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Abstract 

Lately both scientists and news reports have indicated increased concerns that parent-specta-

tor behavior at youth sport events may be problematic. The overall purpose of this study was 

therefore to examine what behaviors adult spectators show during 10-12 years old girls par-

ticipation within the sports football and equestrian. Data for the study was assembled by the 

writers in form of on site, non-participating observations. A total of four observations took 

place, two within each sport, during which the adult spectators behaviors was noted and stud-

ied in relations to norms and environmental effects. Results indicate that regardless of the dif-

ferent characters of the sports there are no significant differences in shown behavior. Most 

adult spectators exhibit behaviors which in relation to the study's theory is to be considered 

appropriate for the girl’s sport participation. Some exceptions were observed, adult spectators 

that exhibited behaviors less appropriate for the girl’s sport environment, but the amount in 

which these behaviors were shown is not on its own enough to be considered alarming.  
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Förord  

Denna studie är en kandidatuppsats, skriven vid Linnéuniversitetet i Växjö under våren år 

2017. Det har varit ett intressant, lärorikt och givande arbete. Vårt stora intresse för barn- och 
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jande uppsats. För att genomföra vår uppsats har vi varit beroende av andra personer, vilka vi 

vill uttrycka vår tacksamhet till. 
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Allra sist vill vi rikta ett stort tack till den öppenhet som finns i Sverige för att allmänheten 

skall kunna ta del av och kunna gå på idrottsevenemang runt om i landet.  
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1 Inledning 

Det första kapitlet ges en introduktion till studiens berörda område som leder ned till studiens 

syfte och frågeställningar.  

 

När barn idrottar finns det ofta många vuxna individer närvarande till exempel föräldrar, åskå-

dare eller ledare. Vuxna har oftast en stor och betydande roll i barns idrottsupplevelser som 

kan avspeglas i relationerna mellan närvarande vuxna och idrottande barn (Eliasson 2009). 

Barn uppskattar enligt Eliasson (2009) vuxnas, framförallt föräldrars, engagemang, involve-

ring och entusiasm. Detta trots att vissa barn upplever föräldrars involvering som missriktad, 

vilket kan skapa en problematik kring föräldrars förväntningar och krav på barnen (Eliasson 

2009; Karp 2004). 

 

Idrottsmiljön är en social miljö där barn, ledare och åskådare tar intryck av varandra och om-

givningen. Intrycken genererar i ett beteendemönster som sker i ljuset av att individer handlar 

i förhållande till vad andra gör, tillåter eller uppmuntrar och aktiveras i en social kontext (Eli-

asson 2009). Gustafsson (2012), Eliasson (2009) och Karp (2004) har betonat att föräldrars 

stora inflytande och engagemang i barns idrottande skapar både en positiv och negativ idrotts-

miljö.  

 

På senare tid har föräldrars inflytande i barnidrotten blivit allt mer uppmärksammat i sociala 

medier. Exempelvis har Sveriges Television uppmärksammat idrottsföräldrar och skapat en 

hashtag (#föräldrapress) och diskuterar för- och nackdelar angående föräldrars involvering i 

barnidrotten (Aktuellt 2017). Forskning om föräldrar inom barnidrott har särskilt riktats mot 

att föräldrar får uttala sig fritt vid och angående barnens idrottande. Ett mindre forskningsin-

slag är hur de vuxna agerar och uppför sig inom barnidrotten som åskådare.  

1.1 Problemområde 

Riksidrottsförbundet (2009) antyder att barnidrott är den idrott som bedrivs till och med tolv 

års ålder och definieras som fysisk aktivitet som utförs för att kunna ha roligt och för barnets 

välmående. De riktlinjer som Riksidrottsförbundet (2009) har satt för den organiserade 

barnidrotten i Sverige finns formulerad i styrdokumentet Idrotten vill, där idrott för barn skall 

vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna förutsättningar.  
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Peterson (2008) antyder att idrottsrörelsen och svenska staten är överens om att styrdokumen-

tet Idrotten vill anses vara en lämplig syn för hur barn- och ungdomsidrotten skall utformas 

och bedrivas i Sverige. Forskning nationellt och internationellt visar att barnidrotten har svårt 

att leva upp till en så kallad ”god barnidrott” såsom Idrotten vill beskriver. Istället har barnid-

rotten formats till en allt mer seriös, mindre lekfull och vuxendominerad verksamhet (Elias-

son 2009). De vuxna behövs för att barnidrotten skall kunna bedrivas med uppgifter som till 

exempel ledare, föräldrar, åskådare eller drivkraftiga individer som vill engagera sig, även om 

det stundtals leder till konflikt mellan de vuxna och idrottande barn.  

 

I en tidigare studie av Harnesk, Johansson och Petterson (2016) undersöktes hur vuxna åskå-

dare agerade vid 9–11 åriga pojkars idrottande, utifrån en analys av Fallbys (2015) kategorise-

ring av idrottsföräldrar. Det som framgick var att de flesta vuxna åskådare visade lämpliga be-

teenden i samband med pojkarnas idrottande. En del negativa eller olämpliga beteenden före-

kom i minimal utsträckning, vilket inte störde pojkarna i deras idrottande eller skapade en ne-

gativ idrottsmiljö. Ett lämpligt beteende och skapandet av en trivsam idrottsmiljö är en del av 

det som Riksidrottsförbundet (2009) vill framhålla betydelsen av i Idrotten vill och som ver-

kade framhållas i pojkarnas idrottsmiljö av åskådarna (Harnesk, Johansson & Petterson 2016). 

 

Många vuxna åskådare i studien föll under Fallbys (2015) föräldrakategori stödjande som bi-

drog till en positiv idrottsupplevelse för pojkarna, där beröm och peppande var ett återkom-

mande beteende. Positiva uttryck som ”Kämpa” och ”Kom igen” förekom med målet att 

stärka de spelande pojkarna, vilket genererade i en trivsam miljö och en gemenskap för alla 

inblandade i idrottsmiljön (Harnesk, Johansson & Petterson 2016).  

1.1.1 Föräldrapress 

De flesta barn och ungdomar känner ett positivt stöd från sina föräldrar som ger energi och 

bra feedback, medan nästan en femtedel känner sig pressade att prestera bra i sin idrott från 

sina föräldrar (Augustsson 2007). Robinsson (1991) påpekar att barn kan känna av pressen 

från föräldrarna oavsett om föräldrarnas pressande handlingar är medvetna eller omedvetna. 

En anledning till föräldrars pressande handlingar kan vara att föräldern bidrar ekonomiskt och 

känner att denne har rätt att vara involverad i barnets idrottande på grund av den ekonomiska 

insatsen (Aktuellt 2017).  
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På senare tid, i bland annat sociala medier, har allt fler idrottsföräldrar som uppfört sig på ett 

olämpligt sätt inom barnidrotten uppmärksammats. Det handlar om allt ifrån kränkningar till 

prestationskrav på barnen. Det har lett till att föreningar valt att sätta upp regler för hur vuxna 

åskådare skall uppföra sig i samband med barns idrottande inom respektive förening (Lundh 

Liljegren 2017; Aktuellt 2017).  

 

I ett avsnitt från TV-programmet Idrottens himmel och helvete (2014) beskrivs det att ingen 

annanstans är det mer accepterat för föräldrar att släppa loss sina känslor med/åt barnen som 

på idrottsplatsen. Både positiva och kanske rent av pinsamma och /eller ”idiotiska” beteenden, 

exempelvis verbala eller ickeverbala uttryck, kan få konsekvenser för barnen. I avsnittet besk-

rivs det att var tredje förälder har sett en annan förälder uttrycka sig negativt i samband med 

dess barns idrottande. Däremot beskrivs eller berättas inte om någon åtgärd åtagits för att mi-

nimera sådana uttryck. Den före detta elitfotbollsspelaren Klas Ingesson berättar i avsnittet att 

han anser att ”arga” föräldrar blir mer pressande föräldrar på grund av att de själva inte lyck-

ats inom idrott, som kan leda till att det mer är föräldern som spelar än barnet (Idrottens him-

mel och helvete 2014).  

 

Gustafsson berättade den åttonde oktober i den inspelade föreläsningen UR Samtiden- Idrott 

hela livet 2012 om barn, föräldrar, idrott och tävling (UR Samtiden 2012). Han berättade att 

barn, främst flickor, tycker det är viktigt med föräldraengagemang och att föräldrars engage-

mang behövs för att kunna ta tillvara barns idrottande. Gustafsson påtalade att ”Föräldrar som 

ger stöd utan press, värderar insats framför att vinna och uppmuntrar processen snarare än re-

sultatmål, får barn som kommer tycka om sitt idrottande. ”. Vidare berättade Gustafsson att 

han i sitt avhandlingsarbete frågat unga idrottande vad de har för råd till föräldrar gällande hur 

de helst ska uppföra sig. Det framkom att föräldrar bör vara stöttande utan press, ha tillåtande 

attityd (inte pusha) och låta barnen få vara med och bestämma i idrottsprocessen (UR Samti-

den 2012).  
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2 Studiens fokus 

I följande kapitel presenteras studien syfte och dess frågeställningar. Syftet och frågeställ-

ningarna följs upp av studiens avgränsning.  

 

2.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka beteenden som vuxna åskådare uppvisar inom 10–

12 åriga flickors idrottande. Vidare analyseras vuxna åskådares beteenden utifrån (1) omgiv-

ningens påverkan och (2) normer och värderingar. 

 

För att uppnå studiens syfte har fyra frågeställningar tagits fram. Frågeställningarna lyder en-

ligt följande:  

• Vad uppvisar vuxna åskådare för beteenden inom idrotterna fotboll respektive 

ridsport? 

• Hur skiljer sig vuxna åskådares beteenden åt i fotboll respektive ridsport? 

• Vad är det i omgivningen som påverkar åskådarnas beteenden? 

• Vilka gruppnormer och värderingar går att urskilja hos åskådarna?  

2.2 Avgränsning 

Studien berör ett brett område och kommer därför att avgränsas, för att kvalitén ska bli den 

bästa möjliga utifrån studiens tidsrymd och syfte. Avgränsningen innefattar att studien foku-

serar och inriktas på vuxna åskådare. Vidare kommer vuxna åskådare studeras vid 10–12 

åriga flickors idrottande inom idrotterna fotboll och ridsport.  

 

Valet att studera vuxna åskådare vid just flickors idrottande föll efter tillgänglighet med viss 

betoning på att ridsporten, på barn- och ungdomsnivå, domineras av flickor. Att inte studera 

pojkars idrottande eller både pojk-och flickidrott har enligt studiens syfte ingen större rele-

vans. Pojkars och flickors idrottande kan skilja sig åt idrottsmässigt i till exempel fysik och 

prestationskrav (Eliasson 2009) men inget antyder att det finns skillnader angående vuxna 

åskådare. Unogård (2012) påpekar att pojkar och flickor inte är på två olika sätt, av sakens 

natur.  
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Flickornas ålder valdes ut, efter vad Fransson (2006) och Riksidrottsförbundet (2009) benäm-

ner som slutet av den ålder där barn utövar det som kallas barnidrott. Det är även i den ålder 

som barn ser idrott som lek, spel och glädje (Eliasson 2009). Studien utgår från att flickorna 

är födda år 2005–2007 men en viss reservation finns. Flickorna kan vara något äldre eller 

yngre inom de valda idrotterna. Exempelvis som dispens eller falla in under den åldersspann 

som finns för de mindre ponnyklasserna, något som inte går att avgöra utifrån studiens valda 

metod. 

 

  



 

11 

 

3 Litteratur och forskning 

I detta kapitel presenteras genomgången av relevant litteratur utifrån det berörda området. 

Det presenteras med inslag av tidigare forskning inom föräldrars engagemang och involve-

ring i barns idrottande.  

 

3.1 Nationellt 

Idrotten kan ses som en socialisationsfaktor, ett sätt för barn att formas i sociala sammanhang. 

Socialisationsfaktorer är något som Eliasson (2009) diskuterar i relation till Parsons teori an-

gående bland annat relationer mellan barn, vuxna och idrott. Eliasson (2009) antyder att det är 

kopplat till hur individer anpassar sig efter rådande sociala normer. Idrottsmiljön kan ses som 

en social miljö där individer tar intryck från varandra och omgivningen, som i sin tur kan på-

verka deras beteendemönster. Det har sin grund i hur den enskilde individen tänker och hand-

lar i förhållande till den övriga gruppen, vad som tillåts eller uppmuntras och hur det aktiveras 

i en social kontext (Eliasson 2009). 

 

Föräldrar som engagerar sig i barns idrottande är viktiga, de bidrar till stöd, lägger ner tid och 

nödvändiga resurser som gynnar föreningen, idrotten och inte bara barnen. Patriksson och 

Wagnsson (2004) beskriver att föräldrar är engagerade genom att skjutsa till träningar och 

matcher och stöttar barnen idrottsligt i genomsnitt tre och en halv timme i veckan. Samtidigt 

finns det föräldrar som engagerar sig mer eller mindre än tre och en halv timme. Föräldrars 

engagemang kan enligt Augustsson (2007) upplevas positivt av barnen men kan också upp-

fattas som negativt laddat, vilket kan resultera i en sorts press. Vidare beskriver Augustsson 

(2007) att så många som en femtedel av barnen i hans studie upplever en negativ press, inom 

idrotterna simning, ridning, tennis och golf (Augustsson 2007). 

 

Zäll (1984) diskuterar i boken Visst platsar du… om överambitiösa föräldrar. Föräldrar som 

var mycket intresserade i barnens idrottande ledde till att de stundtals pressade sina barn. Uti-

från det ställde Zäll (1984) frågan om det som skedde i Sverige var kopplat till idrottens ut-

veckling och redovisade ett översatt citat från Youth Sport Guide for Coaches and Parents. 

Samuelsson (2009) menar att det Zäll vill påpeka med citatet handlar om vilka uttryck vuxnas 

engagemang bör ta för att stödja barns entusiasm. Citatet lyder: 
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Rättighet att delta i idrott oavsett grad och skicklighet 

Rättighet att delta på en nivå som är jämförbar med barnets utvecklingsnivå 

Rättighet till kvalificerat ledarskap 

Rättighet att delta under säkra och hälsobefrämjande former 

Rättighet för varje barn att ta del i ledarskapet och beslutsfattandet beträffande det egna id-

rottsutövandet 

Rättighet att delta i idrott som ett barn och inte som en vuxen 

Rättighet till riktiga förberedelser inom respektive idrott 

Rättighet till lika möjligheter i strävan efter att lyckas 

Rättighet att bli värdigt behandlade av alla inblandade 

Rättighet att ha roligt inom idrott 

                                                             (Zäll 1984, s. 3)  

 

Samuelsson (2009) förespråkar att anhöriga, framförallt föräldrar, har tydliga uppfattningar 

om vilka egenskaper en tränare skall ha, men också hur andra föräldrar skall uppföra sig. För-

äldrar betonar främst att direkt olämpliga beteenden hos andra föräldrar och tränare inte skall 

förekomma i barns idrottande. Barnen skall få idrotta utifrån sina förutsättningar och få vara 

en central del i idrottsmiljön, vilket inte alla föräldrar eftersträvar. Föräldrar som inte efter-

strävar att barnens idrottsmiljö är skapad för barn kan uppvisa direkt olämpliga beteenden 

som inte är anpassade till barnens idrottande. Ett sådant direkt olämpligt beteende beskriver 

Samuelsson (2009) enligt följande: 

 

Det är några pappor i publiken som beter sig och skriker som om dom sitter hemma och ser 

en fotbollsmatch på TV. ”men slååå iiin bollen för helvets djälvar!!!” … ”Men GUUUUD, 

passa åt höger då!!!” 

(Samuelsson, 2009 s. 3) 

 

Det resultat som Samuelsson (2009) presenterar i sin studie förespråkar det som Fundberg 

(2003) också betonar att anhörigas engagemang till största delen består av givande. Det vill 

säga är stödjande och uppmuntrande till barnens idrottande. Inslag av anhöriga som ställde 
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krav, bestraffande och i undantag gav hånfulla tillrop, uttrycker Samuelsson (2009) strider 

mot social- och inlärnings-psykologisk forskning. Av det poängterar Samuelsson (2009) bety-

delsen av utbildningsinsatser angående värdegrund samt vett och etikett för idrottsföräldrar. 

Fallby betonar detsamma i ett TV-inslag från Aktuellt (2017) enligt: ”Föräldrar skall vara 

stödjande men inte styrande” och påpekar även han vikten av utbildningsinsatser till idrotts-

föräldrar. 

3.2 Internationellt  

Omli, LaVoi och Weise-Bjornstal (2008) samt Fredericks och Eccles (2005) förefaller vara 

bland några av dem som effektivt studerat ämnet ”barnidrott och föräldrar” internationellt, om 

än från olika teman och infallsvinklar än den forskning som genomförts i Sverige. 

 

Det finns ett växande underlag av forskning som visar att socialisationsaktiviteter företagna 

av föräldrar inte enbart får påverkan på barns första kontakt med idrott, utan påverkar barns 

framtida val av idrott (Fredericks & Eccles 2005; Coakley 2006). Forskning visar att många 

föräldrar har kommit att betrakta barns deltagande i idrott som en nyckelkomponent till barns 

allmänna socialisation (Coakley 2006) och använder idrotten som ett sätt att skola in barnen i 

det sociala samhället. Anledningarna till varför föräldrar använder idrotten som socialisations-

faktor varierar. Målet är ofta att skapa en miljö som tillåter barnet att utveckla och samla erfa-

renheter samt kompetenser som stödjer en hälsosam, självstyrd och ansvarstagande livsstil 

(Hutchinson, Baldwin & Caldwell 2003).  

  

Alfermann, Würth och Lee (2001) visar i sin forskning att stödet från föräldrar spelar en vik-

tig roll för om barnet kommer fortsätta idrotta eller inte. Idrottsmiljön skiljer sig ifrån till ex-

empel skolmiljön eftersom föräldrar får på plats och direkt i idrottsmiljön kan förmedla feed-

back till de idrottande barnen. Barnen blir påverkade och kan känna sig nöjda eller missnöjda 

med sin insats beroende på om feedbacken var positiv eller negativ (Brustad, Babkes & Smith 

2001).  

 

Lauer, Gould, Roman och Pierce (2010) nämner att föräldrars engagemang inte är något kons-

tigt utan de vill vara med i barnens utveckling. De vill dela glädje vid vinst, sorg vid förlust 

och samtidigt lära känna och umgås med andra föräldrar eller åskådare (se även Gould, Dif-

fenbach & Moffett (2002)).    
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Beteenden som uppvisas av vuxna i samband med barns idrottande är inte alltid de som bar-

nen föredrar. Studier av bland annat Omli, LaVoi och Weise-Bjornstal (2008) samt Stein och 

Raedeke (1999) visar på att det finns en problematik med föräldrars engagemang och inbland-

ning i barnens idrottande. Aktiviteter såsom inköp av utrustning, närvaro på träningar och till-

handahållande av transport är oftast positivt tolkat av barnen (Stein & Raedeke 1999), vilket 

inte alltid är fallet. En del barn upplever att engagemanget från föräldrarna övergår till en 

press när föräldrarna är mycket involverade, som barnen inte är bekväma med (Omli & 

Weise-Bjornstal 2011). En del av förklaringen till varför föräldrars engagemang kan leda till 

olämpliga beteenden anses bero på det emotionella band som finns mellan föräldrar och deras 

barn något som Omli, LaVoi och Weise -Bjornstal påpekar (2008).  

3.3 Den litterära genomgångens bidrag till studien 

Mycket av den litteratur som ovan beskrivs handlar om idrottsföräldrar och vad dem gör inom 

barnidrotten. Både nationell och internationell forskning är framtagen ur bland annat ett peda-

gogisk och socialistiskt perspektiv. Mycket av denna forskning och litterära genomgång tar 

enbart upp att det kan finnas ett problem med idrottsföräldrar medan näst intill ingen tar upp 

ämnet vuxna åskådare i samband med barns idrottande, detta med koppling till beteendemöns-

ter.  

 

Med denna studie hoppas det att kunna ge en inblick i hur vuxna åskådare uppför sig och vilka 

beteenden de uppvisar. Vuxna åskådares beteenden skall i samband med normer och värde-

ringar samt omgivningens påverkan studeras i denna studie för att få en tydlig bild av vad som 

framhäver åskådarnas beteenden. Beteenden som även idrottsföräldrar med största sannolikhet 

uppvisar. Den litterära genomgången ovan har tagits fram med hjälp av till exempel intervjuer, 

enkäter, deltagande observationer eller likande metodval, något som följande studie inte kom-

mer ta avsats ifrån. Denna studie kommer ha en helt annan inriktning för att uppnå studiens 

syfte och frågeställningar. Detta för att kunna visa att det går att få fram material samt upp-

muntra till att fler likande studier genomförs för att få fram ett resultat samt uppnå likande 

syften.   
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4 Teori 

Teorierna som använts i studien presenteras i följande kapitel. De har valts ut som relevanta 

teorier för att uppnå studiens syfte och kommer att användas som verktyg till kommande ana-

lys och diskussion. 

 

4.1 Normer och värderingar  

Begreppen normer och värderingar är väldigt mångtydiga och går därför att tolka på flera 

olika sätt. De två begreppen kommer därför att användas utifrån Madsens (2006) förståelse.  

 

Madsen (2006) menar att normer och värderingar är något som finns lagrat i samhället, en 

sorts kod som individerna förväntas följa. Normer står för samhällets regler, vad som är ac-

cepterat och inte accepterat. Regler som kan ses som sociala normer och levnadsnormer, vilka 

skapas och används inom den sociala gemenskapen (Madsen 2006).  

 

Värderingar anses vara mer grundläggande och fasta än normer. Det kan också ses som en del 

av kulturen i samhället. Värderingar kan alltså anses var det som normer grundas på, samti-

digt som värderingarna främjas och uppehålls av normerna (Madsen 2006). 

4.1.1 Gruppnormer 

En grupp kan definieras som ett antal människor som samspråkar med varandra under en viss 

tid och är tillräckligt få för att varje individ ska våga kommunicera med alla i gruppen, ansikte 

mot ansikte (Svedberg 2016). De normer som finns inom gruppen är ofta underförstådda och 

som individerna skapar samt förväntas följa. Grupper agerar enligt Svedberg (2016) inte 

slumpmässigt, utan efter vissa regelbundna mönster.  

 

Gruppnormer uppträder ofta i två former; inre- och yttre normer, där de inre normerna har 

störst påverkan på gruppens beteenden. De inre sociala gruppnormerna skapar en villighet att 

uppvisa ett attityd-konsekvent beteende. Eftersom processen att tillhöra en grupp medför att 

självuppfattning, värderingar, attityder och beteenden hamnar i linje med de inre gruppnor-

merna. Det innebär att om gruppmedlemmarna har en positiv inställning till ett beteende, 

kommer beteendet stärkas när individen upplever ett stöd från gruppen. Om inget stöd ges 

från den övriga gruppen kommer individens beteende försvagas (Smith & Louis 2008). De 
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yttre normerna skapas istället av faktorer som kommer utifrån såsom omgivningen, till exem-

pel påverkas gruppen olika om omgivningen är ett kontor eller en idrottsarena. 

 

Genom att författarna i studien antar samma definition som Madsen (2006), kring begreppen 

normer och värderingar skapas en grund gällande vilket perspektiv som skall användas vid in-

samling av data. Det ger också en klar bild över vad författarna skall vara uppmärksamma på, 

som bidrar till att tillförlitligheten kring de data som inhämtats via studiens valda metod ökar 

och får betydelse för analysen av data.   

4.2 Functional Behavior Assessment 

Functional Behavior Assessment (FBA) är en metod ursprungligen framtagen för att förstå 

grunden bakom vissa beteenden hos individer med grava funktionshinder som exempelvis 

autism. Eftersom individer med grava funktionshinder inte alltid själva helt kunde förklara 

varför de uppvisade vissa opassande beteenden, utvecklades metoder och strategier för att un-

dersöka orsaken bakom varför dessa handlingar uppvisades (McIntyre 2013).  

 

Vid genomförande av en FBA används olika procedurer för att diagnostisera bakomliggande 

orsaker till beteenden som till exempel triggers, miljö eller vissa händelser för att sedan iden-

tifiera motmedel med avsikt att adressera de opassande beteendena. Med andra ord söker FBA 

bortom uppvisade beteenden och fokuserar på att identifiera biologiska-, sociala- och miljö-

faktorer som startar, uppehåller eller avslutar ett beteende. Det sker genom tillämpning av 

flera analysverktyg och ett antal steg; definition och identifiering, undersökning, observation 

och sammanställning samt framtagande av funktionsbaserad handlingsplan för förändring av 

beteendet (Logman & Borgmeier 2009).  

 

Strategierna, analysverktygen och stegen inom FBA används idag inom flera olika områden, 

bland annat för att adressera opassande beteenden hos skolungdomar (Logman & Borgmeier 

2009). Ett av FBA:s analysverktyg (se bilaga A) används för att identifiera vad i den stu-

derande individens miljö som triggar igång ett visst beteende. Genom att göra en omarbetning 

av följande analysverktyg kan en överblick ges över hur faktorer i omgivningen påverkar kon-

sekvensen av ett visst beteende. Analysverktyget kommer utgöra grunden för ett omgivnings-

schema där valda omgivningsfaktorers påverkan på ett antal förbestämda beteenden skall stu-

deras.  
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4.3 Åskådarroller 

Genom sina studier fann Hellstedt (1987) att föräldrars involvering och engagemang för bar-

nens idrottande varierar inom en ram från Over involved till Under involved. En bristande in-

volvering (Under involved) från föräldrarnas sida skapar problem eftersom barnen inte nöd-

vändigtvis får tillräckligt med stöd för att framgångsrikt delta i idrotten. På samma sätt skap-

ade en hög involvering (Over involved) i barns idrottande problem då bandet mellan barn och 

coach inte kunde utvecklas på ett optimalt sätt. Den optimala graden av engagemang och in-

volvering antyder Hellstedt (1987) finns mellan de två extremerna Over involved och Under 

involved som också tillskrivs vissa karaktärsdrag:  

 

Under involved:  

Lågt intresse för barnets idrottande, bidrar med lite eller inget emotionellt, finansiellt eller i 

annat påtagligt stöd. De summeras ihop till karaktärsdragen: 

- Not paying attention: att vara ouppmärksam eller fokuserad på annat.  

- Leaving: avvika från platsen när idrottandet äger rum. 

- Distanced: frånvarande, inte i fysisk mening, utan av distraktion.  

 

Over involved: 

Överdrivet intresse för barnets idrottande, närvarar på för många träningar, kritiserar såväl 

barn som coach samt försöker coacha och bedöma sitt egna barn efter egna åsikter. Det sum-

meras till karaktärsdragen:  

- Criticizing coach: att rikta kritik mot barnens coach.  

-Criticizing referee: kritisera domaren och/eller dennes beslut. 

- Judging: försöker att bedöma och/eller utvärdera barnens prestationer efter egna åsikter.  

 

Slutsatsen som Hellstedt (1987) kom fram till var att den optimala föräldern bör uppvisa en-

gagemang, vara konsekvent men flexibel och ge barnen möjligheten att själva få vara involve-

rade i beslut om deras idrott. Detta samstämmer med det som Omli och Weise- Bjornstal 

(2011) kommit fram till i sin studie, att barn i alla åldrar (främst 7–14 åriga) vill att föräldrar 

agerar stödjande under idrottandet utan att uppföra sig som krävande coacher eller knasiga 

fans.  
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Studien Omli och Weise-Bjornstal (2011) genomfört berör vilka beteenden barn själva före-

drar från föräldrar och vilka beteenden som är oönskade. Tabellen som togs fram i studien av 

Omli och Weise- Bjornstal (2011, s. 704–705) visar hur föräldrars beteenden har kategorise-

rats in i tre huvudroller (se bilaga B). Huvudrollerna har sedan tilldelats ett antal tillhörande 

beteenden utefter vad barnen anser som nedan presenteras:   

 

Supportive parent: 

Innefattar sex olika beteenden som barn tycker är bra och konsekvent indikerar att de föredrar 

från föräldrarna. 

- Attentive silence: ett uppmärksamt betraktande av barnets idrottande utan några störande el-

ler ovälkomna kommentarer/utrop.  

- Encouragement: uppmuntra barnet efter det den gör i samband med idrottandet. 

- Cheering: hejande och /eller applåderande på såväl det egna barnet som med- och motstån-

dare.  

- Praise: beröm till barn för prestation, inte enbart vid exempelvis mål eller vinst.  

- Empathy: känslomässig hänsyn mot alla spelare, domare och coacher.  

-Protective: beskyddande till barnen i situationer som exempelvis skada eller liknande hän-

delse.  

 

Demanding coach:  

Innehåller de beteenden barn kategoriserar som dåliga. De beteendena föredras inte men kan 

tolereras vid begränsade tillfällen.   

- Instructing: föräldern berättar vad och hur barnet skall göra under idrottandet.  

- Advice: påminner om Instructing men som är mer ifrågasättande exempelvis: “varför gör du 

inte så” eller “testa det här istället”.  

- Critical: kritiska uttalanden eller kritik mot det egna barnet eller med/motspelare.  

 

Crazed fan: 

Den typ av beteenden som barn konsekvent anser är att inte föredra och därför inte bör uppvi-

sas av föräldrar i samband med idrottande då beteenden kategoriseras som "fula".  

- Arguing: alla typer av argumenterande eller tjafsande mot såväl barn som andra föräldrar el-

ler tränare.   

- Blaming: beskyllande på barnet eller andra oönskade faktorer kopplat till barnets idrottande. 
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- Derogation: uppvisande av inskränkande beteenden såsom buande och elaka utrop.  

- Disruption: störande beteenden som påverkar fler personer än personerna i den direkta situ-

ationen.  

-Yelling: skrikande eller skällande mot barnen.  

- Fanatical parents: överdrivet hejande, hyllande eller viftande med attribut.   

 

Samtliga fem ovan beskrivna åskådarroller; Over involved, Under involved, Supportive 

parent, Demanding coach och Crazed fan samt de beteenden/karaktärsdrag som är tillskrivna 

dem kommer användas för att skapa ett av studiens observationsscheman (se bilaga C). Ob-

servationsschemat skall utgöra grunden för vilka beteenden observatörerna skall vara upp-

märksamma på och vilka roller de vuxna åskådarna skall kategoriseras under. Åskådarrollerna 

utgör en stor del av studiens syfte och kommer att ha en stor betydelse i bearbetningen samt 

analysen av data där fokus ligger på beteenden och åskådarroller.   
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5 Metod  

De metoder som används för insamling av data beskrivs i följande kapitel. Kapitlet presente-

rar bland annat datainsamlingsteknik, urval, källkritik och den forskningsetik som det tagits 

hänsyn till. 

 

5.1 Insamlingsteknik 

Med syftet att få en övergripande bild av vuxna åskådare krävs empirisk data. Den forsk-

ningsdesign som använts för att besvara syftet är en etnografisk fältstudie (Bryman 2011), 

som innebär att beskriva människor och/eller kulturer i deras verkliga miljöer och situationer 

(Denscombe 2016). Inspiration för inhämtande av kunskap till en etnografisk studie baserad 

på författarnas fältarbete där komplexa situationer översätts till ett mer logiskt och akademiskt 

språk är hämtad från Eliassons (2009) avhandling.  

 

Den insamlingsteknik som användes var systematiska, icke-deltagande observationer i realist-

iska miljöer. Metoden valdes för att den ansågs vara mest optimal för att uppnå syftet men 

också för att den till skillnad från intervjuer och enkäter inte var beroende av deltagarnas upp-

fattningar och minnesbilder (Patel & Davidson 2011). Genom den valda metoden blev påver-

kan på deltagarnas beteenden så minimala som möjligt under observationerna. Den insamlade 

data är av empiriska slag, vilket innebär insamlad av författarna själva, snarare än hämtad från 

andra studier (Gratton & Jones 2010). Observationerna byggde på att den insamlade data sam-

lats in utifrån verkliga situationer som normalt inträffar oavsett om studien ägt rum eller inte 

(Denscombe 2016; Einarsson & Hammar Chiriac 2013).   

5.1.1 Observationsschema 

Till observationerna gjordes ett förarbete i form av två observationsscheman (se bilaga C och 

D). Ett schema angående åskådarroller och ett angående omgivningen. Schemana var till för 

att på förhand bestämma vad som skulle observeras med så kallade uttalade och fasta regler 

(Bryman 2011). Det förbestämdes också med hjälp av schemana vad observatörerna skulle 

vara uppmärksamma på samt att deltagarnas beteenden noterades på ett likvärdigt och syste-

matiskt sätt (Bryman 2011; Denscombe 2016).   

 

Det första observationsschemat (bilaga C) byggde på teorier av Hellstedts (1987) samt Omli 

och Wiese-Bjornstal (2011). Det andra schemat (bilaga D) byggde på ett dokument (se bilaga 
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A) som ingår i Logman och Borgmeiers (2009) beskrivning av ett analysverktyg inom FBA.  

En omarbetning har gjorts för att anpassa dokumentet utefter studiens valda metod och de om-

råde som skall studeras.  

 

Kategorierna i observationsschemana var väl definierade för att lätt identifiera de beteenden 

som avsågs i observationerna och var varandra helt uteslutande. För att inte bedöma subjekti-

viteten var kategorierna utformade så att de kunde registreras av observatörerna samt att inte 

tvivelsmål uppstod om vilken kategori beteendet tillhörde (Patel & Davidson 2011).  

5.1.1.1 Förstudie 

Studiens observationsscheman genomfördes först i en förstudie med avsikt att pröva och ut-

veckla schemana utifrån vad som ansågs rimligt och relevant att genomföra för att förstå åskå-

darnas beteendemönster. Vidare var målet med förstudien att besluta om urval, dokumentat-

ion, tidsplan och bearbetning av data fungerade som planerat.  

 

Förstudien genomfördes vid en barnaktivitet i fyllande av framtaget observationsschema. Ef-

ter förstudien korrigerades delar av observationsschemana för att få fram ett bättre resultat 

och för att få en bättre trovärdighet på arbetsprocessen. Till exempel delades beteendena Che-

ering, Leaving och Empathy upp i ett par underkategorier för att hålla isär enskilt beteende 

och gruppbeteenden.  

5.2 Urval 

Studiens urval hade stor relevans och betydelse för studiens syfte och innefattar föräldrar till 

flickor i åldern 10–12. Urvalet gick inte att förutse eftersom föräldrarna kunde vara till exem-

pel syskon, föräldrar eller mor-och farföräldrar till flickorna. Utifrån kriterierna tillgänglighet, 

snabbhet och enkelhet blev urvalet problematik eftersom det inte gick att generalisera resulta-

tet eftersom urvalet inte gick att veta i förväg (Bryman 2011).  

 

Eftersom det inte gick att identifiera vad deltagarna hade för roll till flickorna valdes att ob-

servera samtliga vuxna åskådare. På så sätt gick det att genomföra studien som en etnografisk 

fältstudie och urvalet blev baserat på deltagarna som fanns tillhanda under den valda tidsrym-

den (Denscombe 2016).  

 



 

22 

 

Tidsrymden valdes utifrån studiens fokus och relevans (Hassmén & Hassmén 2008) och var 

på en timme och 15 minuter. Den plats som valdes var ena långsidan av läktaren alternativt 

den plats där flest åskådare befann sig i samband med flickornas aktivitet till exempel läktare, 

cafeteria eller parkeringar.  

 

De vuxna åskådarna observerades vid 10–12 åriga flickors idrottande i en lagidrott och en in-

dividuell idrott. Urvalet kring vilka två idrotter som skulle studeras valdes utifrån de tio 

främsta barn- och ungdomsidrotterna med flest aktiviteter år 2015 (Riksidrottsförbundet 

2015). Enligt Riksidrottsförbundets (2015) dokument Idrotten i siffror, var de tio barn- och 

ungdomsidrotterna med flest aktiviteter i inbördes ordning: fotboll, ridsport, innebandy, ten-

nis, simning, ishockey, gymnastik, handboll, basket och friidrott. Utifrån det valdes att ta den 

första och främsta lag- respektive individuella idrotten som nämns av Riksidrottsförbundet 

(2015), som resulterade i idrotterna fotboll och ridsport.  

 

De vuxna åskådarna studerades två gånger inom respektive idrott, i tävlingsmiljö i form av 

fotbollsmatcher och ridsporttävlingar i A- och B- ponnyklass. Samtliga av dessa tävlingar 

ägde rum hos olika föreningar i södra Sverige och utfördes av båda författarna. Antalet vuxna 

åskådare som studerades och registrerades under respektive observation låg mellan 30–80 

stycken. Antalet vuxna åskådare är inte av något intresse för studien då resultatet inte går att 

generalisera till en specifik population utan endast till den teoretiska anknytningen.   

5.3 Bearbetning av data 

Utifrån de systematiska, icke-deltagande observationerna har den data som samlats in bearbe-

tats och analyserats. Insamlade data har analyserats på två olika sätt: numerisk och icke-nu-

merisk. Eftersom studien byggde på observationer utförda av författarna själva bearbetades 

och analyserades data direkt efter första observationen. Genom att direkt bearbeta efter varje 

observation blev det lättare och mer användbart i studien än om allt bearbetades i slutet, något 

som Eliasson (2009) förespråkar i sin avhandling. Detta för att eventuella händelser som note-

rades kunde kopplas till specifika beteenden.  

 

Under själva observationerna skrevs fältanteckningar för att på bästa sätt få ner det som hände 

utöver de två förarbetade observationsschemana (Bryman 2011). Observationsschemana an-

vändes genom att kryss sattes över hur ofta ett av teorins beteenden uppstod under observat-
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ionerna, medan fältanteckningarna beskrev beteendena mer detaljerat kring situationerna. Fäl-

tanteckningarna analyserades på ett icke-numeriskt sätt och användes främst för att urskilja 

mönster gällande normer och värderingar. Anteckningarna var förhållandevis detaljerade sam-

manfattningar av uppmärksammade beteenden och författarnas egna reflektioner över situat-

ionerna (Bryman 2011). Studiens anteckningar utformades därefter som loggböcker där all in-

samlad data förvarades i skriftlig form och sedan bearbetades direkt efter respektive observat-

ion. Den mest relevanta informationen skrevs ner utifrån att Silverman (1993) antyder att den 

största faran är att försöka rapportera “allt” i sina anteckningar, eftersom det kunde ge en stor 

börda vid analys av materialet vid andra tillfällen. Fokus låg på det som var väsentligt, grund-

ligt och beskrivande som kunde skapa ett sammanhang för att tolka materialet så det sedan 

inte gång efter gång kunde tolkas på nya sätt (Fangen 2011).  

 

Observationsschemat angående åskådarroller bearbetades om till ett kodningsschema med den 

teori som var förankrad till studien. Data analyserades på ett numeriskt sätt och omarbetades 

därefter till brödtext, tabeller och stapeldiagram för att ge en övergripande bild av resultatet. 

De delades in efter respektive observationstillfälle och respektive idrott. Observationsschemat 

angående omgivningen analyserades även på ett numeriskt sätt och bearbetades om till tabel-

ler och brödtext som delades in efter respektive idrott.  

 

All data som samlats in via observationerna finns i pappersformat och som datafiler, som efter 

studiens genomförande förvaras inlåst för att hållas konfidentiellt, detta utifrån Gustafsson, 

Hermerén och Petterson (2011) rekommendationer kopplat till en god forsknings ed. 

5.3.1 Etiska överväganden 

De observationer som genomfördes skedde med deltagare och föreningar som inte visste om 

att de deltog och är av den anledningen helt konfidentiella. Med konfidentiellt i studien menas 

att författarna med hjälp av kodnamn eller liknande kunde benämna deltagarna utan att delta-

garnas identitet benämndes eller att de berörda föreningarna pekades ut. Obehöriga ska inte 

kunna lista ut vem eller vilka det gällde utan det var enbart författarna som visste och ansva-

rade för att hemlighålla materialet (Gustafsson, Hermerén & Petterson 2011).   

 

Studiens insamlade data hanterades efter det så kallade nyttjandekravet där all insamlad data 

var endast för forskningsändamål. Allt material hålls förvarat inlåst och lånas enbart ut till 
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forskare som åtar sig samma förpliktelser till deltagarna som författarna som samlade in 

materialet gjorde (Gustafsson, Hermerén & Petterson 2011).  

 

Fysisk kontakt med deltagarna genomfördes inte eftersom det inte ingick i studiens metodval, 

av det benämns namn, ålder samt dialoger inte i studien. Genom att deltagarna var helt ano-

nyma går det inte att urskilja vem som uppträdde på vilket sätt.  

 

Inför observationerna kunde det varit lämpligt med ett samtycke att få genomföra studien av 

berörda föreningar, vilket inte gjordes i studien. Det eftersom en viss informationsspridning 

kunde generera i att deltagarna uppförde sig på ett mer “lämpligt “sätt när de vetat om att de 

skulle observeras, än hur de egentligen brukade uppföra sig. Att genomföra studien utan in-

formation och samtycke kunde göras eftersom studien inte innehåller frågor rörande privatliv 

eller etiskt känslig natur och som strider mot en god forskningssed enligt Gustafsson, Her-

merén och Petterson (2011).  

5.3.2 Källor och källkritik 

Det källmaterial som användes i studien var främst inom idrottsvetenskap. Det innefattar 

böcker, avhandlingar, studier och artiklar som enligt Gratton och Jones (2010) kan anses vara 

relevanta för studiens syfte. Både nationella och internationella källor användes för att få en 

djupare förståelse och grund i studien. 

 

Källors tillförlitlighet värderades utifrån de fyra källkritiska principerna äkthet, tidsaspekt, 

oberoende och tendens, detta för att enkelt kunna bedöma och värdera källornas sannolikhet 

och trovärdighet (Thurén 2003). När det gäller till exempel teorier anser Gratton och Jones 

(2010) att det är bättre att gå till ursprungskällan eftersom senare upplagor kan vara en “vari-

ant” eller en egen tolkning av teorin som är mindre relevant för studien. Till exempel om ett 

visst källmaterial kom från en intresseorganisation kan det ses som problematiskt eftersom de 

kan framställa sig själva så bra som möjligt. Med noggrann granskning av andra forskares stu-

dier går det att sammanfatta denna typ av källor som relativt oproblematiska och de bedöms 

inte vara särskilt tendenslösa och osannolika (Thurén 2013). Under denna studie har källorna 

studerats noga gällande ursprung, innehåll och relevans.  

 

Genom att använda icke-deltagande observationer där författarna befunnit sig på plats så pass 

länge att de blev en del av situationen, kunde påverkan på respondenterna hållas så låg som 
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möjligt. Respondenternas beteenden kunde av det betraktas som att de var de beteenden som 

de uppvisade oavsett om studien ägt rum eller inte. Av det anses trovärdigheten på responden-

ternas beteenden vara relativt hög (Thurén 2003). Det empiriskt insamlade materialet sattes 

därefter i samband med studiens teori och tidigare forskning innan det analyserats och bearbe-

tats. Genom att den insamlade materialet sattes i samband med framförallt teorin kunde en 

kritisk granskning göras för att garantera att studien material samstämmer med teorin, något 

som Thurén (2003) nämner handlar om tendens. Analysering och bearbetning skedde direkt 

efter varje observation för att undvika förändringar eller tillägg baserade på författarnas min-

nesbilder i senare skede. Detta för att öka trovärdigheten och tendensen på respondenternas 

uppvisade beteenden och författarnas noterade beteenden i respektive observationsschema.  
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6 Resultat 

Nedan presenteras den insamlade data. Resultatet presenteras och beskrivs utifrån frågeställ-

ningarna i brödtext med understöd av tabeller och stapeldiagram.  

  

6.1 Åskådarroller och underliggande beteenden inom fotboll och ridsport 

Utifrån de fyra genomförda observationerna kan beteendena sammanfattas till att de vuxna 

åskådarna främst hamnade under åskådarrollen Supportive parent följt av Under involved och 

Demanding coach. Därefter följde åskådarrollerna Crazed fan, där ytterst få beteenden har på-

visats, och Over involved där inga av de underliggande beteendena har observerats.   

 

Under observationerna gick det att urskilja att samtliga vuxna åskådare utgick ifrån beteendet 

Attentive silence, underordnat till åskådarrollen Supportive parent. Det kan beskrivas som att 

de vuxna åskådarna till största del uppvisade en stillsam uppmärksamhet som sedan förändra-

des i samband med olika situationer. Situationerna kunde var exempelvis vid gjort mål, missat 

skott, vid felfri riden runda eller när hästen vägrade samarbeta. Flera av de vuxna åskådarna 

övergick vid dessa situationer till beteenden som Cheering, Empathy, Praise eller Advice, in-

nan de återtog Attentive silence.  

 

Ett antal av de olika beteendena som uppvisades var mer återkommande än andra, såsom En-

couragement, Cheering, Praise och Advice. Det förekom visserligen skillnader i hur och när 

beteendena uppvisades under observationerna, men Encouragement, Advice, Leaving och 

Cheering förekom något mer frekvent under samtliga observationer. Det jämfört med exem-

pelvis Protective och Empathy som båda vara återkommande men vanligare inom varsin id-

rott. Nedan visas en tabell över åskådarrollerna under respektive observation som underbyg-

ger ovanstående: 
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Tabell 1: Åskådarroller med tillhörande antal uppmärksammade beteenden utifrån varje observation 

Åskådarroll Beteende Observation 1 

Fotboll 

Observation 2 

Fotboll 

Observation 1 

Ridning 

Observation 2 

Ridning 

Totalt 

 

 

 

Supportive parent 

Attentive silence 50 30 80 30 190 

Encouragement 8 18 8 13 47 

Cheering* 35 17 13 19 84 

Praise 35 56 6 3 100 

Empathy** 15 32 11 3 61 

Protective (i.c.o 

injuru) 

0 0 20 2 22 

 

Demanding coach 

Instructing 5 17 8 2 32 

Advice 6 17 14 4 41 

Critical 0 0 0 0 0 

 

 

Crazed fan 

Arguing 0 0 0 1 1 

Blaming 0 0 1 0 1 

Derogation 0 0 0 0 0 

Disruption 2 0 0 1 3 

Yelling 0 0 0 0 0 

Fanatical parents 0 0 0 0 0 

 

Under involved 

Not paying  

attention 

23 25 17 19 84 

Leaving*** 35 14 47 17 113 

Distanced 8 16 4 4 32 

 

Over involved 

Criticizing coach 0 0 0 0 0 

Criticizing referee 0 0 0 0 0 

Judging 0 0 0 0 0 

 

* Beteendet utlästes på två olika sätt. (1) Hur många gånger detta beteendet visades av en mängd/samtliga åskådare vid 

exempelvis mål och felfri runda eller (2) hur många gånger detta beteende visades av en enskild åskådare. 

**Beteendet utlästes på två olika sätt. (1) Hur många gånger en mängd/samtliga åskådare visade beteendet samtidigt, oft-

ast kopplat till en specifik situation exempelvis skott utanför mål eller vägran och (2) hur många gånger detta beteende upp-

märksammades av enskilda åskådare. 

***Beteendet utlästes på två olika sätt. (1) Hur många gånger beteendet uppmärksammades när åskådaren lämnade upp-

märksamhet på idrotten och gick iväg under aktiviteten till exempelvis bil eller kiosk och (2) hur många gånger beteendet 

uppmärksammades under paus av aktiviteten. 

Vid sammanställning av data från samtliga observationer till ovanstående tabell, framkom att 

ett antal av åskådarrollernas underliggande beteenden inte alls förekom. Det är beteenden 

som: Yelling, Fanatical parents, Critical, Judging, Criticizing coach och Derogation. Flertalet 



 

28 

 

av de ouppmärksammade beteendena är sådana som är kategoriserade under de mindre önsk-

värda åskådarrollerna Over involved och Crazed fan. 

6.2 Beteendeskillnader  

6.2.1 Fotbollens noterade beteenden  

Utifrån fotbollsobservationerna visade det sig att samtliga vuxna åskådare föll under katego-

rin Supportive parent, med betoning på beteendet Attentive silence. Som tidigare nämnts till-

hörde alla vuxna åskådare denna kategori och att beteendena ändrades allt eftersom. I följande 

stapeldiagram visas fördelningen av de noterade beteenden inom respektive åskådarroll:  

 

 

Stapeldiagrammet visar att åskådarna främst tillhörande Supportive parent, tätt följt av Under 

involved, Demanding coach och Crazed fan. Inga inslag av Over involved noterades. Fördel-

ningen av kategorierna mellan respektive observation var relativt likvärdiga (se tabell 1), det 

främsta som skiljer observationerna åt är antalet uppmärksammade beteenden, som kunde 

skilja med 10–20 uppmärksammade tillfällen åt något håll. 

 

Inom kategorin Supportive parent skiljde det sig en del från respektive observation. Det 

främsta var till exempel att beteendet Praise inträffades mer i observation 2, detta genom be-

grepp såsom “Bra!”, “Kom igen!” och “Kämpa!”. Det uppmärksammades också att åskådarna 

i observation 2 var mer engagerade och involverade i flickornas aktivitet än åskådarna i obser-

vation 1. Det noterades genom bland annat en ökning av applåder, beröm och empatisk invol-

vering.  

 

Figur 1: Antal uppmärksammade beteenden inom respektive åskådarroll utifrån 

de två fotbollsobservationerna 
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Utifrån åskådarrollen Demanding coach underliggande beteenden visade observationerna till-

sammans ingen större skillnad, utan skillnaden skedde mellan observationerna. Observation 1 

uppvisade lågt antal beteenden inom åskådarrollen Demanding coach medan nästan dubbelt 

så många uppmärksammades under observation 2.  

 

Det förekom inslag av Crazed fan under observation 1. Där inträffade Disruption vid två situ-

ationer. En av de två situationerna var när en åskådare sprang fram till flickan som skulle göra 

ett inkast och knöt hennes sko. Det resulterade i att det snabba inkastet förstördes och flera 

påverkades av denna åskådares beteende.  

 

I åskådarrollen Under involved förekom flera underliggande beteenden exempelvis Not pay-

ing attention och Leaving. De båda observationerna hade likvärdiga antal noterade beteenden. 

Den största skillnaden var angående beteendet Leaving där flertalet åskådare lämnade platsen 

under observation 1, medan flertalet åskådare i observation 2 inte hade full uppmärksamhet på 

aktiviteten. Att flertalet åskådare inte var uppmärksamma under den andra observationen be-

rodde på att andra barn och framförallt husdjur, som också lockade till sig uppmärksamhet.  

6.2.2 Ridsportens noterade beteenden   

Det två observationerna som genomfördes inom ridsport skiljer sig från varandra. Under den 

första observationen noterades ett 80-tal åskådare medan under den andra observationen en-

bart ett 30-tal. Anledningen att observationerna blev mycket olika i antalet åskådare är inget 

som studien tar fokus på utan fokus är på vilka beteenden som uppvisas. I följande stapeldia-

gram visas en övergripande bild av de påträffande beteendena inom ridsportsobservationerna 

fördelade under respektive åskådarroll: 

Figur 2: Antal uppmärksammade beteenden inom respektive åskådarroll uti-

från de två ridsportsobservationerna 
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Stapeldiagrammet visar att de flesta åskådarna föll under kategorin Supportive parent (med 

beteendet Attentive silence) följt av Under involved, Demanding coach, Crazed fan och sist 

Over involved.  

 

Inom åskådarrollen Supportive parent fanns det skillnader mellan observationerna. Under ob-

servation 1 inträffade mer Cheering, Emapthy och Protective än i observation 2. Det upp-

märksammades att flertalet åskådare föll under kategorin Protective och skyddade barnen när 

de satt på hästarna genom att hålla i hästen eller följa hästen medan ryttaren ordnade med sin 

utrustning. Beteendet var inget som noterades i större utsträckning under observation 2 endast 

två gånger medan i observation 1 uppmärksammades det 20 gånger. Det skiljde sig också hur 

mycket beröm, applåder och engagemang de vuxna åskådarna uppvisade under de två obser-

vationerna.  

 

I åskådarrollen Demanding coach inträffade det flera situationer av beteendet Instructing un-

der observation 1, det i form av att åskådaren gav instruktioner om hur ryttaren skulle värma 

upp och hur ryttaren kunde, om den ville, fortsätta värma upp. Beteendet noterades tre gånger 

mer under observation 1 än i observation 2.  

 

Det förekom också några enstaka situationer förlagda under åskådarrollen Crazed fan. Under 

observation 1 inträffade beteendet Blaming när en ryttare inte fick kontroll på sin häst och 

hästen sprang ut från tävlingsbanan. Det åskådaren klagade på var framförallt att dörren ut 

från tävlingsbanan borde varit stängd under ritten.  

 

Under observation 2 uppmärksammades en situation av Arguing och en av Disruption. Ar-

guing noterades när en åskådare på väg ut från läktaren stannade upp och diskuterade/argu-

menterade med en annan åskådare om en ryttare som hade rivit ett hinder på grund av en för 

snäv vändning. Disruption gällde en vuxen åskådare som vandrade in på framridningsbanan 

när flera ekipage höll på att värma upp. 

 

Gällande åskådarrollen Under involved så fanns det också skillnader mellan observationerna. 

Den främsta skillnaden var att det under observation 2 var mycket lugnare på läktaren. Det fö-

rekom inte lika mycket rörelse, det vill säga att fler åskådare lämnade under pågående aktivi-

tet samt i paus av aktiviteten i observation 1 än i observation 2. De andra beteendena inom 
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åskådarrollen, Not paying attention och Distanced uppmärksammades ungefär lika många 

gånger under båda observationerna.  

 

Under observationerna uppmärksammades inga beteenden kategoriserade under åskådarrollen 

Over involved. 

6.2.3 Skillnader mellan fotboll och ridsport 

Sammanfattningsvis så är det fyra observationer som skiljer sig åt från varandra och där olika 

beteenden noterade olika många gånger.  

 

Under fotbollsobservationerna observerades ett åttiotal åskådare och inom ridsporten ett drygt 

hundratal. Det ger en skillnad mellan idrotterna men uppskattningsvis gavs likvärdiga upp-

märksammade beteenden under alla observationer. Anledningen till uppslutningen och bete-

endemängden kan bero delvis på idrotternas olika karaktärer. Till exempel gavs en form av 

respekt inom ridsporten, främst kopplat till hästen, som inte påvisades under fotbollen. Det 

visades genom tystnaden på läktaren under pågående ritt och på sättet åskådaren håller sig till 

ett ekipage. Inom ridsporten är flickorna delvis beroende av en vuxen person som kan köra 

ekipaget till och från tävlingarna medan i fotbollen är flickorna inte lika beroende av en 

chaufför per spelare. Inom fotbollen hejade åskådarna på alla spelande flickor under hela akti-

viteten och blev mer en stor grupp än flera små som ridsporten förmedlade.  

6.2.3.1 Åskådarrollsskillnader  

Inom åskådarrollen Supportive parent uppmärksammades beteenden såsom Cheering, Encou-

ragement och Attentive silence vid närmare 300 situationer under fotbollsobservationerna. 

Vid ridsportsobservationerna noterades beteenden under samma åskådarroll vid närmare 200 

situationer.   

 

Beteendena kategoriserade under åskådarrollen Demanding coach var färre till antalet än Sup-

portive parent uppmärksammade beteenden. Det förekom 45 tillfällen under fotbollsobservat-

ionerna och 28 tillfällen under ridsporten. De två mest snarlika åskådarrollerna Crazed fan 

och Over involved hade enstaka eller inga inträffade beteenden. I åskådarrollen Under invol-

ved dominerar fotbollsobservationerna med 121 uppvisade beteenden där dem vanligaste var 

Not paying attention och Leaving jämfört med ridsportens 108 noterade beteenden. 
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6.2.3.2 Skillnader i åskådarrollernas underliggande beteenden  

Under varje benämnd åskådarroll som nämns ovan finns flertalet underliggande beteenden 

som skilde idrotterna åt. Till exempel så skedde det ungefär 80 fler situationer med Praise un-

der fotbollens observationer än ridsportens observationer. Under fotbollen framhävdes Praise 

som exempelvis “Bra!”, “Kämpa!”, “Kom igen!” och “Heja heja!”. I ridsporten gavs Praise 

med enstaka “Bra”. Det förekom också fler situationer av Empathy under fotbollens observat-

ioner då oftast i form av “Ohh” medan det i ridningen var enstaka tillfällen i samband med ex-

empelvis en rivning av ett hinder.  

 

Det uppmärksammades en hel del av beteendet Leaving, det i form av att åskådare gick ifrån 

aktiviteten under paus och under själva aktivitetens fortgång. Här visade ridsporten störst an-

tal situationer med 64 observerade tillfällen jämfört med fotbollens 49. Den observation där 

Leaving inträffade flest gånger, var under första ridsportsobservationen. Där noterades det to-

talt 47 tillfällen att åskådare lämnade aktiviteten under eller i pausen. Fotbollens första obser-

vation kom inte långt efter med sina 35 uppmärksammade tillfällen.  

 

Under fotbollsobservationerna noterades inga tillfällen av beteendet Protective, medan under 

ridsportsobservationerna observerades beteendet vid 22 tillfällen. Tillfällen var exempelvis att 

åskådaren höll i hästen medan ryttaren fixade med sin utrustning. 

 

Beteendena Instructing och Advice förekom många gånger inom båda idrotterna. Beteendet 

Advice uppvisades vid 18 tillfällen i ridsporten och 23 inom fotbollen. Instructing inträffade 

10 tillfällen vid ridsporten och 22 inom fotbollen. 

6.3 Omgivningspåverkan inom fotboll och ridsport 

6.3.1 Fotbollens omgivningspåverkan 

Under fotbollsobservationerna uppmärksammades omgivningsfaktorer i form av cafeteria, in-

hägnat område och till exempel andra barn som lekte vid sidan av planerna. Vidare uppskatta-

des det hur omgivningen skulle påverka beteendena utifrån sex förbestämda händelser med 

tillhörande beteende. Det uppskattades sedan hur troligt det var att beteendena förekom. Där-

efter gjordes en bedömning av hur stor konsekvensen av beteenden blev inom omgivningen. 

Nedan följer en tabell som beskriver fotbollsobservationernas omgivningspåverkan: 
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Tabell 2: Omgivningens påverkan inom fotboll 

Händelse Beteende Trolighet till beteende Konsekvens av beteende 

  
Observation 1 Observation 2 Observation 1 Observation 2 

Mål Applåder, hejande 3 5 3 5 

Räddning Empati 3 4 3 4 

Avslut av match Applåder 5 4 5 3 

Andra barn/ 

husdjur 

Distraktion 3 3 3 4 

Lämnade under 

aktivitet 

Distraktion 4 5 4 2 

Paus Samtal med andra 

barn/åskådare 

5 5 5 3 

 

Tabellen visar att under observation 1 var sannolikheten kring att ett visst beteende skulle 

uppstå och konsekvenserna till omgivningen detsamma. I observation 2 blev konsekvenserna 

av beteendet annorlunda jämfört med den uppskattade sannolikheten. Det kunde exempelvis 

vara att flera applåderade när andra applåderade.  

 

Utifrån händelserna rangordnas de efter starkast konsekvens, vilket visar den händelse som 

påverkades främst av omgivningen. Tabellen nedan visar hur de olika händelserna har rang-

ordnats. 

 
Tabell 3: Fotbollens händelser rangordnas utifrån konsekvens 

Observation 1 Observation 2 

Mål Mål 

Paus Andra barn/husdjur 

Andra barn/husdjur Räddning 

Lämnade under aktivitet Avslut av match 

Räddning Paus 

Avslut av match Lämnade under aktivitet 

 

Den främsta händelsen vars beteende påverkades av omgivningen var Mål. Därefter skiljer 

det observationerna åt vilken händelse som kommer därefter.  
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6.3.2 Ridsportens omgivningspåverkan 

Under ridsportsobservationerna uppmärksammades omgivningsfaktorer i form av ridhus, ute-

bana och läktare. Vidare uppskattades hur omgivningen skulle påverka beteendena utifrån sex 

förbestämda händelser med tillhörande beteende samt konsekvenser. Nedan visas ridsportens 

omgivningspåverkan: 

 
Tabell 4: Omgivningens påverkan inom ridsport 

Händelse Beteende Trolighet till beteende Konsekvens av beteende 

  
Observation 1 Observation 2 Observation 1 Observation 2 

Felfri runda Applåder 5 5 3 2 

Vägran Empati 5 3 2 1 

Fel Empati 4 2 3 1 

Avtag kläder Säkerhetstänk/ 

beskyddande 

3 4 5 3 

Samtal Uppmuntran/  

stödjande 

3 3 5 3 

Inridning Hjälpande 3 3 4 2 

 

Tabellen visar att troligheten och konsekvenserna under observationerna skiljde sig åt. Hän-

delserna felfri runda, vägran och fel gav en lägre konsekvens än uppskattad trolighet. Medan 

avtagning av kläder, samtal och inridning gav en högre konsekvens. Utifrån tabellen ovan 

rangordnas händelserna utifrån konsekvenserna till följande: 

 

Tabell 5: Ridsportens händelser rangordnas efter konsekvens 

Observation 1 Observation 2 

Avtag kläder Samtal 

Samtal Avtag kläder 

Inridning Felfri runda 

Felfri runda Inridning 

Fel Vägran 

Vägran Fel 
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I tabellen ovan presenteras rangordningen mellan observationerna och de blev påfallande lika. 

Skillnaderna mellan observationerna är få, de händelser som fick hög konsekvens i observat-

ion 1 ligger även högt i observation 2.  

6.3.3 Sammanfattning av omgivningspåverkan inom idrotterna 

Sammanfattningsvis visar resultatet angående omgivningen att det är de centrala faktorerna 

som påverkar, till exempel läktare, cafeteria och tävlingsbana. De förbestämda händelserna 

visar att sannolikheten för ett beteende och konsekvenserna de får är relativt lika när omgiv-

ningsfaktorerna är liknande. Det kan handla om att vid ett mål så applåderar sannolikt åskå-

darna inom ett visst område. Vid avtagning av kläder hjälper åskådarna till med hästen om 

förutsättningarna ger möjlighet till det.  

 

Idrotternas rangordningar skiljer sig inte så mycket åt från observation till observation utan 

det rör sig om samma situationer som ligger i topp. En jämförelse mellan de olika idrotterna 

är att inom ridsporten är åskådaren mer “involverad och nära” ryttaren, exempelvis vid avtag-

ning av kläder, medan i fotbollen är det mer utav ett gruppbeteende att alla applåderar vid 

mål. Omgivning ger en viss påverkan på vilken konsekvens ett viss beteende får inom 

åskådargruppen, då omgivningsfaktorerna för respektive idrott varit relativt lika har också re-

sultatet dem emellan varit snarlika. 

6.4 Urskiljbara normer och värderingar 

6.4.1 Fotbollens normer och värderingar 

Det går utifrån de genomförda observationer att urskilja att åskådarna förhåller sig till situat-

ioner som uppstår på ett relativt samstämmigt sätt. Under observation 1 förekom beteenden 

Cheering och Praise frekvent. Vid beteendet Cheering gick det att se när en eller ett par åskå-

dare började applådera var det ofta flera åskådare som följde efter. Samma sak inträffade med 

beteendet Praise, när en åskådare gav beröm följde ofta fler efter och gjorde samma sak. Det 

ledde till att det som började med ett stillsamt uppmärksamt engagemang från de flesta åskå-

darna, slutade med ett både mer verbalt engagemang och mer fysisk involvering i hejandet.  

 

Under observation 2 var det mycket som var likt observation 1. De flesta vuxna åskådarna 

började från Attentive silence och gick sedan vidare till att bli mer engagerade. Här följde 

åskådarna efter varandra gällande intensitet och mängd av engagemang. När en åskådare bör-



 

36 

 

jade att ge Advice och Instructing till vissa spelare följde andra snart efter och gjorde lik-

nande. Det ledde till att mängden Instructing och Advice till spelarna ökade markant i jämfö-

relse med observation 1.   

 

Det som började med att en eller ett par åskådare uppvisade ett beteende spred sig genom öv-

riga gruppen och resulterade i att större delen av gruppen uppvisade beteendet. Det som an-

sågs vara tillåtet snappades upp av gruppen medan beteenden som Disruption inte antogs av 

de övriga åskådarna. De beteende som fick stöd av gruppen spred sig och blev mer frekventa, 

medan beteenden som inte fick något stöd var mycket sällsynta eller inte alls förekom. 

6.4.2 Ridsportens normer och värderingar 

Det gick under observationerna utförda inom ridsport att se att åskådarna förhåller sig till 

vissa förutbestämda, accepterade ramar. Under båda observationerna märktes en viss respekt 

mot hästarna. En del åskådare samtalade med varandra men det gjordes mycket lugnt och 

stillsamt. Barn som inte själva red hölls nära de vuxna och tilläts inte springa runt på egen 

hand, vilket förekom under fotbollen. Vidare var stämningen på läktaren betydligt mer still-

sam än vad som observerades inom fotbollen. Under ritterna satt eller stod åskådarna stilla 

och det var relativt tyst fram tills ritten var slut då ryttaren ofta följdes av lättare applåder. Ef-

ter avslutad ritt var det flera åskådare som lämnade läktaren medan nya åskådare kom på 

plats, det skedde mellan ritterna för att inte störa ryttaren på banan.  

 

Det som observerades främst under observation 1, var att när barnen skulle ordna med sin ut-

rustning, var en vuxen åskådare snabbt på plats för att hålla i hästen. Ett beteende som notera-

des så ofta att de gånger de inte skedde kunde betraktas som undantag. Det verkar alltså fin-

nas en outtalad regel kring att någon skall hålla i hästen när ryttaren inte är fullt fokuserad för 

att undvika att något händer.  

 

På samma sätt som under fotbollen, fortsatte beteenden som accepterades av övriga åskådare 

att återkomma, medan beteenden som inte fick stöd av gruppen, exempelvis som att gå om-

kring på framridningsbanan under framridningen, inte fortsatte att återkomma. 
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7 Analys 

I följande kapitel analyseras den insamlade data gentemot teorierna, för att se om de finns 

skillnader och likheter mellan empiri och teori. Analysen är uppdelad utifrån åskådarroller, 

omgivning och normer.  

 

7.1 Åskådarnas roller 

Utifrån vald teori framtagen via Hellstedt (1987) samt Omli och Weise-Bjornstal (2011) har 

det gått att göra en kartläggning över vilka beteenden vuxna åskådare uppvisade vid flickors 

idrottande. Resultatet av observationerna påvisade att ett stort antal av de vuxna åskådarna 

hade beteenden som är kategoriserade under åskådarrollen Supportive parent. Enligt Omli och 

Weise-Bjonstals (2011) en “bra” åskådare utifrån barns perspektiv. En bra åskådare som 

stöttar barnen och visar ett lagom stort engagemang på ett passande sätt för barnens bästa. 

 

Av de underliggande beteendena i åskådarrollen Supportive parent var Attentive silence det 

vanligast förekommande. Beteendet var ofta det “grundbeteende” som de flesta vuxna åskå-

darna hade, ett grundbeteende som övergick till andra beteenden vid vissa situationer för att 

sedan återgå till Attentive silence efter situationen. Tre av de andra beteendena inom åskådar-

rollen (Cheering, Encouragement och Praise) var också frekvent återkommande. Uppvisandet 

av de beteendena skedde på ett sådant sätt att åskådarna var stödjande utan att vara överdrivet 

involverande, något som Omli och Weise-Bjornstal (2011) anser vara lämpligt utifrån deras 

studie. 

 

Det var inte enbart beteenden kopplade till Supportive parent som noterades under observat-

ionerna. Flera beteenden tillhörande åskådarrollerna Under involved och Demanding coach 

förekom under såväl fotbolls som ridsportsobservationerna. Främst rörde det sig om beteen-

dena Leaving, Not paying attention, Instructing och Advice. Vid 229 tillfällen under de fyra 

observationerna inträffade beteendena som enligt Hellstedt (1987) tillskrivs åskådarrollen Un-

der involved. Att de vuxna åskådarna uppvisade den typen av bristande engagemang för flick-

orna kan enligt Hellstedt (1987) påverka möjligheten att framgångsrikt delta i idrotten.  

 

Gällande åskådarrollen Demanding coach uppvisades beteenden vid totalt 73 tillfällen. Det 

kan ses som en relativt låg siffra, men beteendena tillhörande Demanding coach är av det slag 
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som enligt Omli och Weise-Bjornstal (2011), de flesta barn själva uppfattar som störande eller 

oönskade beteenden. 

  

De underliggande beteenden under åskådarrollerna Crazed fan och Over involved uppvisades 

relativt lite under observationerna. Beteenden kategoriserade under åskådarrollen Crazed fan 

observerats vid fem tillfällen, två under fotbollen och tre under ridsporten. De förekommande 

beteendena var Disruption, Blaming och Arguing som trädde fram vid specifika situationer 

till exempel när en ryttare rev ett hinder eller inte fick kontroll på sin häst. Beteendena tillhö-

rande denna åskådarroll är enligt Omli och Weise-Bjornstal (2011) de beteenden som barn 

minst av allt vill att åskådare skall uppvisa i samband med deras idrottande. Dessa beteenden 

var kortvariga och vid två av de fem tillfällen skedde de inte i direkt anslutning till flickorna.  

 

Det påvisar att beteendena som noterades från åskådarrollerna Crazed fan och Over involved 

samstämmer med vad barn från Omli och Weise- Bjornsstal (2011) studie anser om hur för-

äldrar skall uppföra sig. Det vill säga att de underliggande beteendena från de två åskådarrol-

lerna är sådana beteenden som barn helst inte vill skall uppvisas av föräldrar. Att det inte var 

uppskattat går endast att reflektera över i samband med Omli och Weise-Bjornstals (2011) re-

sultat då det inte gick att utläsa från observationerna eftersom åskådarrollerna noterades rela-

tivt lite. 

 

Åskådarrollen Over involved vars underliggande beteenden enligt Hellstedt (1987) kan skapa 

problem för bandet mellan barn och coach, har inte observerats alls. Utifrån att Hellstedt 

(1987) påpekar att åskådarna bör visa ett lagom engagemang, kan bristen på beteende inom 

Over involved ses som något positivt för den miljö som observerats i studien samt för de id-

rottande flickorna. 

7.2 Omgivningens påverkan 

Resultatet från det observationsschema som använts angående omgivningens påverkan visar 

att omgivningen som åskådarna befinner sig i, får en viss påverkan på de beteenden som upp-

visades. De omgivningsfaktorer som fanns exempelvis inhägnat område, läktare eller cafeteria 

både möjliggjorde, begränsade och uppmanade till vissa beteendemönster hos åskådarna. 

Logman och Borgmeier (2009) beskriver att det är ett antal steg som tar fram orsaken till hur 

omgivningen påverkar ett beteende det utifrån; definition och identifiering-, undersökning-, 
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observation- och sammanställning av beteendet. Utifrån Logman och Borgmeiers (2009) slut-

sats gick det också att se vilka faktorer som påverkade ett specifikt beteende och vad konse-

kvenserna blev utav det.  

 

Ett par av de konsekvenser som framkom av omgivningspåverkan är kopplade till omgiv-

ningsfaktorerna cafeteria och läktare. När en läktare fanns i nära anslutning till idrottandet gav 

det en effekt på hur åskådarna kom och gick under aktiviteten. Närheten till cafeterian funge-

rade som det Logman och Borgmeier (2009) beskriver som en slags trigger. I detta fall en fak-

tor i omgivningen som uppmanade till ett visst beteende hos åskådarna. Kortare avstånd mel-

lan cafeterian och idrottsplatsen ledde till större påverkan på åskådarnas uppvisande av Lea-

ving under pågående aktivitet.  

 

En annan omgivningsfaktor som påverkade åskådarnas uppvisade beteende vara läktaren. Be-

roende på utformningen av läktaren hamnar åskådarna i varierande grad i anslutning till 

varandra, något som påverkar hur de agerade i förhållande till varandra. Läktaren kan ses som 

både en miljö och socialt betonad faktor anser Logman och Borgmeier (2009), vilket påverkar 

åskådarna att uppvisa ett visst beteende i förhållande till andra åskådare inom omgivningen. 

7.3 Åskådarnas normer och värderingar 

Genom de observationer som utförts gavs ett tydligt intryck av att de vuxna åskådarna påver-

kades av såväl samhällsrelaterade som grupprelaterade normer och värderingar. Enligt Mad-

sen (2006) står normer för samhällets regler vad som är accepterat eller inte, vilket gick att ur-

skilja tydligt främst inom ridsporten. Åskådarna inom ridsporten visade samstämmiga beteen-

den när det kom till avståndshållning till okända hästar, kontroll på barn eller husdjur samt 

vilken ljudnivå som skulle förekomma på läktaren under pågående ritt. Det förekom inga upp-

maningar till åskådarna om hur de skulle uppföra sig, utan det föreföll vara underförstått. De 

fåtal avvikande beteenden som observerades drog till sig blickar och vid något enstaka till-

fälle en tillsägelse från andra åskådare. Av det går det att tyda att det finns underförstådda 

normer som redan är accepterade på idrottsplatsen och som enligt Madsen (2006) används 

inom den sociala gemenskapen.  

  

Vidare gick det under samtliga fyra observationer urskilja att åskådarna påverkade varandra 

inom de grupper som fanns. Svedbergs (2016) definition av en grupp är att människor sam-

språkar under viss tid med varandra och är så få att samtliga vågar tala med varandra. Utifrån 
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definitionen observerades att det förekom flertalet mindre grupper vid samtliga observationer, 

inom vilka åskådarna uppvisade liknande beteenden. När en åskådare inom gruppen började 

applådera eller heja följde vanligen resten av gruppen efter. Medan gruppen förblev tyst när 

beteenden som exempelvis Disruption uppvisades av en enskild gruppmedlem. Det samstäm-

mer med det Smith och Louis (2008) beskriver, när gruppen ger stöd till ett beteende förstärks 

det medan ett inte accepterat beteende försvagas. Det syntes tydligt att åskådarna agerade ef-

ter regelbundna mönster, vilket enligt Svedberg (2016) kan beskrivas som underförstådda nor-

mer som åskådarna förväntas följa. 
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8 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka vilka beteenden som vuxna åskådare uppvisade vid 10–

12 åriga flickors idrottande. Vidare har det studerats hur dessa beteenden står i förhållande 

till normer, värderingar och omgivning. Observationerna visade på en mängd olika beteen-

den som varierar i grad av lämplighet för barns idrottande samt påverkades av outtalade reg-

ler och omgivningen. Nedan diskuteras studiens resultat med de teorier och litteratur som ti-

digare presenterats.  

 

8.1 Åskådarnas uppvisade roller 

Resultatet från studien visar att de flesta vuxna åskådarna föll under åskådarrollen Supportive 

parent. Supportive parent anses enligt förfrågade barn av Omli och Weise-Bjornstal (2011) 

vara den åskådarroll som barnen själva föredrar att vuxna åskådare antar. Eftersom flertalet 

åskådare hamnade under följande åskådarroll bidrog det till att stämningen vid idrottsplat-

serna var trivsam och troligen skapade goda förutsättningar för flickorna att lyckas i sin idrott. 

 

Vidare ansågs samtliga vuxna åskådare uppvisa beteendet Attentive silence. Det beteendet ob-

serverades främst utefter att åskådarna var lugna, tittade på flickornas idrottande och var in-

volverade och engagerade i idrottandet. Gustafsson nämner i en föreläsning från UR Samtiden 

(2012) att om föräldrar uppvisar ett beteende nära kopplat till stödjande och inte pressar, kan 

det bidra till att barn fortsätter att tycka om sitt idrottande. Det är något som är tätt kopplat till 

Attentive silence. Att åskådarna är närvarande och uppmärksamma på vad flickorna gör kan 

förhoppningsvis leda till att flickorna vill fortsätta idrotta.  

 

Augustsson (2007) påpekar att som ger föräldrar ett positivt stöd kan generera i att flickorna 

blir säkrare och lyckas inom sin idrott. Framförallt handlar det om att vara stöttande och inte 

pressa flickorna eftersom det kan skapa påfrestningar och negativa infallsvinklar hos flick-

orna. Attentive silence och framförallt åskådarrollen Supportive parent skulle kunna betraktas 

som Fallbys (2015) kategori stödjande som samstämmer med de uppvisade beteendemönst-

ren. Det vill säga var uppmärksam på idrotten, stötta utan att pressa och var engagerad på ett 

sådant sätt att det inte stör flickornas idrottande. 
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När det gäller jämförelser mellan idrotterna så uppmärksammades inga större skillnader utan 

som resultatet visar så noterades snarlika beteenden under samtliga observationer. Det som 

förekom var att trots att de valda idrotterna skiljde sig i karaktär (lag och individuell idrott) så 

var det enbart mängden av vissa beteenden som skiljde sig åt. Inom ridsporten var åskådarna 

mer involverade för att hjälpa till med hästen medan åskådarna inom fotbollen stod vid sidan 

av och peppade flickorna för att själva lyckas på planen. Mer beröm som exempelvis ”Bra”, 

”Kom igen”, ”Kämpa”, gavs inom fotbollen. Något som kan förknippas med Brustad, Babkes 

och Smith (2001) påpekande om direkt feedback av åskådare till flickorna. De främsta beteen-

den som förekom under observationerna var positiva och i sådan form att flickorna inte påver-

kades negativt av dem. De vuxna åskådarna beter sig på liknande sätt oavsett vilken idrotts-

miljö de befinner sig i och satte oftast flickorna i fokus. Något som anses ge flickorna en 

trygg plats att idrotta på.  

 

I en föreläsning från UR Samtiden (2012) berättas det att barn och framförallt flickor uppskat-

tar mycket föräldraengagemang och involvering. Det syntes tydligt under ridsportsobservat-

ionerna där åskådarna alltid var i närheten av ryttaren och hjälpte till vid behov. De ville vara 

delaktiga och involverade både i deltagandet, tävlingen samt flickornas idrottsutveckling. Nå-

got Lauer, Gould, Roman och Pierce (2010) nämner är viktigt för föräldrar att få se sina barn 

att utvecklas. Den parallell som går dra till detta är att åskådarna vill vara så delaktiga som 

möjligt på grund av känslor till idrotten eller att de själva inte lyckades i sitt idrottande.  

 

Båda TV-programmen Aktuellt (2017) och Idrottens himmel och helvete (2014) tar upp att 

föräldrars engagemang är beroende av hur stort idrottsintresse åskådaren har och hur gärna 

den vill att barnet skall lyckas. Det kan generera i att det mer är åskådaren som idrottar än 

barnet. Detta gick inte att se utifrån den valda metoden men går att diskutera kring. Inom 

ridsporten var som sagt åskådarna väldigt involverade i flickornas idrottande, vilket kan ses 

som det som Aktuellt (2017) och Idrottens himmel och helvete (2014) påpekar. Det kan även 

anses vara en säkerhetsaspekt och respekt till hästarna och flickorna att åskådarna är så pass 

involverade.  

 

Åskådarrollen Demanding coach var den näst mest uppmärksammade åskådarrollen. Att den 

åskådarrollen var vanlig kan bero på flickornas ålder, att de ville få stöttning och rådgivning i 

sitt idrottande. Det förekom på en lämplig nivå, åskådarnas rådgivning blev inte negativ utan 
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snarare mer behjälplig. Brustad, Babkes och Smith (2001) nämner att vid idrottsplatsen kan 

åskådare ge feedback till flickorna, något som de inte kan i till exempel skolmiljön. Genom 

att ge feedback kan åskådarna vara mer involverade i flickornas idrottande och feedbacken 

kan också vara råd och stöd utifrån det barnet eftersträvar.  

 

Det skall även noteras att de vuxnas inblandning i flickors idrottande varken är enbart bra el-

ler dåligt. Det sker som Stein och Raedeke (1999) påtalar på gott och ont helt beroende på 

barnets egen uppfattning kring händelsen. Även om de vuxna åskådarna ofta har de bästa in-

tentionerna är det av vikt att de inser, att när barnen väl sätter fot på planen/banan, har de lite 

eller ingen kontroll över vad som sker under matchens/tävlingens gång. De bör därför kontrol-

lera sina känslor och beteenden. Genom att behålla kontrollen under idrottandet istället får 

möjlighet att påverka hur positiva barnens insamlade idrottsliga erfarenheter blir. 

 

Det inträffade under studiens observationer också beteenden från de vuxna åskådarna som kan 

anses vara mindre lämpliga i samband med barnidrott. Främst beteenden av coachande natur. 

Beteenden som Instructing och Advice är vanligen inte uppskattade anser Omli och Weise-

Bjornstal (2011) och kan leda till att flickorna blir distraherade eller förvirrade under utövan-

det av sin idrott. Instruktionerna som kommer från åskådarna stämmer inte alltid överens med 

de som tränaren ger, vilket sätter flickorna i en situation där de behöver välja vem de skall 

lyssna på. Det gäller därför som vuxen åskådare att vara medveten om vad som är en lagom 

grad av engagemang/involvering samt vilka beteenden som är lämpliga för idrottsmiljön och 

barnen. Ett för stort engagemang för barnens idrott kan, som både Eliasson (2009) och Coak-

ley (2006) antyder, leda till att flickorna upplever en problematik eller känner sig stressade av 

de vuxnas involvering i deras idrottande. 

 

Eliasson (2009) nämner att barnidrotten blivit allt mer seriös, mindre lekfull och vuxendomi-

nerad, vilket utifrån observationerna inte gick att se. Att barnidrotten anses vara på följande 

sätt är inget som studien tar fasta på och det skulle med största sannolikhet behövts fler obser-

vationer, kanske till och med intervjuer för att få reda på detta. Observationerna i studien be-

traktas inte som vuxendominerad utan flickorna fick själva ta ansvar och vara självstyrande. 

Hutchinson, Baldwin och Caldwell (2003) påtalar att genom att låta barnen få vara med och 

påverka sitt idrottande skapas en hälsosam miljö för barnen, något som också Riksidrottsför-

bundet (2009) vill eftersträva. 
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8.2 Omgivningen och normer 

Utifrån Logman och Borgmeiers (2009) identifiering av opassande beteenden kopplade till 

omgivningen gick det se att omgivningen påverkade åskådarna. De beteenden som inträffade 

är starkt kopplade till de normer och värderingar som fanns hos åskådarna. Idrottsmiljön är 

den plats där åskådare kan vara med och dela vinst och förlust med barnen enligt Lauer, 

Gould, Roman och Pierce (2010). Det visades av omgivningen genom att det vid till exempel 

mål förekom ett frekvent beteende av applåder och hejande. Omgivningen är del av det som 

triggar igång beteenden som sedan skapar beteendemönster hos åskådarna tätt följt av dess 

normer och värderingar. Individer agerar enligt Svedberg (2016) inte slumpmässigt, vilket på-

visar att det är omgivningen och normer som påverkar beteendemönstren. 

 

De omgivningsfaktorer som benämndes utifrån observationerna och de konsekvenser som 

gavs visar att det inte fanns några större skillnader mellan de olika idrotterna och deras re-

spektive omgivningar. Åskådarna var oavsett omgivning högt engagerade i flickornas idrot-

tande men var precis som Hellstedt (1987) nämner konsekventa och flexibla för att sätta bar-

nens förutsättningar och behov i framkant. Det som normerna främst påverkade var till exem-

pel applåder, beröm och beskyddande, vilket påträffades olika mycket av inom respektive id-

rott.  

 

Madsen (2006) antyder att normer är något som finns i samhället och skapas inom den sociala 

gemenskapen. Det gällde såväl gruppnormer som enskilda normer hos åskådarna. De normer 

som förekom var accepterade av gruppen och omgivningen vilket Smith och Louis (2008) be-

nämner som en positiv inställning till beteendet. Det genererade i att beteendet blev en norm 

som förekom ständigt medan andra inte accepterade normer och beteenden inte fick något 

stöd av gruppen och därför försvagades. En skillnad mellan idrotterna var att det fanns olika 

outtalade regler, vilket syntes i till exempel antalet Protective, Praise och Cheering. 

8.3 Metoddiskussion  

Harnesk, Johansson och Pettersons (2016) studie om vuxna åskådare vid pojkars idrottande i 

en innebandycup, har varit en av grundpelarna till att denna studie har tagit en liknande ut-

gångspunkt. Intresset för vuxna åskådare och deras beteenden vid barnidrott har genom den 

tidigare studien ökat. Då den tidigare studien fokuserade mer på vilka uttryck vuxna åskådare 



 

45 

 

använde valdes det att ta denna studie till att studera vilka beteenden de uppvisar i förhållande 

till normer och värderingar samt omgivningen.  

 

Båda författarna i denna studie (Harnesk och Johansson) har en idrottsanknytning inom idrot-

terna fotboll och ridsport, som kan ha påverkat studiens kvalité, på grund av egna åsikter och 

erfarenheter. Erfarenheter och åsikter som för med sig både för- och nackdelar för forsknings-

arbetet.  

 

Under insamlingsprocessen var författarna engagerade i vad Eliasson (2009) kallar kontinuer-

lig och analytisk process. Vilket enligt Gratton och Jones (2010) genererar till att författarna 

eventuellt beaktade data utifrån egna värderingar och känslor. 

 

En fördel var att författarna har bättre insikt i idrottsmiljön och på så sätt förstår nyanser av 

språket. Eliasson (2009) nämner att insikten inom miljön genererar i att mindre tid behövde 

läggas på att lära känna miljön. Det kan samtidigt ses som en nackdel eftersom miljön är väl-

bekant. För att undvika egna åsikter utifrån erfarenheter reflekterades det noga över författar-

nas egna medverkan och vilka för- och nackdelar det genererade. Till exempel förevisades det 

noggrant att resultatet och slutsatserna utgick från den insamlade datamaterialet, genom att 

kontinuerligt reflektera kring egna värderingar och erfarenheter i relation till datamaterialet.   

 

Med hjälp av de framtagna observationsschemana kunde egna värderingar i största grad und-

vikas, men risken fanns kvar angående fältanteckningarna. Därför skrevs fältanteckningarna 

med kommentarer i marginalerna, där egna åsikter och erfarenheter skrevs ned. Kommenta-

rerna noterades och togs hänsyn till men redovisas inte i studiens resultat utan var mer som 

minnesregler för författarna själva. Det är något som Fangen (2011) betraktar som nödvändigt 

för att reflekteringar skall kunna göras mellan resultatet och egna åsikter. Den insamlade data 

har bearbetats med ett induktivt arbetssätt som enligt Bryman (2011) innebär att författarna 

dragit generaliserbara slutsatser efter genomförda observationer. Slutsatser som baseras på 

observationernas giltighet och förekomst. Det är den insamlade data som styrt studien medan 

författarna bestämt hur data skulle registreras. Därefter reflekteras det noga över om resultat 

som framkom var trovärdigt och om det skulle kunna ske igen.  
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Observationsschemana användes för att få observatörerna att studera likvärdigt under varje 

observation. Observationsschemat angående åskådarrollerna användes i en förstudie för att ta 

reda på om det var ett lämpligt arbetssätt och om det hade eventuella brister som behövdes åt-

gärdas. Skulle studien genomföras igen finns en risk i att ett annat resultat ges. Detta eftersom 

observationer är svåra att återupprepa på ett exakt sätt samt veta i förväg hur observationerna 

utspelar sig. Det underlag som tagits fram i denna studie det vill säga observationsscheman 

och fältanteckningar, bidrar till att minska risken att det blir stor skillnad på resultaten från 

olika observationer.  

 

Den valda metoden öppnar upp till egna tolkningar kring hur beteenden skall registreras och 

därav kan resultatet förvrängas något. Det gällde såväl egna erfarenheter, åsikter som värde-

ringar angående idrotterna. Genom att reflektera och analysera före, under och efter varje ob-

servation kunde författarna vara säkra på att de registrerade de olika beteendena likvärdigt. 

Att beteendena kunde registreras likvärdigt genererades bland annat av observationsschemana 

och att båda författarna var med på varje observation.  

 

Själva observationerna i studien genomfördes utan att deltagarna visste om att de observera-

des. Skulle deltagarna (eller de valda föreningarna där observationerna genomfördes) varit 

medvetna om observationerna skulle resultatet med största sannolikhet gett ett annat utfall.  

Likaså gavs inget samtycke eller information för att undvika ett annat utfall på resultatet. Del-

tagarna kunde ha reagerat på observatörerna och på grund av det uppvisat ett annat beteende 

än i vanliga fall. För att minimera att det skedde under studiens observationer befann sig ob-

servatörerna så pass länge i miljön att de blev en del av situationen. Genom det kunde inte 

händelseutvecklingen påverkas i någon större utveckling, något som Hassmén och Hassmén 

(2008) påpekar med betydelsen av att bli en del i den valda miljön.  

 

På förhand gick det inte att veta hur stor populationen av urvalet skulle bli. På grund av det 

valdes populationen ut med en viss problematik utifrån snabbhet, tillgänglighet och enkelhet. 

Just för att det på förhand inte gick att veta vilka åskådare som skulle vara på plats och vilket 

resultat det skulle föra med sig. Metodvalet påverkade resultatet något eftersom antalet åskå-

dare skiljde sig något åt från de olika observationerna. Men inget som är väsentligt för studi-

ens syfte eftersom 30 åskådare kan uttrycka sig i samma mängd som 100 åskådare och vice 

versa.  
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Angående begreppen validitet och reliabilitet har dessa tagits hänsyn till i följande utsträck-

ning: Validitet har traditionellt sätt att göra i vilken grad författarnas påståenden representerar 

den teoretiska utgångspunkt som författarna ansåg att de skulle göra. Något som Eliasson 

(2009) nämner har för avsikt att beskriva, förklara och teoretisera kring det forskaren är ute 

efter. I resultatet har det valts att lägga upp stapeldiagram och tabeller som stöttar upp bröd-

texten för att ge läsaren en förståelse för och inte kunna göra egna tolkningar angående resul-

tatet. Texten är förlagd relativt nära den insamlade datamaterialet och därmed minimeras ris-

ken för förvrängningar och egna värderingar. Eliasson (2009) nämner att ett fältarbete som 

denna studie inte har för avsikt att försöka validera en slags sanning utan snarare betrakta slut-

satserna som en illustration av ett fenomen än som ett bevis för detsamma. Något som förfat-

tarna tagit avstamp ifrån vid insamling av data samt de valda teoretiska utgångspunkterna. 

 

Reliabiliteten, vilket är ett redskap för att kontinuerligt skriva ned vilka metodiska och analy-

tiska överväganden som gjorts under studien, ökar tillförlitligheten och gör att analysen gjorts 

med noggrannhet, tätt kopplad till datainsamlingen. Genom den valda metoden anses reliabili-

teten vara relativt hög och pålitlig då studiens valda metod skall kunna användas i andra stu-

dier och få likande resultat. Genom metodvalet skall även en annan population och en annan 

miljö kunna väljas att studeras och få ett likande resultat.  

 

Inför observationerna krävdes det en medvetenhet om att idrotterna skiljer sig något åt i till 

exempel närkontakt mellan spelarna, åskådarengagemang och sättet att agera på, kopplat till 

tävlingssammanhang. Detta har tagits hänsyn till och genererade i ett viss skildhet mellan ob-

servationerna och de olika beteenden som uppkommer inom respektive idrott. Inget som hind-

rade studien eller gav studien ett annat resultat utan det handlade mer om vad flickorna be-

hövde för involvering av åskådarna för att klara av idrotten.   
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9 Sammanfattning 

I följande kapitel summeras hela studien och lyfter fram det som författarna anser är det vik-

tigaste som studien har kommit fram till. Det följt av författarnas förslag på framtida forsk-

nings angående vuxna åskådare, idrottsföräldrar och barnidrott.  

 

I denna fältstudie har det studerats hur vuxna åskådare beter sig inom barnidrotten, närmare 

bestämt inom idrotterna fotboll och ridsport för flickor födda runt år 2005–2007. Med hjälp 

av systematiska, icke-deltagande observationer har vuxna åskådare observerats i hur de upp-

för sig i flickors idrottsmiljö.  

 

Resultatet av studien visar att större delen av de vuxna åskådarna uppvisar beteenden som uti-

från den valda teorin av Hellstedts (1987) samt Omli och Weise-Bjornstal (2011) anses vara 

lämpliga i samband med flickors idrottande. Åskådarna hamnar främst under åskådarrollen 

Supportive parent och oftast med beteendet Attentive silence. Åskådarna uppvisar ett upp-

märksamt intresse för flickornas idrottande, är stöttande och anses uppmuntra till fortsatt id-

rottande. Ett mindre antal av de uppvisade beteendena kan anses vara mindre lämpliga för id-

rottsmiljön oftast i form av Leaving, Not Paying Attention eller Instructing. Den mängd som 

uppvisas av dessa beteenden är dock inte att betrakta som överdrivet stor och påverkar inte 

stämningen samt idrottsmiljön i någon större grad. 

 

Valet att genomföra en etnografisk fallstudie var till en början inte självklart. Det finns en 

problematik med systematiska, icke-deltagande observationer då det kan vara svårt att förutse 

vad som skall observeras. Genom att noggrant hålla de fasta förbestämda reglerna och de för-

arbetade observationsschemana har metoden kunnat genomföras på ett sådant sätt att ett resul-

tat har kunnat sammanställas. Utifrån detta anses metodvalet ha varit lämpligt för att uppfylla 

studiens syfte och frågeställningar. Strukturerade, icke-deltagande observationer och framför-

allt en fallstudie är inte särskilt problematisk utan det handlar hur författarna lägger upp förar-

betet inför observationerna. Av detta visas det på att det går att genomföra studier med struk-

turerade, icke-deltagande observationer när det kommer till framförallt åskådarbeteenden.  

 

Mycket av den tidigare forskning och den litterära genomgång som beskrivit i denna studie 

påpekar att det finns både positiva och negativa saker med idrottsföräldrar. Framförallt har det 

uppmärksammats allt mer i sociala medier och flera forskare uttrycker sina kunskaper inom 
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området. Trots detta visar denna fallstudie att det inte är någon relativ störande miljö och att 

vuxna åskådare inte är ett stort problem inom barnidrotten. Detta studerades i mindre utsträck-

ning i studien och borde studeras mycket djupare för att förstå varför vuxna uppför sig som de 

gör vid barns idrottande.  

9.1 Förslag på framtida forskning 

Genom framtida forskning, kan det idrottsvetenskapliga samhället hjälpa “administratörer” att 

implementera effektiva lösningar så att barn- och ungdomsidrottens läktare enbart kantas av 

stödjande, uppmuntrande föräldrar/åskådare istället för de som agerar Over involved eller 

Crazed fan. 

 

Ytterligare forskning skulle vi vilja se inom:  

• Vad som orsakar de olämpliga beteenden som kan uppvisas.  

• Vilka konsekvenserna av åskådarna/idrottsföräldrarnas beteenden får för barns emot-

ionella och fysiska prestationer.  

• Effektiva lösningar för att undvika/komma till rätta med olämpliga beteenden från 

åskådarna/idrottsföräldrar.  

• Vett och etikett för idrottsföräldrar.  

• Utbildningar för idrottsföräldrar angående uppförande vid barn- och ungdomsidrott. 

• Undersöka om det finns skillnader mellan kontaktsport och inte kontaktsport samt 

mellan fler idrotter.  

• Hur uppför sig idrottsföräldrar/vuxna åskådare inom ungdomsidrotten. 
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Bilagor 

Bilaga A Functional Assessment ChecklisT for Students 

Utifrån följande dokument, framtagen av Logman och Borgmeier (2009), har studiens omgiv-

ningsschema tagits fram. Omgivningsschemat är baserat på strukturen av följande dokument 

samt vissa av tabellens tillhörande kategorier.  

 

Student:______________   Grade:________________________ 

Date:________________  Observator:____________________ 

 

Strengths: Identify some thing that you like to do, or that you are good at  

In Class/ at school_______________________________________________ 

Out of School___________________________________________________ 

Other__________________________________________________________ 

 

 

Time 

Activity & Staff 

Involved 

Likehood of 

Problem Behavior 

Specifik Problem 

Behavior 

Konseqvens of 

Behavior 

 

 

 Low                 High 

1    2    3    4    5    6 

  

 

 

 Low                 High 

1    2    3    4    5    6 

  

 

 

 Low                 High 

1    2    3    4    5    6 

  

 

 

 Low                 High 

1    2    3    4    5    6 

  

 

 

 Low                 High 

1    2    3    4    5    6 

  

 

 

 Low                 High 

1    2    3    4    5    6 

  

 

 

 Low                 High 

1    2    3    4    5    6 

  

 

 

 Low                 High 

1    2    3    4    5    6 

  

 

 

 Low                 High 

1    2    3    4    5    6 
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List the Routines in order of Priority for Behavior Support: Select routines with ratings 

of 5 or 6.  Only combine routines when there is significant (a) similarity of activities 

(conditions) and (b) similarity of problem behavior(s).  Complete the FACTS-Part B for 

each of the prioritized routine(s) identified 

 Routines/Activities/Context Problem Behavior(s) 

Routine # 1   

Routine # 2   

**If more than 2 routines where problem behaviors occur, refer case to behavior 

specialist.** 

 

BEHAVIOR(s): What are some things you do in <identify routine above> Rank:  

___ Tardy ___ Fight/physical Aggression  ___ Disruptive ___ Theft ___ Unresponsive 

___ Inappropriate Language ___ Insubordination ___ Vandalism ___ Self-injury ___ 

Verbal Harassment ___ Work not done ___ Other ________________  

Describe what the problem behavior(s) look like:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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Bilaga B Kids Speak 

Följande tabell är en sammanställning av det forskarna Omli och Wiese-Bjorstal (2011) fick 

fram utifrån intervjuer utförda med barn i åldrarna 7–14, i samband med ett tennisläger.  

 

    

Role  Behavior  Example  

Supportive parent  Attentive silence  “Sit quiet, don’t yell out comments” (10-year-

old boy) 

 Cheering  “Cheer for everyone on both teams so every-

body feels like they are having fun…” (8-year-

old girl) 

 Encouragement  “Encourage us and not discourage us, just give 

us, like, positive stuff” (11-year-old girl) 

 Praise  “Tell you that you did really well” (9-year-old 

girl) 

 Empathy  “Parents should not cheer so much that [other] 

children feel very bad…”        (11-year-old girl) 

 Protective  I mean, if someone will really get hurt, then 

[parents] can argue…”  (13-year-old boy) 

Demanding coach  Instructing  “They tell you what to do” (7-year-old boy) 

 Advice  “Take your time” or “focus” (10-year-old boy) 

 Critical  “Come on, get up there, get up there, you can 

do it” (10-year-old girl) 

Crazed fan  Arguing  “No arguments, just cheering us on” (13-year-

old boy) 

 Blaming  “Oh don’t worry, that ump was just being un-

fair” (12-year-old boy) 

 Derogation  “They said mean stuff to us” (11-year-old girl) 

 Disruption  “When I’m swimming it sort of bothers me 

when I see my mom waving…”       (10-year-

old girl) 

 Yelling  “Don’t yell at us in a mean way” (11-year-old 

girl 

 Fanatical parents  “get over excited and start jumping up and 

down and make   cheering a racket” (13-year-

old girl) 
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Bilaga C Observationsschema angående åskådarroller 

Nedan följer det observationsschema som de strukturerade, icke-deltagande observationerna 

grundar sig på. Observationsschemat grundar sig på och är framtaget utifrån Omli och Weise-

Bjornstal (2011) och Hellstedt (1987) teorier.  

 

Åskådarroll Beteende Notering 

 

 

 

 

Supportive parent 

Attentive silence 
 

Encouragement 

Cheering 

Praise 

Empathy 

Protective (i.c.o. injuru) 

 

Demanding coach 

Instructing 
 

Advice 

Critical 

 

 

 

 

Crazed fan 

Arguing 
 

Blaming 

Derogation 

Disruption 

Yelling 

Fanatical parents 

 

 

Under involved 

Not paying attention 
 

Leaving 

Distanced 

 

Over involved 

Criticizing coach 
 

Criticizing referee 

Judging 
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Bilaga D Observationsschema angående omgivningen 

Nedan följer det observationsschema som använts för att se hur omgivningen påverkar efter 

händelser som uppstår under aktiviteten samt vilka konsekvenser det ger. Detta schema är ett 

omstrukturerat schema utifrån ett av Logman och Borgmeier (2009) dokument (se dokumentet 

i bilaga A), detta för att bli mer specifikt och tillämpas bättre till denna studie.  

 

Aktivitet: _____________________  Datum:_____________________________ 

Observation:___________________ Observatör:__________________________ 

Omgivningsfaktorer: Identifiera minst tre omgivningsfaktorer  

- 

- 

- 

Rutin Analys: Var, När och Vilka beteenden är troligast. 

Händelse Specifikt beteende Trolighet för beteende Konsekvens av beteendet 

Ridsport Fotboll Ridsport Fotboll 

Felfri 

runda 

Mål Applåder Hejande/ ap-

plåder 

Låg                              Hög 

1      2      3      4      5      6 

Låg                              Hög 

1      2      3      4      5      6 

Vägran Räddning Empati Empati Låg                              Hög 

1      2      3      4      5      6 

Låg                              Hög 

1      2      3      4      5      6 

Fel Avslut av 

match 

Empati Applåder Låg                              Hög 

1      2     3      4      5       6 

Låg                              Hög 

1      2     3      4      5       6 

Avtag 

kläder 

Andra 

barn/ hus-

djur 

Säkerhets-

tänk/ be-

skyddande 

Distraktion Låg                              Hög 

1      2      3      4      5      6 

Låg                              Hög 

1      2      3      4      5      6 

Samtal Lämnade 

under akti-

vitet 

Upp-

muntran/ 

Stöttande 

Distraktion Låg                              Hög 

1      2      3      4      5      6 

Låg                              Hög 

1      2      3      4      5      6 

Inridning Paus Hjälpande Samtal Låg                              Hög 

1      2      3      4      5      6 

Låg                              Hög 

1      2      3      4      5      6 

 

Rangordna beteenden utifrån starkast konsekvenser 

_____  _____  _____  _____ 

_____  _____  _____  _____ 

_____  _____  _____  _____ 
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Bilaga E Detaljerad redovisning av idrotternas uppmärksammade beteenden i 

tillhörande åskådarroll 

Nedan redovisas respektive idrotts uppmärksammade beteenden i tillhörande åskådarroll. 

Detta beskrivs i följande ordning: Supportive parent, Demanding coach, Crazed fan, Under 

involved och Over involved. I ordningen presenteras fotbollsobservationerna först följt av 

ridsportens observationer.  

 

Supportive parent 

*Beteendet utlästes på två olika sätt. (1) Hur många gånger detta beteendet visades av en mängd/samtliga åskådare vid 

exempelvis mål och felfri runda eller (2) hur många gånger detta beteende visades av en enskild åskådare. 

**Beteendet utlästes på två olika sätt. (1) Hur många gånger en mängd/samtliga åskådare visade beteendet samtidigt, oftast 

kopplat till en specifik situation exempelvis skott utanför mål eller vägran och (2) hur många gånger detta beteende uppmärk-

sammades av enskilda åskådare. 
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Figur 3: Antal uppmärksammade beteenden i åskådarrollen Supportive parent från 

fotbollsobservationerna. 

Figur 4: Antal uppmärksammade beteenden i åskådarrollen Supportive parent från 

ridsports observationerna. 
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Demanding coach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

23

0

0 5 10 15 20 25

Instructing

Advice

Critical

Demanding coach- Fotboll

Serie2

10

18

0

0 5 10 15 20

Instructing

Advice

Critical

Demanding coach- Ridsport

Serie2

Figur 5: Antal uppmärksammade beteenden i åskådarrollen Demanding coach från 

fotbollsobservationerna. 

Figur 6: Antal uppmärksammade beteenden i åskådarrollen Demanding Coach 

från ridsports observationerna. 
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Crazed fan 

 

 

 

 

 

0

0

0

2

0

0

0 1 2 3 4

Arguing

Blaming

Derogation

Disruption

Yelling

Fanatical Parents

Crazed fan- Fotboll

Serie2

1

1

0

1

0

0

0 1 2

Arguing

Blaming

Derogation

Disruption

Yelling

Fanatical Parents

Crazed fan- Ridsport

Serie2

Figur 7: Antal uppmärksammade beteenden i åskådarrollen Crazed fan från 

fotbollsobservationerna. 

Figur 8: Antal uppmärksammade beteenden i åskådarrollen Crazed fan från 

ridsports observationerna. 
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Under involved 

 

***Beteendet utlästes på två olika sätt. (1) Hur många gånger beteendet uppmärksammades när åskådaren lämnade upp-

märksamhet på idrotten och gick iväg under aktiviteten till exempelvis bil eller kiosk och (2) hur många gånger beteendet 

uppmärksammades under paus av aktiviteten. 

 

Over involved 

Inga uppmärksammade beteenden framträdde under fotbolls- eller ridsports observationerna i 

denna åskådarroll.  
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Figur 9: Antal uppmärksammade beteenden i åskådarrollen Under involved 

från fotbollsobservationerna. 

Figur 10: Antal uppmärksammade beteenden i åskådarrollen Under involved 

från ridsports observationerna. 
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