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Abstract 

Parental involvement is known to be important for children in organized sports. 

However, parents can with their involvement both have negative and positive influence 

on children according to some studies. Few studies have investigated parents´ 

influence in sport, mostly studies have been focused on the parental involvement in 

sport. The purpose of this study was to examine perceptions among parents about their 

influences on children´s sport environment. A part of the purpose was to investigate if 

the parents think it is a necessity with an education to help parents to positively 

contribute to children´s sport environment. A qualitative approach was used and eight 

semi-structured interviews were conducted with parents whose children practiced 

football or athletics. Four mothers and four fathers were interviewed. The result of this 

study showed that all parents were positive about their commitment and that it had a 

positive influence on children´s practice. According to the parent´s perceptions, their 

children´s motivation increased with their presence on the field. The parents saw 

themselves important for children in sport and that they had a positive influence on 

children´s participation. Parents who focused on results and set high demands and 

expectations had a negative influence on children´s sport environment. To create a 

more positive environment for children, the parents wanted to learn more about how 

the children´s sport should take place on an appropriate basis. The parents were 

positive about an education and that it should be a lecture of how parents can support 

their children and how parents can use a suitable approach to not have a negative 

influence on children´s sport environment. The parents added that the lecture also 

would inform the parents about the children´s sport and its design. This study 

indicated that it is important for parents to be aware about their involvement and its 

influences on children in sport.  

 

Nyckelord: Barn, föräldrar, idrott, miljö, inverkan 

Keywords: Children, environment, influence, parents, sport   



 

 
 

 
Förord 
Inledningsvis vill vi tacka de två föreningar som hjälpt oss att kontakta föräldrar inom 

både fotboll och friidrott. Ett särskilt tack till alla föräldrar som medverkat och 

spenderat sin tid tillsammans med oss. Att vi har fått ta del av deras erfarenheter och 

upplevelser, vilket hjälpt oss att slutföra arbetet.  
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1. Inledning  
  

1.1 Barnidrott 

Sverige har 3,1 miljoner medlemmar i olika föreningar. Nio av tio personer har någon 

gång varit medlem i en förening. Drygt två tredjedelar, sextiofem procent, av alla barn 

mellan sex och tolv år tränar och tävlar i minst en föreningsidrott. Ungefär lika många 

flickor som pojkar är föreningsaktiva (Riksidrottsförbundet, 2017). 

 

Idrotten är en viktig del av livet för många barn och ungdomar. Idrottsrörelsen har ett 

stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt. Barnidrotten ska vara 

utformad på ett sätt som stödjer barnens intressen och behov, där lek och glädje och 

motion sätts i första rummet. Tävling är en naturlig del av både idrott och lek men den 

ska inte vara resultatfokuserad. Alla barn ska få vara med och delta på lika villkor 

(Riksidrottsförbundet, 2017). Idéprogrammet “Idrotten vill”, utformat av 

Riksidrottsförbundet [RF], handlar om hur föreningsidrotten ska utformas för barn 

och ungdomar i Sverige (Riksidrottsförbundet, 2009).  

 

Riksidrottsförbundet definierar idrott enligt följande:  

Idrotten är en fysisk aktivitet som vi utför för att kunna må bra och prestera mera. 

Idrotten består av träning och lek, tävling och uppvisning.  

Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.  

Alla tre faktorer är betydelsefulla för barnidrotten och för det här arbetet. 

 

1.2 Föräldrar och idrott 

Hundratusentals vuxna väljer att engagera sig i föreningslivet utan någon typ av 

ersättning. Barn ska skjutsas till träning och match, smutsiga tröjor ska tvättas, lotter 

ska säljas och bullar ska bakas (Karp, 2004). Föräldrar bidrar med glädje och 

motivation i barnens idrottsutövande och eftersom de står barnen närmast är det 

därför viktigt att de kan visa sitt intresse och stöd runt och på idrottsarenan (Knight 

& Sellars, 2016). Det stöd som föräldrarna ger till sina barn påverkar deras utveckling 

positivt. Positiv förstärkning och beröm från föräldrar bidrar till barnets fysiska 

utveckling och gör att deras självförtroende ökar. Föräldrar har en viktig roll i 

utvecklingen av barns attityder och beteenden i idrottsliga sammanhang och därför 
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är det viktigt att föräldrar uppträder på ett lämpligt sätt som inte påverkar barnen 

eller idrottsmiljön negativt på och vid sidan av idrottsarenan. Kritiska föräldrar kan 

nämligen orsaka stress hos barnen, de blir missnöjda och barnens fysiska utveckling 

påverkas (Silva, Coelho, Figueiredo, Elferink-Gemse & Malina, 2016).  

 

Riksidrottsförbundet (2017) skriver att de svenska idrottsföreningarna måste ha 

samma grundläggande värderingar för vilka föräldrabeteenden och förhållningssätt 

som de accepterar och inte accepterar och ha en gemensam målbild som förutsätter 

att idrottande barn trivs och utvecklas i sin idrottsmiljö. Föräldrars beteenden och 

förhållningssätt är synnerligen viktiga pusselbitar för den svenska idrottsrörelsen och 

för idrottsföreningar, eftersom många konflikter som utgör den negativa 

idrottsmiljön har sina rötter i föräldrar som ställer orealistiska krav och förväntningar 

på barns idrottsprestationer under matcher eller tävlingar. Med en genomtänkt 

idrottsverksamhet vill den svenska idrotten påverka attityder och värderingar på ett 

positivt sätt. Föräldrars närvaro i idrottsmiljön bidrar till stöd och glädje för unga 

idrottare. Dock upplever många barn föräldrars engagemang i idrottsmiljön som 

alltför missriktat, obalanserat och pressande (Augustsson, 2007). Forskning om 

föräldrars inverkan på barns idrottsmiljö är begränsad. Fredricks, Eccles och Weiss 

(2004) skriver att det behövs mer forskning om föräldrars inverkan på barns 

idrottsmiljö och fler förslag på hur det går att göra idrotten bättre för barn. Ross, 

Clifford och Parkes (2015) undersökte uppfattningar hos tränare och administrativ 

personal om föräldrars inverkan på barns idrottsmiljö. Deltagarna i studien föreslog 

en utbildning för föräldrar som skulle informera dem om hur de kan stödja sina barn 

och förhålla sig till barnets idrottsmiljö.   

 

I och med att forskningen om föräldrars inverkan på barns idrottsmiljö är begränsad 

kommer denna studie att bidra med att fylla denna kunskapslucka. I Knight och 

Sellars (2016) studie användes online-enkäter för att samla in data. Dock upptäckte 

forskarna att det fanns brister i metoden; bland annat för att informanterna inte gav 

tillräckligt utförliga svar för att några säkra slutsatser skulle kunna dras. Knight och 

Sellars (2016) menar därför att det finns behov av att göra intervjustudier för att 

tydligare kunna ge svar på hur föräldrar inverkar på barns idrottande. Mot bakgrund 

av detta har vi valt att göra en intervjustudie för att undersöka föräldrars 

uppfattningar om deras inverkan på barns idrottsmiljö.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka föräldrars uppfattningar om deras inverkan på 

barns idrottsmiljö. Ett delsyfte är att undersöka om idrottsföräldrar i den här studien 

anser att det finns ett behov av en utbildning.  

 

Frågeställningar 
  

 Vad betyder föräldrars beteenden och förhållningssätt för en positiv respektive 

negativ idrottsmiljö för idrottande barn? 

 Vad anser föräldrar att de behöver kunskap om för att bidra till en positiv 

idrottsmiljö för idrottande barn? 

 Anser föräldrar att det finns behov av en utbildning för idrottsföräldrar och vad 

skulle den i sådana fall innehålla? 
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3.Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras forskning om föräldrars engagemang och närvaro i barns 

idrottande och vilken inverkan föräldrar kan ha på idrottsmiljön. Presentationen 

grundar sig på nationell och internationell forskning om socialiseringsprocesser inom 

idrotten. 

 

Vi hittade forskningsartiklar och avhandlingar på den internationella databasen 

researchgate genom att söka på ord som “parental involvement in sport”, “youth 

sport”, “parents influence in youth sport”, “parents impact in sports” och “parents and 

sport”. Vi sökte också på google scholar där vi hittade Augustssons avhandling om 

föräldrapress. 

  

3.1 Föräldraengagemang 

Ett flertal studier (Knight, 2012; Mazer, 2012; Ross et al., 2015; Stefansen, Smette & 

Strandbu, 2016) har undersökt föräldrars engagemang och roller i ungdomsidrott. 

Mazer (2012) har undersökt föräldrarnas roll i ungdomsidrotten. Elva intervjuer 

genomfördes med föräldrar för att se hur de engagerade sig i sina barns idrottande. 

Mazer kom fram till att föräldrar har en viktig roll för barns idrottande. I 

ungdomsidrott väljer många föräldrar att stödja sina barn från läktaren medan andra 

föräldrar tar ett steg längre och blir ledare eller tränare för laget. Mazer skriver att 

föräldrars engagemang kan innebära att stödja sina barn genom att ge uppmuntrande 

ord. Studier har dessutom visat att föräldrar engagerar sig och stödjer sina barn på 

olika sätt. Till exempel visade Haycock och Smith (2014) att föräldrars fördelning av 

arbetsuppgifter var olika. Mammorna hjälpte till i organiseringen inför match medan 

papporna tyckte det var viktigt att skjutsa sina barn till idrottsanläggningen.  

 

Stefansen et al., (2016) observerade hundra elever i deras idrottsaktiviteter. De 

intervjuade eleverna, lärarna, tränarna och föräldrarna för att undersöka hur 

föräldrarna var engagerade i barnens idrottande. De redovisar att de använt 

parintervjuer och individuella intervjuer för att samla in data. Totalt gjordes fyrtiofyra 

intervjuer. Studien visade att föräldrars engagemang i organiserad ungdomsidrott 

förändras över tid. Liknande studier (Knight, 2012; Mazer, 2012; Ross et al., 2015) har 

studerat olika faser i föräldrars engagemang. Enligt dessa studier är det viktigt att få 

en förståelse för varför föräldrar engagerar sig och varför vissa föräldrar förblir 
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engagerade högre upp i åldrarna. Därigenom skulle det bli lättare att utforma en 

utbildning som tar hänsyn till vad föräldrarna kan och vad de behöver lära sig om sin 

roll i idrotten för att bidra till en positiv idrottsmiljö.  

 

Stefansen et al., (2016) menade att barnets starka aktivitetsnivå kunde speglas av ett 

lika starkt stöd och engagemang från båda föräldrarnas sida. Föräldrarna i studien 

visade sitt intresse för barnets idrottande genom att betala medlemsavgift, köpa 

idrottsutrustning, vara närvarande vid match eller arbeta ideellt i föreningen. Många 

föräldrar i studien menade att idrottsarenan är en plats för att främja och upprätthålla 

en nära relation till barnet. Idrottsaktiviteter kunde enligt föräldrarna vara ett sätt att 

hantera specifika bekymmer, exempelvis om barnet var blygt eller hade svårt att få 

vänner. För föräldrarna skulle idrotten representera upplevelser och värderingar som 

var inriktade på bra barndomsidéer: idrott är kul, hälsosamt och socialt. Allmänt såg 

föräldrar sitt engagemang som en viktig del i barnets utveckling. Dock kunde ett 

överdrivet föräldraengagemang leda till stress och press hos det idrottande barnet.  

  

3.2 Positiv idrottsmiljö 

Föräldrars närvaro i idrotten har varit ett positivt bidrag till barnens psykiska och 

sociala utveckling. Idrotten hjälper föräldrar att bygga en nära relation till sina barn. 

Ett positivt samspel mellan barn och förälder är viktigt. Därför är det bra om 

föräldrarna använder sig av ett lämpligt beteende och förhållningssätt i barnets 

idrottsmiljö. Eliasson (2009) skriver att det är viktigt för föräldrar att använda sig av 

ett lämpligt beteende och förhållningssätt i stil med att inte coacha vid sidan av plan, 

utan de ska istället bidra till en positiv idrottsmiljö för barnet. Föräldrarna i studien 

menade att de gav barnen stöd i idrotten, både ekonomiskt och socialt, så att den kunde 

genomföras. Silva et al., (2016) har visat att föräldrars inverkan på barns idrottsmiljö 

kan uppfattas som positiv beroende på hur den tas emot av barnet. Beröm, 

uppmuntran och stöd har visat sig ha en positiv inverkan på barn och de kan förbättra 

deras fysiska utveckling och öka deras intresse och deltagande i idrott. 

 

Knight och Sellars (2016) har undersökt hur föräldrars närvaro påverkar 

ungdomsidrott. Datainsamlingen gjordes via en online-undersökning där sjuttio 

föräldrar deltog. Studien omfattade trettioåtta mödrar och trettiotvå fäder, i åldrarna 

trettioett till femtiofem år. Syftet med studien var att undersöka föräldrars 



 

6 
 

uppfattningar om hur de påverkar barn och idrott. Föräldrar som tidigare haft negativa 

upplevelser av idrott ansåg att det var viktigt att föräldrar kan ge stöd och uppmuntran 

så att barnen får positiva upplevelser av idrotten. Sánchez-Miguel, Francisco, Sánchez-

Oliva, Amado & Garciá (2013) undersökte hur motivationen skilde sig hos idrottande 

barn beroende på vilket beteende eller förhållningssätt som föräldrarna hade, men 

även hur barnens motivation och glädje påverkade utövandet. Resultatet visade ett 

positivt förhållande mellan föräldrars stöd i idrotten och spelarnas glädje och ett 

negativt förhållande mellan ett dåligt föräldrarabeteende och spelarnas motivation. 

Spelare som upplevde mer press från sina föräldrar såg det inte som ett dåligt 

föräldrabeteende utan barnen fick istället mer motivation i idrottandet. Dock kände de 

ingen glädje i utövandet. Studien visade också att föräldraansvar i barns idrottande 

bidrog till glädje och motivation till idrottandet. Sánchez-Miguel et al., (2013) skriver 

vidare att föräldrars beteenden och uppmuntran har effekt på barn och att fysiskt 

aktiva föräldrar brukar ha fysiskt aktiva barn. Forskarna i studien menar också att om 

föräldrar ger villkorslös kärlek, uppmuntran och beröm, liksom andra former av stöd 

kommer det att ha en positiv påverkan på barns idrottsupplevelser, glädje och 

potential. 

 

Tidigare forskning (Silva et al., 2016; Stefansen et al., 2016) har visat att föräldrar och 

deras attityder till barns idrottande kan ha en positiv inverkan på barnets utveckling. 

Föräldrarnas attityder är avgörande för hur barnet trivs i sin idrottsmiljö. Silva et al., 

(2016) visade att unga uppskattar att ha sina föräldrar närvarande i idrottandet. 

Föräldrarnas närvaro i idrotten var gynnsam för barnets psykiska och sociala 

utveckling samt bidrog till en positiv idrottsmiljö. Stefansen et al., (2016) visade att 

fäder såg sin roll som avgörande för barnets utveckling och att en positiv 

föräldranärvaro krävdes för att barnet skulle lyckas i sin idrott. Föräldrar som själva 

haft en idrottsbakgrund kunde lättare föra en meningsfull kommunikation med barnet 

och ha en positiv inverkan på barnets utveckling. Knight (2012) undersökte betydelsen 

av föräldrars närvaro i idrott. Resultatet av den studien visade att föräldrar har en 

betydande roll i barns personliga utveckling. Motivationen ökade hos de idrottande 

barnen och gjorde att de behöll lekfullheten i idrottsutövandet. Stefansen et al., (2016) 

menade att föräldrars närvaro och stöd bidrog till att barnen kände sig 

uppmärksammade och att de utvecklade sin fysiska förmåga. Silva et al., (2016) visade 



 

7 
 

att unga uppskattar att ha sina föräldrar närvarande vid träning och tävling. Föräldrars 

närvaro förbättrar barnens psykiska och sociala välmående. 

 

3.3 Negativ idrottsmiljö 
Ross et al., (2015) har undersökt hur föräldrars beteenden och förhållningssätt 

påverkar barns utveckling utifrån ett coach- och administratörsperspektiv. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta coacher och fyra administratörer 

med flera års erfarenhet av ledaruppdrag och administrativt arbete. Ross et al., skriver 

att dåliga föräldrabeteenden eller förhållningssätt hos föräldrar blivit allt vanligare. 

Resultatet i studien visade att föräldrar till idrottande barn har fler negativa än positiva 

beteenden. Personer som arbetar ideellt i föreningen hade någon gång upplevt ilska 

och klagomål, särskilt från föräldrar som hade höga prestationskrav på sina barn. Ett 

dåligt föräldrabeteende kan ha en negativ inverkan på barns idrottsmiljö och påverka 

deras välbefinnande och utveckling i en negativ riktning.   

 

Attityder och vissa förhållningssätt kan både ha en positiv och negativ inverkan på 

unga. Verdaguer, Garcia-Mas och Sesé (2016) undersökte förhållandet mellan kraftig 

ångest, ett dåligt förhållningssätt och påverkan från deltagande föräldrar i 

idrottsaktiviteter. Deltagarna i studien var trettiosju simmare (tjugo killar och sjutton 

tjejer) med en medelålder på tretton år och som tillhörde samma idrottsklubb i 

Mallorca (Spanien). Resultatet visade att den kraftiga ångesten påverkades under 

tävling och att det fanns skillnader av upplevd oro mellan könen. Eliasson (2009) 

skriver att föräldrar undviker att prata med andra föräldrar om vilken inverkan deras 

beteenden och förhållningssätt har på barnen. Till exempel undviker föräldrarna att 

prata med varandra om att inte kritisera spelarnas prestationer vid träning och tävling 

eller match.  

  
 
3.4 Föräldrapress 
Augustsson (2007) skriver att frågor om föräldrars närvaro i barns idrottande 

diskuterats och att deras närvaro kan vara en källa till tryck på barn och unga. 

Augustsson menar att det i Sverige finns lite forskning som studerat detta problem. 

Augustssons studie beskrev och analyserade i sin studie barn och ungdomars 

uppfattningar om föräldrars närvaro i idrottsmiljön, med fokus på föräldrapress. Barn 

och unga mellan tio och fjorton år som utövade lag eller individuell idrott deltog i 
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studien. I resultatet kring föräldrars involvering var majoriteten av föräldrarna på ett 

aktivt sätt närvarande i sina barns idrottande och barnen var nöjda med det. Resultatet 

i Augustssons studie visade att trettionio procent av barnen såg sina föräldrar som ett 

problem i idrottsmiljön. Höga krav eller förväntningar från föräldrar kunde påverka 

barnets potential samtidigt som barnets självkänsla minskade. Föräldrar som varit 

närvarande vid tävling eller match skapade fler negativa känslor hos barnen, till 

exempel genom att skrika direktiv åt barnen. Det gjorde att barnen upplevde stress, 

oro och nervositet. Dessutom tyckte många av de unga idrottarna att det var jobbigt 

eller svårt att ha närvarande föräldrar under träning eller match. Augustsson studie 

visade att det fanns barn och unga som inte trivdes med sina föräldrar i idrottsmiljön, 

speciellt inom individuella idrotter fanns det föräldrar som var för kontrollerande. 

 

Både Augustsson (2007) och Elliott och Drummond (2016) har visat att idrottande 

barn någon gång upplevt tryck från sina föräldrar. Vid sidan av planen ger föräldrar 

instruktioner som lätt övergår i svordomar eller negativa kommentarer. Vissa barn 

påverkas mer än andra av föräldrars coachning och dessa barn menar att föräldrarna 

drar för snabba slutsatser av hur de agerar på planen. Beroende på om föräldrarna 

coachar under en pågående match, halvtidsvilan eller under hemresan så kan barnen 

känna av frustration. En form av coachning kan vara att påverka barnens 

beslutsfattande under tävling eller match. En del föräldrar kunde ha en negativ 

inställning mot sina barn om de förlorade en match eller presterade dåligt. De kunde 

berätta för barnet vad det skulle gjort annorlunda på plan. Detta kunde leda till 

konflikter mellan barnet och föräldern. 

 

Elliott och Drummond (2016) har studerat hur föräldrar kommunicerar med sina 

idrottande barn. Det visade sig att kommunikationen skilde sig åt beroende på var den 

förekom och vid vilken tidpunkt. På hemresan i bilen kunde föräldrar berätta vad 

barnen gjorde bra och vad de skulle kunna förbättra till nästa gång. Kommunikationen 

kunde både uppfattas som konstruktiv och destruktiv av barnen. Av Elliott och 

Drummond kan vi förstå att kommunikationen kan ha en negativ påverkan på barns 

idrottsmiljö om den används på fel sätt. Föräldrar är inte alltid medvetna om hur 

barnen kan påverkas av kritik och det är inte förrän föräldrarna blir tillfrågade som de 

börjar tänka efter. Genom intervjuer med föräldrar och barn kunde Eliott och 
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Drummond visa att föräldrar och barn tänkte olika kring coachning och att olika 

känslor växte fram.  

 

Silva et al., (2016) har visat att föräldrars press och kritik kan skada barnets 

självförtroende och påverka barnet negativt, så att de upplevde mindre glädje i 

idrottsaktiviteterna. Barnen riskerade även att tappa motivationen för att idrotta. Karp 

(2004) visade att många föräldrar ansåg att barnidrotten var för tävlingsinriktad. 

Barnen slutade med idrott för att träningen blivit för intensiv eller för 

resultatfokuserad. Föräldrar förväntar sig inte att få vara med och påverka 

träningsinnehållet, de förlitar sig på tränarens erfarenheter och kompetens. Flera 

föräldrar tyckte att det är bra om barnen både utövade lag- och individuell idrott, dock 

fanns en annan uppfattning mellan de föräldrar som hade barn i individuell idrott 

respektive lagidrott. Föräldrar som hade barn i lagidrott upplevde att det ställdes högre 

krav i de individuella idrotterna och att prestationen var i fokus. Knight och Sellars 

(2016) menade att många föräldrar var oroliga över den konkurrens som finns i idrott 

och ett negativt beteende som exempelvis press från föräldrar. Det finns en oro över 

att föräldrarnas närvaro i idrott har en negativ inverkan på barn och deras 

idrottsupplevelser. En negativ inverkan är när föräldrarna har ett alltför stort fokus på 

resultat istället för att uppskatta barnens intresse för fysisk aktivitet.   

 

Ross, et al., (2015) påpekade att dåliga föräldrabeteenden eller förhållningssätt är ett 

vanligt problem i idrottsmiljön. Deltagarna i studien lyfte förslag på fler 

föräldrautbildningar, med fokus på hur föräldrar ska stödja, bete sig och förhålla sig 

till barnets idrottande. Även föreningen behöver hjälpa till att förebygga dåliga 

föräldrabeteenden eller förhållningssätt och utforma fler utbildningar för föräldrar. 

 
3.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar forskningsgenomgången att föräldrar är viktiga för 

idrottande barn och att deras stöd visat sig ha en positiv inverkan på barns 

idrottsupplevelser, glädje och potential. Föräldrarnas inställning till idrott kan vara 

avgörande för barnens motivation och deltagande. Forskare (Silva et al., 2016; 

Stefansen et al., 2016) har visat att föräldrars närvaro i idrotten bidragit till barns 

psykiska och sociala välmående samt förbättrat deras självförtroende. Även om många 

studier har visat på föräldrars positiva sidor för barns idrottande så finns det forskning 

(Augustsson, 2007; Eliasson, 2009; Knight & Sellars, 2016; Sánchez-Miguel et al., 
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2013) som visat på att föräldrar också kan ha en negativ inverkan. Några studier (Elliott 

& Drummond, 2016; Ross et al., 2015; Verdaguer et al., 2016) har fokuserat på 

föräldrabeteenden och förhållningssätt i idrotten och visat vad föräldrar gör och hur 

de är. Dessa studier har visat att föräldrars beteenden och förhållningssätt även kan ha 

en negativ inverkan på barns idrottsmiljö. Forskningsgenomgången visar vidare att det 

saknas kunskap om föräldrars egna perspektiv på hur de inverkar på barns 

idrottsmiljö, något som särskilt framhållits av Knight & Sellars (2016). Det är mot 

bakgrund av detta vår studies kunskapsbidrag kan ses.  

 

I det följande används forskningsgenomgången huvudsakligen för att relatera de 

resultat som framträder i avsnittet ”Resultat och analys” till aktuell och relevant 

forskning om föräldrars inverkan på barns idrottsmiljö. 
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4.Metod 
 

4.1 Metodologisk utgångspunkt 
Studien har haft sin utgångspunkt i den ekologiska ansatsen. Den ekologiska ansatsen 

fokuserar på hur individens fysiska, psykiska och sociala förutsättningar kan påverkas 

av faktorer i omgivningen. Eftersom föräldrar är en del av omgivningen är de samtidigt 

en faktor av betydelse för vilka förutsättningar barn ges i sin idrottsmiljö. Det är mot 

bakgrund av detta som vi valt den ekologiska ansatsen som utgångspunkt för studien 

(Medin & Alexandersson, 2000). Vi har kunnat relatera den ekologiska ansatsen till 

hur föräldrar påverkar barnens fysiska, psykiska och sociala förutsättningar, eftersom 

den ekologiska ansatsen handlar om hur faktorer i omgivningen påverkar individens 

förutsättningar. 

 

 4.2 Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att använda semistrukturerad intervju som metod. Bryman (2011) skriver 

att den semistrukturerade intervjun generellt handlar om en situation där intervjuaren 

har ett antal frågor som ingår i ett frågeschema och där vi som intervjuar får välja vilken 

ordningsföljd vi ställer frågorna. Semistrukturerad intervju som metod är användbar i 

detta arbete eftersom det går att anpassa frågorna efter den aktuella situationen och 

förklara det som blivit otydligt. Intervjuerna registrerades genom att föra anteckningar 

och spelades in med en ljudbandspelare.  

 

En studie har en god validitet om den valda metoden ger det resultat som kan besvara 

syftet med studien (Kvale & Brinkmann, 2014). För att uppnå en god validitet har vi 

utformat intervjuguiden efter teman med frågor som tar utgångspunkt i den ekologiska 

ansatsen. Tema 1 skulle svara på hur föräldrar bidrar till en positiv idrottsmiljö för 

barn. Tema 2 handlade om hur intervjupersonerna uppfattade föräldrars negativa 

inverkan på barns idrottsmiljö och hur det negativa beteendet och förhållningssättet 

kunde bli mer positivt. Vi kopplar tema 1 och 2 till den ekologiska ansatsen eftersom 

de utgår från hur individens psykiska och sociala förutsättningar påverkas av faktorer 

i omgivningen. Tema 3 skulle ge en bild på om föräldrars beteenden och 

förhållningssätt kunde skilja sig åt beroende på om de hade en idrottande son eller 

dotter eller om barnen utövade individuell idrott eller lagidrott. Tema 4 handlade om 

vad föräldrarna ansåg att idrottsföräldrar behövde mer kunskap om för att bidra till en 

positiv idrottsmiljö för barn men också vad för slags stöd de önskade av 
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idrottsföreningen. Vi kopplar tema 3 och 4 till den ekologiska ansatsen eftersom de 

utgår från individens förutsättningar i den sociala omgivningen. Tema 5 skulle besvara 

om föräldrarna ansåg att idrottsföräldrar behövde en utbildning och vad den isåfall 

skulle innehålla. Tema 5 har ingen koppling till den ekologiska ansatsen, utan det är 

en fortsättning på tema 4 som ska undersöka om det eventuellt behövs en utbildning 

för föräldrar. Vi försökte uppnå en god trovärdighet genom att utgå från en 

intervjuguide och tydligt underbygga våra resultat med citat från intervjuerna.  

 

4.3 Urval 

Vi gjorde ett bekvämlighetsurval när vi valde idrottsföreningar att kontakta.  

Bekvämlighetsurval handlar om att välja ut personer som finns tillgängliga för 

forskaren (Bryman, 2011). I varje förening fanns en kontaktperson som fick välja ut de 

föräldrar som skulle kunna tänkas ställa upp på en intervju. Kontaktpersonen i varje 

förening valde ut föräldrar. För att föräldrarna inte skulle påverkas av varandras svar, 

valde vi att intervjua parterna individuellt. En av föräldrarna hade sedan tidigare 

ledarerfarenheter inom fotboll. Föräldrarna som blev intervjuade hade barn i åldrarna 

8-12 år som utövar fotboll eller friidrott. Idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill 

definierar barnidrott upp till 12 års ålder (Riksidrottsförbundet, 2009). Fyra mammor 

och fyra pappor blev intervjuade. Totalt gjordes åtta intervjuer. 

 

Tabell 1. Informanter i studien fördelade efter idrotter, kön och ålder  

 

 

 

 

Idrott Kön  Ålder 
Fotboll Mamma 38 

Fotboll Pappa 39 

Fotboll Pappa 43 

Fotboll Mamma 43 

Friidrott Mamma 38 

Friidrott Pappa  39 

Friidrott Pappa  43 

Friidrott Mamma 49 
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4.4 Genomförande 

Vi kontaktade respektive idrottsförening för att få kontaktuppgifter till föräldrar. Vi tog 

sedan kontakt med dessa föräldrar via telefon och mail och gav dem ytterligare 

information om deltagandet. De flesta intervjuer genomfördes hemma hos föräldrarna 

medan några föräldrar intervjuades på en idrottsarena.  

 

4.5 Analys 

Inför analysen transkriberades intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att 

transkribera innebär att omvandla, att ändra från en form till en annan. Till exempel 

från en ljudinspelning till ett skriftligt dokument. Intervjupersonernas svar skrevs ner 

ordagrant i ett dokument och användes som underlag för analysen.  

 

När de utskrivna intervjuerna analyserades användes meningskoncentrering. Kvale 

och Brinkmann (2014) skriver att meningskoncentrering är en analysmetod och en 

form av kategorisering baserad på utskrivna intervjuer. Först läste vi igenom de 

utskrivna intervjuerna för att få en helhetsbild över det inhämtade materialet. Sedan 

fastställde vi de naturliga meningsenheterna från intervjupersonernas uttalanden, 

alltså viktiga ord i texten som vi plockade ut och gjorde till meningar. Sedan jämförde 

vi meningsenheterna utifrån undersökningens syfte för att slutligen knyta samman 

intervjuns centrala, icke överflödiga teman till en berättande text.  

 

4.6 Hantering av forskningsetiska principer 

Forskningsetiska principer består av säkerställda hänsynstaganden som forskaren 

måste använda för att kunna ge förtroende åt de människor som vill ställa upp och 

driva forskningen framåt. De forskningsetiska principerna som kom till användning 

inför intervjutillfällena var Informationskravet, samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet. 

 

Informationskravet innebär att forskaren berättar sitt syfte med forskningen och 

vilken uppgift deltagarna har (Vetenskapsrådet, 2002). Vi svarade gentemot 

informationskravet genom att informera detta för deltagarna via telefonsamtal och 

mailkontakt innan intervjutillfället.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagaren ges tillåtelse att bestämma om hen vill delta 

eller inte. Om deltagarna vill avbryta sin medverkan under intervjun så ska de inte bli 
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tvingade att fortsätta (Vetenskapsrådet, 2002). Vi svarade gentemot samtyckeskravet 

genom att fråga om de ville delta i en intervju och genom att säga att de får avbryta sin 

medverkan om de vill. 

 

Konfidentialitetskravet står för att alla uppgifter som ges ut av deltagarna beträffande 

deras identitet ska få största möjliga sekretess så att obehöriga inte kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi svarade gentemot konfidentialitetskravet genom att 

muntligt informera föräldrarna om att etiskt känsliga uppgifter om enskilda inte 

kommer att lämnas ut offentligt och att det råder tystnadsplikt beträffande sådana 

uppgifter.  
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5. Resultat och analys 

Syftet med studien är att undersöka föräldrars uppfattningar om deras inverkan på 

barns idrottsmiljö. Ett delsyfte är att undersöka om idrottsföräldrar i den här studien 

anser att det finns ett behov av en utbildning. Resultatet inleds med en presentation av 

hur föräldrarna engagerar sig i sina barns idrottande. Därefter redovisas deras 

uppfattningar om hur föräldrar kan bidra till en positiv respektive negativ idrottsmiljö 

för barn och vilken kunskap föräldrarna anser att de behöver för att kunna bidra till en 

positiv idrottsmiljö. Slutligen redovisas om föräldrarna anser att det finns ett behov av 

en utbildning för idrottsföräldrar och vad den i sådana fall ska innehålla. Resultatet är 

indelat i fem rubriker: Föräldraengagemang, positiv miljö, negativ miljö, framtida 

kunskaper och utbildning och innehåll. Resultaten relateras i detta avsnitt till den 

tidigare presenterade forskningsgenomgången.  

 

5.1 Föräldraengagemang 

Studien visar att alla föräldrar på något sätt är engagerade i sitt barns idrottande. En 

av föräldrarna är ledare för sin dotters lag och har själv varit elitfotbollspelare. 

Föräldrarna beskriver sig själva som stödjande och positiva och engagerar sig i barnens 

idrottande genom att skjutsa, prata idrott, vara närvarande på träning och tävling, 

hjälpa till vid evenemang, engagera sig i föreningen och vara med på föräldramöten. 

En mamma vars dotter spelar fotboll väljer att uttrycka sig så här om sitt engagemang:  

 

“Jag är mest involverad i dotterns idrottande genom att vara aktiv på 

föräldramöten. Jag försöker kolla på matcherna, hämta. Skillnaden mellan min 

man och jag är att han sitter allra längst fram medan jag gärna sitter en bit bak. 

Det som jag upplevt med min dotter är att tränaren en gång började skrika åt 

flickorna när de förlorade. Då tänkte jag att jag måste göra någonting så jag gick 

med i fotbollssektionen för att påverka det här”. (Mamma 43 år, fotboll) 

 

Engagemanget hos föräldrar kan variera från gång till annan beroende på vilket behov 

det finns hos barnet. Pappornas syn på engagemang i barnets idrottande är väldigt lika. 

Exempelvis säger papporna att det är viktigt att engagera sig i föreningslivet och att 

prata idrott med barnen hemma medan mammorna tycker det är viktigt att vara på 

plats och visa sitt stöd.  
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Till exempel säger en pappa med barn i friidrott så här om sitt engagemang:  

 

“Ställer upp, engagerar mig i föreningen, skjutsar till träning, pratar idrott. Jag 

tycker att man ska hjälpa till i föreningslivet också, stötta upp och allt det här 

med att samla in pengar men även visa sina barn att man gillar dem och stöttar 

dem”. (Pappa 39 år, friidrott) 

 

Mazer (2012) har visat att föräldrar engagerar sig i ungdomars idrottande från 

läktaren, vilket också föräldrar i barnidrotten brukar göra. Mazer lade märke till att 

pappor i ungdomsidrott oftare brukar ställa upp i föreningslivet. Mazers resultat 

stämde inte helt överens med resultatet från den här studien, eftersom även 

mammor kan ta initiativ i föreningsarbeten. En mamma svarar så här:  

 

“Jag har sett barn som blir pressade att göra många sporter, föräldrar som 

trycker på. Det som jag upplevt med min dotter så hörde jag tränaren skrika åt 

flickorna när flickorna förlorade. Då tänkte jag att jag måste göra någonting så 

jag gick med i fotbollssektionen för att påverka det här”. (Mamma 43 år, fotboll) 

  

5.2 Positiv idrottsmiljö 
Föräldrarna ser inte sin närvaro i barnets idrottande som ett problem utan 

uppfattar den som positiv för barnen och miljön. Föräldrarna upplever att barnen 

uppskattar att ha dem på plats och att deras stöd ger barnen motivation. En pappa 

med barn i fotboll svarar så här:  

 

“De har aldrig tyckt att jag inte ska vara där, jag känner att de tycker att jag 

stöttar dem, de vill att jag ska vara där så ofta som möjligt. Så det har alltid 

varit positivt, de har aldrig sagt att jag inte ska vara på träning och matcher. 

Jag tror att föräldrar kan bidra till en positiv idrottsmiljö. Föräldrabiten är 

väldigt viktig, det är den. Föräldrarna gör det möjligt för föreningar att 

bedrivas”. (Pappa 43 år, fotboll) 

 

Karp (2004) visar att många föräldrar ser barnidrotten som för tävlingsinriktad. 

Barnen slutar med idrott för att träningen blivit för intensiv eller för 

resultatfokuserad. Många föräldrar i den här studien anser att barnidrotten är för 
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resultatfokuserad och att det är ett problem i barnens idrottsmiljö. Stefansen et 

al., (2016) visar i sin studie att idrotten enligt föräldrarna ska ge barnen positiva 

upplevelser och värderingar som handlar om att idrotten ska vara rolig, hälsosam 

och social. På samma sätt visar resultatet i den här studien att föräldrar anser att 

idrotten ska vara rolig, lekfull och en social aktivitet. En pappa med barn i friidrott 

säger så här:  

 

“Hela tiden vara glad, positiv, lekfull och peppande på ett bra sätt. Att se till 

att barnen har roligt framförallt. Man märker att de blir stolta när man är där 

och tittar på dem. Första åren har varit att man sitter på läktaren och ser vad 

de gör”. (Pappa 39 år, friidrott) 

 

En mamma med barn i fotboll svarade så här:  

 

“Att man hjälper dem (barnen) där de är och att det viktiga inte är att fokusera 

på vad det blev för resultat utan att ni kämpade tillsammans för annars kan 

de gräva ned sig i det och känna att det är jättejobbigt. Man fokuserar på laget, 

att man har kul tillsammans eller på hur härligt det är att åka skidor i skogen, 

inte på att man ska åka så snabbt som möjligt”. (Mamma 38 år, fotboll) 

 

De flesta föräldrar beskriver sin närvaro i barnets idrottande som en positiv 

inverkan på  idrottsmiljön och att den ökar barnens motivation och glädje. 

Sánchez-Miguel et al., (2013) visade att föräldrar har en positiv inverkan på barns 

idrottsupplevelser, glädje och potential. Föräldrarna i den här studien påstår att 

deras närvaro bidrar till barnets glädje och deltagande i idrott samt att de även ger 

barnet positiva upplevelser av idrott.  

 

Resultatet i den här studien visar att föräldrarna tycker att de har en positiv 

inverkan på barns idrottsmiljö. Föräldrarna tycker att de positivt bidrar till 

barnidrotten med sitt stöd och att det ökar barnens motivation. En förälder tycker 

att det är viktigt att främja en positiv idrottsmiljö för barnet genom att visa sitt 

eget intresse för motion.  

 

 



 

18 
 

En mamma med barn i friidrott svarar så här:  

 

“Mina barn är väldigt positiva, de tycker att det är roligt att jag är med, jag 

tror det är viktigt att man visar sina barn att man själv gillar att hålla igång. 

Det tror jag är en positiv egenskap, sen om man tar med sina barn istället för 

att själv fara ut springa”. (Mamma 49 år, friidrott) 

 

Föräldrar har liknande uppfattningar om hur föräldrar påverkar barns inställning 

till idrott. Enligt föräldrarna är det viktigt att själv ha en positiv inställning, detta 

för att öka barnets motivation och deltagande. En pappa menar att föräldrars 

attityder och beteenden är avgörande för vilken inställning barnet kommer ha, och 

förklarar det så här: 

 

“Det är framför allt vi som tränare och föräldrar är med och påverkar hur 

roligt det är och kan bli om det är god stämning där och om vi är negativa och 

oengagerade så får vi barn som är negativa. Barn är i grunden positiva”. 

(Pappa 43 år, fotboll) 

 

Föräldrarna tycker att det är viktigt att själv vara intresserad och stödjande. För 

vissa föräldrar är det viktigt att stödja barnen även utanför idrottsarenan. En 

mamma med barn i friidrott uttrycker sig så här: 

 

“Jag tycker att man ska visa sig vara intresserad med de dem håller på med, 

vad det än är för idrott. Vara väldigt positiv själv, både när de är ledsen och 

glada, att man alltid är där tycker jag är viktigt”. (Mamma 49 år, friidrott) 

 

Ett bra förhållningssätt vid sidan av planen är enligt föräldrarna meningsfullt för 

att bidra till en positiv idrottsmiljö för barn. En av föräldrarna vill lära sig samma 

färdigheter som barnen får lära sig i idrotten för att kunna hjälpa barnen att 

utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt. Många föräldrar ser sin närvaro som 

betydelsefull i barnets idrottande och att barnen trivs med det. Silva et al., (2016) 

visade att unga uppskattar att ha sina föräldrar närvarande i idrottandet, det 

förbättrar barnens psykiska och sociala utveckling, vilket verkar stämma överens 

med de uppfattningar föräldrar har i den här studien. För att uppnå en positiv 
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idrottsmiljö ska barnidrotten enligt föräldrarna ge uttryck för positiva upplevelser 

och värderingar vars syfte är att den ska vara rolig, lekfull och en social aktivitet 

som får barnen att må bra.  

 

5.3 Negativ idrottsmiljö 
De flesta föräldrar upplever inte sin närvaro som något negativt i barns idrottsmiljö. 

Deras närvaro gör istället att motivationen ökar och att barnen känner sig trygga 

med att ha dem på plats. Även om de intervjuade föräldrarna inte antar att de själva 

genom sin närvaro bidrar till en negativ idrottsmiljö berättar de om andra föräldrar 

som gör det. De menar att några föräldrar kan ställa för höga krav och förväntningar, 

vilket kan ha en negativ inverkan på barnens idrottsmiljö. Det största problemet i 

idrottsmiljön enligt föräldrarna är att barnidrotten är för resultatfokuserad och att 

de föräldrar som kommenterar barnens prestationer på plan hade en negativ 

inverkan på idrottsmiljön. En mamma beskriver det så här:  

 

“Jag upplever att det är negativt om föräldrar pushar de för hårt, när de ställer 

krav på att barnen ska bli elitidrottare. Jag hör många föräldrar som bara 

ropar på sitt barn, jag räknar till 13 antal rop. Då känner man att ohh, ahh! 

Men det är nog varierat, men många har höga krav. “Men nu har jag ju barn, 

och killarna älskar ju sin fotboll. Men det är jättesvårt att veta om man gör 

något negativt när de är så aktiva själva”. (Mamma 43 år, fotboll) 

 

Knight och Sellar (2016) och Karp (2004) har också visat att resultatfokuserade 

föräldrar har en negativ inverkan på barns psykiska och sociala utveckling. Ett 

sådant fokus kan leda till stress och oro hos barnen. Eliasson (2009) 

uppmärksammade i sin forskning att föräldrar helst undviker att prata med andra 

föräldrar om att deras kritik indirekt påverkar barnets idrottsmiljö negativt. En 

pappa vars barn utövar friidrott beskrev att han på grund av de höga 

prestationskraven försökt att få bort sonens prestationsångest. Han menade att 

många föräldrar är bekväma och kör sitt spel på ett sätt som från utsidan ser bra ut.  
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Pappan uttalar sig så här:  

 

“Det är tråkigt om det sker, vi försöker alltid avdramatisera om det gäller 

tävling. Min son börjar märka att det blir lite mer allvarligt och vi försöker få 

bort den där prestationsångesten. En del föräldrar kanske är väldigt 

hänsynsfulla och kör på ett sätt som får det att se mer bekvämt ut. Jag har 

upplevt att de finns dem som är dum med sina barn, det kan vara känsligt att 

kliva in, det är ju på lek och det jag brukar säga till mina barn är att ni ska 

vara duktiga om 10 år och hur man ska lära sig grunder”. (Pappa 43 år, 

friidrott) 

 

En del pappor upplever att vissa föräldrar har ett dåligt beteende mot sina barn. 

Mammorna, å andra sidan, uppfattar föräldrars beteenden i idrottsmiljön som 

positivt. Trots att de flesta mammor inte har så många negativa upplevelser av 

föräldrars närvaro i barnidrott så finns det ändå några som skulle göra något om 

ett sådant problem uppstår. En mamma svarar så här:  

 

“ Upplever jag något negativt och om det pågått under en lång tid så skulle jag 

försöka att göra något men jag vet inte riktigt vad, jag har inte varit i den 

situationen, om det var tydligt skulle jag försöka ta tag i det på något sätt. Om 

jag skulle agera så beror det på vad man har för kontakt med den personen om 

jag skulle veta vem det är, att jag känner de, att de går i samma klass, så 

kanske man skulle prata med dem men annars skulle jag vända mig till någon 

annan faktiskt”. (Mamma 38 år, friidrott) 

 

Enligt Elliott och Drummond (2016) finns det föräldrar som försöker hjälpa sina 

barn under match att ta bättre beslut, vilket har en negativ inverkan på barn. 

Föräldrar i vår studie uppfattade att det fanns föräldrar som kunde påverka 

barnets beslut under tävling eller match. Till exempel berättade en förälder i vår 

studie att hen sett andra föräldrar som försökt kontrollera barnets beslut på plan 

genom att skrika ut direktiv. Stefansen et al., (2016) menar att föräldrar som är 

resultatorienterade i sitt ledarskap anser att idrotten är en arena för tävling där 

barn förväntas att prestera på samma nivå som i arbetslivet. Knight och Sellars 

(2016) skriver att det är många föräldrar som är oroliga över den konkurrens som 
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finns i barn- och ungdomsidrotten och att det skulle kunna vara en orsak till att 

barn slutar idrotta. Föräldrar i den här studien tycker att barnidrotten är för 

resultatfokuserad och att det gör att barnen tappar motivationen, byter idrott eller 

slutar idrotta. Augustssons (2007) studie visar att barns potential och självkänsla 

påverkas av för höga krav och förväntningar. Enligt föräldrarna i vår studie kunde 

höga krav och förväntningar från föräldrar ha en negativ inverkan på barn och 

resultera i dålig självkänsla samt brist på motivation.  

  

5.4 Framtida kunskaper  
Alla föräldrar tycker att det finns saker som föräldrar bör lära sig för att bidra till 

en positiv idrottsmiljö. Många föräldrar lyfter barnidrotten som för 

resultatfokuserad. Speciellt pappor tycker att det ställs orimligt höga krav och 

förväntningar på barnen, vilket enligt dem hämmar deras utveckling och sätter 

press på barnet. En pappa uttrycker sig så här: 

 

“Många föräldrar idag tycker jag ställer orimligt höga krav på sina barn. De 

är som att de vill barnen så väl. Att dem kan hämma dem i deras utveckling, 

att de är för på. Generellt tycker jag att de flesta föräldrar förstår det och det 

kanske när det börjar bli match eller tävlingsmoment, att tänka på att de bara 

en träning inför framtiden. Att se det som en utveckling och utbildning och inte 

som en tävling, där det gäller att vinna eller försvinna”. (Pappa 43 år, fotboll) 

 

De flesta föräldrar i fotboll och friidrott tycker att föräldrarna behöver mer 

kunskap om att idrotten ska ses som en utveckling och utbildning och inte som ett 

tävlingsmoment. En pappa säger så här:  

 

“Jag tror föräldrarna behöver veta mer. Visst har man sett och hört lite väl tuff 

satsning i unga år. När det gäller prestation så tror jag att föräldrar behöver 

informeras om att idrotten ska ske på lämplig grund, att det ska vara roligt 

och resultatet inte ska spela någon roll. Att de också idrottar för motionens 

skull”. (Pappa 43 år, friidrott) 

 

De flesta föräldrar i den här studien är överens om att föräldrar behöver mer 

kunskap om hur de ska bete sig och förhålla sig på och utanför idrottsarenan. 

Många föräldrar har lyft resultatfokus som ett problem i barns idrottsmiljö och att 
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det är något som måste förbättras. En mamma vars barn spelade fotboll menade 

att föräldrar på allvar måste förstå vad det innebär att vara närvarande i barnets 

idrottande och vara medvetna om vilken inverkan de har på barnets idrottande. 

Några föräldrar tycker att det är viktigt att informera om hur föräldrar kan vara 

mer positiva och spendera mer tid med sina barn, istället för att bara skjutsa dem 

till träning.  

  

5.5 Utbildning och innehåll 
Föräldrars negativa förhållningssätt förekommer i barns idrottsmiljö och är ett 

problem som behöver förebyggas (Ross et al., 2015). Alla föräldrar i denna studie 

anser att det vore bra med en utbildning för föräldrar till idrottande barn. Många 

föräldrar föreslog en föreläsning som även skulle ge föräldrar möjligheten att 

diskutera med varandra om hur föräldrabeteenden och förhållningssätt kan bidra 

till en positiv idrottsmiljö för barn. Så här uttrycker sig en förälder: 

 

“Jag tror att det kan vara bra med någon kommunikation, att någon föreläser 

eller sitter i och pratar föräldrar emellan och utbyter erfarenheter”. (Mamma 

49 år, friidrott) 

 

Några föräldrar vill ha en utbildning vars innehåll ska vara glädje, positivitet och 

att barnidrott inte ska fokusera på att barnet måste bli elitidrottare. Många 

föräldrar lyfter barnidrotten som för resultatfokuserad och att det är något som 

kan göra att barn väljer att sluta idrotta. En mamma är positiv till en utbildning 

och säger så här:  

 

“Ja, det behövs absolut en utbildning. Den bör innehålla positivitet, glädje, ett 

sunt förnuft att det inte handlar om att barnen ska bli elitidrottare, utan att 

det ska träna för friskvårdens skull. Barnen ska själv välja hur långt det vill gå 

i fotbollen, då måste man finnas till och att föräldrarna stöttar. Det viktigaste 

tycker jag är att föräldrar lär sig att det är viktigt att ha en sund levnadsvana, 

att man får in det här att det är viktigt att träna för att må bra”. (Mamma 49 

år, friidrott) 

 

En uppfattning som förs fram är att det är bra om idrottsföreningar informerar 

föräldrar om hur de tillsammans kan arbeta för att skapa en positiv idrottsmiljö 
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för barn. En förälder vars barn spelar fotboll anser att idrottsföreningen skulle 

kunna bidra med subvention åt föräldrar som engagerar sig i föreningens arbete. 

Den föräldern känner till en föräldrautbildning där föräldrar informerats om 

idrotten och dess betydelse. Vidare tycker föräldern att fotbollen ska ta efter detta 

och prata om hur viktigt det är att föräldrarna stöttar och är närvarande.  

 

Föräldrarna som deltagit i studien tycker alltså att idrotten idag är för 

resultatfokuserad och att det är något som påverkar barns idrottsmiljö negativt. 

En pappa tänker så här kring utbildning och innehåll: 

 

“Jag tycker det kan vara bra med en utbildning. Det skulle vara mycket sunt, 

hur man kan stötta sina barn, vad man ska tänka på, att man ska låta de tycka 

det är kul, att man ska ta ner på det där med tävling, match vinna eller 

försvinna, utan peppa och stötta och skapa förutsättningar för att de tycker de 

är roligt, det är A och O”. (Pappa 43 år, fotboll) 

 

En mamma tycker att utbildningen ska innehålla information om varför barn inte 

ska utsättas för hög fysisk belastning i unga år. Utbildningen ska lyfta att idrott är 

till för att må bra och att det ska ställas rimliga krav på barnen. Mamman säger så 

här:  

 

“Utbildningen ska innehålla ett bra förhållningssätt, vikten av när man ska 

träna, att man inte behöver träna styrketräning för tidigt. Vilken träning mår 

man bra, vad förväntar du dig av barnen. Det är ett viktigt innehåll att få lära 

sig”. (Mamma 43 år, fotboll) 

 

Ross, et al., (2015) skriver att föräldrarna som deltog i deras studie önskade sig 

föräldrautbildningar som informerar föräldrar om hur de kan stödja sina barn 

samt hur de kan bete sig och förhålla sig till barnets idrottande. Samma önskan 

har även föräldrarna i den här studien. Föräldrarna vill ha en utbildning som ska 

innehålla hur föräldrar kan stödja sina barn och hur föräldrarna kan bete sig och 

förhålla sig till barnets idrottsmiljö. Föräldrarna vill ha en utbildning som 

informerar om barnidrottens mål; att den ska vara lekfull, positiv, rolig, hälsosam 
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och inte resultatfokuserad och att de ska få möjligheten att diskutera hur de kan 

bidra till en positiv idrottsmiljö för barn.  
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6. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka föräldrars uppfattningar om deras inverkan på 

barns idrottsmiljö. Ett delsyfte var att undersöka om idrottsföräldrar i den här 

studien ansåg att det fanns ett behov av en utbildning. Den här studien visar att alla 

föräldrar på olika sätt är engagerade i barnets idrottande. Något som dock är 

intressant att lyfta är att föräldrar som har barn i lagidrott ser engagemanget som 

större inom individuella idrotter medan föräldrar med barn som utövar friidrott 

uppfattar föräldraengagemanget inom lagidrott som mer krävande.  

 

Resultatet i den här studien visar att de intervjuade föräldrarna anser sig ha en 

positiv inverkan på barns idrottsmiljö. Föräldrarnas uppfattningar är att deras stöd 

och närvaro i idrotten hjälper barnen att behålla motivationen till idrottandet och 

ger barnen glädje och positiva erfarenheter av idrott. Dock anser föräldrarna att 

barnidrotten har alltför stort resultatfokus och att prestationskrav från vissa 

föräldrar kan ha en negativ inverkan på barns idrottsmiljö. Föräldrarna vill lära sig 

mer om hur idrotten kan bli en miljö för utveckling och utbildning. De vill inte att 

barnidrotten ska vara resultatfokuserad. Föräldrarna önskar sig en utbildning i form 

av en föreläsning som informerar om barnidrottens mål och hur föräldrar kan stödja 

sina barn på bästa sätt. De vill också att föräldrar ska informeras om hur de ska bete 

sig och förhålla sig till barnets idrottande för att kunna bidra till en positiv 

idrottsmiljö.  

  

Enligt föräldrarna i den här studien ska barnidrotten vara lekfull, positiv, rolig, 

hälsosam och inte resultatfokuserad. Föräldrarna verkar ha samma uppfattning som 

Riksidrottsförbundet (2009), att idrotten ska vara positiv, rolig, lekfull och hälsosam 

men inte för tävlingsinriktad. Resultaten visar dock att det finns uppfattningar om 

att en del föräldrar har en negativ inverkan på barns idrottsmiljö, vilket visar att det 

kan vara bra med en utbildning för idrottsföräldrar.  

 

Föräldrars stöd i idrotten är viktigt, men hur de väljer att bemöta sina barn kan 

påverka barnets förtroende till föräldrarna. Hejlskov-Elvén och Wiman (2015) 

beskriver föräldrakapital som en form av förtroende som föräldrar skapar till sina 

barn. Hejlskov-Elvén och Wiman menar vidare att de som har förmågan att ta ansvar 

är de som ska ta det och att inte sätta ansvaret på de som inte har förmågan att ta 
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det, det vill säga barnen. Genom att föräldrarna med hjälp av idrottsföreningen tar 

ansvar för att skapa goda förutsättningar för barnen att utvecklas psykiskt, fysiskt 

och socialt kan föräldrar bidra till en positiv idrottsmiljö. 

 

Ett lämpligt beteende och förhållningssätt är enligt de flesta föräldrar nyckeln till en 

positiv idrottsmiljö för barn. Föräldrar har dock olika uppfattningar om hur 

föräldrar ska bete sig mot barnen vid sidan av planen och även utanför idrottsarenan. 

Enligt vissa föräldrar är ett bra beteende och förhållningssätt att stödja barnen i 

idrottandet både vid sidan av planen och hemma. En form av stöd hemma är enligt 

Chipumbu-Havelius (2017) att föräldrarna hjälper barnen med det som belastar 

dem. Det skulle kunna vara planering och struktur av dagens aktiviteter. Att planera 

med sina barn kring idrottandet kan vara ett sätt för föräldrar att visa en positiv 

inställning till barnets idrottande och samtidigt är det ett sätt att hjälpa barnen att 

fokusera på det de ska göra.  

 

Något som föräldrarna ser som negativt i barns idrottsmiljö är att föräldrar kan ställa 

höga krav eller förväntningar på sina barn och att det är ett problem i barnidrotten. 

Hejlskov-Elvén och Wiman (2015) menar att krav inte enbart är det föräldrar uttalar 

och säger vad barnen ska göra, utan att det också kan vara outtalade krav. Outtalade 

krav och förväntningar är sådant som hur föräldrarna eller andra människor 

runtomkring beter sig eller hur den fysiska miljön ser ut.  Föräldrar har en tendens 

att kommentera barnens prestationer på plan, vilket har en negativ inverkan på 

barnet. Ross et al., (2015) menar att tränare inom barnidrotten har en annan bild av 

föräldrars beteenden och förhållningssätt i idrotten. En fotbollsförälder i vår studie 

som var tränare upplever att föräldrar coachar sina barn från sidlinjen. Detta kunde 

exempelvis vara föräldrar som blir irriterade på domaren när de tycker att domaren 

dömer fel eller när de blir besvikna på tränarens direktiv. Eliasson (2009) menar att 

det finns föräldrar som lätt tar över tränarrollen och coachar vid sidan av planen. 

Enligt några deltagare i den här studien så försöker tränare behålla lugnet och 

fokusera på matchen efter att de har blivit utsatta av föräldrars aggressioner. 

Chipumbu-Havelius (2017) beskriver att affektsmitta är en form av påverkan där en 

persons humör smittar av sig på någon annan. Det negativa beteendet som 

föräldrarna visar kan påverka andra i omgivningen. En förälder i den här studien 

menar att tränarna brukar lyfta problemet under föräldramöten så att barnen inte 
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ska påverkas negativt i sin idrottsmiljö. Föräldrarna i den här studien har olika 

erfarenheter av idrott. Vårt resultat visar att om föräldrar har ett idrottsintresse är 

chansen stor att barnet börjar idrotta och att det avgör vilken idrott som barnet väljer 

(Engström, 2010; Haycock & Smith, 2014; Karp, 2004). Stefansen et al., (2016) 

menar att föräldrar som tidigare varit aktiva i idrott har lättare för att föra en dialog 

med barnet om idrott.  

 

Eftersom föräldrars aggressioner vid tävling och match kan ha en negativ inverkan 

på barns idrottsmiljö är det bra med en utbildning. Utbildningen skulle kunna 

fokusera på föräldrars förhållningssätt vid sidan av planen, dels för att minska 

resultatfokus och dels för att minska affektsmittan i barns idrottsmiljö. Föräldrarna 

i den här studien menade att coachning från sidan av planen var negativt för barns 

idrottsmiljö. En utbildning skulle kunna bidra till att beteenden och förhållningssätt 

som har en negativ inverkan på barns idrottsmiljö reduceras. Chipumbu-Havelius 

(2017) menar att föräldrar behöver ställa rimliga krav och förväntningar på barn 

utifrån deras mognad, ålder och behov.  

 

Förutsättningen för att skapa en idrottsmiljö bestående av positiva krav och 

förväntningar är att ge idrottsföräldrarna kunskaper om vad ett lågaffektivt 

förhållningssätt kan innebära för en positiv idrottsmiljö. Hejlskov-Elvén och Wiman 

(2015) beskriver det lågaffektiva förhållningssättet som ett sätt att skapa 

förutsättningar för personer att trivas i sin miljö och bemöta personen med respekt 

utifrån den enskilda personens förutsättningar och hjälpa den att lyckas med det den 

inte kan. Vidare beskriver Hejlskov-Elvén och Wiman Ross W Greenes princip Barn 

som kan uppföra sig gör det.  Den synen går att implementeras hos alla människor 

(Chipumbu-Havelius, 2017). Principen innebär att människor som inte uppför sig 

gör det för att de inte kan. Lågaffektivt förhållningssätt är ett möjligt 

utbildningsinnehåll för att föräldrarna ska kunna få chansen att lära sig hur de i sin 

roll som idrottsföräldrar kan anpassa sitt beteende och förhållningssätt efter barnens 

fysiska, psykiska och sociala förutsättningar i idrottsmiljön.  

Forskningsgenomgången visar att föräldrar inte är medvetna om hur vissa 

beteenden och förhållningssätt påverkar barnen och idrottsmiljön (Eliasson, 2009; 

Elliott & Drummond, 2016; Ross et al., 2015; Silva et al., 2016; Verdaguer et al., 
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2016). En del av syftet var att undersöka föräldrars negativa inverkan på barns 

idrottsmiljö. Eftersom föräldrarna i den här studien har berättat att det finns andra 

idrottsföräldrar som har en negativ inverkan på barns idrottsmiljö, skulle en 

utbildning delvis kunna ge föräldrar mer kunskap om hur deras beteenden och 

förhållningssätt kan bidra till en bättre idrottsmiljö för barn. Resultat och analys 

visar att föräldrarna i den här studien anser att det finns föräldrar som har ställt för 

höga krav och förväntningar på barnen under en längre tid. Dessutom går det i 

resultatet att utläsa att det finns föräldrar som coachar från sidan trots att det har en 

negativ inverkan på barns idrottsmiljö. De verkar göra det för att barnet ska prestera 

bättre, men resultatet blir istället något negativt. De är inte medvetna om hur deras 

beteende och förhållningssätt inverkar på barnets idrottande. Deras agerande kan 

bero på att de inte har fått tillräckligt med kunskaper om hur de ska bete sig för att 

gynna barnens idrottsmiljö.  

 

Det lågaffektiva förhållningssättet går att använda ur ett pedagogiskt perspektiv i 

utbildningen för idrottsföräldrarna, eftersom det visar hur föräldrarna kan ställa 

rimliga krav och förväntningar på barnens fysiska, psykiska och sociala förmågor på 

ett sätt som gör att barnen får en positiv utveckling.. Pedagogiken handlar alltid om 

att få andra att lyckas och utifrån det lågaffektiva förhållningssättet handlar en 

positiv utveckling om att börja från individens förmåga. Idrottsföräldrarna kan 

behöva stöd i hur de kan bete sig och förhålla sig för att göra det möjligt för barnen 

att få en positiv utveckling och glädje i idrottandet.  

 

Resultatet i den här studien stämmer även överens med Ross et al., (2015) studie 

eftersom den visat att föräldrar önskar sig en utbildning om hur de kan stödja sina 

barn samt hur de kan bete sig och förhålla sig till barnets idrottande. Det nya med 

vår studie är att föräldrarna vill ha en utbildning för att komma tillrätta med 

föräldrabeteenden och förhållningssätt som har en negativ inverkan på barns 

idrottsmiljö.  

 

Knight och Sellars (2016) har i sin idrottsforskning skrivit att de saknas kunskap om 

föräldrars egna perspektiv på hur de inverkar på barns idrottsmiljö. Det är mot 

bakgrund av detta vår studies kunskapsbidrag ska ses. Knight och Sellars såg en del 

brister i sin studie gällande datainsamlingen. Det gjorde att de inte tillhandahöll det 
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resultat som de förväntade sig och därför har vi med vår studie försökt att fylla denna 

kunskapslucka med mer information genom att intervjua föräldrar. Denna studie 

har undersökt föräldrars uppfattningar om hur de inverkar på barns idrottsmiljö. 

Det skulle vara intressant att undersöka föräldrars uppfattningar om hur de inverkar 

på barns idrottsmiljö i andra sporter än fotboll och friidrott. Exempelvis är ishockeyn 

känd för sin tuffa idrottsmiljö och det skulle behövas mer forskning om hur föräldrar 

inverkar på idrotten utifrån ett föräldraperspektiv. 
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7. Metoddiskussion 

Den här studien har haft sin utgångspunkt i den ekologiska ansatsen. Den ekologiska 

ansatsen har varit användbar i arbetet, eftersom vi har kunnat koppla den till vårt 

område och för att vi ansett att föräldrar är en faktor i omgivningen som kan påverka 

barns förutsättningar i sin idrottsmiljö. Den ekologiska ansatsen kan uppfattas olika 

beroende på vem som använder den. Detta kan ses som en begränsning. Eftersom 

alla människor kan ha olika uppfattningar om vad fysiska, psykiska och sociala 

förutsättningar innebär i praktiken har det inneburit att intervjupersonerna 

uppfattade frågorna på olika sätt och det i sig kan ha påverkat resultatets 

trovärdighet. 

 

Semistrukturerad intervju som metod har varit bra i detta arbete eftersom vi har haft 

möjlighet att förklara det som blivit otydligt för intervjupersonerna och kunnat ställa 

följdfrågor. Det har gett oss mer information att arbeta med och en större förståelse 

kring föräldrars inverkan på barns idrottsmiljö. Semistrukturerad intervju som 

metod har även gett oss en fördjupad förståelse för det som studerats och vi har haft 

möjlighet att göra små ändringar i intervjuguiden.  

 

Det var bra att intervjuguiden hade teman där första frågan inom positiv idrottsmiljö 

ville få svar på hur de intervjuade föräldrarna bidrog till en positiv idrottsmiljö för 

barn. Nästa fråga handlade om hur de trodde andra föräldrar bidrog till en positiv 

idrottsmiljö för barn. Tema 2, om negativ idrottsmiljö, var utformat på ett annat sätt 

så att föräldrarna inte skulle behöva känna att de negativa inslagen var riktade mot 

dem. Första frågan handlade om hur föräldrars agerande kan ge negativa inslag på 

barns idrottsmiljö medan nästa fråga handlade om vilka tips de kunde ge föräldrar 

om hur de skulle kunna vända ett negativt förhållningssätt till ett positivt i mötet 

med idrottande barn.  

 

Frågorna i intervjuguiden skulle kunna formuleras om så att intervjupersonerna 

skulle få större utrymme att lyfta fler av sina erfarenheter. I intervjuguiden valde vi 

att ta med frågor för att se om det fanns någon skillnad mellan 

föräldraengagemanget i lagidrott respektive individuell idrott. Det ställdes även 

frågor om hur föräldraengagemanget i idrotten skilde sig åt mellan idrottande pojkar 

och flickor. Många föräldrar som bara hade söner kunde bara gissa hur föräldrars 
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närvaro i idrotten såg ut för de som hade döttrar. En del frågor i intervjuguiden var 

otydliga och vi visste inte hur de skulle tas emot av föräldrarna. På det sättet vi valt 

att formulera frågorna i intervjuguiden kan ha påverkat vårt resultat eftersom vi 

märkte att intervjupersonerna uppfattade frågorna på olika sätt. Frågorna i 

intervjuguiden fick förändras efter en del intervjuer, eftersom det fanns vissa 

föräldrar som inte riktigt förstod frågorna. Vissa frågor ställdes på olika sätt och 

därför skiljde sig vissa svar från andra. Föräldrarna hade stor erfarenhet av hur de 

inverkar på barns idrottsmiljö, det gjorde att det gick att få ut mycket information 

från föräldrarna. Under intervjuerna blev föräldrarnas svar mer omfattande och det 

gjorde att vi fick mer material att jobba med.  

 

För att öka studiens trovärdighet har vi justerat intervjuguiden för att göra den mer 

förståelig för intervjudeltagaren och sett till att vi haft tillräckligt med 

intervjumaterial för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. De citat 

som redovisats i resultatet har varit till för att vidimera analysen och göra studiens 

resultat mer tillförlitligt. 

 

Vart vi valde att genomföra intervjuerna kan ha påverkat resultatet. Vissa intervjuer 

utspelade sig hemma hos intervjupersonen medan andra genomfördes på en 

idrottsarena. Brus, höga ljud och vind gjorde det svårare att uppfatta vad de sade. Vi 

uppfattade föräldrarnas svar på olika sätt och det kan ha påverkat vår tolkning av 

transkriberingarna och därmed studiens resultat.  

8. Författardeklaration 
Vi har diskuterat och skrivit alla delar i rapporten tillsammans 
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10. Bilagor 
 

10.1 Intervjuguide 
  

Bakgrundsfrågor: 

  

1. Berätta lite om dig själv? 

2. Hur många år är ditt idrottande barn/dina idrottande barn? 

3. Hur länge har ditt barn varit aktivt i en idrottsförening? 

  

Inledande frågor: 

  

4.  På vilket sätt anser du att du är involverad i ditt barns idrottande? 

5. Vilken roll har föräldrar i barnens idrottande? 

  

Tema 1: Föräldrars bidrag till en positiv idrottsmiljö för barn 

6. Hur upplever du att ditt agerande påverkar barnets idrottsmiljö positivt? 

7. Hur tror du att föräldrar kan bidra till en positiv idrottsmiljö? 

  

Tema 2: Föräldrars uppfattningar om en negativ idrottsmiljö för 

barn och hur ett negativt förhållningssätt kan bli positivt  
8. Hur upplever du att föräldrars agerande kan ge negativa inslag på barnets 

idrottsmiljö? 

9. Hur kan du hjälpa andra föräldrar att eventuellt vända ett negativt 

förhållningssätt till ett positivt? 

  

Tema 3: Föräldrars uppfattningar om flickors/pojkars idrottsmiljö 

10. Hur tror du att idrottsföräldrars handlingar återspeglas i idrottsmiljön 

beroende på om de har en idrottande dotter eller en idrottande son? 

11. Hur tror du föräldrars närvaro visar sig om de har ett idrottande barn inom 

individuell idrott eller lagidrott? 

  

Tema 4: Kunskaper hos föräldrar och stöd utifrån 

12. Vad tror du att föräldrar behöver lära sig mer om för att kunna bidra till ett 

positivt inslag på barnets idrottande? 

13.  Vilket slags stöd kan idrottsföreningen bidra med för att förbättra föräldrars 

närvaro i idrotten?  
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14. Vad är ditt råd till andra föräldrar om hur de kan bidra till en positiv 

idrottsmiljö för barnen? 

  

Tema 5: Utbildning och dess innehåll 

15. Om det behövs en utbildning för idrottsföräldrar, vad skulle den kunna 

innehålla?  

16. Hur skulle den utbildningen kunna utformas? 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

10.2 Information till deltagarna via mail 
  
Hej! 

 

Jag var i kontakt med dig igår för att fråga om det fanns ett intresse för att bli 

intervjuad och att din medverkan skulle hjälpa oss två studenter att lyckas med 

vårt examensarbete. Vårt examensarbete har som syfte att undersöka 

idrottsföräldrars engagemang i barns idrottande. Då vi lyfter idrottsföräldrar i 

allmänhet så innebär det att vi har som mål att intervjua föräldrarpar. Det 

innebär i sin tur att det skulle vara väldigt bra om du kunde fråga din andra part 

om det finns ett intresse för att ställa upp på intervjun. Vi som jobbar med 

examensarbetet är två studenter från Idrottsvetenskapliga programmet vid 

Umeå universitet och kommer därför att hålla i varsin intervju, den ena med 

pappan och den andra med mamman.  

  

För att lyckas färdigställa vårt arbete med transkribering (Renskriva exakt vad 

som sades under intervjun) så är det bra om vi är i ett rum inomhus för att 

minska risken för störande ljud i form av vind och brus. Därför undrar vi om du 

har ett förslag på rum inomhus? 

  

Så det vi skickar med dig är att prata med din andra part om den kan tänkas 

ställa upp och meddela sedan mig. Skicka tillbaka ett mail till mailadressen som 

jag skickar ifrån. 

  

Med vänliga hälsningar  

André Öhman 

______________________________________________________ 
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Hej! 

  

Det var jag som ringde tidigare idag angående vår C-uppsats. Jag studerar 

idrottsvetenskapliga programmet med inriktning sport management. Ska göra 

ett examensarbete som handlar om föräldras engagemang i barns idrottande 

och hur det kan påverka den idrottsmiljö som det är aktiva i. Jag behöver 

intervjua 2 föräldrapar som har barn i åldrarna 10-12 år. Ett par som har en 

dotter och ett par som har en son.  

  

Vore tacksamt om du kunde skicka tränarens kontaktuppgifter eller komma 

med egna förslag. Om det blir så att jag besöker träningen vill jag i förtid 

informera ansvarig tränare innan jag åker dit. Träningstider och plats fick jag 

av dig via telefon.  

  

Har du redan nu föräldrar som du tror är intresserade, så tar jag gärna 

kontaktuppgifterna från dem.  

  

Med vänliga hälsningar 

Emma Fällman  
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