtta av tio ungdomar är aktiva inom någon föreningsidrott under sin uppväxt, 
vilket visar att idrotten har en stor betydelse i många ungdomars liv. Trondman har också 
undersökt vad som har hög status i ungdomskulturen och fann att det som hade högst status var 
att ha många vänner, på delad andra plats kom att vara duktig i idrott och att ha en snygg kropp. 
Riksidrottsförbundets forskning (2005) om idrottens sociala betydelse visar att det är vanligare 
att idrottsungdomar uppger sig vara nöjda med livet och har en mer positiv bild av framtiden. 
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2.3 Motiv till idrottsutövning 

Killar och tjejer socialiseras olika och det är därför naturligt att det finns könsskillnader när det 
gäller skäl till varför man idrottar. Resultat från både internationell och nationell forskning 
visar att killar och tjejer idrottar av olika orsaker. Tjejer motiveras i högre utsträckning av 
sociala aspekter och lägger större vikt vid idrottens sociala värden medan killar mera fokuserar 
på prestation och tävlan, även om de också värderar den sociala aspekten som viktig (Elofsson, 
1994; Elofsson & Gustavsson-Florå, 1994; Engström, 1999;  Flood & Hellstedt, 1991; 
Trondman, 2005). 
 
Docent Stig Elofsson har i flera studier undersökt anledningen till varför vissa ungdomar 
idrottar och andra inte. De mest angivna orsakerna till att vara med i en idrottsförening, som 
framgår av dessa studier, är att - ha roligt, - hålla kroppen i trim och - att kamraterna är med 
(Elofsson, 1994; Elofsson & Gustavsson-Florå, 1994). Även internationell forskning visar att 
ha kul är det viktigaste motivet för att idrotta, men även att känna glädje i idrottsaktiviteten, att 
utveckla sin färdighet och laganda anses som viktiga grunder till idrottsaktivitet (Flood & 
Hellstedt, 1991). 

2.4 Idrottens värden 

I Engströms studie, Idrott som social markör (1999), redogör han för idrottens egenvärde och 
dess investeringsvärden. Med investeringsvärde menas att idrotten ofta har ett syfte som är 
viktigare än idrottsaktiviteten i sig, att nå mål som ligger utanför själva verksamheten. 
Engström delar upp investeringsvärdet i två inriktningar, dels investering i hälsa och fysisk 
status, dels investering i framgång. Idrottsaktiviteten är en medveten satsning för att uppnå ett 
mål, som till exempel att få en vältränad kropp eller att bli en internationell toppidrottare. 
Engström anser även att idrotten kan ha ett värde i sig, ett egenvärde och det upplevs under 
tiden man utför aktiviteten. Man idrottar till exempel för att ha roligt, för att uppleva spänning 
eller rent av för att koppla/stressa av. Människan idrottar helt enkelt för att få vissa behov 
tillfredsställda (a a. s. 38 – 41; Elofsson, 1994).  

2.5 Framgång, feedback och föräldrar 

Rolf Carlsson har, i sin doktorsavhandling ”Vägen till landslaget” (1991), studerat ungdomar 
som har nått elitnivå i sin idrott. Han menar att det är en form av socialisationsprocess för att 
bli och förbli medlem i en idrottsförening och likaså om man ska kunna uppnå någon form av 
idrottslig framgång. Carlsson poängterar att föräldrarnas engagemang och stöd är en starkt 
bidragande faktor till senare framgång i idrotten. Ett ”lagom” föräldraengagemang är även en 
förutsättning för att nå framgång och Carlsson beskriver det också som det bästa en förälder 
kan ge sitt barn.  
 
För barn är föräldrarnas beteende av stor vikt. Hur barnet upplever sig i idrott (bra eller dålig) 
kan i stor utsträckning grunda sig på föräldrarnas bedömning. De vuxnas feedback på 
prestationen, vare sig den har varit bra eller dålig, ger barnet en antydan om vad andra tycker 
om dennes prestationsförmåga. Direkt feedback, i form av uppmuntran, stöd eller i värsta fall 
bestraffning, är det som gör starkast intryck på barn och ungdomar. Idrott innebär många 
gånger en social jämförelse, där barns och ungdomars iakttagelseförmågor av kamraternas 
idrottsliga kompetens påverkar deras egen självkänsla negativt om de upplever att de inte är 
lika bra (Werner & Wikman, 2005).  
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2.6 Föräldraengagemangets omfattning och betydelse 

I ett antal svenska studier har man undersökt föräldraengagemanget inom idrotten. Resultaten 
visar att barn- och ungdomsidrotten bärs upp av engagerade föräldrar. Föräldrar är i hög 
utsträckning engagerade i barnens idrottsföreningar (Engström, 1999; Patriksson & 
Wagnsson, 2004). Engagemanget kan se ut på olika sätt men ofta är det tal om 
funktionärshjälp och cafeteriabemanning men främst handlar det om att skjutsa till och från 
träning och tävling. Patrikssons och Wagnssons (2004) resultat visar att omfattningen av 
föräldraengagemang är större i lagidrotterna än i de individuella och föräldrarna satsar mer tid 
åt arbete i pojkarnas idrottsföreningar än i flickornas. Andelen engagerade mammor och 
pappor är lika stor, men det förekommer skillnader i föräldraengagemang beroende på barnets 
kön, då fler föräldrar till pojkar än flickor engagerar sig.  
 
Utgångspunkten i vår undersökning bygger till viss del på två svenska studier av Augustsson 
(1997) och Nyberg (2000), som båda är handledda av Göran Patriksson. I båda nämnda 
studier framkommer det att de flesta barn (> 85 procent) inom barnidrotten mår bra av 
föräldrarnas närvaro och engagemang. Vänder man på det är det trots allt omkring 15 procent 
som säger att föräldrarnas närvaro ger dem en upplevelse av negativ press. Patriksson (1998) 
har i sin studie om hur barn upplever föräldrapress kommit fram till att föräldrarna har stor 
betydelse för barns idrottsutövande, men att stödet ibland kan upplevas som negativ press för 
barnen. Patriksson konstaterar dock att föräldrarna spelar en stor roll för idrottande barn i 
både positiv och negativ bemärkelse.  
 
Branta och Brown (1988) betonar i sin undersökning föräldrarnas betydande roll när det gäller 
den emotionella upplevelsen barn har av sitt idrottande. De fall där föräldrar tvingar sina barn 
till att delta, leder till ökad oro och ångest i tävlingssammanhang, men också i andra 
pressande situationer. Om ungdomar upplever kraven inom idrotten som stora kan det 
resultera i stress eller känslor av misslyckande. Det är även vanligt att barn och ungdomar, 
utifrån andras reaktioner på sina prestationer, drar slutsatser om sin egen förmåga.  
 

2.7 Idrottsledarens betydelse 

Idrottsledaren påverkar också barnet. Tidigare forskning inom barn- och ungdomsidrott visar 
att ledare inom ungdomsidrotten har ett viktigt ansvar och att deras agerande är mycket 
betydelsefullt för de aktiva, speciellt under tidiga ungdomsår. Feedback från ledare och 
föräldrar ska vara konstruktiv, tydlig och positiv eftersom det är viktigt för utvecklingen av 
självkänslan menar forskarna. Ungdomarna värderar idrottsledarna högt som förebilder och 
några man har en bra relation till men det är till föräldrarna man vänder sig om man får 
problem. Många forskare framhåller vikten av att låta så många ungdomar som möjligt delta 
så länge de har lust och att undvika urval och sortering i tidig ålder (Carlsson, 1991; 
Patriksson, 1987; RF, 2005; Trondman, 2005).  
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3 Teoretiska analysperspektiv 
I det här kapitlet ger vi en beskrivning av de teorier som ligger till grund för den analys vi 
kommer att göra av resultaten från vår enkätundersökning (se vidare i kapitel 6). 

3.1 Kognitiv teori  

Själva ordet kognition kommer från det latinska verbet gnoscere som betyder ”att veta” och kan 
definieras som förmågan att bearbeta information. Den kognitiva teorin handlar bland annat om 
de processer som är nödvändiga för att vi exempelvis ska kunna minnas, se, höra, tala och tänka. 
Vi använder oss ständigt av kognitiva processer då vi är vakna. Dessa processer sker snabbt, i de 
flesta fall helt automatiskt och kan vara medvetna eller omedvetna (Araï, 2001, s. 9). 
 
 
3.1.1 Inlärning och beteende 

Från det att vi föds börjar socialiseringen till fungerande samhällsmedborgare. Vi lär oss tidigt 
vilket beteende som ger resultat, så att våra behov uppmärksammas och tillfredsställs. Den 
psykodynamiska synen går ut på att beteendet härrör från en process som försiggår i 
medvetandet. Inlärningsteorin framhåller att vi inte kan veta vad som försiggår i en annans 
medvetande utan bara kan studera det påföljande beteendet. Det mesta av vårt beteende, 
förutom några medfödda reflexer, är inlärt och det mesta av inlärningen är följden av våra 
perceptioner (intryck vi får via våra sinnen), tolkningar och tankar (kognitioner) om det vi 
upplever (Payne, 2002, s. 164 - 165; Araï, 2001, s. 9 - 12). Med kognitioner menas alla de 
föreställningar, kunskaper, förväntningar och attityder en individ har som riktas mot ett visst 
objekt (Lilja & Larsson, 1998, s. 21 - 22). 
 
 

3.1.2  Kognitiva scheman 

Den kanske mest kände forskaren inom kognitiv teori, Jean Piaget (1896-1980), har infört 
några centrala begrepp för att beskriva hur människors kognitiva meningsstrukturer utvecklas 
och förändras. Människan skapar först kategorier och namn (begrepp) på saker och händelser 
för att kunna beskriva och hantera sin verklighet. Dessa sätts samman till kognitiva scheman 
(strukturer), som därefter används för att förstå omgivningen och för att kunna orientera sig i 
den. De här kognitiva strukturerna, som skapas redan i barndomen, utgör kärnan i alla 
individers upplevelse av sig själva. Särskilt betonar Piaget de två kognitiva mekanismerna 
assimilation och ackommodation, vilka är av betydelse när individens kunskap om sig själv 
och om sina relationer till omvärlden växer och förändras. Han menar att vår kunskap 
huvudsakligen ökar kumulativt, det vill säga att vi tar in (assimilerar) nya erfarenheter som 
läggs till de tidigare. När det inte längre räcker med att kunskapen växer, för att människan ska 
utvecklas, behövs en förändring i individens grundläggande meningsstruktur, vilket betyder att 
strukturen eller schemat måste förändra (ackommodera) sig efter den nya erfarenheten. Detta 
medför ofta en revolutionerande förändring i hur individen ser på sig själv och omvärlden. Alla 
människor har således scheman vilka har skapats av tidigare erfarenheter. När vi stöter på 
något nytt så kopplar vi det till redan existerande kognitiva scheman. Genom detta tolkar och 
väljer vi information så att det stämmer med det vi på basis av våra scheman förväntar oss. En 
person tolkar på så sätt det nya genom det gamla (Araï, 2001, s. 36, 127 - 131; Perris, 1989,  
s. 2112 - 2115).  
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3.1.3  Inlärda mönster 

Barn tar efter modeller eller förebilder i sin omgivning och utifrån sina kognitiva scheman 
införlivas dessa i barnets repertoar av beteenden. Därmed blir relationer, både goda och dåliga, 
ett inlärt mönster. Har vi detta perspektiv ger det utrymme till förändringar och eftersom allt 
beteende anses vara inlärt så kan beteenden läras om (Mannheimer, 2005, s. 399). De 
tolkningar vi gör av den yttre omgivningen spelar en viktig roll för hur vi tolkar den upplevda 
känslan. Hur vi tolkar våra inre tillstånd, utifrån den situation eller det sociala sammanhang vi 
befinner oss i kan påverka vår uppfattning av andra människor och hur vi beter oss mot dem. 
(Lalljee, 2002, s. 113). Det är till exempel vanligt att vi i observatörsrollen (när vi observerar 
en annan individs beteenden) tenderar att förklara aktörens (den vi observerar) beteende utifrån 
våra antaganden om dennes personlighet. Samtidigt brukar aktören å sin sida, tolka sitt 
beteende utifrån faktorer som har med den aktuella situationen att göra (a a. s. 125; Lilja & 
Larsson, 1998, s. 22). 
 

3.2 Metakognition  

Förmågan att tänka om sina egna tankar eller att tänka sig in i hur andra tänker, kallas för 
metakognition (Lilja & Larsson, 1998, s. 21 - 22).   
 

3.2.1 Tänkandets utveckling 

Jean Piaget var tidigt intresserad av att få en bättre bild av vilka tankeprocesser som ligger till 
grund för barns tänkande och begreppsbildning. Han lät barn delta i olika intelligenstester och 
kunde då se att barn i ungefär samma ålder tenderade att svara rätt eller fel på ungefär samma 
sätt, vilket han menade tyder på att utvecklingen av tänkandet sker i olika stadier. Han kom 
fram till att det finns fyra huvudstadier och det vi nämner här är, stadiet som inträder när 
barnen uppnått ungefär tolv års ålder, de formella operationernas stadium. När barn har nått 
dit i sin utveckling kan de i varierande utsträckning tänka abstrakt, vilket bland annat betyder 
att de kan tänka om sitt eget tänkande och använda hypotetiska begrepp. De förstår att det kan 
finnas mer än ett svar på en fråga (Hwang & Nilsson, 2003, s. 45). Detta stadium pågår ända 
till tjugoårsåldern och det är en tid då mycket händer psykiskt, intellektuellt och fysiskt. De 
unga klarar allt bättre av att diskutera livsåskådning, kärlek, lojalitet och andra abstrakta 
ämnen, eftersom de inte längre kräver konkretisering av tankarna som i tidigare stadier 
(Wikander, 1995 s. 125). 
 
John Lilja och Sam Larsson (1998) beskriver två olika slag av metakognition och det ena är 
intern metakognition som avser en persons antaganden om sina egna kognitioner, exempelvis 
sin identitet och sitt självförtroende. Det andra är interpersonell metakognition, som även 
kallas social metakognition, och den avser de antaganden en person gör om andra individers 
kognitioner. Interpersonell metakognition kan, i dagligt tal, sägas vara det samma som 
förutfattade meningar (a a. s. 23). 
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3.2.2 Metalärande 

Forskning om metakognition har sina rötter i utvecklingspsykologin på 1970-talet då behovet 
av att utforska hur lärandet gick till växte sig allt starkare. Begreppet metakognition blev med 
tiden pedagogiserat och allt vanligare i skol- och undervisningssammanhang. Forskningen har 
bidragit till en ökad förståelse av människor som tänkande varelser och även till att fokusera 
på att individen själv kan kontrollera och reglera sitt lärande i syfte att nå uppsatta mål 
(Stigmar, 2002, s. 57). Ingrid Pramling, forskare inom metakognition, anser att den 
metakognitiva förmågan är något vi har inom oss och att den kan tränas och utvecklas. I 
kommunikation med andra är man medveten om metakognitiva aspekter, exempelvis när man 
känner vad man behöver förklara för att den andre ska förstå, eller om man tar något för givet 
eller när man som talare anpassar sig till sina åhörare. Det finns fler metanivåer i mänskliga 
relationer som till exempel när man frågar sig; Vad tror hon om mig? Vad tror hon att jag tror 
om henne? (Pramling, 1987, s. 20).   
 
Några menar att förmågan till metakognition inte finns hos små barn utan att den utvecklas 
framför allt i skolåldern, då barn får lära sig hur de kan tillägna sig kunskap på olika sätt och 
sedan ge uttryck för den kunskapen. De går från att göra saker till att veta och sedan vidare 
till att förstå vad det är de vet. Metalärande, att lära om sitt eget lärande, är att kunna säga vad 
man ska lära sig och sedan byta perspektiv och se hur man lär sig (Pramling, 1987, s. 23 - 62). 
Metakognition är medveten kunskap om sina kognitioner eller med andra ord individens 
föreställningar om sin egen förmåga att planera, kontrollera och värdera sina egna kognitiva 
processer i samband med exempelvis problemlösning eller lärande. Den metakognitiva 
förmågan kan vara mer eller mindre medveten (Stigmar, 2002, s. 57 – 59).  
 
John Flavell, en framstående forskare inom den metakognitiva forskningsdomänen, menar att 
en individs personlighet, uppgiftens karaktär och de metakognitiva strategierna man innehar 
påverkar, i samspel med varandra, resultatet av vårt lärande. Dessutom framhåller han att det 
är önskvärt att träna barns metakognitiva förmågor systematiskt. Ann Brown, ännu en 
forskare inom metakognition, anser att det är viktigt att undervisa barn i och om 
metakognitiva strategier eftersom de metakognitiva färdigheterna är de intressanta aspekterna 
av kunskap. Exempel på sådana strategier är att planlägga aktiviteter innan man förstår 
problem, att sammanfatta aktiviteter under lärandet och kontroll av resultat. Detta sker i flera 
steg genom övningar i att förutsäga resultat, schemalägga sina strategier, försök, 
misslyckanden, pröva på nytt, revidera och utvärdera. Dessa färdigheter är transsituationella, 
alltså tillämpliga i många problemlösningssituationer. I ett snabbt föränderligt samhälle ökar 
kraven på ett livslångt lärande och att förbättra sin metakognitiva förmåga, att kunna 
reflektera över det egna kunnandet anses vara en bestående färdighet. Den metakognitiva 
träningen syftar inte bara till att elever ska minnas fakta från undervisningen utan de ska 
också kunna använda den (Stigmar, 2002, s. 61 - 67).  
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3.3  Socialisationsteori 
 
Socialisering eller socialisation är ett begrepp som kan användas i båda formerna. Generellt 
kan man se det som en interaktionistisk utvecklingsprocess som omfattar människans 
förhållningssätt, reaktionsmönster, sätt att bete sig, kommunicera, tycka och tänka. Detta gör 
att individer kan fungera i olika sociala sammanhang (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003,  
s. 197 - 198).  
 

3.3.1   Föräldrarna som viktiga modeller 
 
”Socialisering är ett fenomen som hör ihop med både emotionell och kognitiv utveckling” 
(Wikander, 1995, s. 129). Wikander menar att socialisering, i Piagets tappning, innebär den 
kognitiva förmågan att utveckla scheman som också inrymmer andra människor och att på ett 
intellektuellt plan kunna förstå att andra kan tänka annorlunda. För att återknyta till den 
emotionella utvecklingen talar hon om empati, att kunna känna sig in i hur andra människor 
känner sig. Både i förskolan och i skolan arbetar man aktivt för att lära barn och ungdomar 
problem- och konfliktlösning. Barnen gör som föräldrarna och därför är det intressant om de 
ger barnen en modell som visar hur de klarar av att lösa konflikter, visa tolerans och 
generositet eller om de ger barnen en modell med motsatt inställning (a a. s.129). 
 

3.3.2  Samspel och normer i det sociala systemet 

Socialisation är en process där individer formas till personligheter genom att färdigheter 
förmedlas och lärs in (Brante, Andersen & Korsnes, 1998, s. 296). Begreppet har delvis 
samma innehåll som uppfostran, men omfattar fler former av påverkan än föräldrars, oftast 
medvetna tankar, om hur de önskar uppfostra sina barn. Enligt sociologerna Emile Durkheim 
(1858-1917) och Talcott Parsons (1902-1979) var socialisationens viktigaste funktion att öka 
integreringen i samhället, genom att skapa konsensus om normer och värden, för att 
upprätthålla balansen i det sociala systemet. Den som bryter mot de normer som gäller 
kommer att mötas av negativa sanktioner medan den som följer de regler och normer som 
råder blir positivt bemött. Med tiden är det meningen att individen ska införliva normerna i 
sitt beteende så att sanktioner blir överflödiga. Den som ändå inte efterlever normerna 
kommer att betraktas som avvikare. Avvikelsen betraktas som bristande socialisation och är 
inget som individen själv bär skuld till (a a. s. 62, 235, 296 - 297).  
 
Socialpsykologen George Herbert Mead (1863-1931) har utvecklat en teori om förhållandet 
mellan sinne, jag och samhälle med fokus på samspel. Han lägger stor vikt vid barnets aktiva 
medverkan i tillägnandet av de vuxnas tanke- och förhållningssätt. Vidare menar han att 
barnet utvecklar sina sociala anlag i familjen där det gradvis börjar kunna se sig själv med 
”den signifikante andres” (oftast föräldrarna) ögon. Med tiden lär sig barn att förhålla sig till 
många signifikanta andra och genom detta uppfatta universella mönster, vilket Mead 
definierar som ”den generaliserade andre” – eller samhället. Samtidigt med denna process 
börjar barnet att kunna reflektera över de olika perspektiven, om vilka Mead använder 
begreppen ”the I” (jaget) och ”the me” (”miget”).  Dessa begrepp utgör två delar av barnets 
”själv” där mig-delen står för de andras perspektiv på barnets handlingsmönster och jag-delen 
för barnets egen impulsiva uppfattning (Brante et al.,1998, s. 198, 297 – 298; Maybin & 
Wetherell, 1998, s. 280 - 283). 
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De signifikanta andra, det vill säga de personer man har en nära relation till, har stor betydelse 
för individen när den egna identiteten formas. Ungdomstiden är den period i livet som 
kännetecknas av ett intensivt identitetsarbete. Samtidigt som den egna identiteten ska vara 
unik och avskiljbar från andra, ska den ändå gå att relatera till andra identiteter på ett tydligt 
sätt. Mead (1976) tar upp hur medvetandet av jaget och identiteten växer fram genom en 
social process. Alla de relationer i vilka människor ingår fungerar som byggstenar i 
utvecklingen av individens kognitiva förmåga att forma och skapa innehåll i tillvaron. 
Tillkomsten av identiteten eller jaget sker i två olika stadier där den unge i det första – 
lekstadiet - tränar på att i leken anta för denne viktiga personers roller och spela dessa, till 
exempel när ett barn låtsas vara mamma eller lärare. I det andra stadiet – spelstadiet – bestäms 
individens alla handlingar av de antaganden han gör om de andras attityder utan att den unge 
för den delen behöver anta alla dessa roller (Mead, 1976, s. 119 - 126).  
 

3.3.3 Socialisation inom idrotten 

I litteratur som berör idrottspsykologi talas det om socialisation till idrott, vilket bland annat 
rör sambandet mellan omgivningens mer eller mindre medvetna påverkan på barns och 
ungdomars involvering i idrott. Man talar om utvecklingen som leder fram till att man börjar i 
en idrottsförening och tiden närmast därefter. Socialisation till idrott äger följaktligen rum 
under de första åren i en idrottsförening när individen växer in i systemet och införlivar dess 
värderingar. Intresset riktas således mot bakomliggande faktorer av betydelse för 
introduktionen till idrott. I litteraturen beskriver man även socialisation genom idrott som 
handlar om ifall kunskaper, normer, personlighetsdrag och andra egenskaper som lärs in i 
idrottsmiljön kan överföras till andra sociala situationer (Patriksson, 1979, s. 65 – 67; 
Carlsson, 1991, s. 50 - 51).   
 
De gamla grekerna ansåg att socialisation genom idrotten spelade en viktig roll, då  
tävlingsidrotten var en förträning till kriget. Platon sägs ha menat ”att idrottsträning inte var 
ett mål i sig utan ett medel till moralisk och andlig perfektion” (Patriksson, 1979, s. 67). I 
1500-talets Sverige under Olaus Magnus tid utövades idrott främst i karaktärsdanande och 
krigsförberedande syfte. Under 1800-talet började idrottens uppfostrande egenskaper att 
uppmärksammas av skolor och statliga myndigheter. De ansågs bryta barriärer mellan olika 
samhällsgrupper och bedömdes som ett utmärkt hjälpmedel för ungdomens karaktärsdaning. 
Särskilt gynnsam för ändamålet ansågs lagidrotterna vara genom att de gav möjlighet att 
utveckla och öva viktiga egenskaper som samarbete, lojalitet, att fatta snabba beslut, att följa 
regler och att underordna individuella mål till förmån för gruppens (a a. s. 68). 
 
Socialisering in i idrotten är en process som handlar om de val och beslut individen gör när 
det gäller exempelvis deltagande eller inte. Dessa påverkas av upplevelser och sammanhang 
där beslut och beteende bekräftas eller ifrågasätts. Det leder till en konstruktion av en 
idrottsidentitet vilket innebär att lära sig idrotten, bli förknippad med den, bli accepterad av 
idrottsgruppen och till slut att lära sig de attityder, värderingar och perspektiv som gäller för 
gruppen. Dessutom handlar det om en kontinuerlig bekräftelse av denna identitet genom 
sociala relationer och interaktioner (Hassmén et al., 2003, s. 200).  
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De flesta socialisationsteorier lägger tonvikten på barndomen och den primära socialisationen, då 
de anser att individens utveckling och personlighet grundläggs under den tiden. En vidare syn på 
socialisering innebär att se den sekundära socialisationen som är en pågående process vilken 
fortgår hela livet. Den är mest utpräglad i övergångssituationer, då man ska lära sig en ny roll 
eller förändra en tidigare inlärd roll, exempelvis när man börjar skolan eller ska börja idrotta i en 
förening (Patriksson, 1979, s. 65).  
 

3.4 Teoriernas betydelse i det sociala arbetet och i vår uppsats  
Här följer en kort förklaring till hur teorierna kan kopplas till det sociala arbetet och hur vi har 
tänkt applicera dem på vårt empiriska material. 
 

3.4.1 Teoriernas koppling till socialt arbete 

Inom socialt arbete har dessa teorier en grundläggande betydelse för att förstå människors 
problem. Det sätt på vilket människor tänker kring sin egen person och sina omständigheter, 
men även tankar kring andra människor, styr på ett avgörande sätt deras förhållningssätt. 
Detta gäller oavsett om man är klient eller socialarbetare och vare sig man arbetar med att 
utreda, förebygga eller behandla. Det finns även stöd i litteraturen (Payne, 2002, s. 378 - 394) 
för att teorierna behövs i det sociala arbetet, bland annat som metodologiska instrument för att 
uppnå mål. 
 

3.4.2 Teoriernas koppling till vår uppsats 

För den här studien bidrar våra valda analysperspektiv med några tänkbara förklaringar till 
hur ungdomar ser på sitt eget idrottande och hur de tänker kring att föräldrarna medverkar vid 
deras idrottsutövande. Det kognitiva perspektivet som bland annat handlar om tankestrukturer 
(Araï, 2001, s. 127 - 131; Perris, 1989, s. 2113 - 2114) är användbart eftersom vi efterfrågar 
ungdomars tankar kring både idrottandet och föräldramedverkan. När det gäller 
metakognition har vi utmanat ungdomarnas förmåga till detta genom att ställa frågor som 
handlar om vad de tror att föräldrar tänker om vissa saker och genom att vi ber dem värdera 
sin egen prestation (Lilja & Larsson, 1998, s. 21 - 22; Stigmar, 2002, s. 57 - 67). 
Socialisationsteorin kan exempelvis användas för att analysera hur ungdomar introducerats till 
idrotten samt hur de värderar relationer till personer i sin närhet som är viktiga för deras 
idrottsutövande (Hassmén et al., 2003, s. 197 - 202).  
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4 Metod 
I detta kapitel presenterar vi hur vi har gått tillväga för att utföra vår undersökning. Vi 
inleder med att presentera den kvantitativa forskningsmetoden och vår vetenskapliga position. 
Därefter redogör vi för genomförandet av undersökningen. Avslutningsvis diskuteras 
undersökningens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.   
 
Att vara metodisk och noggrann och reflektera över hur och varför man väljer att göra på ett 
visst sätt och att ange detta i metodkapitlet, borgar för god validitet när det gäller 
undersökningens resultat. Men att tydligt och detaljerat beskriva tillvägagångssättet har även 
som syfte att ge andra forskare möjlighet att genomföra en undersökning med exakt samma 
upplägg och då komma fram till samma resultat (Backman, 1998, s. 37; Kvale, 1997, s. 237 - 
238). 
 

4.1 Vårt val att använda en kvantitativ forskningsmetod 

Med hänsyn tagen till undersökningens syfte stod det på ett tidigt stadium klart att en 
kvantitativ metod, i form av ett enkätformulär var den mest tänkbara metod för oss att samla 
in data med. Här kunde vi på relativt kort tid nå ut till ett större antal ungdomar än vad som 
hade varit möjligt för oss om vi istället hade valt en kvalitativ metod med intervjuer.  
 
Den kvantitativa forskningsmetoden innebär att data samlas in och analyseras med hjälp av 
matematiska och/eller statistiska verktyg (Elofsson, 2005, s. 60 - 61). Dess syfte är att kunna 
ge logiska förklaringar till olika fenomen, genom att mäta data med hög tillförlitlighet där 
man studerar skillnader utifrån olika variabler och sedan drar generella slutsatser. Objektivitet 
är ett viktigt begrepp inom metoden eftersom den bör vara relativt neutral för personliga 
upplevelser (Hassmén et al., 2003, s. 47).  
 

4.2 Vetenskapsfilosofisk position 

Den kvantitativa metoden, vars syfte är att kvantitativt mäta en företeelse, grundar sig i 
positivismen, varför vi i uppsatsen valt att förhålla oss till den. Positivismens grundtanke är 
att världen kan studeras objektivt och att all forskning om den skall bedrivas med objektiva 
metoder (Kvale, 1997, s. 62). Sökande av samband mellan orsak och verkan är ett av 
positivismens mål, men också att söka efter generaliserbarhet. Forskaren ska inte på något sätt 
kunna påverka forskningsresultatet, eftersom de vetenskapliga uppgifterna ska vara 
värdeneutrala och bygga på observerbara data utan inflytande från forskaren (Hassmén et al., 
2003, s. 40).  
 

4.3 Arbetets slutledningsmetod  

Begreppet slutledning innebär att man som forskare tar ställning till förhållandet som råder 
mellan teori och empiri. Forskarens ställningstagande aktualiseras av hur problemet har 
uppstått och hur frågorna är definierade, vilket sedan är avgörande för forskningens vidare 
uppläggning och genomförande. Den induktiva linjen utgår från empiri och slutar i teori 
medan den deduktiva linjen utgår från en teori eller modell som sedan testas i verkligheten 
(empiri) (Olsson & Sörensen, 2001, s. 35). 
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Vi var tämligen klara med vilka teoretiska utgångspunkter vi önskade ha när vi startade vår 
undersökning, men under tiden för införskaffandet av vårt empiriska material ändrades detta, 
då teori och empiri inte alltid var kompatibla. Allt eftersom resultatet av vårt empiriska 
material växte fram blev det tydligare vilka teorier vi slutligen skulle använda oss av. Denna 
slutledningsmetod, att växelvis varva teori och empiri, kallas abduktiv och den kännetecknas 
av att teori och empiri ömsesidigt påverkar varandra i tolkningsprocessen, helt enkelt en 
kombination av den induktiva och den deduktiva linjen (Larsson, 2005, s. 23).   
 

4.4 Planering 
Vår förberedelse och planering inför uppsatsen var en viktig process för oss båda. Vi fick 
möjligheten att ”stöta och blöta” idéer och vi hade ivriga diskussioner om vilka möjliga frågor 
vår undersökning skulle behandla. I efterhand ser vi det som ett effektivt sätt, men just då 
kändes aningen ostrukturerat och vi våndades lite över att vi inte kunde avgränsa arbetet 
ordentligt. Men till slut, med hjälp av vår handledare och vår kursansvarige, enades vi om ett 
antal infallsvinklar för att kunna gå vidare.  
 

4.5 Sökmetod 
Vi började tidigt med att söka efter litteratur inom vårt ämne och blev då varse att det finns 
väldigt lite skrivet om det vi ville undersöka. Det begränsade materialet vi hade att tillgå 
hittade vi genom en sökmotor på Internet, Google. Vi använde oss även av universitetets 
bibliotekskatalog, Libris, Artikelsök, Social Sciences Citation Index [ISI] och Sociological 
Abstract för att finna internationell forskning på området. Sökorden vi använde var barn, 
ungdomar, tonåringar, föräldrar och idrott. Dessa översattes även till engelska; child, children, 
adolecent, teenagers, parents och sports.  
 
Med hjälp av Svenska fotbollsförbundet, Svenska handbollsförbundet och Svenska 
innebandyförbundet fick vi ta del av statistiska upplysningar om de olika idrotterna. Vi 
besökte även hemsidorna för Riksidrottsförbundet [RF] och Centrum för idrottsforsknings 
[CIF] vid ett flertal tillfällen för att hitta intressant material inom närliggande områden för vår 
undersökning. Vi hade den 19 april 2006 kontakt med Lars-Magnus Engström, Fil dr och 
professor i idrottspedagogik vid Gymnastik- och idrottshögskolan [GIH] i Stockholm. Vi 
kontaktade honom via e-post, efter samråd med vår kursansvarige, för att få tips om forskning 
inom vårt område, men tyvärr kunde inte han ge oss mer information än vad vi redan hade.  
 

4.6 Litteraturstudier 

I början av perioden, för vårt uppsatsarbete, genomförde vi parallellt en kurs på 
Socialhögskolan, där vi fick tillgång och uppslag till bra och relevant litteratur om 
forskningsmetodik och teoretiska analysperspektiv. Bland den litteratur vi har läst, och haft 
stor nytta av, bör nämnas Metodpraktikan (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud, 
2004), Forskningsmetoder i socialt arbete (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005), 
Forskningsprocessen - Kvalitativa och kvantitativa perspektiv (Olsson & Sörensen, 2001) & 
Modern teoribildning i socialt arbete (Payne, 2002). Till vår hjälp med referenser och 
uppsatsens disposition hade vi Jarl Backmans bok Rapporter och uppsatser (1998), varifrån vi 
tog del av råd och rekommendationer. 
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Vi har, utifrån syftet för vår undersökning, tagit del av idrottslitteratur i både fackböcker och 
tidskrifter. Men som tidigare nämnts så har inte vårt problemområde haft så stor 
representativitet bland författare och forskare, därför fick vi studera närliggande områden för 
att få kunskap och uppslag. Här vill vi särskilt nämna Idrottspsykologi (Hassmén, Hassmén & 
Plate, 2003) och Unga och föreningsidrotten (Trondman, 2005). Eftersom det i flertalet av de 
forskningsrapporter vi har tagit del av refereras till George H. Mead, så valde vi även att läsa 
delar ur Medvetandet, jaget och samhället (Mead, 1995). 
 
Den 5 februari 2006 anordnade Stockholms fotbollsförbund [STFF] ett seminarium i Nacka 
Aula, som gick under namnet Sila snacket. En av oss närvarade under denna dag och fick 
möjligheten att lyssna till flertalet namnkunniga talare, däribland Tommy Söderberg som 
berättade om sitt ledarskap, från ungdomstränare till förbundskapten. Under seminariet fick 
åhörarna även ta del av Anneli Wikman och Titti Werners berättelser ur boken Vett & Etikett 
för idrottsföräldrar (2005), en bok där exempel (både goda och dåliga) varvas med inslag ur 
Göran Patrikssons forskning om barn och idrott. 

4.7 Urval 

Enligt Esaiasson (2004) börjar all forskning med att man söker svaret på en fråga eller ett 
problem (s. 27). Urvalsprocessen är således en fråga om att välja möjliga respondenter i 
förhållande till det syfte och mål man har med sin forskning. Tidigt under vårt 
planeringsstadium bestämde vi undersökningens målpopulation, det vill säga samtliga enheter 
som ingår i den grupp man vill undersöka (Elofsson, 2005, s. 63), till att vara ungdomar som 
utövar någon idrott.  Det var naturligtvis inte möjligt att genomföra en undersökning med 
samtliga i målpopulationen, så vi begränsade vårt urval till en betydligt mindre grupp. Denna 
grupp fick sedan utgöra vår rampopulation, den grupp som i praktiken går att tillfråga utifrån 
vad som är praktiskt möjligt (a a. s. 63). Vi beslutade att vår rampopulation skulle bestå av 
ungdomar i åldrarna 13 - 16 år som utövar någon av idrotterna fotboll, handboll och innebandy. 
Vårt val av idrotter är ett strategiskt urval, men det är även en avgränsning i vår undersökning 
(se vidare avsnitt 4:17). Vi hade uppfattningen att våra tre valda idrotter var relativt likvärdiga 
utifrån att de är lättillgängliga i de flesta kommuner samt att de är förhållandevis billiga att 
utöva. Utifrån detta förmodade vi att de flesta ungdomar, som önskar delta i respektive idrott, 
har möjlighet oavsett föräldrarnas socioekonomiska status. Vi lät effektiviteten styra våra urval 
genom att inhämta information med så små resurser som möjligt (Elofsson, 2005, s. 64).  
 
Vi gjorde två olika urval i vår undersökning, dels när vi valde lämpliga idrotter och dels när vi 
valde vilka lag som skulle delta i vår studie. Detta gjorde vi i samråd med vår handledare. Vi 
började med att strategiskt kartlägga idrottsföreningarna i vår geografiska närhet. En 
förutsättning för att komma med i urvalet var att man hade en fungerande ungdomsverksamhet 
inom någon av de tre idrotterna. Vi bestämde oss för att undersöka ett kill- respektive tjejlag i 
varje idrott för att kunna göra jämförelser mellan könen och mellan idrotterna. Vi använde 
formuleringen kille/tjej i uppsatsen eftersom vi hade en uppfattning om att ungdomar i tonåren 
varken vill kallas för pojke/flicka eller man/kvinna.  
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Vi bedömde tidigt att det inte skulle vara några svårigheter att hitta två representativa lag i 
varje idrott. Via olika föreningars hemsidor fick vi tag på e-post adresser till lagledare och 
tränare i ett antal olika lag. Vi började med att skicka e-post till dem, där vi presenterade oss 
och vår undersökning. Samtidigt passade vi på att fråga om det fanns intresse av att låta lagets 
spelare besvara vår enkät (se vidare i Bilaga 3). Efter detta utskick fick vi respons från fem 
lag som var positivt inställda till att medverka. Vi valde att kontakta ytterligare ett lag, som vi 
behövde till studien, via telefon. I samtalet gavs samma information som de andra lagen hade 
fått per e-post. Alla ledare i respektive lag var väldigt positiva till vår undersökning, vilket 
naturligtvis underlättade för vårt vidare arbete.  
 

4.8 Kort presentation av undersökningens tre idrotter 

För att ge läsarna en bättre inblick i våra valda idrotter som representeras i undersökningen 
ger vi här en kortfattad statistisk översikt.  
 
Tabell 1   Antal medlemmar respektive ungdomsspelare i fotboll, handboll och innebandy  
   
 Antal medlemmar i Antal ungdomsspelare  
Förbund  förbundet (ca) upp till 16 år (ca) 

   
Fotbolla 1 005 100 240 000 
Innebandyb 110 000 95 000 
Handbollc 175 600 98 600 
      

ª  Källa www.svenskfotboll.se , 2006-04-03. 
b  Christer Thelin, Svenska handbollsförbundet (personlig kommunikation, 11 maj, 2006).  
c  Klas Pettersson, Svenska Innebandyförbundet (personlig kommunikation, 20 april, 2006). 
 

4.9 Utformning av enkäten  

Arbetet med enkätfrågorna började efter att vi hade formulerat våra forskningsfrågor för 
undersökningen. Med hjälp av vår kursansvarige började vi skönja några tematiska områden 
utifrån de frågor vi hade till vårt förfogande. När vi till slut ordnade upp frågorna inom tre 
specifika temagrupper så fick vi en tydlig bild av vad vår undersökning skulle behandla och 
vilka frågor vi önskade få svar på med hjälp av vår enkät. 
 
Frågeformulärets utformning är en viktig faktor när det gäller att få människor att ställa upp i 
en enkätundersökning (Esaiasson et al., 2004, s. 267). Vid utformningen av själva frågorna tar 
Olsson och Sörensen (2001) upp några aspekter man bör ta hänsyn till. Frågorna i en enkät 
ska vara ställda på ett sätt som gör att de kan besvaras korrekt av alla respondenter. Eftersom 
ett väl genomarbetat frågeformulär är grunden till en tillförlitlig undersökning, så var det 
viktigt att våra frågor formulerades så att respondenterna skulle förstå dem. Det är bra att 
frågorna i enkäten kommer i logisk ordning och för att ge ett systematiskt intryck ska de 
innehållsmässigt ligga i anslutning till varandra (a a. s. 91 - 92).  
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Vi valde att ha strukturerade frågor, med fasta svarsalternativ, för att de skulle vara enkla att 
besvara, men även för att materialet lätt skulle kunna bearbetas av oss i ett senare skede. Elva 
av frågorna hade dock ett svarsalternativ där respondenterna själva kunde förtydliga sina svar 
om de fasta svarsalternativen inte stämde in (se vidare i Bilaga 3). Vi använde oss av redan 
prövade frågor som vi tog från enkätstudierna av Augustsson (1997) och Nyberg (2000) samt 
Trondmans studie Unga och föreningsidrotten (2005).  
 
Elofsson (2005) anser att det är en fördel att använda sig av frågor som tidigare har använts i 
andra undersökningar. Han menar att man då kan undvika misstag när det gäller 
formuleringar och att man får en god tillgång till jämförelsematerial när man ska tolka sina 
egna resultat (a a. s. 67). Några av frågorna valde vi dock att omformulera för att anpassa dem 
till vår undersökning. Enkäten baserades på våra tre teman och delades upp i följande 
kategorier; bakgrund, träning, match, uppmuntran, prestation, föräldrars engagemang, 
idrottens betydelse och mål.  
 
För att vara säkra på att enkäten och dess frågor uppfattades på det sätt som vi avsåg, utförde 
vi en mindre testundersökning med fem idrottande ungdomar i samma ålder som våra 
tilltänkta respondenter. Efter det att vi utfört testundersökningen fick vi en del synpunkter på 
brister i vissa formuleringar av svarsalternativen och det var då sådant som vi direkt kunde 
korrigera för att undvika missuppfattningar hos våra kommande respondenter (Olsson & 
Sörensen, 2001, s. 93). Enkäten blev nio sidor lång med 39 frågor och beräknades efter 
testundersökningen att ta cirka tio minuter att fylla i. Enkäten finns redovisad som Bilaga 3. 
 

4.10 Utdelning och insamling av materialet 

Tränarna hade, via e-post, informerat oss om vilket träningstillfälle som passade dem att vi 
kom och delade ut enkäten. Vid utdelning och insamling av enkätformulären var bara en av oss 
närvarande i respektive lag. Vi delade ut enkätformulären (se vidare i Bilaga 1 och i Bilaga 3) 
till ungdomarna i anslutning till en av deras träningar under vecka 12. Tillsammans med 
enkäten bifogades ett informationsbrev till föräldrarna (se vidare i Bilaga 2) där vi presenterade 
oss och informerade om vår undersökning. I fyra av lagen hade ledarna informerat föräldrarna 
via e-post, innan vi kom dit, om att laget var utvalt att delta i denna undersökning. I samband 
med utdelningen fick vi tid till vårt förfogande för att presentera oss själva och vår 
undersökning. Vi fick en positiv feedback från både ungdomar och ledare i respektive lag och 
det kändes mycket bra att lämna över materialet.  
 
Ungdomarna besvarade inte frågorna i vår närvaro. Risken med det var om ungdomarna inte 
skulle förstå frågorna alternativt missuppfatta dem. Av den anledningen lämnade vi våra 
telefonnummer och e-postadresser och betonade att de var välkomna att höra av sig anonymt, 
det vill säga utan att presentera sig, för att ställa frågor om enkäten. Det var dock ingen som 
hörde av sig och det marginella interna bortfallet tyder på att frågorna fungerade.  
 
Insamlingen av de besvarade enkäterna ägde rum efter cirka en vecka. I samtliga lag var det 
ungdomar som hade ”glömt” att ta med sig enkäten när vi kom för att samla in dem, varför vi 
valde att ge dem en chans till att ta med enkäten till nästkommande träningstillfälle. Det visade 
sig vara bra eftersom vi till slut fick in 68 enkäter av 90 utdelade (se vidare i avsnitt 4.12). 
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4.11 Bearbetning, tolkning och redovisning av materialet 

Efter genomförd insamling numrerades alla enkäter för att kunna bearbetas och i efterhand 
kunna kontrolleras. Tillsammans med vår handledare kodade vi varje svar i 
statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences [SPSS]. Därefter började det 
gedigna arbetet med att ”mata in” alla data, vilket resulterade i frekvenstabeller för varje 
svarsalternativ i enkäten. Därefter gick vi igenom frekvenstabellerna för att kontrollera att vi 
inte hade gjort några allvarliga inläsningsfel. Efter cirka tre veckor gjorde vi ytterligare en 
kontroll för att försäkra oss om att vi inte kodat fel och inte tagit oss friheten att tolka svar på 
egen hand. 
 
Nu var det dags att börja titta närmare på våra empiriska data för att få en bild av vad de 
visade. Vi började med att gå igenom varje fråga, en för en, och titta på skillnader och likheter 
mellan både kön och idrotter. Detta noterades och anteckningarna var till stor hjälp när vi 
skulle välja ut de frågor som vi kunde använda oss av i presentationen av resultatet. Vi var 
noga med att välja de frågor som hade störst anknytning till vår frågeställning och som inte 
hade ett för stort internt bortfall (se vidare i avsnitt 4.12). Dessa frågor sammanställdes sedan 
under våra tre teman, vilket gav oss en överskådlig bild av hur ungdomarnas inställning till 
idrott och föräldrars engagemang ser ut.  
 
Skillnader mellan kön och idrotter testades med hjälp av chi-två-test [χ2-test], för att få reda på 
om våra resultat uppkommit av slumpen eller om man kan se dem som statistiskt säkerställda 
(Olsson & Sörensen, 2001, s. 141 - 143). Ett problem är dock undersökningsgruppens storlek, 
om gruppen är för liten krävs det stora skillnader i svaren för att dessa inte ska kunna förklaras 
som slumpmässiga variationer (Elofsson, 2005, s. 70). Även relativt stora skillnader leder inte 
nödvändigtvis till signifikanta skillnader (powern är låg, det vill säga undersökningsgruppen är 
liten). Endast förekommande signifikanta skillnader på fem procents signifikansnivå 
presenteras i samband med redovisningen av resultaten inom parentes med uppgift om 
signifikansnivå (Sörensen & Olsson, 2001, s.142 - 150; S. Elofsson, personlig kommunikation,  
12 maj, 2006).  
 
Våra resultat finns samlade i Kapitel 5 och är presenterade efter våra tre valda teman för att 
förtydliga våra tolkningar. Vi valde att presentera våra resultat i tabeller, som vi utformade i 
programmet Microsoft Excel, utifrån frekvenstabellerna från SPSS. Till detta gjorde vi 
jämförelser med tidigare forskning i löpande text och i vissa fall fångades även ungdomarnas 
egna meningar upp i form av citat, för att ytterligare illustrera resultaten. I de fall där det 
förekom skillnader i resultatet mellan idrotterna eller mellan könen, presenteras detta i 
löpande text i de avseenden det inte framgår av tabellerna. 
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4.12 Undersökningens bortfall  

Något förenklat finns det två olika typer av bortfall i en enkätstudie, dels den typ av bortfall som 
innebär att alla som fått enkäten inte svarar på den, externt bortfall, och dels det interna bortfallet 
som avser bortfall som uppstår då en person som medverkar i undersökningen inte svarar på en 
eller flera frågor (Olsson och Sörensen, 2001, s. 93) 
 
Det externa bortfallet i vår studie, det vill säga de ungdomar som inte var närvarande vid 
utdelningen av enkäterna och därför inte deltog i undersökningen, uppgick till 22 personer, vilket 
motsvarade cirka 24 procent av hela urvalet på 90 ungdomar. Det bör också noteras att det 
förekom ett visst internt bortfall i undersökningen då det var ett antal ungdomar som inte 
besvarade vissa frågor. Det första vi gjorde när vi gick igenom våra frekvenstabeller var att titta 
på om det var några frågor som drabbats särskilt hårt av bortfall och vilka det i sådant fall var. En 
tendens, vi kunde skönja, var att vid frågor där vi hade delat upp svaret gällande mamma 
respektive pappa så hade en del av respondenterna angivit svar bara för mamma  
(se frågorna 8b, 16b, 22b & 23 b i Bilaga 3). En förklaring kan vara att ungdomarna inte bor 
tillsammans med sin pappa. Det interna bortfallet varierade från inget bortfall alls till som mest 
11 procent (sju personer) på någon enskild fråga. I ett fåtal fall förekom det att respondenter 
fyllde i dubbla svar där det bara skulle vara ett alternativ, av det skälet valde vi att inte redovisa 
de frågorna i vår uppsats. En förutsättning för att inte redovisa dem var att de inte var viktiga för 
att vi skulle kunna besvara vår frågeställning.  
 

4.13   Arbetet med analysen och slutdiskussionen 

Vårt analysarbete började egentligen så snart vi hade våra enkätresultat i handen och pågick 
sedan genom hela arbetet. Vi kom tidigt överens om att skriva ned våra tankar, var för sig, och 
när det var dags att skriva analysen satte vi samman allt till en gemensam helhet. Under tiden för 
arbetet med resultatredovisningen gjorde vi jämförelser med tidigare forskning, vilket också kan 
ses som ett analysarbete. Våra nedtecknade tankar och idéer hade vi sedan hjälp av när vi i 
analyskapitlet förde samman dem med våra valda teoretiska analysperspektiv.  
 
I analysarbetet använde vi oss av samma metod som i arbetet med resultatet, vi ”sparade” vissa 
idéer som kunde vara bra att ta med i slutdiskussionen. I den ”knöt vi ihop säcken” och 
besvarade uppsatsens frågeställningar och samtidigt gav vi förslag till vidare forskning i ämnet.  
 

4.14 Etiska ställningstaganden  

I arbetet med vår uppsats förhöll vi oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, för att 
försäkra oss om att vi inte utsatte våra respondenter för någon form av kränkning när vi 
redovisade våra resultat i undersökningen (Esaiasson et al., 2004, s. 441). 
 
Vetenskapsrådets informationskrav säger att man alltid bör informera undersökningens deltagare 
om syftet med studien men även vad som är deltagarens uppgift i undersökningen och villkoren 
för dennes deltagande (a a. s. 442). Ungdomarna fick ett presentationsbrev tillsammans med 
enkäten (se vidare i Bilaga 1), där det framgick hur enkäten skulle besvaras men även varför vi 
önskade att de gjorde det. Eftersom flera av våra respondenter var yngre än 15 år så delade vi 
även ut ett informationsbrev till föräldrarna där vi presenterade vår undersökning och samtidigt 
bad om deras samtycke till ungdomarnas medverkan (se vidare i Bilaga 2).  
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Vetenskapsrådets samtyckeskrav innebär att samtliga deltagare i en undersökning ska ha 
möjlighet att avgöra om de vill delta eller inte. Man inhämtar samtycke för deltagande i en 
undersökning eftersom deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Om 
underökningsdeltagarna är yngre än 15 år så ska även samtycke från föräldrarna inhämtas 
(Esaiasson et al., 2004, s. 444). Vi valde att inte göra några undantag utan bestämde att alla 
som deltog i enkätstudien var tvungna att lämna in föräldrarnas samtycke, oavsett ålder, innan 
vi mottog den ifyllda enkäten.  
 
I informationsbreven, till både ungdomarna och deras föräldrar, informerade vi om vårt 
tillvägagångssätt för att säkerställa sekretessen för respondenterna och att ungdomarnas 
deltagande i undersökningen var frivilligt. Detta förtydligades när vi träffade ungdomarna vid 
utdelningen av enkäterna. Vi informerade dem även om att vi inte skulle redovisa vilken 
idrottsförening de representerade, men att vi skulle nämna hur många killar och tjejer som 
deltog i undersökningen och vilka idrotter som ingick i studien.  
 
Vi såg till att behandla den information vi fick in, via enkätsvaren, så att deltagarnas 
personliga integritet kunde skyddas. Detta lyckades vi med genom att be respondenterna att 
inte lägga föräldrarnas samtycke i samma kuvert som den ifyllda enkäten. Det var bra ur två 
aspekter, dels kunde vi säkerställa föräldrarnas samtycke för de enkäter vi samlade in och dels 
riskerade vi inte att härleda några enkäter till en bestämd person eftersom vi vid insamlandet 
blandade alla enkäter utan att först titta på svaren.  
 
I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer så informerade vi våra 
respondenter och deras ledare om att vår uppsats kommer att finnas tillgänglig och publiceras 
på Socialhögskolan i Stockholm efter den 12 juni 2006 (Esaiasson et al., 2004, s. 448).   
 

4.15 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Vi var medvetna om att urvalet, enkätfrågornas utformning samt våra egna tolkningar skulle 
ha stor betydelse för undersökningens validitet och reliabilitet. Vårt urval av deltagande lag 
innebar till viss del att vi själva gjorde egna bedömningar om vilka lag vi ansåg lämpliga. 
Urvalet gav med andra ord inte alla medlemmar i vår rampopulation lika stor chans att 
inkluderas, eftersom urvalet var baserat på specifika kriterier som; idrottsföreningens 
geografiska position, att man utövade någon av idrotterna fotboll, handboll eller innebandy 
och sist men inte minst att man hade ”åldern inne” det vill säga att man var mellan 13 - 16 år.  
 
Termen validitet refererar till om en studie mäter det som syftet är att mäta (Elofsson, 2005, 
s. 66). Validiteten av en studie är med andra ord en mycket viktigt faktor för att bekräfta 
undersökningens giltighet. Vi tror att vår undersökning har en ganska god validitet, eftersom 
våra enkätfrågor stämde bra överens med vår frågeställning och vårt syfte. Vi undersökte 
ungdomars uppfattningar och då kan det dock uppstå en del validitetsproblem, till exempel att 
de inte svarade ärligt utifrån hur de själva ser på saken. Vår tanke var att ungdomarna skulle 
svara på enkätfrågorna i lugn och ro och vid egen vald tidpunkt. Vi hoppades på så sätt att 
kunna reducera risken att vår närvaro skulle påverka ungdomarna att svara på ett visst sätt som 
de kunde tro att vi ”önskade”. Däremot blev följden av det tillvägagångssättet att vi inte hade 
någon kontroll över svarssituationen. Därför är det svårt att veta om respondenterna slarvade 
igenom enkätformuläret utan någon större eftertänksamhet eller besvarade frågorna noga och 
seriöst. Vi vet inte heller om de tog hjälp av varandra eller av någon vuxen och då svarat med 
inverkan från någon annan. 
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Reliabiliteten anger tillförlitligheten och användbarheten av ett mätinstrument och grundas på 
om andra undersökare skulle få samma resultat genom att använda samma metod och 
tillvägagångssätt (Olsson & Sörensen, 2001, s. 73). Genom vår litteratursökning (se vidare i  
avsnitt 4.5) så fann vi ett antal undersökningar som tog upp flera av de frågor som vi sedan 
använde i vår enkät. Utifrån det kan vi anta att reliabiliteten i vår undersökning är relativt hög, 
eftersom vi kunde hänvisa till och jämföra tidigare studiers resultat med de resultat som 
framkom i denna undersökning. 
 
Generaliserbarhet och hur långt det går att generalisera resultaten, från en utvald grupp av 
respondenter till att gälla för en större population, är en central fråga inom all forsknings- och 
utredningsmetodik (Elofsson, 2005, s. 63). När man drar slutsatser från urvalet (i vårt fall de 
ungdomar som besvarat vår enkät) till rampopulationen (alla ungdomar inom samma 
åldersgrupp och inom de tre idrotterna i Sverige) betecknas detta inferens (a a. s. 64). De 
slutsatser som dras begränsas av det syfte som ligger bakom undersökningen och resultaten 
måste sättas in i sitt sammanhang, exempelvis bör man ställa frågan om hur väl resultaten 
överensstämmer med andra motsvarande studier. Man måste också ta hänsyn till att det finns 
en rad faktorer som påverkar generaliserbarheten, till exempel graden av validitet och 
reliabilitet, eventuella felkällor vad gäller urvalet samt bortfallens betydelse (Olsson & 
Sörensen, 2001, s. 152 - 153). 
 
Vi gjorde ett strategiskt urval, av både praktiska och resursmässiga skäl, men med ett 
slumpartat inslag då vi inte valde ut vilka enskilda individer som skulle besvara enkäten. 
Visserligen var den slutliga gruppen av respondenter förhållandevis liten och det i sig ger inte 
utrymme för att med säkerhet generalisera resultaten till att gälla en större population. Vi tror 
inte att ungdomarna i vår studie skiljer sig i något större avseende, från andra jämnåriga inom 
de tre idrotterna, ifråga om egna upplevelser av sitt idrottande och synpunkter på föräldrars 
engagemang. Många resultat i vår undersökning överensstämmer också med andra studier 
kring samma eller näraliggande ämnen. Trots att det kan vara vanskligt att dra generella 
slutsatser från den här studien, till att gälla i ett vidare perspektiv, ger resultaten ändå en 
uppfattning om hur det kan se ut.  
 

4.16 Triangulering  

Triangulering kan innebära att olika teoretiska perspektiv, källor till information och metoder 
möjliggör för forskarna att besvara samma frågeställning utifrån flera olika perspektiv. 
Triangulering innebär alltså att ett fenomen kan undersökas utifrån olika aspekter. På så sätt ökar 
chansen att få en mer korrekt och tydlig bild av hur verkligheten ser ut (Larsson, 2005, s. 34). 
   
I vår uppsats använde vi oss av teoritriangulering genom att vi hade tre olika 
analysperspektiv; kognitiv teori, metakognition och socialisationsteori för att analysera 
resultaten. Vi tillämpade även en slags triangulering på våra datakällor, genom att vi ställde 
frågor om samma sak med varierande formulering för att se om respondenterna skulle svara 
likadant igen. Genom att ändra formuleringen försökte vi påverka att svaret på första frågan 
inte skulle styra svaret på den andra (se frågorna 32/39 och 36/37 i Bilaga 3). Denna  
”split – half” metod är också ett sätt att kontrollera reliabiliteten genom att man kan mäta om 
svaren från de båda delarna stämmer överens, hög grad av överensstämmelse tyder på hög 
reliabilitet (Olsson & Sörensen, 2001, s. 73  - 74). 
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4.17   Uppsatsens begränsningar 

Vår uppsats handlar främst om ungdomars uppfattningar (kognitioner) kring sitt eget 
idrottande och deras tankar om (metakognition) föräldrarnas inställning till densamma. Det 
innebar en avgränsning till ungdomarnas perspektiv eftersom undersökningens fokus låg på 
deras uppfattningar om hur de upplever föräldrarnas engagemang och attityder till deras 
idrottande och möjlighet att utöva idrott enligt egen önskan. Vi undersökte därmed inte 
föräldrarnas uppfattningar, och behandlade inte heller tränares och ledares uppfattningar om 
ungdomarnas idrottande. För att kunna göra jämförelser mellan de undersökta idrotterna valde 
vi att avgränsa vår undersökning ytterligare ett steg till att gälla lagidrotter med både 
kvinnliga och manliga deltagare och valet föll på idrotterna fotboll, handboll och innebandy 
(se avsnitt 4:7). 

4.18 Metoddiskussion 

Vi valde att utföra en kvantitativ undersökning om ungdomars attityder med hjälp av en 
enkätstudie. Metodens fördelar var bland annat att vi kunde nå många ungdomar på samma gång 
med våra frågor. De fick alla samma information och samma frågor att besvara och genom att vi 
inte var där då de svarade på enkäten, kunde vi minimera vår påverkan på respondenterna. Trots 
detta kunde vi inte vara helt säkra på att ungdomarna svarade helt enligt eget tycke. Eventuellt 
kan de ha svarat som de tror att vi önskade eller utifrån vad de trodde var önskvärt ur andra 
aspekter, som att visa hänsyn till föräldrar och idrottsledare. Metoden medger inte heller en 
djupare undersökning om vad som föranlett ungdomarna att svara på ett visst sätt. Trots att 
många av frågorna i enkäten hade fler svarsalternativ var det inte möjligt att utforma svaren så att 
tänkbara nyanser täcktes in, utan troligen hade intervjuer fungerat bättre. Vi fick ändå ett rikt och 
användbart empiriskt material som var till god hjälp för att besvara uppsatsens frågeställningar. 
Vi tog dock inte hänsyn till att idrotterna är säsongsbetonade, och att ungdomarnas tränings- och 
tävlingsfrekvens kan variera beroende av tid på året. Det är möjligt att ungdomarnas svar på de 
frågorna hade sett annorlunda ut om de fick frågan vid en annan tidpunkt än den då enkäten 
lämnades ut. 
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5 Resultat 
I detta kapitel redovisar vi valda delar från enkätundersökningen. Vi redogör för de svar som man 
kan härleda till våra tre teman och till vår frågeställning (se vidare i avsnitten 1.4 och 5.1). Vi 
kommer att redovisa våra resultat i löpande text eller i tabellform, som alla följer samma mall och 
alla procenttal är avrundade till heltal. I några tabeller har vi valt att placera det mest angivna 
svarsalternativet överst och därefter i fallande ordning (Backman, 1998, s.  82 - 88).  
 

5.1 Undersökningens tre teman 
I vår underökning har vi som tidigare nämnts tre teman; ungdomarnas attityder till sitt eget 
idrottande, ungdomarnas uppfattningar och tankar om föräldrarnas attityder till ungdomarnas 
idrottande samt ungdomarnas tankar om föräldrarnas engagemang inom deras 
idrottsutövande. Vi redogör kort för dem här nedan, inför fortsatt läsning av våra resultat. 
 
Vårt första tema innefattar ungdomarnas subjektiva upplevelser av idrottens betydelse och 
omfattning i deras liv. Det andra temat i undersökningen handlar om ungdomarnas tankar, det 
vill säga metakognitioner, om hur föräldrarna upplever deras idrottsintresse och om 
föräldrarnas attityder till ungdomarnas idrott påverkar deras möjlighet till att utöva den. Vårt 
tredje, och sista, tema gäller föräldrarnas engagemang i ungdomarnas idrottsutövande, ur 
ungdomarnas perspektiv.  
 

5.2 Empiriskt material som vi valt att inte redovisa 

Förutom de frågorna med ett stort internt bortfall (> sju personer), valde vi även att inte 
redovisa vissa frågor i resultatdelen på grund av vår bedömning att de saknar relevans för att 
besvara vår frågeställning. Vi valde att inte jämföra ålder och inte heller hur länge ungdomarna 
har utövat idrotten. Inom varje lag är åldern densamma så eventuella jämförelser skulle gälla 
mellan lagen eller mellan idrotterna och det är jämförelser vi redan gör. I enkätsvaren framkom 
att majoriteten av ungdomarna har utövat sin idrott ungefär lika länge, cirka 4 - 5 år och därför 
anser vi inte att detta ger ett underlag för några intressanta jämförelser. Vi bedömer att det inte 
finns någon direkt koppling till vår frågeställning vid frågor som behandlar vad ungdomarna 
tycker om fusk eller om framgångsrika spelare får mer speltid. I resultatdelen, som behandlar 
frågorna 26 och 35 (se vidare i Bilaga 3), redovisas enbart svaren som gäller mamma och 
pappa. 
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5.3 Undersökningens respondenter 

Den enkät som ligger till grund för den här uppsatsen har besvarats av 68 ungdomar. 
Undersökningen genomfördes under våren 2006 bland ungdomar i sex idrottslag fördelat på 
fyra föreningar i Stockholms län. Fördelningen i Tabell 2 visar att respondentgruppen består av 
något fler tjejer (54 procent) än killar (46 procent) och att fotboll är den idrott som har störst 
representation i undersökningen. 
 
 
Tabell 2    Undersökningsgruppens fördelning utifrån kön och idrott. Antal (n) och andel (%)  
    Kön   Summa  

     Antal Andel 
Idrott  Kille  Tjej spelare (%) 
       (n)  
Fotboll  11  15 26 38 
Handboll  10  11 21 31 
Innebandy  10  11 21 31 
         
Totalt antal (n)  31  37 68  
       
Andel  (%)  46  54  100 
            

 

5.4  Ungdomarnas attityder till sitt eget idrottande 

5.4.1 Val av idrott 

Ungdomarna fick, som inledning till vårt första tema, svara på varför de valde att börja med 
just den idrotten de representerar i den här undersökningen. Majoriteten (48 stycken) svarar att 
det var de själva som ville det och tolv av ungdomarna började för att de hade kamrater som 
var med. Sju av ungdomarna uppger annan orsak, medan en svarar att det var föräldrarna som 
ville att han skulle börja, men han tillägger ”Jag ville också!”.  
 
Vår undersökning visar på en skillnad mellan killar och tjejer, där fler tjejer svarar att de har 
börjat för att de själva vill; ”Jag skulle testa och det var kul!!!” medan fler killar svarar att de 
började på grund av att någon kompis var med; ”Min kompis drog med mig på en träning och 
efter det var jag fast”. När vi jämför de olika idrotterna ser vi att fotboll är den idrott som flest 
ungdomar börjar med för att de själva vill, därefter innebandy och sist handboll. Den idrott där 
kamraters medverkan betyder mest för att man skall börja är handboll. I enkäten fanns även 
möjlighet för ungdomarna att själva precisera annan orsak. Få uppgav detta, men här är dock 
ett exempel; ”Jag hade spelat i skolan innan”.  
 
Även i Augustssons studie (1997), svarar de flesta barnen att de började av egen vilja eller för 
att någon kompis var med. Bara ett mindre antal barn anger att de börjat med idrotten för att 
föräldrarna ville det (a a. s. 43).  



~  Resultat  ~ 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

- 26 -

 

5.4.2 Anledning till att idrotta 
 
Idrott är ett fritidsintresse som har hög popularitet bland ungdomar och är således en viktig del 
i ungdomars vardag. Att idrotta är för många förenat med föreningsidrott och Carlsson (1991) 
menar att för att börja i en idrottsförening krävs relativ närhet till idrotten (a a. s. 93). Genom 
att välja lagidrotter i vår undersökning, där ungdomar utför samma idrott, ger det möjlighet till 
mätbara resultat. Vår strategi när det gällde val av olika idrottsgrenar baseras på dess 
lättillgänglighet i kommunerna samt att det finns en stor organisation inom idrotterna för både 
killars och tjejers möjlighet att utöva dem.  
 
För att fånga upp ungdomarnas attityder till varför de idrottar, har de fått ange vad de främst 
söker hos idrotten utifrån nio svarsalternativ, där de fick ange max två svar. Bland 
svarsalternativen kring prestation och tävlan fanns alternativ som att man vill vara fysiskt aktiv 
på fritiden genom att träna och spela match, vilket i sin tur kan leda till att man blir bättre i sin 
idrottsgren, vilket också var ett av svarsalternativen. Ett par av svarsalternativen riktas mer åt 
idrottens sociala värden som att ha roligt och att få vara med kamraterna. Tabell 3 visar vad 
ungdomarna anser är de viktigaste anledningarna till att de idrottar. Eftersom en del av 
respondenterna endast har givit ett svar så har vi konstruerat tabellen så att den visar varje 
enskilt svarsalternativ i procent.   
 
 
Tabell 3  Anledning till att ungdomar idrottar.  

 Andel svar per svarsalternativ  (%) #    
     Idrott  

Svarsalternativ  Fotboll Handboll Innebandy
      n = 26 n = 21 n = 21 
Ha roligt    85  76 71 
Aktiv fritid   23 67 62 
Bli bättre i idrotten  46 33 29 
Kompisar   15 10 10 
Spela match   12 5 0 
Annan orsak   0 5 10 
Handskas med motgångar  8 0 0 
            

#  Frågan har besvarats av 68 ungdomar.  
 
Tabell 3 visar att de mest angivna svaren är för att ha roligt och för att vara aktiv på fritiden. 
Både killar och tjejer inom de tre idrotterna värderar att ha roligt mest. Fotbollsspelarna menar i 
större utsträckning än de andra att anledningen till deras idrottande är att bli bättre i sin 
idrottsgren medan innebandyspelare och handbollsspelare idrottar för att de vill vara aktiva på 
fritiden. Svarsalternativet annan orsak har angetts utan att preciserats närmare, varför vi inte 
kan exemplifiera detta. 
 
En jämförelse mellan könen visar att tjejer betonar vikten av att ha roligt som anledning till sitt 
idrottande medan killar i större utsträckning önskar bli bättre i sin idrottsgren. Av resultaten går 
även att utläsa att inga av ungdomarna i undersökningen uppger att de idrottar för att öka sitt 
självförtroende genom vinster, inte heller för att lära sig ta ansvar.  
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I enkäten bad vi sedan ungdomarna skatta ett antal påståenden utifrån hur viktiga de är för 
deras idrottsutövande. I Tabell 4 framkommer det att de flesta ungdomarna värderar att ha kul, 
att träna och att lära sig nya saker högst.  
 
 

Tabell 4   Ungdomarnas värderingar av följande påståenden. Andel (%) #     
        
Påståenden                                 Svarsalternativ   

    Mycket viktigt Ganska viktigt 
Inte särskilt 

viktigt 
Inte viktigt 

alls 
Att ha kul    91 6 3 0 
Att träna    71 26 3 0 
Att lära mig nya saker   71 26 3 0 
Att få bra kondition   68 30 2 0 
Att uppleva gemenskap  55 34 11 0 
Att träffa kompisar   36 48 14 2 
Att tävla    27 41 32 0 
Att vinna    18 55 24 3 
Att alltid spela med "det bästa" laget 6 35 39 20 
               

# Frågan har besvarats av 68 ungdomar.  
 
 
Även i tidigare studier har man undersökt varför ungdomar väljer att vara med i en 
idrottsförening. Resultaten, som stämmer ganska väl med våra, visar att majoriteten av 
ungdomarna tycker att det är viktigt att ha kul och de framhåller även upplevelsen av 
gemenskap och att träna. Dessa studier visar, liksom vår, att vissa svar skiljer sig något mellan 
könen, då fler tjejer än killar framhåller idrottens sociala värden som att ha kul och uppleva 
gemenskap (rekreationsmål), medan ett större antal killar uppger att de fokuserar på prestation 
och tävlan, det vill säga att tävla och nå idrottsliga framgångar (toppelitmål) (Elofsson, 1994; 
RF, 2005:5; Trondman, 2005).  
 

5.4.3 Idrottandets intensitet 
 
Idrotten upptar en omfattande del av ungdomarnas fritid och har en stor betydelse i livet för en 
majoritet av dem. Detta framkommer i vår undersökning där de flesta ungdomar (89 procent) 
anger att idrotten har mycket eller ganska stor betydelse i deras liv. I Mats Trondmans rapport 
(2005:9) framgår det att 53 procent av unga föreningsidrottare lägger ner minst 7 timmar i 
veckan på sitt idrottande och 25 procent lägger ner mer än 11 timmar eller mer per vecka  
(a a. s. 45). För att få reda på något om intensiteten i idrottandet hos våra respondenter, frågade 
vi dem hur många gånger de tränar per vecka.  
 
 

Tabell 5   Antal träningspass per vecka. Antal ungdomar (n = 68)   
     
Idrotter Antal (n)         Antal träningspass per vecka 
  2 -- 3 4 --5 >5 

Fotboll     26   14 7 5 
Handboll     21   19 2 0 
Innebandy     21   20 1 0 
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Tabell 5 visar att de flesta ungdomarna, inom de tre idrotterna, tränar 2 - 3 gånger i veckan, men 
att det finns skillnader mellan idrotterna (p< 0.05). Ungdomar som spelar fotboll tränar mer. En 
förklaring till att ett visst antal spelare svarat annorlunda kan vara att de ibland tränar 
individuellt vid sidan av den vanliga idrottsgrenen. 79 procent av respondenterna svarar att de är 
nöjda med hur ofta de tränar (fler tjejer än killar). Patrikssons (1987) och Carlssons (1991) 
studier visar samma resultat när det gäller träningsfrekvensen hos ungdomar. Förutom att 
ungdomarna tränar flera gånger i veckan spelar de också matcher. Vi frågade dem hur många 
matcher de spelar per månad (Tabell 6). 
 
 

Tabell 6   Antal matcher per månad. Antal ungdomar (n = 67)     
      
Idrotter Antal (n)                 Antal matcher per månad   
  1 2 -- 3 4 --5 >5 

Fotboll 25 0 13 11 1 
Handboll 21 0 1 18 2 
Innebandy 21 2 11 5 3 
            

 
 
I tabell 6 jämförs de tre idrotterna, och den visar att handboll är den idrott där flest ungdomar 
(86 procent) svarar att de spelar 4 - 5 matcher i månaden (p< 0.05). En förklaring till att det 
skiljer sig bland svaren angående antalet matcher per månad är att när undersökningen gjordes 
befann sig idrotterna i en brytpunkt för matchspel, eftersom de alla tre är säsongsbetonade. 
 

5.4.4 Ungdomarnas prestationsnivå 
 
I ungdomars gemensamma föreställningsvärld har det hög status att vara duktig i idrott 
(Trondman, 2005, s. 32). För att få reda på hur ungdomarna, i vår undersökning, bedömer sin 
egen idrottsliga prestationsnivå så ombads de att göra en självskattning enligt följande alternativ;  
 
1. Jag är bäst i laget 
2. Jag tillhör de allra bästa i laget 
3. Jag tillhör de medelbra spelarna i laget 
4. Jag tillhör de sämre i laget. 
 
Frågan gällde hur duktiga de anser sig vara i sin idrottsgren i jämförelse med sina lagkamrater. 
66 ungdomar har besvarat frågan, av dem anser sig tre personer vara bäst i laget medan 29 
ungdomar, 15 killar och 14 tjejer, gör bedömningen att de tillhör de bästa i laget. Hälften av 
alla ungdomar, som har svarat på enkäten, gör bedömningen att de är medelbra. Endast en 
person, en innebandytjej, anser sig tillhöra de sämre i laget.  
 
Fotbollsspelare och handbollsspelare värderar sina prestationer ganska lika, där mer än hälften 
anser sig tillhöra de medelbra spelarna i laget, medan resten tycker att de tillhör de allra bästa, 
så när som två handbollsspelare som tycker att de är bäst i laget. Innebandyspelarna bedömer 
sin prestationsnivå något högre; det är en som anser sig vara bäst i laget, medan hälften tycker 
att de tillhör de allra bästa i laget och resten (åtta ungdomar) att de tillhör de medelbra. 
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5.4.5 Betydelsefulla personer för ungdomars idrottsutövande 

Vi frågade ungdomarna om vilka personer de anser är viktiga för dem i deras idrottsutövning. 
Svarsalternativen avsåg föräldrar, tränare, kompisar och eventuella andra viktiga personer, 
som ungdomarna själva fick ange. Killar och tjejer har samstämmigt svarat att föräldrarna är de 
som betyder mest för deras idrottande tätt följt av tränare.  
 
Idrottsledarens betydelse har ofta diskuterats inom idrottsforskningen (Patriksson, 1979, 1987; 
Trondman, 2005) och ungdomarna i vår undersökning fick ta ställning till vilken betydelse de 
anser att deras tränare och idrottsledare har, ur två aspekter. Dels internidrottslig betydelse – att 
de bara är viktiga för ungdomens möjlighet att kunna utöva sin idrott, och dels externidrottslig 
betydelse – de är betydelsefulla även utanför idrotten, en vuxen förebild. I vår undersökning 
svarar majoriteten av killarna att idrottsledarens betydelse är av ett internidrottsligt slag medan 
majoriteten av tjejerna ser dem som vuxna förebilder med externidrottslig betydelse. 
 

5.4.6 Ungas mål med att idrotta 
 
Ungdomars idrottsliga förmåga varierar avsevärt mellan individer. De flesta har dock en 
ganska riktig uppfattning om sin nivå och har därför i regel också realistiska mål för sitt 
deltagande (Patriksson, 1987, s. 71). 
 
Tabell 7 visar svaren på frågan om vad ungdomarna har för mål med sin idrott. Vi visar här 
andelen ungdomar som idrottar med fokus på den egna prestationsnivån (prestationsmål) och 
de som idrottar för att det är roligt och för att träffa vänner (rekreationsmål).  
 
   
Tabell 7   Ungdomarnas mål med idrotten, efter kön. Andel (%)  (n= 65) 
   Kön  

Svarsalternativ  Killar  Tjejer 
    (n=29)  (n=36) 
     
Att ha roligt  21  33 
Internationell toppidrottare  28  19 
Tillhöra "de bästa" i Sverige  10  22 
Tillhöra "de bästa" i regionen  17  2 
Inget specifikt mål  14  11 
Tillhöra "de bästa" i laget  3  8 
Tillhöra "de bästa" på orten  7  5 
Att vara med vänner  0  0 
          

 
 
Tabell 7 visar att både killar och tjejer i hög utsträckning, 65 respektive 56 procent, har ett 
prestationsmål med sitt idrottande, de önskar till exempel att bli internationella toppidrottare 
eller att tillhöra de bästa i regionen. Resultaten av enkätsvaren visar samtidigt att en tredjedel 
av tjejerna och en femtedel av killarna har rekreationsmål med sitt idrottande, det vill säga att 
de vill ha roligt när de idrottar. Trondman (2005) har en liknande fråga i sin undersökning. 
Hans resultat visar att över hälften tränar för att det är roligt och var fjärde siktar på att bli 
internationell toppidrottare eller för att tillhöra de bästa i Sverige (a a. s. 46, 53).  
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5.4.7 Ungdomarnas mål kontra föräldrarnas 

I tidigare studier menar man att de flesta föräldrar har ett socialt inriktat mål för deras barns 
idrottade, att de ska trivas och ha kul. Föräldrars involvering i barns aktiviteter är viktigt för den 
sociala utvecklingen, men kan också vara hämmande. Vuxnas attityder och värderingar är 
normgivande för barnet, därför är det viktigt att förälderns mål med sitt barns idrottande stämmer 
överens med barnets egna mål (Nyberg, 2000, s. 20; Patriksson, 1987, s. 82).  
 
Vi frågade ungdomarna om deras mål med sitt idrottande stämmer överens med vad deras 
föräldrar tänker om ungdomarnas idrottsutövande. ”De tror jag kommer att tröttna” svarar en av 
tjejerna i undersökningen som menar att hennes mål med idrotten inte alls stämmer överens med 
vad föräldrarna har för tankar om hennes idrottsutövande. I övrigt så tycker 75 procent att deras 
mål stämmer väldigt eller ganska väl överens med föräldrarnas inställning till deras idrottande.  
 

5.5 Ungdomarnas uppfattningar och tankar om föräldrarnas attityder till 
ungdomarnas idrottande 

5.5.1 Föräldrars närvaro  

Trondmans studie (2005) visar att föräldrars engagemang, i de egna barnens 
föreningsidrottande, är omfattande. Drygt sex av tio unga har vuxna som kommer och tittar på 
när de tränar eller tävlar vid nästan varje tillfälle. Det finns också unga vars föräldrar i stort sett 
aldrig kommer och tittar när de föreningsidrottar (a a. s. 36). I vår enkät frågar vi ungdomarna, 
om deras mammor respektive pappor brukar närvara vid träningar och hur ofta det sker.  
 
 

Tabell 8    Föräldrarnas närvaro vid träning,  efter föräldrarnas och barnens kön. Andel (%) # 
                 Svarsalternativ   
Förälder Kön Antal (n) Ja, ofta Ja, ibland Ja, men sällan Nej, aldrig 

       
 Kille n=31 3 16 10 71 
Mamma       
 Tjej n=37 8 24 33 35 
       
 Kille n=25 12 20 20 48 
Pappa       
 Tjej n=37 14 22 29 35 
              

#    Frågan om mamma: n = 68  Fördelning: Fotboll:  n=26,  Handboll:  n=21, Innebandy:  n=21. 
      Frågan om pappa:    n = 62  Fördelning: Fotboll:  n=24,  Handboll:  n=19, Innebandy:  n=19. 
 
 
I tabell 8 ser man att tjejernas föräldrar i större utsträckning än killarnas föräldrar någon gång 
finns med och tittar på när de tränar. När det gäller killarnas föräldrar så tenderar papporna att 
oftare besöka träningarna än vad mammorna gör. Det finns en signifikant skillnad mellan killar 
och tjejer när det gäller mammornas närvaro (p<0.05). Tjejernas mammor tittar oftare på när 
ungdomarna tränar än vad killarnas mammor gör. En jämförelse mellan idrotterna visar att 
fotbollsföräldrar är de som oftast är med och tittar på en träning medan innebandyspelarna 
uppger att deras föräldrar sällan eller aldrig är det.  
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Om vi går vidare och studerar föräldrarnas närvaro vid matcher, ser vi att de oftare är med vid 
match än vid träning. 
 

Tabell 9    Föräldrarnas närvaro vid match efter föräldrarnas och barnens kön. Andel (%) # 
                 Svarsalternativ   
Förälder Kön Antal (n) Ja, ofta Ja, ibland Ja, men sällan Nej, aldrig 

       
 Kille n= 31  42 29 19 10 
Mamma       
 Tjej n=37 57 14 24 5 
       
 Kille n=27 63 19 11 7 
Pappa       
 Tjej n=37 51 22 24 3 
            

#    Frågan om mamma:  n = 68   Fördelning: Fotboll:  n=26,  Handboll:  n=21, Innebandy:  n=21. 
      Frågan om pappa:     n = 64   Fördelning: Fotboll:  n=25,  Handboll:  n=19,  Innebandy:  n=20.  
 
 
Tabell 9 visar att tjejernas föräldrar närvarar vid match i något större utsträckning än killarnas 
föräldrar. På handbollsläktaren, under match, finner vi störst andel mammor, men minst andel 
pappor. Innebandy är den idrott som gästas av minst andel mammor och fotboll lockar störst 
andel pappor.  
 

5.5.2 Anledning till föräldrars närvaro  

Vi bad även ungdomarna att svara på vad de tror är anledningen till varför föräldrarna är med 
vid träning och match. Svaren visar att ungdomarna, oavsett vilken idrott de utövar, oftast 
tänker att föräldrarna kommer för se hur det går för dem.  
 
Det finns inga nämnvärda skillnader mellan de olika idrotterna. Drygt hälften av ungdomarna 
svarar att föräldrarna tittar på match för att se hur det går för deras barn. Ungefär lika stor andel 
svarar att föräldrarna tittar för att ungdomarna vill det eller för att de har skjutsat dem. I 
enkäten fanns även möjlighet att, med egna ord, ange en annan orsak till föräldrars närvaro vid 
såväl träning som vid match. Vi citerar; För att filma mig, Mamma följer med för att hon inte 
har något annat att göra och kul!, Pappa följer med för att träffa andra föräldrar (lite) kul och 
titta på mig när jag spelar.  
 

5.5.3 Föräldrars reaktioner 

Ungdomarna har fått ta ställning till hur de tror att föräldrarna skulle reagera om ungdomen 
inte har lust att gå på en träning, men inte är sjuk. Majoriteten av alla våra respondenter svarar 
att de troligen blir övertalade eller tillsagda att gå. Åtta av ungdomarna tror att de skulle bli 
tvingade av sina föräldrar att träna, medan fyra unga uppger att föräldrarna inte skulle bry sig 
alls. Bland idrotterna är det handboll som har störst andel unga som tror att de skulle bli 
tvingade att gå till träningen. Där finner vi även flest ungdomar som svarar att deras föräldrar 
troligen inte skulle bry sig.  
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Idrotten med sin prestationsinriktade miljö som inbjuder till ett känslomässigt engagemang, kan 
utsätta barn och ungdomar för stor press. Det är i den direkta återkopplingen i 
idrottssammanhang mellan föräldrar och barn/ungdomar som det visas om innebörden uppfattas 
som positiv eller negativ (Augustsson, 1997, s. 62). Får barn positiv feedback på sin prestation 
resulterar detta i ett större självförtroende och en ökad glädje till att delta medan däremot negativ 
feedback kan leda till ett sämre självförtroende och mindre glädje till att delta i idrotten  
(Nyberg, 2000, s. 37; Werner & Wikman, 2005).  I Nybergs studie frågade man barnen om deras 
föräldrar blir arga vid motgång i idrott. Fyra procent svarar att föräldrarna blir det. I samma 
studie redogörs för svaren i en föräldraenkät, där samtliga föräldrar anser att de inte överreagerar 
på ett negativt sätt (a a. s. 27 - 29). 
 
För att ta reda på hur ungdomarna tror att deras föräldrar skulle reagera vid både en negativ och 
en positiv situation ställde vi två frågor. Först bad vi ungdomarna att tänka sig in i en situation 
där laget har förlorat en match samtidigt som den egna prestationen inte har varit på topp. Hur 
tror ungdomarna att mamma och pappa skulle reagera på deras prestation?  
 
 
Tabell 10    Föräldrarnas reaktion vid dålig prestation / förlorad match, efter föräldrars och barns kön. Andel (%) #

                                           Svarsalternativ 

   Arg/ledsen Kanske arg/ledsen Ingen särskild "Peppa" och Vet ej 
Förälder Kön Antal (n) och visar det men inte visa det reaktion uppmuntra  
        
 Kille n= 31 3 0 16 74 7 
Mamma        
 Tjej n= 37 0 5 8 81 6 
        
 Kille n= 28 7 4 7 75 7 
Pappa        
 Tjej n= 37 5 3 14 73 5 
                

#    Frågan om mamma:  n =  68   Fördelning: Fotboll:  n=26,  Handboll:  n=21,  Innebandy:  n=21. 
      Frågan om pappa:    n = 65    Fördelning: Fotboll:  n=25,   Handboll:  n=19,  Innebandy:  n=21.   
 
 
Övervägande andel av föräldrarna stöttar sina barn vid en förlust genom att ”peppa” och 
uppmuntra, det svarar både killar och tjejer ur samtliga idrotter. Handbollsungdomarnas föräldrar 
skulle i högre utsträckning än föräldrar inom de två övriga idrotterna inte reagera på något 
särskilt sätt. Om det är några föräldrar som skulle bli arga och visa det så tror 
innebandyungdomarna att det skulle vara deras föräldrar. 
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Därefter bad vi ungdomarna att tänka sig in i en situation där de har spelat en match och det har 
gått bra för laget. Hur tänker ungdomen att mamma och pappa skulle reagera på det? 
 
 
Tabell 11    Föräldrarnas reaktion när det har gått bra för laget, efter föräldrars och barns kön. Andel (%) # 
     Svarsalternativ   
   Skulle bli glad Kanske bli glad Ingen särskild 
Förälder Kön Antal (n) och visar det men inte visa det reaktion 
      
 Kille n= 29                 86 14 0 
Mamma      
 Tjej n= 37 89 6 5 
      
 Kille n= 26 92 4 4 
Pappa      
 Tjej n= 37 87 5 8 
          

#   Frågan om mamma: n = 66   Fördelning: Fotboll:  n=25,  Handboll:  n=20,  Innebandy:  n=21. 
      Frågan om pappa:   n = 63   Fördelning: Fotboll:  n=24,   Handboll:  n=18,  Innebandy:  n=21.   
 
 
Det dominerande antalet föräldrar, till både killar och tjejer, skulle bli glada om det går bra för 
laget och de skulle även visa det. Något fler tjejer uppger att föräldrarna inte skulle reagera på 
något visst sätt. Fördelningen mellan idrotterna visar att samtliga innebandyspelare svarar att 
deras mamma skulle visa sin glädje om det gick bra för laget, medan något färre fotbolls- och 
handbollsspelare tror att så skulle vara fallet. Nästan alla ungdomar svarar att även pappa skulle 
visa sin glädje när det går bra. Jämför man de tre idrotterna, är det fler handbollsspelare som 
svarar att pappa inte skulle visa någon särskild reaktion. 
 
Även Augustsson (1997) och Nyberg (2000) har i sina undersökningar belyst frågan hur barn 
upplever föräldrars reaktioner i samband med prestationssituationer. Resultaten visar att en 
majoritet (92 procent / 93 procent) av barnen anser att deras föräldrar skulle bli glada och visa 
det när det har gått bra för barnet. I båda undersökningarna är det dryga sex procent av barnen 
som säger att de inte skulle få beröm när det går bra eller tröst när det går dåligt. 
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5.6 Ungdomarnas tankar om föräldrarnas engagemang inom deras 
idrottsutövande 

5.6.1 Föräldrarnas sätt att engagera sig 

Patriksson och Wagnsson (2004) konstaterar att andelen mammor som engagerar sig i barnets 
idrottsförening är något större än andelen pappor. De har i sin studie funnit att föräldrarna 
vanligtvis engagerar sig 2 - 3 timmar varje vecka i sina barns idrottsföreningar. Övervägande 
andelen föräldrar anser att de engagerar sig tillräckligt. Det är en större andel pappor som är 
tränare i barnens lag än andelen mammor, flertalet föräldrar engagerar sig genom att stå för 
skjuts till/från match/träning (a a. s. 24, 34).   
 
Ungdomarna, i vår studie, fick också svara på hur föräldrarna ställer upp för dem i deras 
idrottande. De enkätsvar vi har fått visar att föräldraengagemanget är relativt stort och väl värt 
att poängtera. Det visar sig framförallt som stöd och uppmuntran samt närvaro vid matcher. 
Flera av ungdomarna har föräldrar som är aktiva som tränare och ledare. Drygt en fjärdedel av 
föräldrarna ”hejar på” och hjälper till på olika sätt och lika stor andel skjutsar/hämtar. Det finns 
även föräldrar som inte ställer upp och i de fallen är det fler pappor (elva procent) än mammor 
(tre procent). Vad tycker då ungdomarna själva om att föräldrarna engagerar sig i deras 
idrottande?  
 

5.6.2 Ungdomars tankar om föräldrars närvaro 

Ungdomarna är i huvudsak positivt inställda till föräldrarnas närvaro vid deras idrottsutövande.  
 
Tabell 12   Vad ungdomarna tycker om föräldrarnas närvaro, efter idrottsgren och föräldrars kön.  
                  Antal(n) ungdomar #  
    Svarsalternativ   

  Jag tycker Bättre om hon/han Det gör inget 
Förälder Idrott det är bra inte var där att hon/han är där 

Mamma     
 Fotboll 19 0 7 
 Innebandy 13 2 5 
 Handboll 9 5 7 

Pappa     
 Fotboll 20 1 4 
 Innebandy 13 2 5 
 Handboll 8 5 5 
          

#   Frågan om mamma: n = 67  Fördelning: Fotboll:  n=26,  Innebandy:  n=20,  Handboll:  n=21. 
     Frågan om pappa:   n = 63  Fördelning: Fotboll:  n=25,  Innebandy:  n=20,  Handboll:  n=18.   
 
 
Vid en jämförelse mellan killar och tjejer finner vi att drygt 70 procent av tjejerna tycker att det 
är bra med föräldrars närvaro till skillnad mot cirka 50 procent av killarna (p<0.05). Några av 
ungdomarna, ungefär lika många tjejer (nio stycken) som killar (sex stycken), tycker att det 
skulle vara bättre om föräldrarna inte var närvarande vid deras idrottsutövning. Killarna tycker i 
större utsträckning än tjejerna att det inte gör något att föräldrarna är med.  
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Är det så att det rent utav kan kännas svårt eller jobbigt för ungdomarna att föräldrarna är med 
och tittar på en träning eller en match? 
 
 
Tabell 13   Tycker ungdomarna att det är jobbigt eller svårt om föräldrarna är närvarande, 
                   efter föräldrar och barns kön. Antal (n) # 
                       Svarsalternativ 

Förälder Kön   Ja, ofta Ja, ibland Ja, men sällan Nej, aldrig 
       
 Kille  1 3 5 22 
Mamma       
 Tjej  0 3 2 32 
       
 Kille  1 5 6 15 
Pappa       
 Tjej  1 3 5 28 
              

#   Frågan om mamma: n = 68  Fördelning: Kille:  n=31,  Tjej:  n=37. 
      Frågan om pappa:   n = 64   Fördelning: Kille:  n=27,  Tjej:  n=37.  
 
 
Tabell 13 visar att det är fler killar än tjejer som någon gång upplever att det kan kännas jobbigt 
när föräldrarna är med och tittar på när de idrottar, men majoriteten av ungdomarna har aldrig 
upplevt det så. När man tittar närmare på skillnader mellan idrotter så är det flest 
handbollsspelare som angett att det kan kännas jobbigt eller svårt om föräldrarna är med och 
tittar på träning eller match. Hos samtliga lag uppges det att om det känns jobbigt så är det mer 
vanligt vid pappas närvaro än vid mammas.  
 

5.6.3 Ungdomarnas idéer om hur föräldrar bör engagera sig  

Övervägande andel ungdomar anser att föräldrarna engagerar sig tillräckligt mycket i deras 
idrottsutövning. Det är ingen som svarar att de tycker att föräldrarna inte ska engagera sig alls. 
Kan det vara så att det skiljer sig i frågan om hur föräldrarna engagerar sig i ungdomarnas 
idrottsintresse mot hur ungdomarna önskar att föräldrarna ska engagera sig? 
 
Vi gav ungdomarna sju olika alternativ där de fick välja två av dem. Alternativen var; 
tränare/ledare, hejaklacksledare, lotteri- ock cafeteriaförsäljning, skjutsa till och från match, 
materialare, mentalt stöd (”peppa”/ trösta) eller annat. På frågan svarar tre fjärdedelar att de 
vill att föräldrarna ska engagera sig genom att skjutsa till träning och match, därefter att 
fungera som mentalt stöd. Var tionde tycker att föräldrar ska ägna sig åt lotteri eller hejaklack 
och nästan lika många vill ha en förälder som tränare. Dessa svar är i stort sett lika för både 
killar och tjejer och mellan idrotterna.  
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6 Analys 

6.1 Ungdomarnas attityder till sitt eget idrottande 
 
I ungdomen är man inte längre barn men man är heller inte vuxen (Hwang & Nilsson, 2003, 
s. 225). Denna livsfas ser olika ut för olika individer, men gemensamt är att i denna period av 
livet har identitetsskapandet en mycket central roll (Wikander, 1995, s. 62 - 68, 125 - 126). 
De flesta ungdomar har gott om fritid, och den är en viktig del av deras livsvärld som vi 
anser bör ges mening och innehåll.  
 
6.1.1  Idrott – en meningsfull fritid 

Idrott är för många ett meningsfullt fritidsintresse som har hög status bland ungdomar 
(Trondman, 2005, s. 9, 32 - 33). Vårt resultat visar liksom tidigare studier att ungdomar oftast 
väljer vilken idrott de ska ägna sig åt utifrån egna önskemål eller beroende av om kamraterna 
är med. Föräldrarna verkar ha en förhållandevis liten inverkan på ungdomarnas val av idrott (se 
vidare avsnitt 5.4.1), vilket kan ha att göra med att föräldrarnas inflytande minskar med barnets 
ålder då nya signifikanta andra (viktiga personer för den unge) får ökad betydelse (Patriksson, 
1979, s. 62 - 66). Här kan tänkas att ungdomar med idrottande föräldrar redan kan ha skapat 
kognitiva scheman (Araï, 2001, s. 36- 37), som positivt framhåller idrottsutövning. Men även 
om föräldrarna är ointresserade är det möjligt att kamrater och andra vuxna kan ha påverkat 
den unge att välja idrotten.  
 
Vår undersökning visar, i likhet med tidigare forskning, att ungdomarnas främsta orsak till att 
idrotta är att ha kul, de framhåller även att de vill vara aktiva (se vidare i avsnitt 5.4.2). Det 
visar att det ligger ett egenvärde i idrotten som har stor betydelse för de flesta. Killar värderar 
generellt prestation och status högre, medan tjejer huvudsakligen deltar för att ha roligt och 
känna gemenskap. Idrottens sociala värde ger ungdomarna möjlighet till vidgade eller 
fördjupade kontakter med andra människor, vilket kan vara bra för dem som inte har så många 
kamrater i skolan eller i närmiljön. Idrottens så kallade egenvärde fyller därmed en viktig 
social funktion (Elofsson, 1994; Engström, 1999, s. 38 - 41; RF, 2005:5; Trondman, 2005). 
Man kan se det som att ungdomarnas kognitiva meningsstrukturer utvecklas genom de nya 
erfarenheter som idrotten ger. Idrott, särskilt lagidrotter, bidrar sannolikt till att ge ungdomarna 
större förståelse för andra individer och att göra dem mer anpassningsbara i livets olika 
situationer. Eventuellt kan det leda till helt nya kognitiva scheman som gör att de förändrar sin 
syn på sig själva och på omgivningen (Araï, 2001, s. 127 - 131; Perris, 1989, s. 2112 - 2115; 
Toates, 1998, s. 85 - 88) 
 
6.1.2  Mål och investering 

Idrotten bygger på medverkan och jämförelser med andra, där ungdomar kan få sin egen 
identitet bekräftad (Hassmén et al., 2003, s. 186 - 187). Eftersom det har status att vara 
framgångsrik i idrott (Trondman, 2005), är det förmodligen en av anledningarna till att de 
flesta ungdomarna säger sig vara nöjda med att träna två till tre gånger i veckan och därtill 
spela match lika många gånger varje månad (se vidare i avsnitt 5.4.3). Den tid ungdomarna 
lägger ned på sitt idrottande kan ses som en investering för att uppnå idrottsliga mål. Genom 
att ungdomen sätter upp egna mål för sin medverkan kan det, om målet uppnås, leda till att 
den unge får en viss status och på olika sätt legitimeras av omgivningen, idrottens 
investeringsvärde (Engström, 1999, s. 38 - 40).  
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För att ungdomarna ska bli riktigt bra i sin idrott behöver de bli medvetna om sitt sätt att 
agera, tänka och känna. De behöver med andra ord utveckla sin metakognition, genom att 
planera och sätta upp mål och delmål, prova och utvärdera, revidera planerna och försöka igen 
(Stigmar, 2002, s. 61 - 67). Det kan vara att förbättra konditionen, lära sig att slå bra 
passningar eller att göra mål för att så småningom kunna spela match. De flesta ungdomar 
verkar ha en relativt god uppfattning om sin prestationsnivå och har därför också ganska 
realistiska mål för sitt deltagande (se vidare avsnitt 5.4.6). Den respons ungdomarna får på 
resultatet av sina prestationer kan lära dem hur betydelsefullt det är med ett målinriktat arbete. 
Dessa kunskaper är transsituationella och skulle därför kunna appliceras på andra situationer 
utanför idrotten (Stigmar, 2002, s. 61 - 67).   
 
6.1.3  Kunskap, prestation och resultat 

En kognitiv dimension är en förutsättning för involvering i idrott där även kunskapen om 
idrott förmodligen är en lämplig egenskap för deltagandet. Det borde således finnas ett 
ömsesidigt samband eftersom deltagande i idrott även ger kunskaper om idrott (Patriksson, 
1979, s. 75). För ungdomarna har den egna kognitionen också stor betydelse för deras 
idrottsliga prestation. Det är förmodligen svårt att prestera ett bra resultat om man tänker att 
det inte går, eftersom tanken påverkar beteendet och kan resultera i att man inte gör sitt bästa. 
Misslyckas man, då bekräftas de negativa tankarna. I den situationen fyller föräldrar och 
idrottsledare en viktig funktion, då de kan föra in positiva tankar genom att ge positiv 
feedback i form av beröm och samtidigt komma med uppmaningar och förslag till 
förändringar (Hassmén et al., 2003; Werner & Wikman, 2005, s. 51).   
 

6.2 Ungdomarnas uppfattningar och tankar om föräldrarnas attityder till 
ungdomarnas idrottande 

 
Det är tydligt att ungdomarna i vår undersökning har metakognitiva kartor då de har kunnat 
värdera sin egen prestation (se vidare i avsnitt 5.4.4) samt kunna tänka sig in i hur föräldrarna 
tänker eller hur de skulle handla i vissa situationer (se vidare i avsnitten 5.5 och 5.6) 
Ungdomarna i vår undersökning har således uppnått den ålder där den metakognitiva 
förmågan är utvecklad (Wikander, 1995, s. 45; Hwang & Nilsson, 2003, s. 45). Metakognition 
innebär bland annat att kunna tänka om andras tankar (Lilja & Larsson, 1998, s. 21 - 22) och 
genom att vi bad ungdomarna att svara på vad de tror att föräldrarna tycker om deras 
idrottande, utmanade vi deras metakognitiva färdigheter.  
 
Vi kan trots allt inte med säkerhet veta om ungdomarna har använt sig av den metakognitiva 
förmågan, att sätta sig in i hur andra tänker, i sina svar. Deras svar kan vara uttryck antingen 
för deras egen önskan eller att de tror att föräldrarna har den avsikten, när de har svarat att 
föräldrarna kommer och tittar när de idrottar för att ungdomarna själva vill det eller för att se 
hur det går för dem (se vidare i avsnitt 5.5.2). Några av svaren där ungdomarna, med egna 
ord, har nämnt att föräldrarna tittar på för att få möjlighet att träffa andra vuxna eller för att 
filma, visar att ungdomarna har försökt att tänka sig in i hur föräldrarna tänker.  
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6.2.1 Betydelsen av feedback 

Ungdomarna upplever att föräldrarna är positivt inställda till deras idrottande, genom att de 
”peppar” och uppmuntrar när det går dåligt och visar sin glädje när det går bra (se Tabell 10). 
Det är tydligt att idrottsmiljön ger föräldrarna möjlighet att på plats förmedla direkta positiva 
eller negativa känsloladdade budskap som reaktion på ungdomarnas prestation. Positiv feedback 
är viktigt för utveckling av självkänslan, då positiva erfarenheter av idrotten kan leda till känslor 
som stolthet, lycka, tillfredsställelse och inte minst att känna sig kompetent (Carlsson, 1991; 
Werner & Wikman, 2005). Vi tror att ungdomarna som uppmuntras på det sättet av sina föräldrar 
och idrottsledare fortsätter med sitt idrottsutövande.  
 
Negativ feedback kan ha motsatt effekt, om kraven är för höga kan det resultera i stress, känslor 
av misslyckande och brist på intresse (Patriksson, 1998, s. 18 - 24). Det kan hända att några 
föräldrar är så intresserade av att det går bra för deras barn att de pressar dem för hårt. Så kan det 
vara om ungdomens och föräldrarnas tankar och förväntningar skiljer sig i fråga om mål och 
prestationsnivå (Nyberg, 2000; Patriksson, 1987, s. 82). Det verkar inte vara fallet för 
ungdomarna i vår studie, där de flesta menar att de egna målen stämmer väl med föräldrarnas 
inställning till deras idrottande (se vidare i avsnitt 5.4.7). Vår uppfattning är även att föräldrarna 
har god förståelse för hur viktig idrotten är för ungdomarna. Det framkommer när de flesta 
ungdomar svarar att de troligen skulle bli övertalade av sina föräldrar att gå till träningen även i 
de fall de inte har lust (se vidare i avsnitt 5.5.3). Det är möjligt att de svarsalternativ, som de 
hade att välja emellan, i viss mån styrt deras svar. Men vi kan inte bortse ifrån att ungdomarna 
har någon form av erfarenhet från liknande situationer och därför har svarat utifrån den.  
 
6.2.2  Betydelsefulla personer 

Vid socialisation till idrott kan samverkan mellan föräldrar, kamrater och idrottsledare framstå 
som grundläggande (Carlsson, 1991). Vår uppfattning är att föräldrarna har den största 
betydelsen för ungdomarnas möjlighet till idrottsutövning. Idrottsledare är viktiga signifikanta 
andra för många unga och det visar också resultaten i vår studie (se avsnitt 5.4.5). För en stor del 
av ungdomarna är idrottsledaren en betydelsefull person även utanför idrotten och någon som de 
skulle kunna anförtro sig till, men vid problem väljer ungdomarna helst att vända sig till 
föräldrarna (Patriksson, 1979; 1987; Trondman, 2005).  
 

6.3 Ungdomarnas tankar om föräldrarnas engagemang inom deras 
idrottsutövande 

 
6.3.1   Föräldraengagemanget 
 
Föräldrarnas engagemang framstår som mycket viktigt hos de flesta ungdomarna för deras 
möjlighet att kunna utöva sin idrott. De stödjer ungdomarna på olika sätt, genom uppmuntran, 
skjuts till och från aktivitet men framförallt tror vi att föräldrarna ger ungdomarna en ekonomisk 
förutsättning att delta. Deras största betydelse ligger troligen inte i en medveten och aktiv 
påverkan av ungdomarna, utan snarare att de i allmänhet är positiva till idrott. Vi tror, liksom 
Rolf Carlsson (1991), att ett ”lagom” föräldraengagemang stödjer och motiverar ungdomarna till 
eget intresse. Är föräldrarna nöjda med sitt engagemang kan den positiva energin resultera i att 
ungdomarna får bekräftelse på att det är bra att idrotta och socialiseras in i en aktiv livsstil.  
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Hur ungdomarna upplever föräldraengagemang grundar sig på deras kognitioner kring 
föräldrarnas närvaro. Det beror på om de tänker att föräldrarna är deras största supportrar som 
kan vara till hjälp på olika sätt och att det känns bra för ungdomarna att de tittar på, eller om de 
upplever föräldrarna som ett hinder genom att de påverkas negativt av att föräldrarna är 
närvarande (Augustsson, 1997; Nyberg, 2000). De flesta ungdomarna i vår undersökning tycker 
att det känns bra att föräldrarna tittar på när de idrottar och de tänker att deras föräldrar engagerar 
sig av egen vilja, för att de är intresserade av hur det går för dem (se avsnitten 5.5.2 och 5.6.2). 
Föräldrarnas höga närvaro vid ungdomarnas idrottsaktivitet visar också att engagemanget är stort 
(se avsnitt 5.5.1). 
 
6.3.2  Attityders inverkan på beteendet 

Trots att de flesta ungdomarna är positiva till föräldrarnas närvaro så finns det en del, vanligtvis 
killar, som anser att det vore bättre om föräldrarna höll sig borta (se avsnitt 5.6.2). Det kanske 
kan vara dessa föräldrar som ger negativ feedback på sina barns prestationer, vilket gör att 
ungdomarna tycker att det är jobbigt att ha dem där. En annan anledning kan vara att 
ungdomarna helt enkelt skäms om föräldrarna ”skriker och gapar” och utmärker sig på något 
oönskat sätt vid sidan av planen. I värsta fall finns det risk för att föräldrarnas negativa attityder 
kan ha en negativ inverkan på ungdomarnas egen prestation och deras inställning till idrotten 
(Werner & Wikman, 2005). Ungdomar, som är i en intensiv utvecklingsfas i livet och känsliga 
för andras inverkan, kan då assimilera den negativa synen på sig själv. Det kan resultera i att 
beteendet förändras när den unge ackommoderar den negativa attityden och förändrar sitt 
beteende efter detta (Perris, 1989, s. 2113 - 2114). Om en förälder eller idrottsledare anser att den 
unge är en dålig spelare och behandlar denne därefter, kan den unge känna av detta och ta efter 
deras inställning. Detta kan göra ungdomen till en sämre spelare än vad denne egentligen är. Vi 
tycker därför att det är en självklarhet att man som vuxen, i sin roll som förebild för unga 
människor, bör vara väl medveten om sitt sätt att vara. 

6.4 Sammanfattning 

Idrott är till synes en populär fritidssysselsättning som ungdomarna väljer, ofta för att någon 
kompis är med och det har visat sig att föräldrarnas inflytande är relativt litet i det valet. En stor 
del av ungdomarna har toppelitmål med sitt idrottande, men framförallt är det viktigt att ha roligt 
och känna gemenskap. Vad vi kan se så har både egenvärdet och investeringsvärdet inom 
idrotten en stor betydelse. Man kan se idrottsutövningen som en investering för kommande 
framgångar. Våra resultat har visat att de flesta ungdomarna är nöjda med tränings- och 
tävlingsfrekvensen. Det faktum att så många av ungdomarna svarar att de tränar mycket och har 
som mål att bli bäst, samtidigt som samhället på olika sätt premierar segrar och framgångar 
bekräftar att investeringsvärdet spelar en central roll inom idrottsrörelsen. Föräldrarnas närvaro 
vid ungdomarnas idrottsutövning tyder på att de accepterar deras tränings- och tävlingsfrekvens 
och att de delar ungdomarnas intresse för idrotten, men också att de är positivt inställda till idrott 
som aktivitet. Det kan vara anledningen till att många ungdomar tror att föräldrarna närvarar vid 
idrottsutövningen i första hand för att ungdomarna själva vill det eller för att föräldrarna vill se 
hur det går för dem. Föräldrarnas närvaro har nog även ett samband med att de skjutsar till och 
från aktiviteten och därför väljer att stanna kvar. De flesta ungdomarna är positiva till 
föräldrarnas engagemang och visar uppskattning genom att värdera föräldrarna som de viktigaste 
personerna för sitt idrottsutövande. Våra egna erfarenheter säger oss att det ekonomiska stödet 
förmodligen är det viktigaste engagemanget, det kostar trots allt pengar att vara medlem i en 
idrottsförening. Trots att man som förälder har en ganska liten påverkan på ungdomens val av att 
börja idrotta eller välja idrott, så har man som förälder en ansvarsfull roll både mentalt, praktiskt 
och ekonomiskt.  



~  Slutdiskussion  ~ 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

- 40 -

7 Slutdiskussion 

7.1 Föräldraengagemanget 

Undersökningens frågeställning om hur idrottande ungdomar ser på föräldrarnas engagemang 
inom deras idrott och hur de ser på sitt eget idrottande har varit intressant att studera. För oss är 
det positivt att se hur ungdomar i tonåren uppskattar sina föräldrars engagemang, då vår 
förförståelse sa oss att ungdomar i den åldern hellre tar intryck av andra förebilder. Resultaten 
visar genomgående att majoriteten av ungdomarna uppskattar föräldrarnas närvaro vid deras 
idrottsutövande. Däremot anser inte ungdomarna att föräldrarnas åsikter har någon större 
betydelse för deras val av idrott, men att föräldrarna ändå är viktiga för att de ska kunna ägna sig 
åt idrotten. Många ungdomar får skjuts till och från aktiviteten av sina föräldrar och det är ett 
engagemang som ungdomarna värdesätter högt.  
 
Det är glädjande att ungdomarna framhåller föräldrarnas intresse av att ”peppa” och uppmuntra 
vid motgångar samt att dela glädjen med dem när det går bra. Genom att finnas där och ge 
mentalt stöd åt den unge visar föräldern omtanke, men även sitt intresse för ungdomens val av 
fritidssysselsättning. Ungdomarna idrottar främst för att det är roligt och den positiva inverkan 
föräldrar ser att idrotten har på deras barn är förstås en betydande anledning till att de stödjer 
detta ekonomiskt och även engagerar sig på annat sätt.   

7.2 Socialisationsprocessen och den metakognitiva förmågan 

Idrottsrörelsens värderingar sammanfaller också med rådande normsystem i vårt samhälle och 
legitimerar därmed verksamhetens roll i Sverige (RF, 2005). Idrottens regelverk ger en tydlig 
mall för vilket beteende som är önskvärt, och idrottande ungdomar införlivar dessa i och med sin 
medverkan. För att stanna kvar och trivas i idrotten är det viktigt att ungdomarna lär in och 
accepterar de regler som gäller, en form av socialisationsprocess. Idrotten ger ungdomarna en 
möjlighet till gemenskap och social trygghet och bidrar till att de genom relationer med andra 
utvecklar sociala färdigheter och lär sig fungera i olika sociala sammanhang (Patriksson, 1979,  
s. 65 -67; Carlsson, 1991, s. 50 - 51). De fördelar vi ser med idrotten är att den lär ungdomarna 
att ha roligt ihop med andra, men också metakognitiva färdigheter som att tydliggöra sin egen 
målsättning och tänka kritiskt kring sin egen prestation. Metakognitiva förmågor är ofta 
nödvändiga för att bli en bra spelare, där det många gånger handlar om att ”läsa” både 
medspelares och motståndares avsikter. Ungdomarna får även lära sig hur det känns att både 
vinna och förlora, vilket de kan ha nytta av även i andra situationer. 

7.3 En för alla, alla för en 

Vi ser idrottsrörelsen som ett samhälle i miniatyr där deltagandet, liksom i livet i övrigt, handlar 
om olika former av påverkan. Ungdomar påverkas i hög grad av kamrater och deras värderingar, 
vilket kan spegla deras beteende både på och utanför idrottsarenan. Som medlem i ett lag är man 
föremål för grupptryck, det kan vara både bra och dåligt. En idrottsarena är en social scen med 
tydliga regler för dem som förstår dessa och att bryta mot dem följs ofta genast av en reprimand. 
Det kan vara allt från en varning till att man får lämna spelet, men ett personligt straff kan även 
påverka hela laget. Grupptrycket innebär att medlemmarna anstränger sig för att inte bryta mot 
gruppens informella regler. Det informella bestraffningssystemet, grupptrycket, påverkar sannolikt 
ungdomar mer än domarens röda eller gula kort. Om laget förlorar på grund av ett regelbrott så 
kommer den som har förorsakat förlusten att få känna av detta i omklädningsrummet. Däremot 
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föranleder inte sådant som självmål eller spelmisstag mer än gliringar och skämt eftersom man 
också lär sig att det är tillåtet att misslyckas för att kunna utvecklas. Samma sak gäller utanför 
idrotten. Ungdomar som börjar skolka och får nya kamrater, utanför sin normala miljö och utanför 
den sociala kontrollen, börjar följa den gruppens normer och attityder. Om gruppens normer är att 
begå brott, dricka alkohol eller att klottra så kommer individen snabbt att anpassa sig till detta och 
lära sig beteendet. Ett regelbrott i sådana grupper är, med risk för repressalier som uteslutning och 
våld, något som den unge inte vill utsätta sig för. Dessa gäng accepterar inte ens ett ”självmål”. Av 
den anledningen är föräldrarnas engagemang i ungdomarnas vardag av största vikt. Föräldrarna är 
fortfarande viktiga förebilder och har ett stort inflytande långt upp i tonåren. Att lära sig 
gruppattityder kan således vara av både ont och gott. Därför är föräldrarnas engagemang till de 
goda grupperna viktigt ur ett samhällsperspektiv.  

7.4 Idrottsrörelsen i samhället 

Idrottsrörelsens betydelse för samhället är förmodligen större än vad vi kan föreställa oss. När vi 
tyder idrottsrörelsens programförklaring (Idrotten vill) kan vi se tydliga likheter med det vi har 
lärt oss om det förebyggande sociala arbetet. Verksamheten inriktar sina krafter på att möta 
behovet av en fostrande och social gemenskap hos invånarna, oavsett kön, ålder, funktionshinder 
eller etnicitet. Inom idrottsföreningarna pågår ständigt ett samspel med omgivningen vilket får 
medlemmarna att lära sig vilka värderingar som är gällande (RF, 2005).  

Idrottens regler och lagets attityd är en del av den personliga identiteten för dem som idrottar 
(Hassmén et al., 2003, s. 186 - 187). Många ungdomar elitsatsar med målet att bli en 
toppidrottare. Det leder förstås till viss konkurrens mellan deltagarna, något som inte enbart är 
positivt utan kan leda till utslagning. Detta kan innebära ett svårt nederlag för den som drabbas. 
Att i unga år få höra att man inte duger och man utesluts ur laget på grund av att man inte är 
tillräckligt bra (Werner & Wikman, 2005), tycker vi strider mot idrottsrörelsens 
programförklaring som menar att idrott ska vara till för alla. Förmodligen minskas 
idrottsintresset drastiskt men risken finns även att man mister sina kamrater.  

Idrottsrörelsens samhällsnytta och potential som god uppfostringsmiljö bidrar dock oftast till att 
utveckla barn och ungdomar positivt. Att ungdomar idrottar innebär också att de träffar många 
vuxna och genom ledare och andra föräldrar får de positiva vuxna förebilder (Carlsson, 1991; 
Engström, 1999; Patriksson, 1979; 1987; 1998). Att föräldrarna dessutom lär känna varandra och 
varandras ungdomar betyder att det blir fler vuxna som ser dem, vilket för med sig en social 
kontroll och ett utökat socialt skyddsnät (Werner & Wikman, 2005).  

7.5 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har av resultaten i vår studie förstått att föräldrarnas engagemang i stor utsträckning uppskattas 
av ungdomarna. Men visar föräldrarna samma intresse för hur deras ungdomar har det utanför 
idrotten?  Det kan vara intressant att studera vidare, eftersom vi tror att det finns ett samband 
mellan föräldrars bristande engagemang och graden av ungdomsproblem i samhället. Föräldrars 
och andra förebilders beteende införlivas av ungdomar som befinner sig i en intensiv 
utvecklingsfas. Vi antar därmed att det finns ett visst samband mellan föräldrar som beter sig illa 
vid sidan om plan och ungdomarnas sociala beteende på och utanför idrottsarenan. Det vore därför 
intressant med en studie som närmare kan studera detta samband i idrottsmiljö. 
Enkätundersökningar ger en möjlighet att studera en mängd olika företeelser men kan vara svåra 
att använda i detta sammanhang. Eventuellt skulle en sådan undersökning vara möjlig med en 
observationsstudie, där man följer en grupp ungdomars träning och tävlande under en längre tid. 
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8 Källförteckning 
Här presenterar vi en förteckning av den litteratur vi har haft till vår hjälp under vårt arbete 
med uppsatsen. Först presenteras litteraturförteckningen och den följs sedan av den elektroniska 
information som vi refererat till i vår uppsats.  
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      BILAGA 1 
 
Hej! 

 
Vi är två studenter som går sista terminen på Socialhögskolan i Stockholm. Vi ska i vårt 
examensarbete, göra en undersökning om hur ungdomar i åldern 13 -16 år ser på 
föräldraengagemang inom idrotten. Därför har Du nu i din hand ett enkätformulär med 39 frågor 
som handlar om ditt idrottsutövande. Vi skulle bli väldigt glada och tacksamma om Du vill hjälpa 
oss med vår undersökning genom att svara på frågorna. Du sätter kryss för det svarsalternativ 
som du tycker stämmer bäst för dig. Tänk på att det inte finns några rätt och fel, det är bara Du 
som kan bedöma hur Du ska svara. 
 
Vi vill poängtera att alla svar kommer att behandlas helt anonymt. Dina svar kommer inte att 
kunna spåras till Dig överhuvudtaget. Vi ber Dig därför att svara så ärligt och uppriktigt som 
möjligt samt fylla i enkäten självständigt. Vi önskar alltså att du inte tar hjälp av någon annan 
(kompisar eller föräldrar) när du besvarar frågorna, utan att Du försöker så gott det går att svara 
på frågorna själv. Du är dock alltid välkommen att höra av dig till någon av oss, om du känner 
dig osäker.  

 
När du är klar så lägger du enkätformuläret i det bifogade kuvertet och klistrar igen. Kuvertet 
lämnar du på nästa träning till din tränare/ledare. Kom ihåg att ingen någonsin kommer att få veta 
vad just Du har svarat och kom ihåg att Din medverkan är frivillig men viktig. 
 
 

Lycka till och TACK för att Du ställer upp. 
 
 

 
Lotta Bergnér-Blanck  &   Rauni Wiberg Lundin 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
XXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXX 



      BILAGA 2 
Till förälder / målsman! 
 
Vi är två studenter som läser sjunde terminen på Socialhögskolan i Stockholm och vi arbetar 
nu med vårt examensarbete. En studie om hur ungdomar i åldern 13 - 16 år ser på sitt eget 
idrottande samt hur de upplever föräldrars engagemang inom idrotten. För vår studie är vi 
intresserade av att komma i kontakt med ungdomar som är aktiva inom idrotterna fotboll, 
innebandy och handboll. Ungdomarnas uppgift blir att fylla i ett enkätformulär med 39 
frågor. Den beräknade tiden för att besvara hela enkäten uppgår till cirka 10 minuter.  
 
Materialet kommer att behandlas enligt gängse sekretessregler. Det innebär att 
svarsformulären är anonyma så att inga svar på något sätt kan kopplas ihop med vad Ditt barn 
har svarat. Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och man kan när som helst välja att 
avbryta deltagandet. Läs gärna igenom enkäten för att bekanta dig med de frågor som vi 
ställer till ungdomarna. Sedan är dock viktigt att ungdomarna svarar själva eftersom det är 
deras personliga åsikter vi är intresserade av i den här undersökningen.  
 
Vi tar endast emot kuvert där det medföljer ett samtycke från förälder/målsman. Om Du som 
förälder/målsman godkänner att Ditt barn besvarar enkäten önskar vi en underskrift här nedan. 
När enkäten är besvarad ska den läggas i kuvertet som sedan försluts. Talongen ska lämnas 
tillsammans med kuvertet men inte läggas i det, detta för att vi inte skall kunna se vilket svar 
som hör ihop med Din underskrift. Kuverten blandas med andra inkomna kuvert innan svaren 
läses. Detta förfarande är för att säkerställa sekretessen. 
 
Kuvertet med den ifyllda enkäten och talongen med underskrift lämnas till  
 
__________________________________på nästa träning, den____________. 
 
Har ni frågor om vår undersökning är ni välkomna att kontakta oss via e-post  
 
xxxxxxx eller xxxxxxx 
 
Tack på förhand.  
 
Vänligen  
 
Lotta Bergnér-Blanck & Rauni Wiberg Lundin 
 
 
 
 
Jag samtycker till att mitt barn besvarar enkäten. 
 
 
 
_________              ___________________________________________________________                         
Datum            Underskrift                                
    



       BILAGA 3 
1. Jag är en  � �     
   kille tjej 
 
2. Jag är född 19______ 

 
3. Inom min förening tränar jag (här svarar du idrotten varifrån du tog emot enkätformuläret)  
  

�  �     �  
Fotboll        Handboll      Innebandy 
 

Följande frågor rör endast den idrott du fyllt i här ovan. 
 

4. Hur många år har Du utövat idrotten? 

�          Mindre än 1 år                            
�          1 till 2 år                    
�          2 till 3 år          
�          3 till 5 år                       
�          6 år eller mer       

              
 

5. Varför började Du med just den idrotten? 

�          Jag ville det 
�          Mina kompisar var med 
�          Mina föräldrar ville det 

�          Annan orsak. Vad? _______________________________________________________________ 
 
 

6. Hur många gånger i veckan tränar Du denna idrott? (observera inte matchspel , utan bara träning) 

�          1 gång per vecka          
�          2 till 3 gånger per vecka              
�          4 till 5 gånger per vecka          

�          Fler än 5 gånger per vecka 
 
 

7. Tycker Du att Du tränar lagom mycket per vecka? 

�          Ja, jag är nöjd 
�          Nej, jag tränar alldeles för många gånger per vecka  
�          Nej, jag tränar alldeles för få gånger per vecka  

 
 

8. Får Du träna så ofta Du vill för dina föräldrar? 
 

Ja, alltid.          Ja, nästan jämt.                  Nej. 

a) Mamma �      �            �  
b) Pappa � �         �        

 
Om Du har svarat nej, vad tror du att det beror på?  
 
______________________________________________________________________________________ 



 
9. Hur tar Du dig till och från träningen? 

�          Jag går eller cyklar  

�          Jag får skjuts av någon av mina föräldrar             
�          Jag får skjuts av annan vuxen    
�          Jag åker kommunalt (tåg/buss)    
 

 
10. Brukar din/dina föräldrar följa med och titta på när Du tränar? 
 

Ja, ofta. Ja, ibland. Ja, men sällan.      Nej, aldrig. 

a) Mamma �      �  �  � 
b) Pappa � � � �  

 
Om Du svarat ja på ovanstående fråga,  varför tror Du att din mamma och pappa följer med när du tränar. 
 

För att jag vill det.       För att se hur det går                För att skjutsa mig  
                                      för mig                                                        

a) Mamma  �       �   �  
� Annan orsak. Vad? __________________________________________________ 
 

b) Pappa �       �   �  
� Annan orsak. Vad? __________________________________________________ 

 
 

11. Tänk dig att det är träning en eftermiddag men Du har ingen lust att gå på den (du är inte sjuk). Hur skulle 
dina föräldrar reagera då?  

Mamma Pappa 

Tvinga iväg mig till träningen    �  �  
Försöka övertala mig att gå på träningen, men inte tvinga mig �  �  
Säga till mig att jag bör gå på träningen, men inte övertala mig �  �  
Fråga varför jag inte vill gå, men inte göra något annat  �  �  
Skulle inte bry sig om jag gick eller inte   �  � 

  
 

12. Hur många gånger i månaden spelar Du match i ovannämnda idrott?  

�          1 gång per månad           
�          2 till 3 gånger per månad              
�          4 till 5 gånger per månad          
�          Fler än 5 gånger per månad 
 
 

13. Tycker Du att Du spelar lagom många matcher per månad? 

�          Ja, jag är nöjd 

�          Nej, jag spelar alldeles för många matcher per månad  

�          Nej, jag spelar alldeles för få matcher per månad  



 
14. Brukar din/dina föräldrar följa med och titta på när Du spelar match? 
 

Ja, ofta          Ja, ibland.                Ja, men sällan                 Nej, aldrig. 

a) Mamma �      �    �            � 
b) Pappa � �   �         �  

 
 

Om Du svarat ja på ovanstående fråga, varför tror Du att din mamma och pappa följer med när du spelar 
match. 

För att jag vill det.       För att se hur det går                För att skjutsa mig  
                                      för mig                                                        

a) Mamma  �       �   �  
� Annan orsak. Vad? __________________________________________________ 
 

b) Pappa �       �   �  
� Annan orsak. Vad? __________________________________________________ 

 
 

15.  När din/dina föräldrar tittar på när Du tränar och tävlar, vad tycker Du om det? 
 

Jag tycker att det är bra.       Det vore bättre om  Det gör inget 
  hon/han inte var där att hon/han är där  

a)  Mamma �                    �     �  
b)  Pappa �                �     � 

 
 

16. Händer det att det känns jobbigt eller svårt att din/dina föräldrar är med och tittar på dig under en träning eller 
match? 

Ja, ofta          Ja, ibland.                Ja, men sällan                 Nej, aldrig. 

a) Mamma �      �    �            � 
b) Pappa � �   �         �  

 
 

17. Var känner du dig mest uppskattad? Rangordna följande alternativ mellan 1 -4, då 1 är den plats där du 
känner mest uppskattning, 2 näst mest uppskattning osv. 

___ Hemma med familjen 

___  I skolan med elever och lärare 
___  Inom idrotten med kompisar, tränare och ledare 

___  I en annan miljö. Vilken _____________________________________________________________ 
 
 

18. Hur viktigt är det för följande personer att det går bra, för dig och ditt lag, på en match? 
 

Mycket viktigt                   Ganska viktigt                  Inte särskilt viktigt                 Inte viktigt alls     

a) Du själv �        �              �                       � 
b) Dina lagkamrater �        �              �                       � 
c) Din/dina tränare �        �              �                       � 
d) Lagets åskådare �        �              �                       � 
(föräldrar, syskon, vänner) 



 
19. Tycker Du att det är okej att fuska i idrottssammanhang? 

�  Nej, aldrig 

�  Ja, i vissa situationer 

�  Ja, i allmänhet 
Om Du har svarat ja. I vilka situationer tycker du att det okej?  
 
______________________________________________________________________________________ 
 

20. Vilka av följande personer anser du är viktiga för dig i ditt idrottsutövande. Rangordna från 1 - 4, 
där 1 har störst betydelse, 2 näst störst betydelse osv. 
___  Förälder 

___  Tränare /ledare 

___  Kompisar  

___  Annan person. Vem? _______________________________________________________________ 
 

 
21. Får de mest framgångsrika spelarna i Ditt lag mer matchtid? 

�  Ja, ofta 

�  Ja, ibland 

�  Ja, men sällan  

�  Nej, alla får spela lika mycket 
 

Om Du har svarat ja, vad tycker du om att vissa får spela mer än andra? 

�  Det är självklart att ”de bästa” ska spela mer 

�  Det är ganska bra att ”de bästa” får spela mer 

�  Ibland tycker jag att det är orättvist att ”de bästa” får spela mer 
�  Jag tycker alltid att det är oacceptabelt 
 
 

22. Hur tror Du att följande personer ser på betydelsen av att spela match? (endast ett svarsalternativ per delfråga). 
 

Att man deltar       Att man har roligt      Att man gör sitt bästa          ”Vinna eller försvinna”           Vet ej 
      a) Din mamma? � �   �            �                     �      
       b)  Din pappa? � �   �            �                     �      

c) Din/dina tränare? � �   �            �                     �      
       d) Dina lagkamrater? � �   �            �                     �     

e) Du själv? � �   �            �                     � 

      
 

23. Ställer din/dina föräldrar upp för Dig i ditt idrottande?  
 

                     Ja, som tränare / ledare           Ja, skjutsar / hämtar           Ja, hejar och hjälper till           Nej 
a) Mamma     �                              �             �                          � 
b) Pappa        �                              �             �                          � 
 



 
24. Hur vill Du helst att din/dina föräldrar ska engagera sig i din idrott? (Kryssa i fler alternativ om du önskar) 

�  Tränare/ledare  

�  ”Hejaklacksledare”  

�  Lotteri- och cafeteriaförsäljning. 

�  Skjutsar till/från match 

�  ”Materialare” - Ansvarig för att utrustningen är hel och ren.  

�  Mentalt stöd - Finnas tillhands för att ”peppa” / trösta vid behov 

� Annat____________________________________________________________________________ 
 
 

25. Hur ser Du på din/dina föräldrars engagemang i din idrott? 

�  Jag vill att de ska engagera sig mer 

�  Jag tycker att de engagerar sig tillräckligt 

�  Jag vill att de ska engagera sig något mindre 
�  Jag vill inte att de ska engagera sig alls 

�  Vet ej 
 

 
26. Du har spelat en match och det har gått dåligt, du har kanske inte presterat det bästa du kan. Hur reagerar följande 

personer på din prestation direkt efter matchen? 
 

Skulle bli arg / ledsen          Skulle kanske bli           Skulle inte reagera          Skulle ”peppa”          Vet ej  
och visa det.                        arg/ledsen, men        på något särskilt sätt.      och uppmuntra          
                                            inte visa det på                                  till att gå vidare 
                                            något särskilt sätt 

a) Din mamma? �      �          �                �             � 

b) Din pappa? �      �          �                �             � 

c) Din/dina tränare?      �      �          �                �             �       

       d) Dina lagkamrater? �      �          �                �             � 
 
 

27. Händer det att dina och / eller andras föräldrar överreagerar (exempelvis skäller) på ett negativt sätt när Du eller någon 
annan inte når upp till ”normal” prestation under en match? 

 
Ja, ofta          Ja, ibland.                Ja, men sällan                 Nej, aldrig. 

a) Din mamma �      �    �            � 
b) Din pappa � �   �         �  
c) Andra föräldrar �      �    �            � 
 
 

28. Hur skulle Du reagera om du inte ansågs tillräckligt bra och inte fick spela en match? 

�  Jag skulle acceptera beslutet, eftersom bara ”de bästa” bör spela match 

�  Jag skulle tycka att det var tråkigt och orättvist, men acceptera beslutet  
� Jag skulle inte bry mig. Det spelar mig ingen roll om jag får spela eller inte 
�  Jag skulle bli ledsen och förbannad och säga ifrån 

�  Annat. Vad?_______________________________________________________________________ 



 
 

 
29. Hur bedömer Du din/dina idrottsledares betydelse för dig i och utanför idrotten? 

�  Den/de är bara viktiga för att jag och mina lagkamrater ska kunna utöva vår idrott - Internidrottslig betydelse 

�  Den/de är betydelsefulla för mig även utanför idrotten. En vuxen förebild som jag skulle kunna anförtro 
mig till - Externidrottslig betydelse 

�  Jag bryr mig inte speciellt mycket om min/mina ledare. Det ”kvittar” vem/vilka det är. 
 

 
30. Hur skulle Du vilja beskriva din relation med följande personer?  
           

                 Mycket negativ          Ganska negativ           Varken eller          Ganska positiv            Mycket positiv 

a) Dina tränare/ledare        �                 �         �            �               � 

b) Dina lagkamrater         �                 �         �            �               � 
 
 

31. Hur stor betydelse har idrotten i ditt liv? 

�  Mycket stor betydelse 

�  Ganska stor betydelse 
�  Varken stor eller liten betydelse  
� Ganska liten betydelse 

�  Mycket liten eller ingen betydelse alls 
 
 

32. Varför idrottar Du? (max två alternativ) 

�          För att vara med mina kompisar.   �          För att jag vill vara aktiv på fritiden.       
�          För att ha roligt.       �          För att lära mig ta ansvar.     
�          För att bli bättre i min idrottsgren.      �          För att få spela match.                     
�          För att öka mitt självförtroende (genom vinster).  �          För att lära mig handskas med motgångar.    

 �          Annan orsak. Nämligen att ____________________________________________________________ 
 

 
33. Hur viktigt är det att vara bland ”de bästa” i laget? 

�         Mycket viktigt           
�         Ganska viktigt          

�         Varken eller             
�         Inte viktigt             
 
 
 

34. Hur ser Du på din egen prestationsnivå? 

�  Jag är ”bäst” i laget  

�  Jag tillhör de ”allra bästa” i laget 

�  Jag tillhör de ”medel bra” spelarna i laget 

�  Jag tillhör de ”sämre” i laget 
 
 
 



 
35. Du har spelat en match och det har gått bra. Hur reagerar följande personer: 
 

Skulle bli glad                      Skulle kanske bli glad, men           Skulle inte reagera på          
och visa det.                        inte visa det på något särskilt sätt                    något särskilt sätt.                                      

a) Din mamma? �         �                                   �                 
b) Din pappa? �         �                                   �                 
c) Din/dina tränare?      �         �                                   �       

       d) Dina lagkamrater? �         �                                   � 
  

36. Idrottsrörelsen har mål för hur deras verksamhet ska styras och vad idrott är och ska vara för människan. Vad är idrott 
för dig? 

Stämmer precis     Stämmer ganska         Varken eller           Stämmer inte alls   
     väl     

a) ”Bara” en fysisk aktivitet     �    �       �           �  
b)  Att få utlopp för glädje �    �       �           �       

c) Att få utlopp för spänning/utmaning �    �       �           �       

d) Gemenskap     �    �       �           �     

e) Delaktighet   �    �       �           �         

f)  Fostran  �    �       �           �   

g) Rent spel   �    �       �           � 

h) Att prestera goda resultat   �    �       �           �   
 
 

37. Vilket är Ditt mål med idrotten? 

�  Att bli en internationell toppidrottare 

�  Att så småningom tillhöra ”de allra bästa” i Sverige 
�  Att så småningom tillhöra ”de bästa” i regionen  
�  Att så småningom tillhöra ”de bästa” på orten 
� Att tillhöra ”de bästa” i träningsgruppen/laget 
�  Att ha roligt 

�  Att få vara med mina vänner 

�  Jag har inget specifikt mål med min idrott 
 
 

38. Tror du att Dina mål stämmer överens med vad Dina föräldrar tänker om ditt idrottsutövande? 

�     Ja, väldigt väl  

�     Ja, ganska väl         
� Ja, delvis   
� Nej, inte alls.     
 
Om Du har svarat nej. Vad tror du att de tycker är viktigt?  
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 



39. Hur viktiga tycker Du att följande påståenden är för ditt idrottsutövande? 
 

Mycket viktigt          Ganska viktigt           Inte särskilt viktigt       Inte viktigt alls      
a) Att träffa kompisar      �    �       �           �  
b) Att vinna  �    �       �           �       

c) Att tävla         �    �       �           �       

d) Att träna             �    �       �           �            

e) Att få bra kondition   �    �       �           �         

f) Att lära mig nya saker  �    �       �           �   

g) Att ha kul   �    �       �           � 

h) Att uppleva gemenskap   �    �       �           �   

i) Att alltid spela med ”det bästa” laget    �    �       �           �  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETT STORT TACK FÖR DIN 
MEDVERKAN! 


