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Förord 
Föräldrar är några av de viktigaste personerna i barn och ungdomars liv, där idrotten 

utgör en stor del av vardagen för många. Detta gäller även våra egna föräldrar. Genom 

åren har de kört åtskilliga mil till matcher och träningar, tvättat kilovis av smutsiga och 

svettiga kläder, bidragit med finansiellt stöd så att vi ska kunna haft möjligheten att vara 

en del av det bästa vi vet, idrotten. Framförallt har de även stöttat oss både på och vid 

sidan av planen både i med och motgång. Vi kanske inte alltid varit överens men 

samtidigt vet vi att våra föräldrar alltid velat oss det bästa. Med detta vill vi främst rikta 

ett stort tack till våra föräldrar som alltid stöttat oss oavsett vad. 

 

Vidare vill även tacka vår handledare Marie Hedberg för att alltid ha stöttat och utmanat 

oss i genomförandet av denna studie. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till alla ni andra som hjälp oss under de senaste 

månaderna. Ni har varit många och alla har bidragit på sitt sätt för att göra det möjligt 

för oss att slutföra denna studie. 

 

                  Växjö, den 31 maj, 2018 

 

 

Ahmed Allo                   Kristoffer Lindgren 

Aa223pm@student.lnu.se                  kl222pp@student.lnu.se 
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Abstrakt 
Denna studie är en kvantitativ enkätstudie riktad till föräldrar som deltagit i 

föräldrautbildningar inom svensk fotboll i Stockholm län. Studien syftar till att öka 

kunskapen kring fotbollsföräldrars inställning och upplevelse av deras deltagande i 

föräldrautbildningar som Svenska fotbollförbundet bedriver i Stockholms län. Studien 

tar sin utgångspunkt i den debatt kring föräldraengagemang inom svensk idrott som 

tagits upp i media under de senaste åren. 

 

Respondenterna i studien är föräldrar som deltagit i föräldrautbildningar inom fotbollen 

i Stockholms län där de fått beskriva sin egen inställning och upplevelse av dessa 

utbildningar. 

 

I studien har ett teoretiskt perspektiv kring kognitivt inlärande i grupputbildningar 

använts i en diskussion samt tidigare forskning inom samma och närliggande ämnen. 

 

Resultatet i studien bidrar med en ökad förståelse kring hur föräldrar upplever de 

utbildningar som annordnats samt deras inställning. Utifrån detta har studien kunnat 

visa på vad i utbildningarna som varit bidragande till dessa inställningar och upplevelser 

samt vad i utbildningen som de upplevt bidragit till en ökad förståelse kring vikten av 

att vara en god fotbollsförälder för barnens skull. 

 

 

 
Nyckelord: Föräldrautbildningar, inställning, upplevelse, inlärning 
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1  Introduktion 
Den svenska idrottsrörelsen är idag landets största folkrörelse med över 3,1 miljoner 

medlemmar inom 250 olika idrotter och 20 000 idrottsföreningar. Det finns inom 

idrotten cirka 650 000 ideella ledare inom 71 olika specialidrottsförbund 

(Riksidrottsförbundet 2018). Svensk idrott bedrivs till stor del ideellt, dvs att de flesta 

idrottsföreningar och förbunden till störst del bedrivs utan vinstintresse. Den svenska 

idrottsmodellen är uppbyggd med ideella ledare som inte får betalt för deras 

engagemang utan ser andra värden i att vara en ideell ledare (Idrotten vill 2009). En av 

de mest grundläggande anledningarna till att vara en ideell ledare grundar sig i att 

ledaren är förälder till ett deltagande barn, andra anledningar till att ställa upp inom 

idrottsrörelsen är för att ledaren tycker att idrotten är en positiv och social plattform där 

barn och ungdomar har möjlighet att utvecklas (von Essen 2012). 

 

Föräldrars nytta för svensk idrott och främst för sina barn uttrycker sig inte endast 

genom ideellt ledarskap, trots att svensk idrott till störst del är en ideell verksamhet är 

inte deltagandet helt kostnadsfritt. Föräldrars engagemang är en stor del av den svenska 

idrottsrörelsen och barn och ungdomarna är beroende av föräldrars stöd för att kunna 

idrotta. Det är föräldrarna som betalar medlemsavgifter, står för materialkostnader samt 

för andra utgifter som exempelvis resekostnader. Utan föräldrars engagemang är det 

alltså svårt att bedriva idrotten i Sverige som den är utformad idag och är därför vital för 

idrottsrörelsen. Föräldraengagemang syftar till att en förälder engagerar sig i sitt barns 

idrottande och stöttar barnen utifrån deras egna intressen i och kring idrotten, men 

föräldraengagemanget kan ibland även ha en negativ påverkan hos barnen. Om 

föräldrars engagemang överstiger barnens intresse och det blir föräldrarna som är 

pådrivande i barnens idrottande och kommer med åsikter och negativ feedback kring 

prestationer och liknande börjar det övergå från föräldraengagemang till föräldrapress 

(Augustsson 2007). Ett sätt att försöka förebygga detta är genom utbildningar av 

föräldrar. Utbildningar skulle kunna bidra till en ökad förståelse av föräldraskapet i 

barn- och ungdomsidrott och bidra med att föräldrarna förstår vikten av att idrotten ska 

ske på barnens villkor. Föräldrautbildningar inom idrott är ett relativt nytt fenomen och 

med tanke på detta är forskningen kring hur föräldrars inställning och upplevelse 

gentemot liknande utbildningar inom idrotten begränsad.  
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2  Bakgrund 
Föräldrapress är något som förekommer inom idrotten och det är främst barnen som far 

illa på grund av det. Studier visar på att 5–30% av barnen någon gång känt någon form 

av föräldrapress och ett av fem barn upplever även obehag kring föräldrars inställning 

till sitt barns idrottande. Föräldrapressen är även utsprid över flera år, det är inte endast 

när barnen kommer upp i åren och ökad press även från skolan osv påvisas utan 

föräldrapressen har visat sig ske från tidig ålder och sedan fortsätta upp i åldrarna 

(Augustsson 2007). 

 

Sveriges television genomförde under 2017 en omfattande enkätstudie där idrottsledare 

fick frågor kring ämnet föräldrapress. Denna undersökning fick stor spridning i media 

och svensk idrott (Sveriges television 2017). Studien visade bland annat på att nästan 

hälften av de tillfrågade ledarna upplever att föräldrar är ett ganska eller mycket stort 

problem inom idrotten. Föräldrapress har under de senaste åren uppdagats som ett 

problem inom svensk idrott, pressen från föräldrarna har visat sig ha en negativ 

påverkan på de aktiva barnen och ungdomarna. Som ett resultat av detta har insatser 

börjat utformas för att utbilda idrottsföräldrar kring hur de bör förhålla sig kring barn, 

ledare, domare, etc. inom idrotten.  

 

Bland Sveriges 71 olika specialidrottsförbund är Svenska fotbollförbundet (SvFF) det 

största både till antalet medlemmar och antalet föreningar, totalt finns det idag i Sverige 

omkring en miljon medlemmar inom de 2 997 fotbollsföreningar som finns registrerade 

hos SvFF. Fotbollen i Sverige är utbrett främst i barn- och ungdomsåren där 48% av alla 

nioåriga pojkar och 20% av alla elvaåriga flickor i Sverige spelar fotboll i en förening 

(Fogis 2017). SvFF har hand om tusentals barn och ungdomar i sin verksamhet och 

utveckling av fotbollen görs regelbundet för att förbättra barn och ungdomars 

förutsättningar att idrotta på deras villkor. SvFF har nyligen genomfört ett omfattande 

arbete i framtagandet av fotbollens spela, lek och lär (FSLL) som är ett idéprogram för 

hur svensk barnfotboll ska bedrivas för att ge barnen optimala förutsättningar att få vara 

barn inom fotbollen. Detta idéprogram ämnar till att alla berörda ska få kunskap om 

barn- och ungdomsfotboll i Sverige för att skapa en optimal miljö för barnen där de har 

möjlighet att utvecklas, fysisk, psykiskt, socialt och fotbollsmässigt. En del av detta 

idéprogram innefattar riktlinjer kring hur föräldrar bör förhålla sig till barn- och 

ungdomsfotbollen. Utifrån dessa riktlinjer har även ett arbete runt om i Sverige i de 
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olika distriktsförbunden påbörjats i att utbilda föräldrar med syfte att göra dem 

medvetna kring deras roll i barnens fotboll. 

 

Till grunden för FSLL ligger FN:s barnkonvention om barns rättigheter. Syftet med 

idéprogrammet är att alla fotbollsföreningar i Sverige ska arbeta med en gemensam 

tanke i sin verksamhet, det gemensamma tankesättet utgår ifrån fem riktlinjer (FSLL 

2017): 

1. Fotboll för alla 

2. Barn och ungdomars villkor 

3. Fokus på glädje, lärande och ansträngning 

4. Hållbart idrottande 

5. Fair play 

 

Enligt FSLL är det viktigt att föräldrar och vuxna är goda förebilder för barn och 

ungdomar och finns där för att stötta barnen inom deras idrottande, det är även viktigt 

att föräldrarna förstår att träning och match läggs upp utifrån barnens förutsättningar 

och nivå med fokus på glädje, ansträngning och lärande. Utifrån dessa riktlinjer har 

videoklipp tagits fram för att belysa de specifika områdena, men även 

utbildningsmaterial har tagits fram i form av videoklipp och diskussionsfrågor kring de 

moment som berör dessa klipp. Det finns även en specifik riktad utbildningsplan till 

föräldrar för att öka deras kunskap och förståelse för deras beteendes påverkan på 

barnen. Detta då även fotbollen likt andra idrotter i Sverige sett en negativ utveckling 

kring föräldrapress riktat mot barn inom idrotten Vidare ges även förslag på hur det går 

att arbeta med detta material utifrån olika upplägg, samt vad dessa olika typer av 

upplägg bör innehålla för information.  

 

Eftersom FSLL är ett nytt idéprogram som SvFF tagit fram samt att den innehåller 

många delar som ska förmedlas ut först till distriktsförbunden och sedan ner till 

föreningarna, dess medlemmar samt föräldrar, är arbetet att utvärdera och kvalitetssäkra 

verksamheterna som bedrivs ett omfattande arbete. Arbetet med idéprogrammet bygger 

på att det i slutändan ska leda till att föräldrarna ska få mer kunskap inom området hur 

de kan vara en bättre idrottsförälder för sina barn. Med tanke på alla steg som sker i 

decentraliseringen av FSLL innan informationen nått dess målgrupp, i detta fall 

fotbollsföräldrarna och med tanke på att materialet är nytt, har inte insatser i att 
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utvärdera utbildningen genomförts än. Utvärderingen kan tittas på ur två perspektiv, det 

ena är hur fotbollsföräldrarna ser på utbildningen och det andra är utbildningsformen 

och dess material. Men för att eventuellt se över utbildningsformen och materialet bör 

SvFF lyssna till vad föräldrarna har att säga, de som ska lära sig nått av utbildningen. 

Genom att lyssna på föräldrarna kan en större förståelse skapas för vad föräldrarna vill 

få ut av dessa utbildningar. Genom att se till föräldrarnas behov kan SvFF utforma 

utbildningarna utifrån FSLLs innehåll och koppla det till föräldrarna uppger sig vilja 

utbildas inom.  

 

För att utbildningen ska ge effekt behöver föräldrarnas upplevelse kring deltagandet 

under utbildningstillfället analyseras och diskuteras. Annars finns det en risk att 

föräldrarna lämnar utbildningen med en känsla av att deras förväntningar inte 

motsvarats. För att utbildningen på sikt ska vara givande behövs även föräldrars 

inställning till deltagande att vägas in för att identifiera vad som skulle och vad som fick 

dem att gå en liknande utbildning.  

 

Inför examensarbetet var det av intresse att arbeta med en idrottsorganisation. En 

kontakt togs därför upp med SvFF angående examensarbetet. Under denna kontakt lyfte 

SvFF upp det ovanstående problemet om bristen av vetskapen kring 

föräldrautbildningarnas effekt samt föräldrars inställning och upplevelse av att delta 

inom dessa.  

 

Författarna genomförde under våren 2017 ett fältarbete inom ämnet 

föräldraengagemang där studien syftade till att undersöka/belysa hur barn och 

ungdomsledare upplevde påverkan från föräldrar i sitt vardagsarbete som idrottsledare. 

Vidare syftade studien till att kunna identifieras vart ifrån eventuell press kommer, i 

vilka situationer pressen uppstår, samt om det finns olikheter i ledarnas sätt att hantera 

situationerna på. Med tanke på att det presenterade examensarbetesförslaget från SvFF 

låg inom samma fält som tidigare studie upplevde författarna att deras kunskap och 

erfarenhet inom ämnen skulle vara till stor fördel inom denna studie. 

 

Resultatet från fältarbetet visade på att de problem som uppstår mellan föräldrar och 

idrottsledare grundar sig i brist på kommunikation samt kunskapen kring hantering av 

sådana situationer. Vidare visade resultatet att sådana situationer lättare kan undvikas 
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genom att arbeta i ett förebyggande syfte, exempelvis genom utbildningar för föräldrar 

och ledare. Utifrån författarnas tidigare fältarbete, annan forskning inom ämnet samt 

den aktiva debatten i media kring föräldrapress och deras påverkan på barn och 

ungdomsidrotten, samt bristen på vetskapen kring föräldrars inställning och upplevelser 

av föräldrautbildningar som Svenska fotbollsförbundet lyft upp gör att detta är ett 

intressant och viktigt område att undersöka. 

 
2.1  Beskrivning av utbildningstillfället 

För att få en ökad kunskap och förståelse kring utbildningstillfällena utfördes i studien 

två observationer. Dessa observationer genomfördes i första hand för att skapa sig en 

tydligare bild kring hur utbildningstillfällena var utformade och bör inte ses som en del 

av studiens empiri. Med tanke på detta kommer det inte att presenteras i ett resultat men 

vissa delar kommer att lyftas upp i studiens analys och diskussion då vissa delar i 

observationerna anses vara av relevans. 

 

Utbildningen grundar sig bland annat i SvFFs Fotbollens spela, lek & lär för att göra 

föräldrar införstådda i hur de kan bidra till att skapa en stödjande och utvecklande miljö 

för barnen genom att agera på ett visst sätt. Utbildningen baseras både på forskning och 

verkliga berättelser kring vad som kan ske vid olika beteenden.  

 

Stockholms fotbollförbund (STFF) har delat upp sitt geografiska område i 17 olika 

zoner där varje zon innehåller ett flertal barn- och ungdomsfotbollsföreningar. År 2018 

påbörjades insatser i att utbilda föräldrar i de olika zonerna via en extern konsult som 

har till syfte att leda dessa utbildningar för föräldrarna. Under ett år har varje zon ett 

utbildningstillfälle där de samlas i en närliggande lokal under två timmar på kvällstid. 

Utbildningen fokuserar på coachande föräldraskap som innefattar hur föräldrar bör 

tänka kring hur deras agerande kan påverka deras egna och även andras barn. Några av 

de ämnen som lyfts upp i utbildningen är föräldrars inverkan på barnens motivation, 

stress, och självkänsla (Forsberg 2018).  

 

Inför utbildningen har en inbjudan skickats ut till respektive fotbollsförening i de olika 

zonerna som ansvarat för utskick till sina medlemmars föräldrar därefter fick föräldrar 

anmäla sig för att delta vid utbildningstillfället. Informationen kring utbildningarna har 
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även funnits tillgänglig på STFFs hemsida samt fotbollszonen.se som är STFFs hemsida 

riktad direkt mot de indelade zonerna. 

 

2.2  Utbildningarnas utformning 

Genom de observationer som genomförts i studien kommer här nedan utbildningarnas 

utformning att förklaras för att skapa en förståelse kring dem. 

 

Vid utbildningarna har föräldrarna haft möjlighet till fri placering i lokalen, storleken på 

lokalerna har skiljt sig åt, allt från lokaler som rymmer 100 till 550 personer har 

använts. Utbildningarna har varit utformade som en föreläsning där föreläsaren använt 

sig av en PowerPoint för att presentera sitt material. STFF har varit ansvariga för 

utbildningarna men tillsatt en extern föreläsare som föreläst på alla utbildningstillfällena 

som anordnats. Materialet är framtaget både genom viss forskning kring ämnet men 

även ifrån föreläsarens egna erfarenheter som förälder och aktiv inom idrottsrörelsen.  

 

Föräldrarna har setts som publik och därmed inte i någon större mening deltagit aktivt i 

föreläsningen bortsett från några korta inspel där de fått diskutera olika frågor med 

varandra samt att föreläsaren ställt ledande frågor till hela gruppen för att leda 

föreläsningen framåt. Publiken kunde när som helst ställa frågor och eventuella frågor 

som föräldrarna inte tog upp under utbildningen kunde de ställa efter utbildningen till 

föreläsaren om de stannade kvar.  

 

Utbildningarna pågick vardagskvällar mellan 17:45-20:00 med två timmars löpande 

föreläsning utan pauser. 
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3  Syfte och frågeställningar 

3.1  Syfte 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen kring fotbollsföräldrars inställning och 

upplevelse av deras deltagande i föräldrautbildningar som Svenska fotbollförbundet 

bedriver i Stockholms län. 

 

3.2  Frågeställningar 

-   Varför väljer föräldrar att delta i föräldrautbildningar inom svensk fotboll? 

-   Hur ser föräldrars inställning till utbildningarna ut? 

-   Hur upplever föräldrar att utbildningens omfattning och innehåll bidragit till en 

ökad förståelse kring att vara en fotbollsförälder? 

-   Hur kan utbildningen bidra till att föräldrar utvecklar ett önskat beteende? 
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4  Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras för att skapa en förståelse kring 

de studier som tidigare gjorts inom området. Tidigare forskning har även legat till grund 

för att senare kunna föra en diskussion mellan den forskning som redan finns och det 

resultat som senare kommer att presenteras i studien. 

 
4.1  Idrottsvetenskaplig forskningsöversikt 

Viktigt inför denna studie har varit att se över tidigare forskning kring ämnet. 

Idrottsvetenskaplig forskning baserat på en akademisk grund är relativt ung i 

förhållande till andra samhällsorienterade forskningsämnen. Åkesson (2010) beskriver 

att grunden till den idrottsvetenskapliga forskningen är baserat på andra 

samhällsorienterade forskningsämnen som pedagogik, psykologi och sociologi. 

Forskning från dessa ämnen har använts och applicerats in på idrottens fält dels med 

tanke på idrottens avsaknad av forskning kring dessa, samt en hög igenkänningsfaktor 

då idrotten berör flera delar inom samhället. Med tanke på begränsad mängd svensk och 

internationell idrottsforskning inom området kommer även forskning från andra 

närliggande samhällsorienterade fält att ligga till grund för litteraturstudien. 

 

4.2  Föräldraengagemang 

För att förstå vad denna studie faktiskt handlar om är begreppet föräldrapress väsentligt 

att se över och skapa sig en förståelse kring, vad är anledningen till det uppdagade 

problemet. Robinson (1991) förklarar begreppet föräldrapress i en samhällskontext som 

barnens subjektiva uppfattningar av föräldrars förväntningar och förhoppningar i 

förhållande till utförda prestationer av barnen. Om barnets prestationer inte uppfyller 

dessa förväntningar och förhoppningar som föräldrar har kan det leda till att föräldrarna 

sätter press på sina barn vilket kan ha en negativ påverkan på barnen i form av stress 

och minskat motivationsklimat. Leff och Hoyle (1997) har arbetat fram en liknande 

definition av begreppet där de tittat på det utifrån barnens perspektiv och deras 

idrottsliga intresse. Enligt dem bör föräldrapress ses som en överträdelse av 

föräldraengagemang i form av för höga förhoppningar på barnet utifrån dess egna 

intresse gentemot idrotten.  
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Augustsson (2007) visar i sin studie, unga idrottares upplevelser av föräldrapress, att 

majoriteten av de barn som deltagit i studien ser på föräldrars involverande i deras idrott 

som något positivt. Studien visar dock även på att det finns en grupp barn som upplever 

en hög grad av föräldrapress. En mindre grupp av barnen uppger även att föräldrars 

närvaro i idrottsmiljön kan ha en negativ påverkan på dem vilket Augustsson (2007) 

uppger ökar risken för upplevd föräldrapress. Den upplevda föräldrapressen uppkommer 

i tre olika kategorier, direkt negativ feedback, för höga krav och förväntningar samt 

föräldrar som skapar negativa emotioner i samspel med barnet i närmiljön.  

 

Föräldrars mest centrala delar i sitt involverande kring barnens idrottande grundar sig 

kring finansiell stöttning och engagemang för att bidra till en positiv inverkan hos 

barnen (Leff & Hoyle 1997). Även Herman och Yeh (1983) har undersökt 

föräldraengagemang dock inom skolverksamheten där det visat sig att föräldrars 

engagemang har en positiv påverkan i form av ökad motivation hos barnen.  

 

För högt föräldraengagemang leder som tidigare nämnt till det vi benämner som 

föräldrapress, men detta är inte den enda graden av föräldraengagemang som kan visa 

sig ha en negativ påverkan hos barnen. Hellstedt (1987) förklarar i sin studie The 

Coach/Parent/Athlete Relationship att det finns tre olika typer av föräldrar och deras 

grad av engagemang. Den ena är föräldern med för lågt engagemang vilket leder till att 

barnen inte känner stöttning. Den andra är för högt engagemang vilket kan leda till 

föräldrapress och den tredje är ett mer lämpligt engagemang vilket är den grad av 

engagemang som är att föredra. Att veta vad som är ett lämpligt beteende för en förälder 

går inte att säga exakt. Lee och MacLean (1997) talar om barnens subjektiva 

uppfattning som den avgörande faktorn kring vad som är högt/lågt/lämpligt 

engagemang från föräldrarna. Den subjektiva uppfattningen gör att barn reagerar olika 

vid olika typer av situationer och grad av engagemang från föräldrarna. För att som 

förälder ta reda på den lämpliga graden av föräldraengagemang bör de ha en dialog med 

barnet kring hur de upplever föräldrarnas involvering och engagemang, detta är vad som 

senare i studien kommer att kallas coachande föräldraskap. 

 

4.3  Föräldrautbildningar 

Föräldrapressen ligger till grund för de föräldrautbildningarna som idag finns inom ett 

flertal organisationer, däribland SvFF. Som tidigare nämnt finns det begränsat med 
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forskning av föräldrautbildningar inom idrotten men desto mer kring andra 

samhällsområden. Miller och Sambell (2003) har i en studie påvisat på föräldrars 

upplevelser och inställning till deltagande i föräldrautbildningar utifrån dess innehåll 

och utformning. I den studien lyfter föräldrarna upp sina motiv till deltagandet där det 

främst handlar om att få mer kunskap och värdefull information för att hjälpa dem i 

deras föräldraskap. När det kom till föräldrarna i studien och deras upplevelse av 

utbildningen lyftes utbildningsmiljöns trygghet som något positivt. Att det var en 

avslappnad atmosfär mellan alla deltagande föräldrar som öppet talade om sina 

erfarenheter samt en lyhörd lärare/expert var starkt bidragande orsaker till detta. Barlow 

och Stewart-Brown (2001) lyfter även de upp föräldrars erfarenheter av föräldraprogram 

där viktiga faktorer som utbyte av erfarenheter med andra föräldrar, 

igenkänningsfaktorer i utbildningsmaterialet och stöd från kursledarna har visat sig ha 

stor inverkan hos föräldrarna främst på kort sikt men även på lång sikt. 

 

Föräldrautbildningar och stödprogram ses som något som främjar gott föräldraskap, 

dvs, god kommunikation som ska gynna barnets psykiska hälsa. Dessa 

föräldrastödsprogram finns i olika former, bland annat grupputbildningar, individuell 

rådgivning, webbaserade kurser, etc. (Statens offentliga utredningar 2008). Enligt en 

undersökning framtagen av Eriksson och Bremberg (2008) framkommer det att 

efterfrågan på strukturerade föräldraprogram ökat under de senaste åren. I denna studie 

har det framkommit att 14% av föräldrar med barn i åldrarna 3–9 år uppgett att de anser 

det vara mycket intressant att delta i en föräldrautbildning med andra föräldrar, vidare 

anser 31% av de tillfrågade att de skulle vara ganska intressant att delta. 

 

Bremberg (2004) har utfört en enkätundersökning omfattande 2077 respondenter i form 

av föräldrar som handlar om att främja barns hälsa genom att analysera föräldrastöd och 

hur dessa kan spridas. I studien framgår det att intresset kring att delta i en 

föräldragrupp var betydligt högre bland föräldrar med hög utbildning, dvs 

högskoleutbildning i minst tre år. I övrigt framkom det även i enkätstudien att för att 

föräldrarna skulle omvandla intresset till deltagande behövde de få säkerställa att de 

exempelvis hade barnvakt tillgängligt under träffarna, att det passade i tid samt att 

utbildningen ägde rum i lokala närområdet. Föräldrars intresse har visat sig vara brett 

sett till utbildningsformer, vissa önskar sig strukturerade föräldragrupper/utbildningar 

medan andra önskar sig lättillgängliga föräldrakurser över internet. Vidare angav mer än 
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hälften av föräldrarna som tidigare deltagit i föräldragrupper att de haft nytta av detta i 

sin vardag. 

 

Det finns omfattande studier på vad det är föräldrar upplever svårt inom föräldraskapet 

och relationen med sina barn. Engman och Fängström har i sitt kapitel i en rapport till 

statens folkhälsomyndighet Föräldrastöd i Sverige idag – Vad, när, hur? (2009) skrivit 

om behovet av föräldrastödsinsatser för föräldrar med barn som är tonåringar. I deras 

studie har de tillfrågat föräldrar via bland annat idrottsföreningar. Resultatet i denna 

studie visar att föräldrars inställning till stödenheter kring föräldraskap är positivt, de 

känner ett behov, både att utbyta information och erfarenheter med andra föräldrar i 

liknande situationer men även att de behöver professionell hjälp/stöttning i vissa 

avseenden. Vidare har även upplevelser kring föräldrastöd lyfts upp i denna forskning 

där föräldrar både har negativa och positiva erfarenheter. I denna studie nämns något 

som kallas riktad information vilken då motsvarar utbildningar och 

föräldrastödsprogram. Att de gavs möjligheten att lyfta sina problem och få dem 

normaliserade genom att prata med en så kallad expert var till stor hjälp, dock 

upplevdes kvaliteten på dessa träffar inte alltid bra nog (Engman & Fängström 2009). 

 

Denna studie innefattar ej att undersöka effekten av föräldrautbildningar men genom att 

titta på tidigare forskning kring effekter och utvärderingar av föräldrautbildningar kan 

utbildningens format och innehåll mer kritiskt analyseras. 

 

Effekten hos deltagande föräldrar i föräldraprogram påvisas främst i form av bättre 

välmående, mindre stress kring sig själva och mindre skrikande och ett lugnare 

förhållningssätt gentemot sina barn (Long, McCarney, m.fl. 2001). Även Patterson, 

m.fl. (2005) visar på positiva effekter kring föräldrarnas erfarenheter kring 

föräldraprogram. Deras studie riktar sig kring ett specifikt program som finns 

tillgängligt för alla sorters föräldrar, ensamstående, föräldrar med problematiska 

relationer till sina barn samt föräldrar med vad de benämner som ”normala” barn. 
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5  Teoretiskt perspektiv 
I avsnittet om tidigare forskning nämndes det att forskning inom ämnet inställning och 

upplevelser av föräldrautbildningar inom idrotten är begränsat. För att få ett bredare 

perspektiv kring ämnet har fokus inriktat sig kring forskning om inlärningsteorier. Till 

grund för denna studie kommer Brown, Collins och Duguids (1989) studie Situated 

Cognition and the Culture of Learning att användas som studiens teoretiska perspektiv. 

Deras studie grundar sig inom ämnet kognitiv och kulturell inlärning och handlar om 

hur man kan se på utbildningar genom ett inlärningsperspektiv utifrån kunskap och 

lärande, samt utformning. Studien baseras på att de ser en skillnad på kunskap och 

lärande där kunskap kan liknas med att tillges information och olika verktyg medan 

lärande liknas med att använda dessa i en autentisk aktivitet. En autentisk aktivitet ses 

som en kontext ute i praktiken där verktygen sedan används. Kunskap kan således 

liknas med att veta saker medan lärande ses som att göra saker. 

 

Utgångspunkten för studien grundar sig i ett kritiskt förhållningsätt kring 

utbildningsutformningen inom skolverksamheten. Generellt inom skolverksamheten ges 

eleverna kunskap och ska genom olika examinationer påvisa denna kunskap utifrån vad 

de förväntas kunna. Kunskapen som eleverna ges grundar sig i ett akademiskt format 

snarare än ett praktiskt format. Brown, Collins och Duguids (1989) menar på att om 

kunskapen kan sättas in i en större kontext förankrad i verkliga situationer och kultur 

ökar inlärningsförmågan. Kunskap bör inte ses som något som kan appliceras direkt 

som den är inlärd utan den bör ses som ett verktyg att anpassa efter den specifika 

situationen den ska användas i. Samma kunskap kan således användas på olika sätt för 

att passa in i den autentiska aktiviteten som utförs.  

 

Lärande bör ses som någonting livslångt och för att det ska fungera optimalt bör den 

verkställas i en liknande miljö och kultur som den ämnar verka i. Något som lyfts upp 

som ett centralt begrepp i deras studie är ordet enculturation, som innebär hur 

människor förhåller sig till sin omgivnings kultur innehållande värderingar och normer, 

människor formas vare sig de vill eller inte utifrån sin omgivning. Genom att 

medvetandegöra detta och få delta i en praktisk lärandemiljö med människor som har ett 

önskat eller liknande tankesätt som en själv finns möjlighet att imitera andra människors 

beteende till det bättre. Möjligheten ges även att applicera kunskapen i den praktiska 

inlärningsmiljön och de får då erfara hur situationerna kan uppstå på riktigt och det blir 
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lättare för deltagarna i utbildningen att förstå hur de kan använda sin kunskap på olika 

sätt i olika kontexter. Genom att träna på detta sätt får människor en insikt om att det 

finns olika sätt att lösa ”ekvationerna” på (Brown, Collins & Duguids 1989). 

 

Genom att de i studien lyfter upp kunskap och lärande som två olika variabler där 

kritiken som tidigare nämnt lyfts upp kring hur skolverksamheter generellt endast bidrar 

med kunskap har nya utformningar testats för att även bidra till lärandet hos eleverna. I 

de fall som undersökts har just en praktisk kontext utnyttjats i utbildningar. Dessa typer 

av utbildningar har grundat sig i verkliga problemlösningar kopplade till vardagliga 

händelser där klassen av elever i grupp fått diskutera och arbetat fram lösningar med 

hjälp av den kunskap de utvecklat. Något som lyfts upp som en styrka i denna form av 

utbildning är just interaktionen mellan deltagarna där de får lyfta upp egna tankar och 

funderingar och dela med sig av egna erfarenheter med varandra, vilket leder till att 

olika personer kan ha olika erfarenheter och lösningar på samma problem. Detta kan 

leda till en ökad förståelse kring hur kunskap kan användas på olika sätt i olika 

situationer och således utvecklas till ett lärande (Brown, Collins & Duguids 1989). 

 

I studien lyfts det upp hur utbildningar i grupp inom skolverksamheten där eleverna har 

möjlighet att lyfta upp egna erfarenheter varit bidragande till en bättre miljö för både 

kunskap och lärande. Framförallt lyfts fyra faktorer upp som de mest centrala, dessa är: 

 

1. Kollektiv problemlösning – Grupper ger upphov till nya insikter och lösningar genom 

att medlemmarna i gruppen diskuterar problem tillsammans för att hitta lösningar. 

 

2. Visar flera roller – En av de viktigaste rollerna kring denna faktor handlar om att 

individerna i gruppen ska försöka förstå sig på de olika rollerna för att utföra en uppgift, 

genom att jobba i grupp kan en individ utföra flera roller i olika omgångar, det är därför 

viktigt att individen förstår detta för att kunna göra ett bra jobb. Detta leder även till 

reflektioner kring de olika rollerna då hela gruppen är mer eller mindre insatt i alla 

roller och nya diskussioner och lösningar kan utvecklas. 

 

3. Konfrontera ineffektiva strategier och uppfattningar – Grupper har i större 

utsträckning möjlighet att göra sin röst hörd än individer. Grupper kan vara effektiva 
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när det kommer till att konfrontera och diskutera uppfattningar och strategier som kan 

bidra till ett positivt utvecklingsarbete kring dessa. 

 

4. Samarbetsförmåga – På arbetsplatser blir det allt viktigare att kunna samarbeta med 

kollegor. Att enbart tränas individuellt istället för i grupp bör ses som ett ineffektivt sätt 

att få individer att utveckla nödvändiga färdigheter i att samarbeta. Ska individer lära sig 

samarbeta måste de även ges möjligheten att träna på det. 

 

Denna teori kommer ligga till grund för analysen inom studien. De utbildningar som 

beskriv i teorin kan liknas med de föräldrautbildningarna som undersökts inom ramen 

för detta examensarbete. Båda skulle kunna liknas med en generell undervisning inom 

skolverksamheten där föräldrar i detta fall ses som elever. För att kunna besvara 

studiens syfte och frågeställningar kommer det teoretiska perspektivet att vara 

behjälpligt i en kritisk analys av det insamlade resultatet för att se likheter och 

skillnader men även ge svar på varför resultatet möjligen ser ut som det gör. 
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6  Metod 
Denna studie har gjorts utifrån ett induktivt förhållningssätt. Detta innebär att inför 

studien gjordes inga hypoteser, dessa har istället gjorts utifrån det resultat studien visat 

på (Bryman 2011). För att svara på frågeställningarna kommer datainsamlingsmetoden 

att grunda sig i strukturerade enkäter som mätinstrument till deltagare av 

föräldrautbildningarna. Datainsamlingen kommer sedan att ligga till grunden för 

studiens analys och resultat.  

 

6.1  Urval 

Denna studie syftar till att undersöka fotbollsföräldrars inställning och upplevelse av 

föräldrautbildningar inom Svenska fotbollförbundets verksamhet i Stockholms län. Med 

tanke på att föräldrafrågan är aktuell i dagens idrott samt att SvFF påbörjat insatser runt 

om i Sverige i att utbilda föräldrar var det av intresse att undersöka denna fråga i 

fotbollen. Detta var även ett förslag från SvFF vilket gjorde att studien var intressant för 

både den idrottsvetenskapliga forskningen och även en viktig aktör inom Sveriges 

största idrott. 

 

Insatser i att utbilda föräldrar sker runt hela landet via SvFFs distriktsförbund. I kontakt 

med SvFF samt deras olika distriktsförbund framkom det att de olika distrikten har olika 

utbildningsformer men att de alla ska grunda sig i FSLL. Visa distrikt utbildar via 

fotbollsföreningarna medans till exempel Stockholm utbildar vid gemensamma träffar 

för flera fotbollsföreningar. Eftersom de olika distrikten utbildar föräldrar på olika vis 

bestämdes det att enbart välja ett distrikt för att skapa en tydligare bild kring det. 

Stockholm valdes dels med anledning av att SvFF rekommenderade dem och tilldelade 

oss en kontaktperson inom STFF.  

 

Eftersom syftet med studien är att ta reda på föräldrars inställning och upplevelse ansågs 

det vara mest relevant för studien att tillfråga just föräldrarna för att skapa en 

uppfattning kring vad de upplever. För att föräldrarna skulle vara av intresse för studien 

ansågs det även vara ett krav att de deltagit i minst ett utbildningstillfälle, för att de 

således ska ha skapat sig en upplevelse av utbildningen, detta kan ses som ett 

representativt urval (Bryman 2011). Stockholm valdes även för att deras 

utbildningsutformning var gynnsam för denna studie. Deras utbildningar ägde rum vid 
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olika tillfällen under året där de samlade föräldrar från flera fotbollsföreningar under en 

och samma kväll. Detta skulle leda till att lättillgängliggöra insamlingen av data då alla 

föräldrar på utbildningarna var av intresse när utbildningen var avslutad. Urvalet av 

respondenterna i studien gjordes även utifrån ett bekvämlighetsurval. Med detta menar 

Bryman (2011) att de respondenter som studien innefattar var de som var tillgängliga 

under perioden då studien genomfördes. Responderna har således valts utifrån de 

utbildningarna som ägt rum under studiens tidsram. 

 

6.2  Insamling av data 

I planerandet av datainsamlingens utformning vägdes för- och nackdelar både med 

enkäter och intervjuer. Till en början var tanken att intervjuer skulle användas som 

underlag till datainsamlingen, men efter diskussioner med ett flertal lektorer på 

Linnéuniversitet och med uppdragsgivare framkom det att enkäter var ett bättre 

alternativ samt att en bra lösning på hur insamlingen skulle ske möjliggjordes. 

Intervjuer hade bidragit till en djupare förståelse kring några få individers uppfattning 

av ämnet, enkäter ger oss möjlighet till fler personers uppfattningar samtidigt som det 

finns möjlighet att komplettera eventuell avsaknad av information med intervjuer senare 

i studien vid behov.  

 

Kvantitativa studiers huvudsakliga fokus grundar sig i mätning, kausalitet, 

generalisering och replikationer. Inom ramen för denna studie valdes det att utföra en 

kvantitativ studie med anledning av kausalitet och generaliseringar utifrån den grupp av 

respondenter som studien innefattar. Med detta menas att genom resultatet ska studien 

förklara och belysa respondenternas intresse och upplevelser av utbildningen samt 

varför de känner så. Genom generaliseringen anses resultatet kunna ge en övergriplig 

bild av hur föräldrars intresse och upplevelse kring sitt deltagande i utbildningarna ser 

ut i Stockholm. Då syftet är att belysa föräldrars generella intresse och upplevelser 

ansågs denna datainsamlingsmetod vara mest lämpad för studien. En annan bidragande 

faktor till valet av enkäter som datainsamlingsmetod var att i förarbetet kring studien 

erbjöd SvFF möjlighet med hjälp av STFF, att delta under deras föräldrautbildningar 

och dela ut enkäterna på plats till föräldrarna vilket förenklade datainsamlingen sett till 

att nå ut till studiens målgrupp. 
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Enkäterna var strukturerade utifrån både öppna och slutna frågor. Valet av slutna frågor 

gjordes för att göra analysen av data lättare att bearbeta och jämföras med varandra, 

samt att de även skulle bidra till att klargöra vad det är respondenten i fråga faktiskt 

besvarar (Bryman 2011). Nackdelen med slutna frågor kan dock vara att utvecklande 

svar från respondenten som kan vara av intresse för studien utelämnas. För att undvika 

att detta kunde ske innehöll även enkäten öppna frågor som kan liknas med utvecklande 

frågor utifrån deras svar på de slutna frågorna. Öppna frågor gav respondenten utrymme 

att utveckla sina svar som inte besvarades av de slutna frågorna. Nackdelarna med de 

öppna frågorna kan främst vara kodningen av svaren, det har därför varit viktigt att hitta 

teman i de öppna svaren för att kategorisera in dem för att utgöra en kodningsgrund, 

tolkningen av svaren kan skilja och validiteten kan då ibland ses som bristfällig, därför 

blev tolkningen och kodningen avgörande faktorer (Bryman 2011). 

 

6.3  Bearbetning av data 

När all data samlats in kodades den i SPSS för att struktureras upp och sedan 

kategoriseras för att lättare läsas av, framställa ett resultat och sedan analyseras. Enligt 

Bryman (2011) finns det två olika sätt att koda data på, pre-coding och post-coding, De 

grundar sig i vad det är för frågor som ställs, om de är öppna eller slutna frågor. I denna 

studie har båda berörts, pre-coding har i vår studie berört de slutna frågorna i enkäten då 

de redan på förhand har kategoriserats. Post-coding har berört enkätens öppna frågor då 

svaren har kategoriserats i efterhand för att analyseras, de öppna svaren har sedan 

tolkats och kategoriseras in med liknande svar för att kunna utföra analysen.  

 

I bearbetningen av datan har reslutatet från enkätundersökningen presenterats utifrån de 

frågeställningar som tagits fram för att besvara studiens syfte. Enkätfrågorna har delats 

in i olika teman utifrån vilken/vilka frågeställningar som de besvarar, detta för att på ett 

tydligt sätt presentera både reslutatet men även för att på ett tydligare sätt ligga till 

grund för analysen. Resultatet presenteras både i brödtext och tabeller för att enklare 

kunna läsa av reslutatet där det behövs. De öppna frågorna i enkäten har kategoriserats 

in för att kunna diskutera och analysera kring dem, för att påvisa de kategoriseringar 

som har gjorts har vissa citat som är allgiltliga skrivits fram för att förtydliga de 

tolkningar som har skett i och med kategoriseringarna. Kategorierna har gjorts efter att 

alla enkäter i studien lästs igenom, kategorierna har således inte utformats innan svaren 

blivit tillgängliga. Utifrån de svar som framkommit i enkäterna har kategorier skapats 
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och varje svar i enkäten har därefter delats in i en kategori lämpad för just det svaret. De 

citaten som lyfts fram i resultatet är sådana som på ett heltäckande vis förklarar genrellt 

vad för typer av svar som hamnat inom den kategorin. De slutna frågor som ställts till 

deltagarna i studien kommer att presenteras precis som de är framställda i enkäten. 

 

6.4  Analys av data 

Repstad och Nilsson (2007) menar att dataanalysen är en process där data struktureras 

för att sedan kunna tolkas. Tolkningen av data är en kombination av de svar den 

insamlade data ger i förhållande till studiens frågeställningar. I analysen av den 

insamlade data ska det framgå vilka frågor i enkäten som besvarar vilka 

frågeställningar, svaren bör alltså inte tas ur sitt sammanhang. Efter att bearbetningen av 

data är färdigställd har materialet lästs igenom för att se mönster och avvikelser och 

skapa en djupare förståelse och därefter skapat utrymme för att kritiskt analysera 

materialet. För att genomföra analysen kan kodning användas genom att kategorisera 

svaren, detta bör dock göras med varsamhet då data kan kodas på olika sätt som tidigare 

nämnt eftersom den tolkas. Avslutningsvis har generella slutsatser dragits för att kunna 

inleda en diskussion mellan litteratur och den data som analyserats. Som en avslutning 

av metoden bör den insamlade data avkodas för att inte kunna kopplas tillbaka till 

någon av respondenterna, detta har inte behövts i denna studie då enkäterna varit helt 

anonyma vilket medfört att respondenterna inte kan spåras. 

 

6.5  Datainsamlingsmetod 

Enkäterna har utformats för att besvara studiens syfte och frågeställningar vilket 

medförde att alla respondenterna måste ha deltagit vid minst ett utbildningstillfälle för 

att delta i studien. Under tidsramen för studien rymdes det plats för tre inplanerade 

utbildningstillfällen som anordnades den 10, 18 och 23 april. Efter att ha fått datumen 

för de inplanerade träffarna gjordes en plan för hur deltagarna vid träffarna skulle få ta 

del av enkäterna. Författarnas erfarenheter kring enkäter från bland annat deras 

enkätstudie under fältarbetet som genomfördes under våren 2017 var att 

svarsfrekvensen ökar om enkäten utförs i samband med en träff eller utbildning riktat 

mot det ämnet studien ämnar undersöka. Ett beslut fattades om att enkäterna skulle 

delas ut i fysiska exemplar i samband med utbildningarna för att enkelt nå ut till alla 

deltagare samt få en hög svarsfrekvens. Utifrån detta genomfördes två olika metoder för 

att nå ut med enkäterna. Eftersom datainsamlingstillfällena ägt rum i Stockholm har 
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Författarna hade enbart möjligheten att närvara vid de två senare av de tre inplanerade 

tillfällena. Under det första insamlingstillfället tilldelades representanter från STFF 

ansvaret att informera om studien samt dela ut informationsbrev och enkäter och samla 

in dem. Enkäterna från det första insamlingstillfället hämtades upp på STFFs kontor i 

Solna den 19 april. Vid de två senare utbildningstillfällena har författarna haft ansvar 

om att informera kring studien, dela ut informationsbrev och enkäter, samt samla in 

dem.  

 

I ett första skede förväntades det enligt STFF att delta cirka 100–150 deltagande 

föräldrar per utbildningstillfälle. Vid ett senare skede ändrades detta då STFF 

meddelade att närvaron varit lägre än väntat vid de tidigare tillfällena som anordnats 

innan insamlingsperioden för denna studie, det nya väntade antalet vid 

utbildningstillfällena väntades istället vara mellan 30–150 deltagare. Det sjunkande 

deltagarantalet ansågs fortfarande tillräckligt stort om svarsfrekvensen stod sig högt sett 

till antalet deltagare. Till det första insamlingstillfället den 10 april hade 58 föräldrar 

anmält sig att delta, när utbildningen väl genomfördes deltog 11 föräldrar vid 

utbildningen och tio av dessa besvarade enkäten. Till det andra tillfället den 18 april var 

det 24 anmälda och denna gången deltog 14 föräldrar varav 10 besvarade enkäterna. 

Anmälningsantalet var högre till det tredje insamlingstillfället i jämförelse med de två 

första då 93 föräldrar anmält sig. Denna gång var deltagarantalet också högre än 

tidigare, med 48 deltagande på utbildningen besvarade 44 av föräldrarna enkäten. 

Sammanlagt hade 175 föräldrar anmält sig till utbildningarna varav 73 deltog och 64 

besvarade enkäten. 

 

Till en början förväntades det insamlade materialet vara stort till antalet och 64 enkäter 

nådde inte upp till vad som varken hade förväntats eller ansetts vara tillräckligt 

omfattande för studien på förhand. För att skapa en så representativ uppfattning som 

möjligt togs därför ett beslut om att utnyttja ännu ett insamlingstillfälle den 9 maj. Detta 

beslut togs för att få ta del av fler föräldrars upplevelser och inställning till utbildningen, 

men även att studien blir mer representativ då vi fick in material från ytterligare ett 

geografiskt område i Stockholm som också skiljer sig socioekonomiskt i jämförelse 

med de tre tidigare. Likt det första insamlingstillfället hade inte författarna möjligheten 

att delta fysiskt under detta tillfälle och därför tillgavs även denna gången ansvaret till 

representanter från STFF. Detta insamlingstillfälle var större än de tidigare tre sett till 
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anmälningar med 96 föräldrar anmälda. Vid detta tillfälle deltog 35 föräldrar varav 27 

besvarade enkäten. Enkätsvaren från detta tillfälle skannades in av en representant från 

STFF och skickades via mejl till författarna som sedan skrev ut materialet för att 

bearbeta det. 

 

6.6  Forskningsetiska överväganden 

När det kommer till forskningsetiska överväganden har detta främst berört enkäterna i 

studien och kodningen. Det finns ett flertal krav som ställs kring detta sätt att samla in 

data där denna studie främst berört fyra forskningsetiska krav (Bryman 2011). 

Informationskravet innebär att informera studiens respondenter på vad den insamlade 

data kommer att användas till, detta har genomförts med ett informationsbrev som 

delats ut till alla respondenter. Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva får 

bestämma över sin medverkan, ingen har blivit tvingad att medverka i enkäten och 

respondenterna har erbjudits möjligheten att avbryta deltagandet när de vill vilket också 

framkommer i informationskravet och det informationsbrev som skickas ut. Det tredje 

kravet är konfidentialitetskravet som innebär att alla respondenter ska behandlas med 

största respekt, som forskare är det ens skyldighet att ingen annan kommer åt data när 

den inte avskrivits, vem som deltagit och vem som sagt vad får inte utlämnas till någon 

annan. Detta gjordes som tidigare nämnt bland annat redan i enkätutformningen då de är 

anonyma och inte går att spåra. Det sista kravet är nyttjandekravet som innebär att 

informationen som samlas in endast får användas till studien och dess ändamål, den får 

inte tas ur sitt sammanhang. 

 

6.7  Källkritik 

Thurén (2003) talar om tre viktiga faktorer när det handlar om källkritik och användning 

av källor, dessa tre är äkthet, tidsaspekt och kunskap. Utifrån att källorna kommer vara 

hämtade från välkända databaser kring forskning anser vi äktheten vara hög. Viss av 

den litteratur som används i studien är framställd för många år sedan och detta bör ses 

över i förhållande till relevans i dagens samhälle. Med tanke på vårat tidigare fältarbete 

inom området föräldrapress samt god relation med de ansvariga för dessa frågor inom 

fotbollen i Sverige anses kunskapen vara god.  

 

Vidare är en del forskning kring ämnet tagen från andra länder med annorlunda 

samhällsstruktur och idrottskultur än Sverige vilket gör att vissa källor inte går att 
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applicera på studien rakt av utan att ha det i åtanke. Med tanke på begränsat med 

forskning inom ämnet upplevelser och inställning till föräldrautbildningar inom idrott 

har det funnits behov av att se över forskning från närliggande områden vilket även 

detta har funnits i åtanke för att inte dra förhastade slutsatser utifrån den forskningen i 

relation till en idrottskontext. Vid utfall att originalkällorna inte hittats eller inte funnits 

tillgängliga har sekundära källor använts vilket är viktigt att vara medveten om som 

tidigare nämnt. 

 

6.8  Metoddiskussion 

Efter genomförandet av studien har metodens utformning diskuterats för att se på vad i 

metoden som var bra, vad som var mindre bra och hur den kunde ha utvecklats. Att 

samla in data genom enkäter har varit givande i form av att det visade sig passande 

utifrån de utbildningstillfällena som studien innefattade. Intervjuer hade tagit mer tid 

både för föräldrarna men även för författarna till studien och tid är något som visat sig 

ha en faktor även i valet av enkäter som empiri. Kritik mot enkäterna bör lyftas då de 

varit flera öppna frågor som har krävt att respondenterna fått reflektera över sina svar. 

Att tiden varit en faktor kan även påvisas i form av korta svar på utförliga frågor samt 

att även de senare öppna frågorna i enkäten tenderade att ha en lägre svarsfrekvens än 

de i början. Utifrån den upplevda tidsbristen hos föräldrarna hade intervjuer inte varit 

aktuellt utifrån studiens upplägg med att tillfråga respondenterna direkt efter avslutat 

utbildning, detta då intervjuer är mer tidskrävande. 

 

Det går även att kritisera enkätutformning då det visat sig vara högre svarsfrekvens på 

enkätens slutna frågor och som tidigare nämnt har de senare öppna frågorna haft lägre 

svarsfrekvens i enkäten där det krävts att föräldrar har reflekterat och behövt sätta egna 

ord på sitt svar. För att få en högre svarsfrekvens kring de senare frågorna hade fler eller 

alla frågor i enkäten kunnat varit slutna. Anledningen till de öppna frågorna var att 

föräldrars upplevelse bör ses som individuell och genom att ge dem slutna frågor med 

förbestämda svar skulle sannolikheten till att få fram deras egna åsikter kring 

utbildningen vara lägre. Det har varit lägre svarsfrekvensen i och med de öppna 

frågorna men trots detta har många föräldrar besvarat de öppna frågorna utförligt. Alla 

svaren från respondenterna har varit viktiga för studien för att få en bredare bild av 

föräldrars inställning och upplevelse av utbildningarna, det gäller både de mer 

utvecklade svaren men även de kortare.  
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Utifrån de svar som framkommit i enkäterna har de sedan delats in i olika kategorier. 

Dessa kategorier har sedan använts för att få en tydligare bild av vad resultatet säger. 

Kritik kan framförallt lyftas mot de kategoriseringar av de svar som har gjorts då dessa 

har tolkats utifrån författarnas egna uppfattningar av svaren. Detta gör det möjligt att en 

del svar inte hör hemma i den kategori som de placerats i då tolkningen kanske inte är 

densamma som respondenten faktiskt syftar till i sitt svar. Kategorisering kan även 

medföra att vissa svar hör mer hemma inom vissa kategorier än andra, dock har 

kategorierna gjorts efter att svaren har lästs igenom och därefter har svaren placerats in i 

de kategorier som skapats utifrån svaren. I kategoriseringen var det inga svar som 

upplevdes vara helt felplacerade eller inte passa in i någon av kategorierna utifrån de 

tolkningar som gjorts av svaren.  

 

I och med att författarna deltog fysiskt i två av datainsamlingstillfällena skulle detta 

kunna ha påverkan responderas svar och antalet respondenter i studien. Detta eftersom 

att författarnas närvaro kan ha gjort att respondenterna svarat det som de tror att 

författarna velat ha. Antalet respondenter kan också ha påverkats av detta då det är 

möjligt att föräldrarna känt ansvar att besvara enkäten när författarna var på plats. De 

kan även varit föräldrar som inte velat svara då de känt att de i och med författarnas 

deltagande inte kunnat svara det de velat på frågorna. Inget av detta kan dock tydas 

utifrån de svar som framkom från föräldrarna deltagande i dessa två 

utbildningstillfällena. Föräldrar från de två andra utbildningstillfällena har angett 

liknande svar och svarsfrekvens som de två träffarna som observerades, alla 

datainsamlingstillfällena är således relativt lika i både svaren och svarsfrekvensen. 

 

Under de utbildningstillfällena som författarna inte närvarat vid har det inte kunnat 

säkerställas att informationsbrevet tilldelats till föräldrarna. Författarna har dock varit 

tydliga med de representanter som haft ansvar kring datainsamling vid dessa tillfällen 

att informera om studien samt dela ut det informationsbrev som enkäten innefattar. 

Författarna har haft fullt förtroende för dessa personer då varit väldigt professionella 

och behjälpliga under denna studie samt att de även har ett intresse i studien. 
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7  Resultat 
I detta avsnitt kommer resultatet att presenteras utifrån de olika frågorna framställda 

som rubriker inom olika tematiseringar utefter frågeställningarna. Svaren från enkäterna 

kommer skrivas ut i både brödtext och tabeller för att tydligt struktureras upp och ge en 

bild över resultatet i sin helhet. 

 

7.1  Beskrivning av respondenterna 

För att skapa en bredare förståelse av de föräldrar som deltagit i studien har vissa frågor 

ställts som bakgrundvariabler för studien. Dessa frågor bidrar till att ge en ökad 

förståelse kring ämnet och föräldrarna som deltagit, detta resultat har även bidragit i en 

senare analys till att besvara frågeställningarna.  

 

De 91 föräldrar som medverkat i studien angav alla att de har minst ett barn som idag är 

aktiva inom fotbollen. Antalet barn inom fotbollen skiljde sig mellan föräldrarna där 45 

föräldrar angav att de endast har ett barn aktivt inom fotbollen. Av resterande föräldrar i 

studien hade 40 av dem två barn och sex föräldrar hade tre barn. Åldern på föräldrarnas 

barn varierade där snittåldern på barnen till de föräldrar som deltog i studien var 10,7 år. 

Mest förekommande var barn inom åldrarna 8-13 år. 

 

För att identifiera vilka dessa respondenter är tillfrågades de även ifall de själva varit 

aktiva inom någon idrott. Det framkom tydligt att de flesta av dem varit aktiva, 81 

föräldrar hade själva en bakgrund inom idrotten och tio av respondenterna hade aldrig 

tidigare idrottat själva. Av de 81 föräldrar som angav att de idrottat hade 43 av dem 

tidigare varit aktiva inom fotbollen, andra idrotter som tenderade att vara högt 

representerade inom denna grupp var ishockey, innebandy, bandy, gymnastik och 

basket. Fler exempel på idrotter som nämndes var golf, tennis, simning och ridsport. 

Flera av de föräldrar som idrottat angav även att de varit aktiva inom fler än en idrott. 

 

Av de 81 föräldrar som angav att de själva idrottat tillfrågades de att svara på vilken 

nivå inom sin idrott som de varit aktiva inom. De flesta av föräldrarna hade tidigare 

varit aktiva inom ungdom- och hobby-/motionsidrott men det förekom även föräldrar 

som angav att de varit aktiva på seniornivå, allt ifrån divison 4 till högsta elit. Det har 

inte lagts någon värdering i vilken nivå föräldrarna varit aktiva på utan det handlade 
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snarare om att identifiera någon form av intresse och insatthet hos föräldrarna gentemot 

idrotten. 

 

Likt att de fanns ett intresse att identifiera föräldrarna idrottserfarenheter fanns det även 

ett intresse att se till vilken deras högsta examen är. Genom att se till grad av examen 

och bostadsområde ger det ett socio-ekonmiskt perspektiv på vilka respondenterna är. 

Alla deltagande föräldrar i enkäten besvarade frågan där 76 av 91 svarade att de hade en 

högskole-/universitetsexamen, resterande angav gymnasieexamen som deras högsta 

genomförda examen. Detta får anses som en välutbildad grupp föräldrar som deltagit i 

studien.  

 

Med tanke på att föräldrautbildningar hållits i andra format inom fotbollen tidigare 

fanns det intresse att vilja se dessa respondenters erfarenhet av liknande utbildningar. 

Genom att ta reda på om dessa föräldrar tidigare deltagit i föräldrautbildningar kan det 

påverka deras inställning till denna utbildning, samt att deras uppfattning av denna 

utbildning kan påverkas av att de jämför denna med tidigare tillfällen. De fick 

möjligenheten att ringa in ett alternativ, de alternativ de hade möjlighet att välja var 

antingen att det var första gången, att de närvarat på en liknande utbildning två till tre 

gånger tidigare eller att de närvarat vid fyra eller fler tillfällen. Denna fråga besvarades 

av samtliga deltagare i enkäten där 66 av föräldrarna angav att det var deras första gång 

på en liknande utbildning, 20 av föräldrarna har deltagit två till tre gånger och fem har 

deltagit fyra gånger eller fler. 

 

För att i framtiden kunna utveckla utbildningskonceptet och nå ut till fler föräldrar har 

vikt även lagts vid att undersöka hur respondenterna fått kännedom om utbildningen. 

Föräldrarna fick flera alternativ att välja mellan, dock hade de möjlighet att ringa in 

flera svarsalternativ ifall de stämde in på dem i frågan, detta leder således till att fler 

svar än deltagare angetts. Om de fått kännedom kring utbildning via ett annat sätt än de 

alternativ som erbjöds kunde de ringa in övrigt och gavs möjligheten att svara på frågan 

på en blank rad. Alla deltagare i studien besvarade denna fråga och totalt angavs 93 

svar. De flesta av respondenterna angav att de fick kännedom kring utbildningen via sin 

fotbollsförening, detta angavs av 68 föräldrar. Av respondenterna var det även 18 

föräldrar som angav att de fick reda på utbildningen via utskick från förbundet. Det var 

även fem föräldrar som angav att de kommit i kontakt med utbildningen genom en 
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annan förälder och övrigt angavs av två föräldrar. Vid de fallen där föräldrarna ringat in 

övrigt har de även svarat i egen text hur de fick reda på det. De angav “Genom Zon-

arbetet” och “Via kultur och fritidsnämndens ordförande”. Svaret “Genom Zon-arbetet” 

kan liknas med utskick från förbundet då det är STFF som är ansvariga för zon-arbetet 

och publicerar information på den hemsidan. 

 

7.2  Motiven för föräldrar att delta i föräldrautbildningar 

Till detta tema ställdes frågan till respondenterna varför de valt att delta i utbildningen. 

Syftet med frågan var att identifiera vilka motiv föräldrarna har till sitt deltagande i 

föräldrautbildningar inom fotbollen. I denna fråga har svaren kategoriserats in i fyra 

olika kategorier, “Föräldraskap”, “Kompetens”, “Tilltalande” och “Bekräftelse” . I 

resultatet förekom det att vissa av respondenternas svar passade in på flera av de 

kategorier som tagits fram vilket gjort att en förälders svar kan ingå i fler än en kategori. 

I denna fråga var det inga bortfall då alla 91 föräldrar angav ett svar. 

 

Tabell 1. Motiv till deltagande i föräldrautbildning (N=91). 
Kategori Andel som 

svarat (n) 
Exempel på frisvar 

Föräldraskap 53 •   “För att kunna stötta mitt barn bättre” 

•   “Jag vill gärna vara en coachande förälder som uppmuntrar 
barnen och bidrar till att de tycker idrott är kul” 

•   “För att bättre veta vad jag ska göra och uppföra mig runt mina 
barn när de idrottar” 

Kompetens 41 •   “Nyfiken, få tips, lära mig” 

•   “Intresserad och vill ha mer insikter och kunskap” 

•   “För att veta hur man blir en bra coachande förälder” 

Tilltalande 27 •   “Tilltalande namn och innehål” 

•   ”Intresserad, för inspiration” 

Bekräftelse 5 •   ”Bekräftelse samt om jag har utvecklats 

 

Den kategori som var mest förekommande bland föräldrarnas svar var “föräldraskap” 

som angavs som svar av 53 av respondenterna. Kategorin föräldraskap har gjorts utifrån 

svar där föräldrarna menar på att de värderar föräldraskapet högt och menar på att de 

såg en möjlighet med utbildningen att bidra till att de kan bli en bättre fotbollsförälder 

och få mer kunskap i allmänhet. I den kategorin som benämns som “kompetens” var det 

41 olika svar från föräldrarna. Med kompetens menas att föräldrarna har angett att de 

valt att delta i utbildningen med förhoppningar på att lära sig ny konkret kunskap inom 
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området i form av exempelvis verktyg, råd och tips. Föräldraskap och kompetens kan 

anses vara relativt lika men det som skiljer dem åt är att föräldrar som angett att de 

deltog med anledning av föräldraskapet anger att deras motiv var att de direkt gjorde 

detta för barnens skull. Kompetens handlar snarare om att föräldrarna vill lära sig för 

egen del, de anger att det finns ett kunskapsbehov att tillgodose. Skillnaden mellan 

dessa två kategorier är framförallt för vem man väljer att utbilda sig, för att tillgodose 

ett eget kunskapsbehov eller barnens behov. Många av dessa svar har hamnat inom båda 

kategorierna då ökad kompetens skulle kunna leda till bättre föräldraskap och tvärtom.  

 

Inom ramen för kategorin “tilltalande” hamnade 27 av föräldrarnas svar. Dessa svar 

indikerade att föräldrarna tyckte att utbildningens syfte, namn och format verkade 

intressant och uttrycker att de skulle vilja bli mer coachande och genom det bidra med 

att öka motivationen hos sina barn. Av respondenterna var det även fem av dem som 

hade svar inom kategorin “bekräftelse”. Bekräftelse i denna mening handlar om att 

föräldrarna dels velat ta sig dit för att ta reda på om deras förhållningsätt och kunskaper 

stämmer överens med vad som sägs, men även för att få påminnelser om tidigare 

lärdomar, samt bekräftelse på att de utvecklats som föräldrar. 

 

7.3  Föräldrars inställning till föräldrautbildningar 

I detta tema har resultatet från frågor kring föräldrarnas inställning och förväntningar av 

utbildningen samt om de skulle rekommendera utbildningen andra föräldrar att delta. 

Dessa två frågor syftar till att se hur föräldrarnas inställning inför utbildningen ser ut i 

form av deras förväntningar samt hur de ser på utbildningen, samt hur deras upplevelse 

av utbildningstillfället var och hur det påverkar deras inställning till att prata med och 

rekommendera till andra föräldrar att delta. 

 

7.3.1  Föräldrars förväntningar på utbildningen 

För att besvara frågeställningarna i studien har det varit viktigt att ta reda på vad 

föräldrarna haft för förväntningar på utbildningen och därför har en öppen fråga ställts 

för att få reda på varje enskild förälders förväntningar. Svaren på denna fråga har likt 

tidigare kategoriserats in i fyra kategorier, “Verktyg”, “Kunskap”, “Förutsättningslöst” 

och “Höga förväntningar”. Likt tidigare har det även funnits svar som passat in på flera 

kategorier och det finns därför fler svar än respondenter. På denna fråga var det ett 

bortfall på fyra personer vilket resulterade i 87 besvarande respondenter.  
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Tabel 2: Föräldrars inställning till föräldrautbildningar (N=87). 
Kategori Andel som 

svarat (n) 
Exempel på frisvar 

Verktyg 43 •   “Knep och handfasta tips, hur motiverar och 
stödjer man barnen” 

•   “Ville ha lite nycklar att jobba med” 

•   “Få fler verktyg” 

Kunskap 35 •   “Att lära mig om föräldrars beteende och 
påverkan” 

•   “Nya rön och tankar” 

•   “Bli inspirerad och få bättre kunskap” 

Förutsättningslöst 19 •   “Jag gick ganska förutsättningslöst” 

•   “Inte särskilt höga” 

Höga förväntningar 5 •   “Nyfiken och höga förväntningar” 

•   “Höga” 

 

Av de 87 svarande på frågan var det 43 respondenter vars svar kategoriserats in i 

kategorin “verktyg”, med verktyg menas ett helthetsperpektiv där föräldrarna förväntade 

få med sig konkreta metoder för hur de kan arbeta med sitt föräldraskap, både för sina 

barns skull, andra föräldrar men framförallt även för sitt egna sätt att agera som förälder. 

Inom ramen för kategorin som benämns som “kunskap” hamnade 35 av föräldrarnas 

svar. Till skillnad från “verktyg” syftar denna kategori på de föräldrar som antytt att de 

förväntade sig att skapa en större förståelse, ta lärdom och få inspiration kring hur 

föräldrar bör och kan förhålla sitt beteende i allmänhet kring fotbollsrelaterade frågor. 

Av de besvarande föräldrarna uttryckte 19 av dem att de kom till utbildning 

“förutsättningslöst”. Med detta menas att föräldrarna inte hade några förväntningar på 

utbildningen utan att de kom med ett öppet sinne för att lyssna och ta till sig av det som 

sades. Till skillnad från den senaste kategorin var det fem föräldrar som antydde att de 

kom till utbildningen med “höga förväntningar”. Svaren inom denna kategori indikerade 

att dessa föräldrar hade stora förhoppningar på utbildningen och hoppades att lära sig 

nya och delta i en intressant föreläsning. 

 

7.3.2  Föräldrars anledningar till att rekommendera utbildningarna 

I studien har det varit av intresse att se över om respondenterna skulle rekommendera 

utbildningen till andra föräldrar samt vad anledningen till detta är. Genom att få reda på 

detta kan inställningen till utbildningen i efterhand hos föräldrarna ses över då deras 
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upplevlse av utbildningen möjligen förändrat deras inställning som de hade inför, därför 

har en fråga ställts kring om de skulle rekommendera utbildningen till en anna förälder 

och varför. Som kanske framgår är detta en två-delad fråga där den första frågan är en 

sluten ja- eller nej-fråga och den andra en öppen fråga. Svaren på den andra delen av 

frågan har kategoriserats in i fyra olika kategorier, “viktig fråga”, “nyttigt” ,“öka 

medvetandet” och “för tunnt innehåll”. Svar från respondenterna kan ha delats in i flera 

av de tre kategorierna. Vid den slutna frågan var det ett bortfall på 5 personer vilket 

medförde 86 respondenter, detta skönk sedan ner till endast 72 svar i den öppna frågan, 

ett bortfall på 19 föräldrar. 

 

Tabell 3: Varför föräldrar skulle rekommendera utbildningen (N=85). 
Kategori Andel som 

svarat (n) 
Exempel på frisvar 

Viktig fråga 30 •   “Våra barn är det viktigaste vi har och det är så enormt 
viktigt för framtiden” 

•    “Viktigt att få perspektiv. Viktigt att reflektera över 
sitt beteende” 

•   “För att inte höra skrikande föräldrar på läktaren och 
för att barn ska få vara barn” 

Nyttigt 27 •   “För att det är lärorikt och ögonöppnande” 

•   “Det var jättebra, jag har lärt mig jättemycket” 

•   “Läran om hur barn upplever idrott med sina föräldrar 
vid sin sida” 

Öka medvetenheten 24 •   “Påminnelser hur man inte gör” 

•   “Tror många behöver förstå sin påverkan på barnen” 

•   “Vi behöver öka medvetenheten på varför barnen 
idrottar, slutar och hur de mår” 

 

Av de 86 svarande respondenterna till den slutna frågan svarade 85 av dessa “ja “ på 

frågan om de skulle rekommendera utbildningen till en annan förälder, endast en 

förälder svarade att den inte skulle göra det. Den föräldern som svarade nej på denna 

fråga angav att innehållet var för tunnt vilket medfört att den föräldern fått en egen 

kategori i den öppna frågan som benämns som “för tunt innehåll”, det är således på ett 

svar som hamnat inom denna kategori. Med anledning av endast ett svar inom denna 

kategori presenteras kommer den inte att presenteras i tabellen ovan. 

 

I resultatet från denna fråga var den mest omnämnda kategorin “viktigt fråga” med 30 

svar. Svar inom denna kategori syftar på föräldrar som uttryckt att de ser föräldrafrågan 
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inom fotbollen som något viktigt och syftar till att detta inte endast är viktigt för 

föräldrar sinsemellan utan även för skapa en trygg miljö för barnen att spela fotboll i. 

Vidare var det även många föräldrar med svar inom kategorin “nyttigt”, inom ramen för 

denna kategori var det 27 enkätsvar. Denna kategori är en sammanställning av svar som 

syftar till de föräldrar som ansåg att detta är nyttig kunskap att ha som förälder, det ger 

en bra bild av hur det är att vara fotbollsförälder och vilken stor påverkan de har på sina 

barn. Minst svar inom denna fråga med 24 svar var den kategori som benämns som 

“öka medvetenheten”. Dessa föräldrar har svarat att de anser att utbildningen är 

ögonöppnande, fler föräldrar måste förstå hur det faktiskt kan se ut och vilken effekt 

föräldrar kan ha på sina och andras barn utan att de tänker på det. 

 

7.4  Föräldrars upplevelser av föräldrautbildningar 

De olika frågorna i detta tema är formulerade på olika sätt för att täcka av vad som 

rymmer inom ramen för att besvara frågeställningen om hur föräldrar upplever att 

utbildningens omfattning bidragit till en ökad förståelse kring att vara en 

fotbollsförälder. Eftersom att denna tematisering innehåller så pass många frågor 

kommer varje fråga presenteras enskilt, därav ingen beskrivning av alla frågorna i 

inledningen av detta avsnitt. Alla frågor i detta tema är ställda som öppna frågor, utifrån 

svaren har kategorier gjorts för att lättare sammanställa ett resultat, dock kan ett svar 

från en respondent hamna under flera kategorier om de uppfyller dess kriterier. En fråga 

kan således innehålla fler svar än antalet respondenter som besvarat frågan. 

 

7.4.1  Föräldrarnas upplevelser av utbildningens omfattning 

För att ta reda föräldrarnas upplevelser av utbildningen har föräldrarna tillfrågats om 

bland annat deras upplevelse av utbildningens omfattning. Genom att ställa denna typen 

av fråga som en öppen fråga har föräldrarna fått sätta egna ord på deras upplevelse kring 

utbildningen i form av exempelvis tid, lokal och deras allmäna upplevelse kring 

helheten. Respondenternas svar har kategoriserats in i fem kategorier “bra”, 

“omfattande”, “ok”, “lång” och “begränsad”. Av de 91 svarande respondenterna i 

studien besvarade 89 av dessa denna fråga vilket innebär ett bortfall på två föräldrar. 
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Tabel 4: Föräldrars upplevelse av utbildningens omfattning (N=89). 
Kategori Andel som 

svarat (n) 
Exempel på frisvar 

Bra 53 •   “Bra, lagom som start” 

•   “Mycket relevant och positivt. Intressant 
med rön från forskningen” 

•   “Bra” 

Omfattande 13 •   “Tyckte utbildningen täckte mycket” 

•   “Omfattade alla bitar kring träning och 
matcher” 

•   “Lagom mycket – inte för ytligt men ändå 
inte för djupt” 

Ok 12 •   “ Ok” 

•   “Rimlig” 

Lång 13 •   “Något långdraget och inte så konkret” 

•   “Lite väl lång” 

Begränsat 11 •   “Spretig, mycket självklarheter” 

•   “För neutral” 

 

Många av respondenterna angav identiska svar vilket gjorde att den kategori med flest 

svara, 53 till antalet är den som benämns som “bra”. Dessa föräldrar uttryckte att de var 

nöjda eller väldigt nöjda med den omfattningen utbildningen hade, den ansågs vara 

tillräcklig för ett sådant utbildningstillfälle och låg på en bra nivå. Av de 89 svar var det 

13 av dessa som delades in i kategorin “omfattande”, dessa föräldrar angav i sina svar 

att de tyckte att utbildningen täckte av ett stort område, det sågs från deras sida med 

positiva ögon där bredden främst lyftes fram. I den tredje kategorin som benämns som 

“ok” var det ett mer neutralt tonläge hos respondenterna, 12 av enkätsvaren låg inom 

ramen för denna kategori där föräldrarna varken uttryckte ett nöje eller missnöje kring 

omfattningen av utbildningen.  

 

De två sista kategorierna baseras på svar som inte varit lika positiva som de tidigare 

nämnda kategorierna. Inom kategorin “lång” var det 13 föräldrar som angav att de 

tyckte att utbildningens omfattning var lång i förhållande till vad de upplevde hade varit 

tillräckligt. Vidare var den kategorin med minst angivna svar den som benämns som 

“begränsat” där 11 föräldrar i sina svar antytt att utbildningen var begränsad i form av 

att den var för bred och att den inte gick in på djupet.  
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7.4.2  Föräldrars upplevelser av utbildningens innehåll 

För att ytterligare kunna besvara detta tema ställdes frågan om hur föräldrar upplevde  

utbildningens innehåll. Frågan syftar till att få svar på vad föräldrarna tyckte om vad 

föreläsaren presenterade i form av information/fakta. Totalt har svaren renderat ut i fem 

kategorier, “Bra”, “Relevant”, “Intressant”, “Ok” och  “För generell”. Denna fråga hade 

ett bortfall på 3 respondenter och således 88 svar.  

 

Tabell 5: Föräldrars upplevelse av utbildningens innehåll (N=88). 
Kategori Andel 

som 
svarat (n) 

Exempel på frisvar 

Bra 62 •   “Bra, inspirerande, lärorikt, lyfte blicken” 

•   “Bra innehåll” 

•   “Positivt” 

Relevant 20 •   “Relevant” 

•   “Bra, en del nytt, en del jag visste om. Bra att bli påmind 
också” 

•   “Tänkvärt och bra sammansatt” 

Intressant  16 •   “Intressant, nya tankesätt, kul med verkliga berättelser, 
kunde relatera till mycket” 

•   “Intressant” 

•   “Intresseväckande men samtidigt skrämmande” 

Ok 5 •   “Ok, igenkännande men ingenting nytt” 

•   “Varierande” 

För generell 13 •   “Det kunde varit mer fokus på HUR, med fler praktiska 
exempel” 

•   “För bred/generell” 

 

I tabellen ovan går det att utläsa att mer än hälften av föräldrarna, 62 till antalet besvarat 

att de upplevt utbildningens innehåll som bra. Detta innefattar det som presenterades på 

utbildningen och den information de fick ta del av. Av föräldrarna var det 20 av dem 

som tyckte att innehållet var relevant. Med relevant menas att föräldrarna upplevde att 

utbildningens innehåll och information grundade sig kring ämnet som det ämnade att 

göra. Den tredje kategorin inom ramen av resultatet från denna fråga är “intressant”. 

Med intressant menas att föräldrarna i sina svar angett att innehållet i utbildningen var 

intresseväckande och väckte nya tankar och idéer hos dem. Svar inom ramen för denna 

kategori var 16 till antalet. Dessa tre kategorier innehåller svar från föräldrar som haft 

en positiv upplevelse av utbildningens innehåll. 
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De två nästkommande kategorier innehåller svar med en mindre positiv bild kring 

utbildningens innehåll jämfört med de tidigare kategorier. Av föräldrarna i studien var 

det 5 som angav att de tyckte innehållet var “ok”. Dessa föräldrar har upplevt att 

utbildningens innehåll ibland hållt en bra nivå men i vissa fall inte nått upp till den 

nivån, därav bör dessa föräldrars upplevelser tolkas som varken negativa eller positiva. 

Till skillnad från denna var det även 13 föräldrar som hade en mer negativ upplevelse 

av innehållet då de upplevt att utbildningens innehåll inte varit tillräckligt, för generellt 

och att de hade hoppats få med sig mer hem. 

 

7.4.3  Föräldrars upplevelser av vad som var bra i utbildningen 

Intressant inom detta tema är att se till vad i utbildningen som föräldrarna upplevde var 

bra. Svaren från denna fråga bör ses som heltäckande för att försöka identifiera vad 

exakt det var som de deltagande föräldrarna tyckte var bra med utbildningen. Svaren har 

delats in i 5 kategorier, “Exempel”, Nya insikter”, “Framförandet”, “Helheten” och 

“Forskning/Fakta”. Denna fråga innefattade ett bortfall på 6 föräldrar.  

 

Tabell 6: Vad föräldrarna upplevde var bra med utbildningen (N=85). 
Kategori Andel 

som 
svarat (n) 

Exempel på frisvar 

Exempel 35 •   “Konkreta tips” 

•   “Exempel på situationer” 

•   “Exempel från verkligheten som är lätta att ta med sig” 

Nya insikter 32 •   “Att få självinsikt” 

•   “Perspektivet på vad det handlar om att få barn att 
utvecklas, motiveras och må bra” 

•   “Fick bra tips och förstå vad jag behöver jobba på” 

Framförandet 25 •   “Var en röd tråd och bra avslut. (Sammanfattning)” 

•   “Presentationen – Bilderna – Historierna” 

•   “Den pedagogiska presentationen och kunskapsnivån” 

Helheten 15 •   “Helheten, dvs bakgrund och budskap, bra förpackat” 

•   “Det mesta, kanske till och med allt” 

Forskning/fakta 13 •   “Baserat på forskning” 

•   “Exempel i forskning/fakta/exempel från verkliga livet. 
Bra blandning” 
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Utifrån ovanstående tabell går det att utläsa att 35 föräldrar upplevde att de exempel 

som lyftes upp i utbildningen var det som var bra i utbildningen. Dessa föräldrar 

uppskattade att kunskapen som de tilldelades även lyftes fram i olika historier eller 

metaforer kopplade till verkligheten. En annan upplevelse om vad som var bra med 

utbildningen var att föräldrarna upplevde att utbildningen gett dem nya insikter, vilket 

uppgavs av 32 föräldrar. Dessa nya insikter har lett till att föräldrarna på ett annorlunda 

sätt än tidigare kan reflektera kring nya tankar, idéer och sätt att se på barnens 

idrottande och de uppger att de i större utsträckning förstått sig på sin påverkan hos 

barnen.  

 

Framförandet har också lyfts fram som något som var bra med utbildningen, detta enligt 

vad 25 av föräldrarna angett i sina svar. I svaren går det att utläsa att föräldrarna haft en 

positiv upplevelse av framförande både kring materialet men även kvalitén på 

föreläsaren i form av det pedagogiska framförandet både i bild och tal. Detta kan alltså 

tolkas som att dessa föräldrar är nöjda med sättet föreläsaren levererat informationen till 

dem, det lyfter således inte fram informationen i sig. Till skillnad från detta var det 15 

föräldrar som lyfte upp helheten med utbildningen som det de upplevde var bra. Detta 

innefattar både föreläsarens pedagogiska kvalité men även det innehåll som levererades 

under utbildningen. För att koppla vidare på föräldrarnas positiva upplevelse kring 

innehållet var det även 13 föräldrar som specifikt angav att den presenterade 

forskningen och faktan i utbildningen var bra och att denna utgjorde en grund för 

presentation. 

 

7.4.4  Föräldrars upplevelser av vad som var mindre bra i utbildningen  

För att få en helhet kring föräldrarnas upplevelse av utbildningen var det även intressant 

att ta reda på ifall de upplevde något i utbildningen som var mindre bra och sedan 

identifiera vad detta i så fall var. Till denna fråga har 6 kategorier av svaren gjorts, “För 

lång”, “Kommer inte på något”, “För generell”, “Fler verktyg”, “Lokal och teknik” och 

“Forskningen”. Bortfallet i denna fråga är 30 föräldrar, alltså 61 svarande. Många av 

bortfallen är då respondenten endast dragit ett streck över svarsrutan eller skrivit N/A 

(not available) vilket kan ses som att de inte tyckte något var dåligt men eftersom dessa 

inte svarat på frågan ses detta som ett bortfall. 
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Tabell 7: Vad föräldrar upplevde var mindre bra med utbildningen (N=61) 
Kategori Andel som 

svarat (n) 
Exempel på frisvar 

För lång 21 •   “Lite lång” 

•   “Ingen paus i föreläsningen för toalettbesök eller för 
att fylla på kaffe” 

•   “Började 25 min försent, ibland övertydlig” 

Kommer inte på något 13 •   “Vet inte” 

•   “Ingenting” 

För generell 11 •   “Hellre dyka djupt än för generell, men kan ha att 
göra med att jag kände igen det mesta” 

•   “För långt intro/bakgrund. Man hade hört det förut” 

Fler verktyg 10 •   “Saknar fler positiva exempel och tips” 

•   “Kunde varit lite fler konkreta verktyg att ta med sig 
hem (hjälp på vägen…) upplevde en del av 
exemplena lite väl extrema” 

Lokal och teknik 7 •   “Upprepa gärna det publiken säger/frågar. Svårt att 
hänga med” 

•   “I mina ögon och öron à lite svårt att höra allt som 
sades” 

Forskningen 3 •   “Statistiken bör uppdateras” 

 

Som tidigare presenterat var många föräldrar nöjda med utbildningen men utifrån denna 

fråga framkom föräldrars upplevelser av vad som var mindre bra där totalt 21 av 

föräldrarna som svarade på frågan angav att de tyckte utbildningen var för lång. De lyfte 

i sina svar främst fram att utbildningen startade försent vilket ledde till att den drog över 

tiden samt att de upplevde att två timmar utan paus blev för långt. Vidare svarade 13 

föräldrar att de inte upplevde att något var mindre bra med utbildningen.  

 

Det var 11 föräldrar som angav i sina svar att de tyckte att utbildningen var för generell. 

De upplevde att utbildningen inte gick in på djupet i ämnet utan endast skrapade på ytan 

inom de olika områdena. De lyfter även upp att de hört liknande berätellser i andra 

sammanhang och att det som presenterades inte var något nytt för dem. Likt denna 

kategori svarade även 10 föräldrar att de upplevde en avsaknad av vissa moment inom 

utbildningen, skillnaden här var att de hade velat få mer verktyg och tips att ta med sig 

hem från utbildningen att jobba med hemma. De hade velat ha fler goda exemepel på 

hur bra föräldraskap kan se ut för att kunna inspireras av det. 
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Föräldrarna har i denna fråga haft anmärkningar på lokalen och tekniken framförallt i 

form av ljud. Det var 7 föräldrar som upplevde att det var svårt att höra föreläsaren då 

han inte hade mikrofon, men även svårt att höra de andra föräldrarna när de ställde 

frågor i form av lokalens storlek vilket medförde att föräldrarna satt långt ifrån 

varandra. Ett fåtal föräldrar, 3 till antalet lyfte fram bristen i den forskning som 

presenterades. De ansåg att de inte riktigt håller med forskningen eller att den borde 

uppdaterats då de epplevde att den inte längre kändes relevant i den mening att den inte 

var uppdaterad. 

 

7.4.5  Föräldrars upplevelser om utbildningen borde fokuserat på något annat mer 

eller mindre 

Utifrån föräldrarnas upplevelser har de tillfårgats om vad i utbildningen som kunde 

gjorts annorlunda för att förbättra deras upplevelse av den. Syftet med denna fråga var 

att identifiera mönster som kunde vara återkommande och konkret visa på vad 

föräldrarna hade velat ha mer eller mindre av. Svaren från föräldrarna i denna fråga har 

delats in i 5 kategorier i resultatpresentationen, “Mer råd och tips”, Öka innehållet”, 

“Vet ej”, “Involvera föräldrar mer” och “Mer fotbollsinriktat”. Likt fråga 11 i enkäten 

var det även i denna fråga ett stort bortfall på 34 föräldrar vilket gjorde att endast 57 

personer svarade på frågan. Det var även denna gången föräldrar som drog ett streck 

över svarsrutan men för att vara konsekventa i resultatredovisningen har dessa räknats 

in i bortfallet.  

 

Tabell 8: Vad föräldrar upplevde fokus skulle legat på i utbildningen mer eller mindre 

(N=57). 
Kategori Andel som 

svarat (n) 
Exempel på frisvar 

Mer råd och tips 22 •   “Mer fokus på tips och hur man bör agera i olika 
situationer” 

•   “Mer fokus på frågor och tips om tankebanor jag kan 
ta till mig för att hjälpa mina barn i deras utveckling” 

•   “Mer praktiska tips” 

Öka innehållet 19 •   “Barn med särskilda behov. Ta tillfället att upplysa 
om barnkonvensionen och barnens rätt” 

•   “Ålderspann och att denna vänder sig till ex. Barn i 
åldern 5-9 år, sedan påbyggnad 9-13, 14-17 etc.” 

Vet ej 14 •   “Nej” 

•   “Vet inte” 

Involvera föräldrar mer 11 •   “Lite mer diskussioner två och två i 20-30 sekunder 
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för att diskutera” 

•   “Kanske involverat oss föräldrar mer i diskussionen” 

Mer fotbollsinriktat 3 •   “Mycket mer riktat fokus på just barn som utövar 
fotboll som idrott” 

 

I denna tabell framkom det att 22 föräldrar hade velat att utbildningen fokuserat mer 

kring att ge föräldrarna råd och tips att arbeta med efter utbildningen. Detta handlar om 

att ge fler råd och tips för att utveckla nya tankebanor hos föräldrarna och ge dem 

verktyg för att de skulle vara mer rustade i framtiden för att hjälpa deras barn i deras 

utveckling. Föräldrarna hade även synpunkter kring det innehåll som presenterades, 19 

av föräldrarna uttryckte att de upplevde att innehållet kunde ha utökats då det som 

presenterades inte besvarade alla föräldrars funderingar utifrån att materialet inte var 

tillräckligt djupgående. Alla föräldrar hade dock inte anmärkningar på något i 

utbildningen som borde utökats eller minskats då 14 föräldrar angav att det inte vet vad 

de hade velat förändra. Dessa föräldrar hade antingen ingen åsikt, var nöjda eller angav 

att de inte hunnit reflektera kring detta ännu. 

 

Att utbildningen inte gav ett större utrymme för föräldrarna att involvera sig angav 11 

föräldrar i sina svar. I utbildningen hade dessa föräldrar velat få möjligheten att i större 

utsträckning få delta i diskussioner och genom detta bland annat få lyfta upp sina 

funderingar samt ta del av andra föräldrars berättelser och erfarenheter. Under 

utbildningen lyftes många historier upp för att exemplifiera det föreläsaren ville 

förmedla. Totalt 3 föräldrar tyckte att dessa borde varit mer fotbollsinriktade för att de 

lättare skulle kunna dra paraleller till sin ordinarie miljö. 

 

7.5  Hur utbildningen kan bidra till ett önskat beteende 

Detta tema syftar till att besvara frågeställningen om hur utbildningen kan bidra till att 

föräldrar utvecklar ett önskat beteende. Båda dessa frågor har ställts öppet vilket 

medfört att vi efter att ha läst igenom resultatet har delat in svaren i olika kategorier. 

Likt föregående öppna frågor beskrivet i resultatpresentationen kan således ett svar 

hamna i flera kategorier i en fråga om den anses höra hemma i fler än en kategori. 
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7.5.1  Föräldrars upplevelser av vad som gjort dem medvetna om vikten av att vara 

en god fotbollsförälder 

I studien har det varit viktigt för att få reda på hur utbildningen kan bidra till ett önskat 

beteende hos föräldrarna,  en fråga ställdes med syfte att ta reda på vad i utbildningen 

som föräldrarna anser har gett dem en ökad förståelse på hur de kan ses som ett positivt 

stöd för sina barn genom att vara en god fotbollsförälder. Svaren från föräldrarna har 

renderat i 4 kategorier i resultatpresentationen “coaching”, “barnens behov”, “exempel” 

och “helheten”. Bortfallet i denna fråga var 13 föräldrar vilket resulterade i 78 svar. 

 

Tabell 9: Vad i utbildningen som gjort föräldrarna medvetna om vikten av att vara en 

god fotbollsförälder (N=78). 
Kategori Andel som 

svarat (n) 
Exempel på frisvar 

Coaching 33 •   “Hur mycket det jag gör och säger påverkar barnen” 

•   “Att inte fokus kan/ska läggas på resultat utan vad varför 
han gör det” 

•   “Att uppmuntran och mitt beteende kan göra stor skillnad 
för hur barnet uppfattar sin prestation, talang, insats” 

Barnens behov 27 •   “Belyser hur viktig man är som förälder och vilken stor 
skillnad man kan göra för barnet genom sitt agerande” 

•   “Att finnas där som förälder, visa intresse” 

•   “Att förstå barnen och se problemen från barnens sida” 

Helheten 17 •   “Allt sammantaget, bra ihopvävt” 

•   “Nästan genomgående” 

Exempel 16 •   “Vissa undersökningar om barns åsikter” 

•   “Har nog varit medveten om det, men fått det bekräftat bla 
exemplena hur föräldrar kan döda lusten” 

 

Den delen i utbildningen som flest föräldrar angav ha gjort dem medvetna om vikten av 

att vara en god fotbolsförälder är det som benämns som coaching där 33 föräldrar 

angivit sitt svar. Med coaching innebär det att föräldrarna svarat att de fått en ökad 

förståelse för vad i coachandet med exempelvis kommunikation och förväntningar och 

hur detta kan hjälpa dem till att bli en mer coachande förälder för deras barn. Under 

utbildningen spenderades mycket tid på att redogöra för vikten av att barnidrott grundar 

sig i barnens intresse och inte i de vuxnas. Detta ledde till att 27 föräldrar ansåg att den 

mest bidragande delen av utbildningen kring denna fråga var det som benämns som 

“barnens behov”. De angav att de fått en ökad medvetenhet kring vikten av att förhålla 

sig till de motiv och behov deras barn har inom sitt idrottande. 
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Utbildningen visar sig även ha bidragit till att öka medvetenheten kring vikten av att 

vara en god fotbollsförälder i sin helhet då 17 föräldrar angav att “helheten” av 

utbildningen var det som var mest bidragande. De olika delarna i utbildningen påvisades 

även dem vara av vikt och utbildningen ansågs vara bra sammansatt för ändamålet. 

Inom ramen för utbildningen har även föräldrarna angett att de exempel som tagits upp 

under utbildningen har ökad medvetenheten hos föräldrarna vilket 16 föräldrar svarat. 

Exemplena har även bidragit till att föräldrarna fått en utökad förståelse kring hur de 

kan agera för att stötta och öka motivationen hos deras barn i deras idrottande. 

 

7.5.2  Föräldrars upplevelse av hur utbildningen bidragit till att öka medvetenheten 

kring hur de som föräldrar kan hjälpa sina barn i deras fotboll 

Vidare inom detta tema har föräldrarna fått besvara hur utbildningen bidragit till att öka 

deras medvetenhet om hur de kan hjälpa sina barn i deras fotboll. Denna fråga var 

intressant då den syftar till att besvara vad föräldrarna tar med sig från utbildningen i 

form av reflektioner kring det som presenterades. Enkätsvaren från föräldrarna har 

mynnat ut i 3 olika kategorier av reslutatet, “Beteendeförändring”, “Påminnelse” och 

“Bekräftelse”. I denna fråga var det ett bortfall på 23 föräldrar vilket gav 68 svar. 

 

Tabell 10: Föräldrarnas upplevelse kring hur utbildningen ökat deras medvetenhet 

(N=68). 
Kategori Andel som 

svarat (n) 
Exempel på frisvar 

Beteendeförändring 52 •   “Ökat mitt engagemang att ännu mer vara en bra 
förebild och ställa rätt frågor och inte ge så många svar” 

•   “Reflektion kring sitt eget beteende” 

•   “Prata mer med min dotter, ge henne mer utrymme för 
annat” 

Påminnelse 12 •   “Påminnelser om vikten av stöttning på rätt sätt” 

•   “Mycket känner jag till från utbildningen till 
lärare/tränare etc. Men ändå behöver jag påminnas om 
det mest essentiella” 

Bekräftelse 11 •   “Nej. Måste erkänna att jag tar med mig, “du gör redan 
ett bra jobb”” 

•   “Jag vet att jag gör rätt som inte fokuserar på resultatet. 
Säger alltid ha så kul inför match och frågar om det 
varit kul. Resultatet – Det syns på kroppshållningen” 
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Påtagligt i denna fråga var att 52 av 68 föräldrar angav att utbildningen bidragit till 

någon form av beteendeförändring utifrån en ökad medvetenhet kring föräldrarnas vikt i 

barnens idrottande. Dessa föräldrar har insett att de kan och hur de kan förändra vissa 

delar i sitt beteende för att hjälpa sitt barn att trivas och öka deras motivation till att 

spela fotboll. 

 

Utbildningen har inte endast bidragit med nya insikter kring beteendeförändring utan 12 

föräldrar angav att de känner igen mycket utav utbildningen. De uttrycker att 

utbildningen har lett till påminnelser kring deras föräldraskap som de var i behov att få 

bli påminda kring. Till skillnad från de föräldrar som angav att de blivit påminda har 

även en grupp föräldrar om 11 angett att utbildningen bekräftat det de redan visste om. 

Dessa föräldrar har fått reda på att det de gör är i rätt linje med det som presenterades på 

utbildningen och att de bör fortsätta som de redan gör. 
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8  Analys 
Utifrån de svar som tagits fram gjordes en mer djupgående analys av de öppna frågorna 

för att se olika korrelationer enkäterna emellan. En fråga i taget har delats upp utifrån de 

kategorier som har tagits fram. Därefter har varje enkät i kategorin jämförts med de 

andra enkäterna i samma kategori utifrån svaren på de andra frågorna för att se ifall det 

finns tydliga mönster för en viss kategori inom större delar av svaren, samt även se om 

det finns tydliga skillnader mellan de olika kategorierna.  

 

Syftet med denna studie har varit att öka kunskapen kring fotbollsföräldrars inställning 

och upplevelse av föräldrautbildningar som Svenska fotbollförbundet bedriver inom sin 

verksamhet i Stockholm. Nedan kommer en analys att göras utifrån det insamlade 

resultatet för att besvara frågeställningarna i studien. Som grund till analysen har 

korrelationer mellan olika frågor och svar i resultatet ställts mot varandra för att se 

samband och avvikelser mellan svaren. Analysen kommer vara en löpande text där olika 

korrelationstabeller har som syfte att tydligt visa på vissa av de uträkningar som gjorts. 

 

Alla respondenter i studien har inför utbildningen gjort ett aktivt val att anmäla sig, 

detta är den grupp av människor som utgjort ramen av data för denna studie. Utöver 

denna grupp föräldrar fanns det även två grupper av föräldrar som är av intresse för 

denna studie. Den grupp av föräldrar som anmält sig till utbildningarna men inte dykt 

upp samt den grupp av föräldrar som deltog under utbildningen men inte besvarade 

enkäten. Viktigt är att tillägga att till de två sistnämnda grupperna finns inget insamlat 

material att analysera, dock kan de observationer som gjorts under utbildningarna ge en 

bild av den grupp som inte svarat på enkäten men varit på plats. Siffror finns även på 

antalet anmälda till utbildningarna samt hur många av dem som deltog. Det är 

framförallt de enkäterna som samlats in som kommer att ligga till grund för denna 

analys men observationer kommer även nyttjas för att styrka vissa delar. Det kommer 

även att diskuteras kring det höga antalet anmälda som inte deltog på utbildningarna 

som främst kommer att användas när inställningen samt anledning att delta i 

utbildningen ska ses över i analysen. 

 

De fyra utbildningstillfällena hade sammanlagt 271 anmälda föräldrar, endast 108 av 

dessa föräldrar deltog i utbildningarna. Utifrån de förväntningar som fanns på 

utbildningarna var anmälningsantalet lägre än förväntat och således även 
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deltagarantalet. Det låga antalet anmälningar kan förklaras med många olika faktorer, 

allt från att det inte passade i tid, att det inte fanns ett intresse eller att informationen 

eventuellt inte nådde ut till föräldrarna. I enkätsvaren kunde det urskiljas svar från 

föräldrarna angående utbildningens längd. Då längden på utbildningen presenterades i 

inbjudan till utbildningen kan detta ha haft en påverkan på det låga antalet närvarande. 

Kritik kring utbildningens längd framkom i enkätfrågorna om utbildningens omfattning 

samt vad som kunde gjorts annorlunda i utbildningen då det var föräldrar som lyfte upp 

missnöje kring detta. Många svar antydde även på bristen av bensträckare och att 

utbildningen både startade och slutade efter utsatt tid. Utifrån de observationer som 

gjordes vid två av utbildningarna var det ett flertal föräldrar som anslöt till utbildningen 

efter utsatt starttid, det var även ett flertal vid båda tillfällena som gick hem innan 

avslutad utbildning. Även när utbildningen var slut var det en del föräldrar som var 

märkbart stressade hem med motivering att de skulle hem till sina barn. De 

observationerna som gjordes på plats stärks alltså av enkätsvaren angående 

utbildningens längd.  

 

Av de föräldrar som närvarade på utbildningen angav 68 av 91 att de fått reda på 

utbildningen via sin fotbollsförening, 18 föräldrar uppgav att de fått reda på 

informationen från förbundet, fem genom andra föräldrar och två genom övrigt. De 

flesta har alltså fått kännedom om utbildningen via sin fotbollsförening. Föräldrar som 

tagit del av informationen på annat sätt tenderar att inte vara lika många till antalet. 

Således innebär detta att ifall en förälder missat föreningens information om 

utbildningen finns risken att informationen gått obemärkt förbi dem med tanke på det 

låga antalet andra angivna informationskällor kring utbildningarna. 

 

I enkäten ställdes frågan om varför föräldrarna valt att delta i utbildningen, som angivet 

i resultatpresentationen var de mest återkommande svarskategorierna ”föräldraskap” 

och ”kompetens”. För att få en djupare förståelse för bakomliggande orsaker ställdes 

även en fråga om vilka förväntningar föräldrarna hade på utbildningen där ”verktyg” 

samt ”få med mig kunskap” var de svar som tenderade att vara mest återkommande. I 

tabell 11 nedan återfinns ett korrelationsschema med korrelationer mellan de olika 

kategorierna inom frågorna som berört varför föräldrarna valt att delta samt intresset i 

utbildningen och vad de önskat få med sig från den. 
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Tabell 11: Korrelationsschema mellan föräldrars svar om varför de deltog och deras 

inställning till utbildningen. I denna tabell har flera svar delats in i flera kategorier. Av 

denna anledning kan varje kategori innefatta fler svar än andel som svarat då deras 

förekommer i flera kategorier både i den lodräta och vågräta raden av kategorierna i 

tabellen. 
Kategorier ”Föräldraskap” 

(n=53) 

”Kompetens” 

(n=41) 

”Tilltalande” 

(n=27) 

”Bekräftelse” 

(n=5) 

”Verktyg” (n=43) 23  17  14  3  

”Få med mig kunskap” (n=36) 22  15  13  1  

”Förutsättningslöst” (n=19) 12  10  4  1  

”Höga förväntningar” (n=5) 2  5  0  0  

 

Som tabellen visar på har föräldrarna inom alla kategorier kring varför de valt att delta 

förväntat sig att utbildningen ska genera i nya verktyg och detta är den kategorin med 

flest svar. Detta tyder på att inställningen mellan de olika anledningarna till att delta i 

utbildningen skiljer sig i förhållande till vad dem förväntar sig. Detta påvisas i tabellen 

genom att enkätsvaren från ”föräldraskap” och ”tilltalande” är starkare sett till procent 

av svarande i kategorierna ”verktyg” och ”få mer kunskap” än de som angett att de 

deltog i utbildningen för att få mer kompetens. Således sker en avvikelse mellan vad 

gruppen ”kompetens” säger sig ha som anledning till att delta i utbildningen och vad de 

förväntar sig att få ut av den. En kategori som är anmärkningsvärt stark är den som 

benämns som ”förutsättningslöst”. Denna kategori har besvarats till mestadels av 

föräldrar som angett att de valt att delta på grund av föräldraskap och kompetens, 

samtidigt är båda dessa starkt representerade när det kommer till att den gruppen som 

vill ha med sig verktyg och ny kunskap.  

 

Inom studien har en inlärningsteori använts som teoretiskt perspektiv för att se på 

utbildningarna som ett tillfälle för föräldrarna att få med sig kunskap och lära sig nya 

saker. Utbildningen inom ramen för denna studie bör ses som ett tillfälle för föräldrarna 

att få med sig kunskap då den syftar till att öka föräldrars medvetenhet och kunskap i att 

utveckla ett coachande föräldraskap hos dem. Föräldrarnas svar angående motiv till sitt 

deltagande samt vad de haft för inställning till utbildningen inför grundar sig i bred 

mening att de velat få med sig ny kunskap som de kan ha nytta av i vardagen eller 

verktyg som ska hjälpa dem i sitt föräldraskap. Som förklarat i avsnittet om det 

teoretiska perspektivet bör kunskap och lärande ses som två olika saker. Kunskap 
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innefattar tilldelninng av fakta, verktyg och insikter medan lärande syftar till att ta till 

sig kunskapen för att sedan anpassa den i praktiken utifrån den miljö, kultur och 

situation som uppstår (Brown, Collins & Duguids 1989). Föräldrarnas förväntningar 

kan ses som att de vill få med sig kunskap som sedan kan appliceras i deras hemmiljö 

och således leda till ett lärande.  

 

Genom att jämföra de deltagande föräldrarnas inställning med deras upplevelse i form 

av vad de önskat få mer av i utbildningen går det dels att diskutera om utbildningen 

levde upp till de förväntningar som föräldrarna hade eller inte. I tabell 12 påvisas 

korrelationer mellan de olika svarskategorierna i de ovan nämnda frågorna om 

förväntningar och upplevelse.  

 

Tabell 12: Korrelationschema mellan föräldrars inställning till utbildningen och vad de 

hade velat ha mer eller mindre av i utbildningen. I denna tabell har flera svar delats in i 

flera kategorier. Av denna anledning kan varje kategori innefatta fler svar än andel som 

svarat då deras förekommer i flera kategorier både i den lodräta och vågräta raden av 

kategorierna i tabellen. 
Kategori Verktyg 

(n=43) 

Få med mig 

kunskap 

(n=36) 

Förutsättningslöst 

(n=19)  

Höga 

förväntningar 

(n=5) 

Mer råd och tips (n=22) 15  10  2  0  

Utöka innehållet (n=19) 7  10  3  1  

Vet ej (n=14) 7  5  3 1  

Involvera föräldrar mer (n=11)  7  3  1  1  

Mer fotbollsinriktat (n=3) 1  0  2  0  

 

Som tabellen påvisar är det en del av de föräldrar som angett att de förväntade att få 

med sig verktyg och kunskap som även upplevde att de velat ha mer råd och tips och 

utökat innehåll. Det som går att utläsa av detta är att dessa föräldrar inte fått med sig det 

de förväntade sig. Av de 22 föräldrar som hade önskat mer råd och tips kommer nästan 

alla från svarskategorierna ”verktyg” och ”få mer kunskap” i frågan om föräldrarnas 

förväntningar av utbildningen. Sett till de föräldrar som svarat att de kom till 

utbildningen utan förutsättningar är det ett större bortfall i frågan om vad de velat ha 

mer eller mindre av. Av de i den kategorin som svarade var det tre som angav ”vet ej”, 

denna kategori har således inga större invändningar mot det upplägg som utbildningen 
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hade i jämförelse med de andra grupperna. De brister som föräldrarna framfört kring att 

utbildningen inte bidrar tillräckligt med nya verktyg, råd och tips leder enling Brown, 

Collins och Duguids (1989) till att utbildningen inte ger tillräckligt utrymme för 

inlärning med tanke på den brist av praktiska verktyg som finns. Utbildningen hade med 

fler praktiska verktyg kunnat ge föräldrarna en bättre bild av hur de ska omsätta den 

kunskap de tilldelats i praktiken. 

 

Utifrån det som föräldrarna fick med sig från utbildningen i form av kunskap bör detta 

inte ses som tillräckligt för att leda till att det ska ses som ett inlärningstillfälle (Brown, 

Collins och Duguids 1989). För att en utbildning ska skapa möjlighet till ett senare 

inlärningstillfälle ute i praktiken bör kunskapen som föräldrarna får med sig från 

utbildningen omsättas i deras vardag. Som påvisat ovan är de flesta av föräldrarna nöjda 

med utbildningen, samtidigt lyfts det frekvent upp att föräldrarna hade önskat sig mer 

verktyg, råd och tips att ta med sig hem för att jobba med i sin hemmiljö.  

 

Korrelationer har även dragits mellan det som kommit fram i frågorna kring 

föräldrarnas upplevelse av omfattning och innehåll, vad de tyckte var bra i utbildningen 

jämfört med anledningen till att föräldrarna valt att delta. De flesta av föräldrarna valde 

att delta med anledning att utveckla sitt föräldraskap och få mer kompetens. De flesta 

föräldrarna lämnar utbildningen med en upplevelse av att utbildningen varit bra och 

givande. Utifrån den jämförelsen mellan svaren i dessa frågor går det att utläsa att det 

som föräldrarna har angett varit bra i utbildningen egentligen inte är det som de 

förväntade sig att få ut i förhand. Trots detta är föräldrarna nöjda med utbildningen, 

detta stärks framförallt när föräldrarna besvarat frågan om de skulle rekommendera 

utbildningen till andra föräldrar där 85 av de 86 svarande inom denna fråga angav att de 

skulle rekommendera utbildningen.  

 

I informationsutskicket till föräldrarana om utibldningen framkom det bland annat att 

utbildningen syftade till att bidra med tips till föräldrarna hur de kan coacha och 

motivera sina barn på bästa sätt (Forsberg 2018). Föräldrarnas förväntnigar kan ha 

grundat sig i vad de informerats om inför utbildningen då föräldrarna deltog på 

utbildningen med en inställning av att få med sig fler verktyg och kunskap. Föräldrarna 

har således genom denna utbildning delvis fått sina förväntningar besvarade i form av 
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den kunskapen de tilldelades. För att utbildningen skulle ha levt upp till deras 

förväntningar fullt ut hade det dock krävts att de fick med sig fler praktiska råd och tips. 

 

Lärande inom det valda teoretiska perspektivet bör ses som livslångt och inte något som 

fulländas i ett klassrum under ett utbildningstillfälle (Brown, Collins och Duguids 

1989).  Om praktiska råd, tips och verktyg fått större utrymme i utbildningen hade 

möjligen föräldrarnas upplevelser förändrats sett till vad de svarat på i enkäterna samt 

att de lättare hade kunnat applicera dessa i sin egen hemmiljö vilket i sin tur hade 

kunnat leda till ett lärande.  

 

Vidare är en av de tydligaste tendenserna i föräldrarnas upplevelser om de skulle varit 

fokus på något annat mer eller mindre är att bortfallet i denna fråga var stort, framförallt 

i jämförelse med andra frågor i enkäten. Den enda frågan som i antalet bortfall är i 

närheten av samma siffror var frågan om det var något som var mindre bra i 

utbildningen. I det höga bortfallet går det inte att säga vad de föräldrarna egentligen 

tyckte om utbildningen då de antingen lämnat en blank rad, dragit ett streck över 

svarsraden eller skrivit n/a (not available), men i korrelation med de antal svar som i 

dessa frågor hamnat under kategorierna ”kommer inte på något” och ”vet ej” är det 

också möjligt att många av bortfallet i frågan beror på att de helt enkelt varit nöjda och 

inte haft några invändningar på utbildningen. Om vi antar att några av dessa var nöjda 

samt räknar in de kategorier med svar som inte hade några invändningar mot 

utbildningen går det att se ett tydligt mönster i att många av deltagarna varit nöjda med 

utbildningen. Denna analys stärks även av de svar som framkommit i frågan som 

syftade till att få svar på vad som var bra i utbildningen. Denna fråga hade en högre 

svarsfrekvens än tidigare nämnda frågor. Flera olika moment inom utbildningen lyfts 

upp som haft en positiv upplevelse hos föräldrarna.  

 

Föräldrarnas svar kring frågan om utbildningens omfattning påvisar att föräldrarna har 

uppskattat att utbildningen haft en bred utformning då olika föräldrar upplever att 

många olika moment i utbildningen var givande. Alltifrån föreläsaren, helheten, de 

exempel som lyfts upp och de insikter som dessa exempel har lett till påvisar att de 

kategorier av svar inom denna fråga är ett tydligt exempel på den breda massans 

uppfattning av vad som var bra. Detta påvisar föräldrarnas olika upplevelser kring vad i 

utbildning som var bra men en samlad uppfattning om deras positiva upplevelse. För att 
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identifiera föräldrarnas uppfattning ytterligare har även en fråga ställts om deras 

upplevelse av utbildningens omfattning samt en om utbildningens innehåll. Dessa frågor 

har en betydligt högre svarsfrekvens där även en hög majoritet av de svarande sett på 

utbildningen omfattning och innehåll som något positivt. Utifrån vad föräldrarna angav 

var bra med utbildningen kunde analysen visa på att helheten i utbildningen var bra, de 

två frågor som ställts kring omfattning och innehåll visar även på föräldrarnas positiva 

upplevelser av detaljer inom utbildningen. Den höga siffran som visar på positiva svar 

från föräldrarna samt de få antal negativa svar i dessa frågor stärker även det som 

tidigare sagts kring föräldrarnas positiva upplevelse.  

 

När föräldrarna tillfrågades om vad i utbildningen som bidragit till en ökad medvetenhet 

kring hur de kan hjälpa sitt barn inom fotbollen angav en stor majoritet att de tycker att 

utbildningen har bidragit till reflektioner kring deras beteende. Framförallt har detta 

skett genom nya tankesätt om coaching och att förstå sig på barnens behov vilket 

framkom när föräldrarna fick beskriva vad i utbildningen som gjort dem medvetna om 

vikten av att vara en god fotbollsförälder. Dessa reflektioner har lett till någon form av 

beteendeförändring där föräldrarna angett att de i större utsträckning har en kännedom 

kring hur de kan och bör agera med sitt barn men även med andra föräldrar, barn och 

människor runt fotbollsplanen. Detta påvisades även under de två observationerna som 

gjordes där föräldrar lyfte upp frågor kring olika ämnen och ställde frågor angående de 

exempel som togs upp i utbildningen och kopplade detta till egna erfarenheter. Även 

detta stärker de tendenser som tidigare påträffats i analysen om att utbildningen bidragit 

till någon form av reflektion kring hur föräldrarna har, kan och bör agera gentemot sina 

barn i olika situationer.  

 

Samtidigt som de flesta föräldrar angett att utbildningen bidragit till en 

beteendeförändring hos dem har även tolv angett att utbildningen bidragit till 

påminnelse av hur de bör vara med sina barn, alltså kunskap som de redan besitter. Av 

föräldrarna var det elva som även angav att utbildningen bekräftat att de redan gör ett 

bra jobb med sina barn. Endast fem föräldrar angav att de valt att delta i utbildningen 

för att få bekräftelse i form av vad de redan visste och gjorde. Som tidigare nämnt angav 

de flesta föräldrar att de kom för att få ny kunskap och nya verktyg för att stärka sitt 

föräldraskap och sin kompetens. I vad som går att utläsa mellan frågorna som besvarats 

om varför de kom och deras förväntningar i korrelation med frågan kring vad de fått 
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med sig av utbildningen ställer sig dessa svar motstridigt till varandra. Utifrån de 

förhoppningar och den inställning som de haft inför utbildningen är det många som 

angett att de inte fått med sig ny kunskap från utbildningen då andelen svar inom 

kategorierna ”påminnelse” och ”bekräftelse” är betydligt större än vad som påvisas i 

svaren i fråga 6. Sett till dessa svar går det att se detta på två sätt. Det ena är det som 

finns beskrivet ovan om att utbildningen inte besvarade de förväntningar som vissa 

föräldrar hade inför. Det andra sättet att se på det är att gruppen föräldrar redan hade 

mycket kunskap inför utbildningen i denna mening behöver det inte betyda för dessa att 

utbildningen inte varit nyttig då en del angett att de i efterhand uttryckt att det varit bra 

att få bli påmind om vissa delar samt att få bekräftat att det de gör är bra och således bör 

fortsätta på samma spår. 

 

Med tanke på att vissa föräldrar har deltagit på utbildningar tidigare, har det varit av 

intresse att se om det är dessa föräldrar som fått påminnelser eller bekräftelse då de 

redan har kunskap från tidigare utbildningar eller om det är andra föräldrar som redan 

haft den här kunskapen. För att se om det funnits ett sådant samband har ett 

korrelationschema med svarskategorierna från frågan om antal tillfällen de tidigare 

närvarat vid liknande utbildningar samt frågan om vad de tagit med sig från 

utbildningen som kan bidra till att öka förståelse för hur de kan hjälpa sina barn tagits 

fram. 

 

Tabell 13: Korrelationsschema mellan föräldrars svar om hur utbildningen bidragit till 

en ökad medvetenhet kring hur föräldrarna kan hjälpa sitt/sina barn i deras fotboll och 

hur många gånger de deltagit i en liknande utbildning. I denna tabell har flera svar 

delats in i flera kategorier. Av denna anledning kan varje kategori innefatta fler svar än 

andel som svarat då deras förekommer i flera kategorier både i den lodräta och vågräta 

raden av kategorierna i tabellen. 
Kategori ”Beteendeförändring” 

(n=52)  

”Påminnelse” 

(n=12)  

”Bekräftelse” 

(n=11)  

”Första gången” (n=66) 36  6  8  

”2–3 gånger” (n=20) 12 5  2  

”4 gånger eller fler” 

(n=5)  

4  1  1  
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I tabellen ovan går det inte att utläsa att de som tidigare deltagit i liknande utbildningar i 

någon högre utsträckning upplevt att utbildningen har lett till påminnelser eller 

bekräftelser. Även detta går att se på två olika sätt, det ena är att utbildningen har gett de 

flesta föräldrar någon form av reflektion kring beteendeförändring vilket är positivt och 

påvisar på ett material som skiljer sig från andra föräldrautbildningar som bedrivits 

inom fotbollen. Utbildningen har således lett till att även dessa föräldrar fått möjligheten 

att lära sig ny kunskap. Samtidigt kan detta kritiseras då föräldrarna i studien har 

deltagit i olika utbildningstillfällen, dessa utbildningstillfällen har enligt svaren från 

enkäterna samt genom de observationerna som genomförts att utbildningarnas 

utformning skiljt sig från tillfälle till tillfälle. Utbildningstillfällena skiljde sig till antal 

deltagare, storlek på lokal, tekniska förutsättningar som ljud och film och längd. 

Eftersom de olika utbildningsformerna leder till att olika föräldragrupper får olika 

utbildningar innebär det att de olika grupperna i komplett mening inte får ta del av 

samma information. Vid de första av de två observationstillfällena var det fler 

diskussioner i mindre grupper än det var vid det andra observationstillfället, detta ledde 

till att föräldrar vid det första tillfället hade möjlighet att lyfta upp fler frågor och tankar 

som de ville ha svar på. Detta lyfts även upp i frågan om vad föräldrarna tyckte att 

utbildningen borde fokuserat mer kring där en del föräldrar önskade att få vara mer 

involverade i diskussioner, många av de som angav detta som svar var föräldrar som 

deltog under det andra utbildningstillfället som observerades. Hade detta 

utbildningstillfälle sett likadant ut som det med fler diskussioner och frågor från 

föräldrarna hade möjligen detta svar inte varit lika förekommande. 

 

Utbildningarnas olika förutsättningar visade sig även ha en påverkan när det kom till 

den tekniska biten. Vid de båda observationstillfällena var det problem med ljudet från 

föreläsarens mikrofon vilket medförde att föreläsaren fick klara sig utan detta. Detta har 

även påpekats i enkätsvaren där vissa föräldrar svarat att de hade problem att höra 

föreläsaren på frågan om vad som var mindre bra med utbildningen. Vidare var det även 

tekniska problem med att visa upp en film som introduktion i utbildningen. Denna film 

visades vid det första och sista utbildningstillfället men kunde på grund av tekniska 

problem inte visas under de två tillfällena som observerades. Denna film visade sig även 

ha en positiv effekt hos föräldrarna som fick ta del av den då det i några enkätsvar 

angavs att föräldrarna tyckte att denna gav dem en ökad förståelse för föräldrars 

påverkan på deras barn.  
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Att föräldrarna vid de olika utbildningstillfällena inte fått ta del av samma information 

kan ha bidragit till föräldrars olika uppfattning av utbildningen då viktig information 

utelämnades bland annat i och med att filmen inte visades för alla. En förälder som i 

frågan om den skulle rekommendera utbildning till andra svarade ja och fyllde på med 

”Då ska det vara samma utbildning så vi agerar och tycker lika vid nästa 

match/träning”. Detta exempel stärker även det som tidigare påvisats i analysen om 

vikten av att alla föräldrar ska få delta i utbildningar som ser likadana ut vid de olika 

tillfällena för att få samma information. Vissa föräldrar har i sina svar även tryckt på 

detta som viktigt för att alla ska veta vad som gäller och se på saker på samma sätt. Om 

föräldrarna i de olika utbildningarna får olika information och olika utbildningar kan 

detta leda till att de förhåller sig till olika situationer på olika sätt. Om fallet istället var 

att alla föräldrar utbildades med samma information skulle detta leda till enhetlighet 

kring normer och värderingar kring fotbollsplanen. 

 

I det teoretiska perspektivet i studien (Brown, Collins och Duguids 1989) skriver de om 

kulturen som en viktig aspekt i inlärningsprocessen. De beskriver att människor 

förhåller sig och anpassar sig utifrån sin omgivning vare sig de vill eller inte. Det är 

människor gemensamt i en miljö som skapar kulturen genom värderingar och normer, 

utifrån den kultur som skapas/finns kommer människor som kommer i kontakt med 

denna att förhålla sig till den.  

 

Om föräldrarna fått ta del av samma information och riktlinjer kan det på sikt skapas en 

ny kultur hos fotbollsföräldrarna kring hur de bör förhålla sig. Detta till följd av att alla 

föräldrar är medvetna om vad som gäller och vad de bör förvänta sig av varandra. Detta 

innebär således att när en ny förälder ansluter till en grupp föräldrar finns det en tydligt 

utpräglad kultur med specifika normer och värderingar att förhålla sig till. 

Informationen från utbildningen får således en spridning även efter utbildningstillfället 

(Brown, Collins och Duguids 1989). 

 

Det teoretiska perspektivet valt i studien diskuterar även fördelar med att utbilda 

människor i större grupper utifrån fyra positiva faktorer (Brown, Collins och Duguids 

1989). Den första faktorn syftar till kollektiv problemlösning genom att vid 

utbildningstillfället låta deltagarna diskutera i grupper för att hitta problemlösningar. 
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Under de utbildningar som varit en del av denna studie har det framkommit att detta är 

något som önskats i större utsträckning bland föräldrarna. Vid observationerna fyllde 

dessa korta diskussioner en funktion i form av att föräldrarna tilläts diskutera kort 

angående vissa delar av utbildningen och sedan återkoppla till föreläsaren och resten av 

gruppen föräldrar. Diskussionerna ledde både till nya frågor och föräldrarna fick höra 

andras synsätt på saker. Föräldrarnas positiva uppfattning om diskussioner i 

utbildningen och dess positiva effekter stämmer överens med det teoretiska 

perspektivets synsätt på diskussionernas nytta kring kollektiv problemlösning. Med 

tanke på hur uppskattade dessa diskussioner var bland föräldrarna hade de önskat fler 

diskussioner under utbildningarna. 

 

Genom att arbeta som ovanstående beskrivet kan det leda in till den andra faktorn inom 

det teoretiska perspektivet som syftar till att en individ i en grupp ska förstå andra 

individers olika roller för att utföra en uppgift (Brown, Collins och Duguids 1989). 

Genom att en förälder lyfter upp en fråga i stor grupp och försöker arbeta med en 

kollektiv problemlösning kan detta leda till att andra föräldrar lyfter upp sina perspektiv, 

tankar och lösningar på problemet/frågan. Föräldrarna på utbildningarna har olika 

perspektiv på saker runt fotbollen beroende på allt ifrån egen idrottsbakgrund, 

ledarroller eller helt enkelt bara av att de är en förälder till någon i ett fotbollslag. 

Diskussioner inom utbildningen kan det leda till att alla involverade i utbildningen får ta 

del av två eller flera personers erfarenheter och perspektiv utifrån olika erfarenheter som 

de andra fått utifrån deras roller.  

 

Den tredje positiva faktorn kring utbildningar i grupper går ut på att enhetliga grupper 

har lättare att göra sin röst hörd när det kommer till att konfrontera saker som inte 

stämmer överens med deras värderingar (Brown, Collins och Duguids 1989). Trots att 

det har varit samma föreläsare och samma upplägg har det varit ett avvikande mönster i 

de olika utbildningstillfällena. De fyra utbildningstillfällena var relativt lika men trots 

det fanns det tydliga skillnader dem emellan. Eftersom varje utbildningstillfälle skiljt 

sig lite från de andra riskerar det att bli större skillnader mellan utbildningarna över tid 

då dessa skillnader inte sker på grund av en utveckling av utbildningen utan snarare av 

tillfälligheter. De olika upplevelserna bland föräldrarna kan då skilja mer från tillfälle 

till tillfälle. Sett till det teoretiska perspektivets tredje faktor är likande utbildningar att 

föredra. Vid händelser ute vid sidan av fotbollsplanen skulle dessa likasinnade personer 
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som fått del av samma utbildning kunna påminna och stötta varandra när situationer 

uppstår och därav få del av den postiva faktorn kring utbildningar i grupp. Föräldrarna 

angav att de skulle rekommendera utbildningen till andra om den var utformad på 

samma sätt för att säkerställa att alla får ta del av samma information. Skillanden mellan 

de olika utbildningarna enligt föräldrarnas enkätsvar påvisar att de inte tagit del av 

samma information i alla delar av utbildningen vilket kan bidra till olika uppfattningar 

om hur de bör förhålla sig kring barn- och ungdomsfotbollen.  

 

Den sista positiva faktorn med utbildningar i grupp är att det bidrar till att utveckla 

samarbetsförmågan (Brown, Collins och Duguids 1989). Att utbilda människor i grupp 

är ett effektivt sätt att tilldela många människor samma information vid ett och samma 

tillfälle. Det tilltänkta upplägget för utbildningarna är bra på det sättet att flera 

fotbollsföreningars föräldrar samlas och får samma information, spridningen över 

fotbollsföreningarna blir således relativt hög. Föräldrarna deltar i utbildningarna med 

andra föräldrar i fotbollsföreningar inom samma geografiska område vilket även är 

föräldrar som de ofta stöter på vid sidan av fotbollsplanen, framförallt i barnens yngre 

åldrar. Utbildningen skulle således kunna ses som ett forum för föräldrar att träna och 

utveckla ett samarbete både med föräldrar från sin egen förening men även från andra 

föreningar. Möjligheten fanns under utbildningstillfället men i och med dess upplägg 

och utformning gavs inte den möjligheten i den utsträckning som varken föräldrarna 

uppgett att de velat eller vad som bör ses som tillräckligt utifrån nyttan kring detta som 

påpekas i det teoretiska perspektivet. 
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9  Diskussion 
Denna del av diskussionen syftar till att besvara frågeställningarna genom att föra en 

diskussion mellan resultatet och den forskning som presenterats tidigare.  

 

9.1  Föräldraengagemang 

Föräldrapress har i de definitioner som tidigare tagits upp i studien definierats som för 

högt föräldraengagemang utifrån barnens egna uppfattningar (Augustsson 2007). Den 

utbildning som har anordnats har varit bidragande till att öka föräldrarnas medvetenhet 

kring vikten av sitt föräldraskap och många föräldrar uppgav att tack vare utbildningen 

har det lett till reflektioner kring en beteendeförändring. Beteendeförändringen grundar 

sig i hur föräldrar ser på coaching av sina barn i förhållande till barnens behov. En av de 

faktorer som har ökat medvetenheten mest hos föräldrarna är deras syn på hur de ska 

coacha sina barn för att öka deras motivation och för att idrottandet ska bli på barnens 

villkor. Detta går hand i hand med det Leff och Hoyle (1997) säger angående att 

föräldrarnas engagemang bör läggas på en nivå utifrån barnens inställning och intresse 

kring idrotten för att skapa ett högre motivationsklimat. Detta är även något Robinson 

(1991) är inne på, men menar att engagemanget även kan ha en negativ påverkan. 

Beroende på barnens subjektiva uppfattningar kring de förväntningar och förhoppningar 

barnen upplever från föräldrarna kan engagemanget leda till press och sänkt 

motivationsklimat hos barnen.  

 

Föräldraengagemang kan leda till press och försämrat motivationsklimat men 

engagemanget kan även ha en positiv inverkan hos barnen och bidra till ett ökat 

motivationsklimat förutsatt att de sker på barnens villkor (Herman & Yeh 1983). 

Föräldrarna i studien har angett att de fått med sig kunskap från utbildningen som 

stämmer väl överens med den litteratur som påträffats i studien i form av att ställa 

frågor till sina barn med fokus att låta de leda diskussionerna och således öka barnens 

motivation till idrottande. Genom denna kunskap har föräldrarna fått en förståelse kring 

hur deras roll som förälder kan påverka sina barn och hur de kan arbeta för att skapa en 

viss grad av engagemang som har en positiv inverkan hos barnen.  

 
Föräldrar är den viktigaste personen för barnen i deras idrottande i form av stöttning och 

finansiering (Leff & Hoyle 1997). Ett för lågt föräldraengagemang kan således även det 

ha en negativ påverkan hos barnen då de inte känner stöttning. Hellstedt (1987) 
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rekommenderar att eftersträva det hon benämner som lämpligt beteende. Eftersom ett 

lämpligt beteende grundar sig i en subjektiv uppfattning från individ till individ (Lee & 

MacLean 1997) är det därför viktigt med ett coachande föräldraskap. Många av 

föräldrarna som deltog i utbildningarna valde att delta med anledning av det som i 

denna studie kategoriserats som “föräldraskap”. Detta tyder på att intresse och 

engagemang kring sitt barns idrottande, att dessa föräldrar väljer att lägga ner tid på att 

utbilda sig för att få mer kunskap och således bli en bättre förälder och att de genom 

utbildningen lett till nya insikter. Föräldrarna påvisar genom dessa svar i enkäterna att 

utbildningen förespråkat ett lämpligt beteende. De olika svaren i enkäterna påvisar även 

att olika föräldrar fått med sig olika saker från utbildningen trots att de i det stora hela 

deltagit vid liknande utbildningar. Detta kan tyda på deras olika situationer hemma och 

deras tidigare förhållningssätt till sitt barns idrottande, detta har även strärkts av de 

observationer som genomförts i studien. Många av de frågor som lyftes upp av 

föräldrarna vid utbildningarna berörde deras egna situation hemma med deras barn och 

hur de bör agera i vissa situationer. Dessa delar av studien påvisar föräldrarnas intresse 

kring att skapa ett lämpligt beteende i situationer som uppstår utifrån deras egna barns 

subjektiva uppfattning genom den kunskap de får med sig från utbildningen.  

 

9.2  Föräldrars motiv och inställning till deltagande 

I resultatet presenterades det att de deltagande föräldrarna i utbildningen bör ses som en 

högutbildad grupp då majoriteten av föräldrarna angav att de slutfört en examen på 

högskola/universitet. Enligt det Bremberg (2004) fått fram i sin rapport påvisas att 

föräldrar med högre utbildning i större utsträckning visade ett intresse för att delta i 

föräldragrupper/utbildningar. Detta stärks även i den undersökning som Berlin (2013) 

genomfört, i den studien framgår det att högutbildade människor har en mer positiv syn 

på utbildning. De personer som är högutbildade ser en större nytta med att utbilda sig än 

andra samhällsgrupper. Studien visar även på att människor från storstäder även dem 

har en mer positiv bild av utbildningen än andra geografiska områden. Utifrån resultatet 

och den tidigare forskningen kring intresset hos högutbildade föräldrar från storstäder 

att utbilda sig kan detta med stor sannolikhet vara en av de faktorer till att just dessa 

föräldrar deltagit i utbildningen. Detta kan även innebära att studien påvisat en mer 

positiv bild av föräldrars inställning till utbildningen än om gruppen föräldrar varit lägre 

utbildade. Föräldrars inställning hade även kunnat skiljt sig om studien hade utförts i ett 

annat distrikt. 
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Engman och Fängström visar på att det finns en efterfrågan hos föräldrar med barn i 

tonåren främst i form av att då kunna få hjälp med att utveckla föräldraskapet. Detta 

stämmer överens med det som tidigare presenterats i resultatet. Även fast inte alla 

föräldrar i studien hade barn i tonåren är detta intressant då föräldrar med barn i yngre 

åldrar uttryckte i Engman och Fängström studie att föräldraskapet är det viktigaste 

rollen i deras liv. Som påvisat i resultatet angav föräldrarna i studien i sina svar att 

föräldraskap var ett starkt motiv till varför de deltog i utbildningen och de värdesätter att 

lyckas med sin roll som förälder. Vidare ville föräldrarna i studien även få ta del av nya 

verktyg och kunskaper. Miller och Sambells (2003) forskning påvisade även den på att 

föräldrarnas intresse till utbildningarna grundade sig i att få kunskap och verktyg för att 

förbättra sitt föräldraskap. Den utredning som gjorts om föräldrastöd av statens 

offentliga utredningar (2008) förklarar även den att nyttan med utbildningar och annat 

stöd till föräldrar påvisats i form av föräldraskap, god kommunikation och förbättrad 

psykisk hälsa. Som påvisat både i studiens resultat och den tidigare forskningen hade 

utbildningen med fördel kunnat tillge föräldrarna fler verktyg att arbeta med i sin 

ordniarie miljö. Detta hade kunnat leda till att bättre motsvara föräldrarnas inställning 

och förväntiningar samt tillgodose deras behov i sitt föräldraskap. 

 

Intresset och efterfrågan kring föräldraprogram har visat sig öka under senare år, en av 

anledningarna till ökningen påvisas i form av föräldrars intresse att träffa andra föräldrar 

och diskutera med dem (Eriksson & Bremberg 2008). Detta är inget som framkommer 

direkt i resultatanalysen, ingen av föräldrarna angav i sina svar att de deltog med 

anledning av eller förväntade sig att träffa andra föräldrar och diskutera, men de har 

framfört åsikter om bristen av diskussioner i efterhand. Enligt detta fanns således ett 

intresse kring att få diskutera med andra föräldrar utan att det framkom vid frågan om 

föräldrars förväntningar. På förhand var det även förväntat att fler föräldrar skulle delta i 

utbildningen, men i förhållande till tidigare års upplägg var deltagarantalet betydligt 

lägre. Resultatet från studien motsäger sig således det som Eriksson och Bremberg 

(2008) visar på kring ett ökat intresse av föräldrautbildningar och stödprogram. 

 

I resultatanalysen framkom det att anmälningsantalet till utbildningarna inom denna 

studie var betydligt högre än de antalet föräldrar som sedan dök upp på 

utbildningstillfällena. Vid en första anblick kan det se ut som att de föräldrar som inte 
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dök upp trots sin anmälan haft ett lågt intresse kring utbildningen eller att den har 

bortprioriterats. I Brembergs studie Nya verktyg för föräldrar (2004) Framkom det att 

det finns en stor avsaknad av föräldrautbildningar som inte är tillgodosatt. Av de 42% 

inom den studien som angav att de var intresserade av att delta i ett föräldraprogram 

svarade dock ett lägre antal föräldrar att de kommer försöka närvara än den totala 

summan som tidigare visat ett intresse. Av de föräldrar som visat intresse framkom det 

sen även att endast 16% av dem faktiskt har deltagit i en liknande utbildning. Likt det 

som påvisats i resultatet tidigare är intresset i form av anmälan till utbildningarna stort i 

jämförelse med deltagarantalet, detta visar på att andra faktorer än intresse spelar en roll 

i föräldrars deltagande eller inte. Faktorer som tidigare nämnts som bör tas in i 

beräkningen är bland annat längden på utbildningen, alla föräldrar har inte möjligheten 

att avsätta två timmar en vardagskväll på grund av antingen jobb eller barnpassning. 

 

9.3  Upplevelser av deltagande i föräldrautbildningar 

I resultatet framkom det att föräldrar uttryckt sig positivt till sitt deltagande i 

föräldrautbildningen kring de flesta delarna. Upplevelsen av att både utformning och 

innehåll varit bra har visat sig även vara en effekt av att de fått med sig kunskap 

därifrån. Barlow och Stewart-Brown (2001) visar i sin studie om föräldrars erfarenheter 

av föräldraprogram där även de i sin forskning sett att vissa moment kring innehållet i 

programmen samt utformning är viktiga faktorer som stärkt föräldrarnas upplevelser. I 

deras forskning lyfts igenkänningsfaktorn i utbildningsmaterialet samt de andra 

närvarande föräldrar och möjligheten att dela med sig av sina erfarenheter med dem 

som återkommande positiva faktorer.  

 

Likt ovanstående har även Patterson (2005) i sin studie om upplevelser/effekter av 

föräldrautbildningar påvisat nyttan av att dela med sig av erfarenheter med andra 

föräldrar i utbildningar. Denna forskning stärks även av Engman och Fängström (2009) 

som i en rapport till folkhälsomyndiheten lyfter föräldrars positiva upplevelser av att få 

dela med sig av erfarenheter med andra föräldrar i liknande situationer. Utöver detta 

presenterar även Barlow och Stewart-Brown (2001) i sin studie på att exempel från 

verkligheten som föräldrarna kan relatera eller var närliggande till ämnet är av stor vikt. 

Tydliga samband inom forskningen visar på att föräldrarnas positiva upplevelser ofta 

uppmärksammas i de delar av utbildningen där de kan relatera till materialet eller känna 

sig delaktiga. Att diskutera och dela med sig av erfarenheter med andra föräldrar var 
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inte något som var särskilt förekommande under utbildningstillfällena inom denna 

studie. Föräldrarna uppgav dock att de hade velat att det fanns mer utrymme för 

diskussioner och utebyte av erfarenheter under utbildningen. Antonovskis (2005) teori 

sense of coherence (KASAM) kan hjälpa till att förklara och förstå varför delaktighet är 

en viktigt faktor kring upplevelsen hos föräldrarna. Teorin syftar till att en människa 

genom att känna delaktighet och meningsfullhet kan förbättra sitt upplevda välmående. 

Genom att involvera föräldrarna i diskussioner under utbildningen och därigenom få 

dem att känna sig delaktiga hade upplevelsen av utbildningen kunnat stärkas.  

 

I resultatet lyftes det upp att föräldrarna upplevde föreläsaren som kunnig och påläst 

inom området, de upplevde även att föreläsarens sätt att presentera materialet och 

genomföra utbildningen på var genomtänkt och uppskattat. Patterson (2005) förklarar 

vikten föreläsaren/expert/läraren har i förhållande till föräldrars uppleveleser av 

utbildningen. Vidare förklarar Miller och Sambell (2003) även de vikten av en experts 

kunnande som en avgörande faktor för att föräldrar ska få en bra upplevelse av 

utbildningen. De trycker även på föräldrars upplevelse av att experter fanns där som 

stöd under programmets tid. Föräldrarna kunde lyfta upp problem de hade i sitt 

föräldraskap och experten fanns där som stöd genom att både lyssna och ge svar. Under 

observationerna som genomfördes agerade föreläsaren på ett sätt som kan liknas med 

ovannämnd forskning. Föreläsaren stannade kvar efter utbildningarna och diskuterade 

med de föräldrar som ville komma fram och ställa frågor. Föreläsaren lämnade även ut 

sin mail om föräldrarna skulle ha några frågor eller ifall de ville ta del av 

presentationen. Detta stämmer väl överens med det Engman och Fängström (2009) 

säger kring att stödenheterna i form av experter inom föreläsningar och utbildningar 

bidrar till en normalisering av de problem som föräldrarna tar upp. Detta då föreläsaren 

vid studiens observationer lyssnade och besvarade föräldrarnas frågor på ett öppet sätt 

vid de tillfällena föräldranrna fick möjlighet. 

 

Long, m.fl. (2001) lyfter upp föräldraprograms positiva effekter hos föräldrar där olika 

verktyg visat sig ha en positiv effekt i form av att deras barn inte utsatts för det de 

benämner som svåra situationer där barnet inte känner sig trygg. Dessa föräldraprogram 

har även minskat stressen hos föräldrarna då de inte i samma utsträckning behövt skrika 

på sina barn då de med hjälp av verktyg, tips och kunskap har ett lugnare 

förhållningssätt. Detta går att liknas med det som framkommit i denna studies resultat 
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då en stor del av föräldrarna i och med utbildnignen börjat reflektera kring 

beteendeförändring, hur insikter och kunskap i utbildningen gjort att de fått en ökad 

förståelse kring vad barnen är i behov av. I båda dessa fall har beteendeförändring 

antingen lyfts upp som en positiv upplevelse av vad de fått med sig från utbildningen 

eller som en poitiv effekt av deltagandet. Insikten om att föräldrarna kan förändra sitt 

eget beteende för att förbättra en situation för barnet, att föräldrarna ska anpassa sig 

efter barnens behov och inte tvärtom. 

  



  
 

 63 

10  Slutsats 
Här nedan kommer de slutsatser som studien visat på utifrån de enkätsvar tillsammans 

med det teoretiska perspktivet och litteraturen i studien att presenteras. 

 

Inställning 

Föräldrar har visat på att de är intresserade av att delta i liknande utbildningar då de ser 

en nytta i kunskapen som förmedlas för att de i större utsträckning ska veta hur de ska 

förhålla sig bland annat till sina barn för att stötta dem i deras idrottande. I dagens 

samhälle är debatten kring föräldrars påverkan på deras barns idrottande, intresset kring 

att skapa en tryggare miljö för barnen påvisas i form av föräldrarnas vilja att utbilda sig 

för att förbättra sitt föräldraskap. Detta trots att det varit lågt antal anmälda till 

utbildningar och att få av de anmälda deltagit. De svårigheter som påvisats i och med att 

vara förälder i form av att få ihop vardagen och att i och med detta ha möjligheten att 

delta i utbildningen gör att utbildningsformen i form av plats och tid som den ser ut idag 

kan och bör ses över för att skapa förutsättningar för fler att delta.  

 

I studien har det även påvisats att informationsutskicket kan vara en faktor kring det 

låga antalet föräldrar som deltagit då informationen kring utbildningen via olika 

plattformer visat sig vara begränsad. Informationsutskicket bör ske i flera olika forum 

med syfte att nå ut till alla föräldrar med barn inom fotbollen i Stockholm. Genom att 

inkludera syftet med utbildningen i informationsutskicket kan intresset av utbildningen 

öka då den riktar sig kring ämnen som påvisats vara av intresse att lära sig från föräldrar 

allmänt i samhället. Genom att tydligt i informationsutskicket förklara vad utbildningen 

innehåller kan föräldrarna reflektera kring det som väntar dem samt förbereda frågor 

och således delta med förväntningar som sedan motsvaras av det som lärs ut under 

utbildningarna.  

 

Tydligt i studien är att föräldrar har förväntningar om att få med sig ny kunskap och nya 

verktyg ifrån utbildningstillfället. Detta är något de upplever en avsaknad kring. För att 

utbildningen skulle motsvara de förväntingar de hade skulle det varit av största vikt att 

de fått med sig fler tips och råd som de kan utnyttja i sin vardag.  
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Upplevelse 

Upplevelsen av utbildningen har i resultatet visat sig vara posititivt generellt. Den 

information som föräldrarna fått ta del av har ansetts levererats på ett tydligt och 

pedagogiskt sätt med hjälp av de exempel och den PowerPoint som använts. De flesta 

föräldrar upplever att de har fått med sig kunskap kring föräldraskap i allmänt vilket är 

en bidragande orsak till den positiva upplevelsen. Dock har det framkommit i studien att 

föräldrar upplevt en avsaknad av praktiska verktyg att använda i deras hemmiljö. För att 

kunskapen i utbildningen ska utvecklas till ett lärande hos föräldrarna bör den appliceras 

i en verklig kontext vilket kan liknas med att ifall föräldrarna hade fått med sig fler 

verktyg att använda hade denna kunskap kunnat leda vidare till ett lärande. 

Utbildningen bör inte endast ses som ett tillfälle att bidra med kunskap utan också att 

skapa goda förutsättningar för föräldrar att förändra sitt beteende gentemot sina barn.  

 

Ett sätt att arbeta med detta är att ha fler diskussioner under utbildningstillfället vilket 

lyfts upp i studien. Genom att föräldrar i större utsträckning får diskutera med varandra, 

lyfta upp egna frågor och erfarenheter skapas möjlighet för dem att få kunskap kring hur 

de kan se på sitt egna föräldraskap. Detta kan även leda till att andra föräldrar med 

liknande tankar och funderingar kan dela med sig av dem. Diskussionsmöjligheten har 

även visat sig vara en av de mest bidragande faktorerna till utökad kunskap inom 

grupputbildningar sett till tidigare forskning. 

 

I resultatet påvisades det även att utbildningarna skiljer sig åt från tillfälle till tillfälle. 

Något som visade sig ha en negativ inverkan på föräldrarnas upplevelse är det faktum 

att de utsatta tidsrammarna inte hölls. I och med föräldrars fullspäckade tidsschema 

uppskattas det att tider efterföljs. Det togs även upp att det är viktigt att alla föräldrar ser 

på ämnet på ett liknande sätt, för att de ska göra det är det av stor vikt att utbildningarna 

är likadant utformade och bidrar med samhörig kunskap för att skapa ett gemensamt sätt 

att se på föräldraskapet kring fotbollen. Tryggheten att veta att alla föräldrar har samma 

synsätt på hur miljön kring barn- och ungdomsfotboll bör se ut möjliggör att föräldrar 

vid eventuella konfrontationer upplever att det finns fler föräldrar med samma synsätt 

vilket skapar förutsättningar för en bättre miljö kring fotbollsplanen.  

 

Trots att det funnits delar i utbildningarna som inte levt upp till de förväntningar som 

föräldrarna hade upplever de flesta att utbildningarna har bidragtit till en 
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beteendeförändring hos dem. Dessa beteendeförändringar har bidragit till att föräldrarna 

blivit mer medvetna om deras roll som förälder och dess påverkan på dess barns 

idrottande. Genom en ökad förståelse kring att se till barnens behov har upplevelsen av 

utbildningen således motsvaret det den ämnat till att eftersträva. Den har även bidragit 

till att dessa föräldrar upplever att de lärt sig mycket och att fler föräldrar borde delta på 

liknande utbildningar med anledning att föräldraskapet inom barn- och ungdomsfotboll 

är en viktig fråga. 
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11  Avslutning 
Syftet med denna studie var att undersöka fotbollsföräldrar inställning och upplevelse 

av föräldrautbildningar inom Svenska fotbollförbundets verksamhet i Stockholms län. 

Detta handlade således om att fråga föräldrar som deltagit i de föräldrautbildningar som 

Stockholms fotbollförbund annordnat inom studiens tidsram om deras motiv till 

deltagande, inställning till utbildningen samt upplevelse av den och hur detta kan bidra 

till att utveckla ett önskat beteende hos fotbollsföräldrar.  

 

Den slutförda studien påvisar föräldrars inställning och upplevelse av 

föräldrautbildningar och bidrar med en ökad förståelse kring hur föräldrar ser på att 

utbilda sig i föräldraskapet riktat mot fotbollen i Stockholm. Resultatet från 

utbildningen bidrar även med potentiella utvecklingar i utbildningen i form av hur de 

kan få fler föräldrar att delta samt hur den redan positiva inställningen och 

uppfattningen av utbildningen kan förbättras. Vidare har även studien identifierat vad i 

utbildningen som visat sig ha en påverkan hos föräldrar i form av upplevelse och 

bidragande till en ökad förståelse kring att vara en god fotbollsförälder. I och med 

avslutad studie har samtliga av studiens frågeställningar och syfte besvarats. 

 

Efter avslutad studie har förslag på vidare forskning tagits fram. För att få en bild om 

utbildningen faktiskt bidragit till ett förbättrat fotbollsklimat hade det varit intressant att 

se till dessa utbildningars effekt hos föräldrarna både på kort och lång sikt för att se om 

utbildningen bidragit till ett bättre klimat mellan föräldrar och barn inom fotbollen som 

utbildningen syftar till att göra. Det hade även varit intressant att forska vidare kring 

varför inte fler föräldrar deltar i utbildningarna samt hur det går att få fler föräldrar att 

delta och även utbilda dem inom ämnet. 
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13  Bilagor 

13.1  Bilaga 1 - Informationsbrev  

Informationsbrev 

 
Hej fotbollsföräldrar! 
Vi är två studenter som studerar tredje och sista året på Coaching & Sport management vid 
Linnéuniversitetet och utför denna enkät i samverkan med Svenska fotbollförbundet. 
 
Föräldrars engagemang är en viktig del i att skapa trygga och goda utvecklingsmiljöer för barn och 
ungdomar inom idrotten. Med bakgrund av detta har Svenska fotbollförbundet tillsammans med sina 
underliggande distriktsförbund påbörjat insatser i form av utbildningar för föräldrar. Detta är en del 
av fotbollens spela lek och lär som tagits fram av Svenska fotbollförbundet för att bland annat ge 
föräldrar större kunskap och förståelse kring fotbollens inriktning och deras roll som förälder i 
svensk barn– och ungdomsfotboll. För att utveckla kunskapen om upplevelsen av 
föräldrautbildningar, samt skapa underlag för utveckling av den samma, har en enkät tagits fram där 
du som förälder ombeds ge syn på och upplevelsen av den föräldrautbildning du just genomgått. 
Samma enkätundersökning genomförs vid flera utbildningstillfällen under våren.  
 
Via detta brev tillfrågas du att delta i denna enkätstudie. Genom att fylla i denna enkät ger du ditt 
samtycke till att vara med i studien samt att vi får använda dina svar som underlag till vårt 
examensarbete. 
 
Studien kommer att genomföras med hjälp av enkäter under perioden 10/4–23/4 2018. Enkäterna 
kommer att delas ut till föräldrar på plats vid föräldrautbildningar. Enkäten beräknas ta ca 5 minuter 
att fylla i och berör din erfarenhet/uppfattning om föräldrautbildningar inom svensk fotboll, dess 
innehåll och er personliga upplevelse av utbildningen. Personen/personerna som delar ut enkäten är 
även ansvariga för insamlingen av dem, du lämnar därför in den besvarade enkäten till personen som 
delat ut den om inget annat anges. 
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och dina uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. 
Enkäterna är helt anonyma och det kommer inte i någon sammanställning gå att spåra vem som sagt 
vad samt att inga uppgifter kommer gå att spåra tillbaka till dig som förälder. 
 
Vi vore väldigt tacksamma om ni ville besvara denna enkät, det hade hjälp oss och Svenska 
fotbollförbundet samt bidra med ökad kunskap inom denna viktiga fråga. 
 
Ansvariga för studien är Ahmed Allo och Kristoffer Lindgren och handledare för studien är Marie 
Hedberg, forskare på idrottsvetenskapliga institutionen på Linneuniversitetet i Växjö. Har du frågor 
om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 
 
Ahmed Allo  Kristoffer Lindgren Marie Hedberg 
Student  Student  Forskare på idrottsvetenskapliga 
    institutionen 
aa223pm@student.lnu.se kl222pp@student.lnu.se marie.hedberg@lnu.se 
+46 700 328 918 +46 722 220 934 +46 702 893 262 
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13.2  Bilaga 2 – Enkät 

Enkätundersökning 

Föräldrars upplevelser av föräldrautbildningar inom svensk fotboll 
Svar anges antingen i skrift eller genom att ringa in de svarsalternativ som stämmer in. Vid behov 
av mer svarsutrymme hänvisar vi till baksidorna av enkäten. I så fall vänligen märk svaren med 
med frågornas nummer. 
 

1)   Hur gamla är ditt/dina barn som är aktiva inom fotbollen? 

            Svar:________________________________________________________________ 

 
2)   A) Har du själv varit aktiv inom idrotten? Om ja, i hur många år och vilken idrott?  

            Svar:________________________________________________________________ 

            
            B) Om du har varit aktiv inom idrotten, på vilken nivå har du varit aktiv? 

            Svar:________________________________________________________________ 

 

3)   Vilka är din högsta examen?  

1.   Grundskola        2.   Gymnasiet        3.   Universitet/Högskola 

 
4)   Hur många gånger har du deltagit i en liknande föräldrautbildningar inom fotbollen? 

1.   Det här är första gången        2.    2–3 gånger 3.     4 eller fler 

 
5)   A) Hur fick du reda på denna utbildning? 

1.   Via föreningen                 2.     Utskick från förbundet         

3.    Genom en annan förälder            4.     Övrigt 

            B) Om du svarat övrigt, beskriv hur? 

                 Svar:______________________________________________________________ 

 
 

6)   Varför valde du att gå på utbildningen? 

             Svar:________________________________________________________________ 

 

             _____________________________________________________________________  

 

7)   Vad hade du för förväntningar på utbildningen? 

            Svar:________________________________________________________________ 

 

8)   Hur upplevde du utbildningens omfattning?  

            Svar:________________________________________________________________ 

 

 

9)   Hur upplevde du utbildningens innehåll? 
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            Svar:________________________________________________________________ 

            

            _____________________________________________________________________ 

 

10)  Vad i utbildningen var bra? 

            Svar:________________________________________________________________ 

 

            _____________________________________________________________________ 

 

11)  Vad i utbildningen var mindre bra? 

Svar:________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

12)    Skulle man i utbildningen fokuserat på något annat mer eller mindre, i så fall vad? 

            Svar:________________________________________________________________ 

 

            _____________________________________________________________________ 

 

13)  Vad i utbildningen har gjort dig medveten om vikten av att vara en god fotbollsförälder? 

            Svar:________________________________________________________________ 

             

            _____________________________________________________________________ 

 

14)  På vilket sätt har utbildningen bidragit till en ökad medvetenhet kring hur du som förälder 

kan hjälpa ditt barn i deras fotboll? 

            Svar:________________________________________________________________ 

 

            _____________________________________________________________________ 

 

15)  A) Skulle du rekommendera andra föräldrar att delta i en liknande utbildning?  

1.   Ja  2.    Nej 

            B) Varför? 

                  Svar:_____________________________________________________________ 

 
 
Tack för din medverkan!  
 
Mvh Ahmed Allo & Kristoffer Lindgren 


