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Abstract 
 
Studien görs i samråd med Smålands Innebandyförbund där syftet är att kartlägga vad 

som anses vara ett positivt respektive negativt beteende hos idrottsföräldrar. Mer precist 

handlar det om att studera innebandyföreningars arbete med föräldrafrågan inom 

barnidrott. Vilka hinder och möjligheter upplever föreningarna att det finns för att 

kunna skapa en trygg och kravlös miljö för våra barn inom idrotten. Vår studie 

fokuserar specifikt på föräldrarnas roll och engagemang genom att undersöka 

föreningarnas strategi, syn på policydokument och övergripand arbete så vill vi fördjupa 

kunskapen inom området som berör föräldrarnas roll. Tillvägagångssättet för vår 

empiriinsamling har varit semistrukturerade intevjuer. Fyra intervjuer har gjorts med 

nyckelinformanter från de största innebandyföreningarna i Småland, sett till antalet 

medlemmar. Antalet medlemmar har betydelse för denna undersökning då den ämnar att 

få en bättre förståelse för hur föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet arbetar 

med föräldrafrågan. 

 

Studien tar sin utgångspunkt i tidigare forskning kring idrottsföräldrars beteende och 

hur det påverkar barnen utifrån ett fysiskt, psykiskt och socialt sammanhang. Resultatet 

ger insikt i föreningarnas arbete, synsätt samt hur de prioriterar ämnet i relation till dess 

tyngd. I nuläget finns det stor utvecklingspotential kring området och ämnet behöver 

belysas ytterligare för att öka förståelse, medvetenheten och kunskap kring de problem 

som finns. Tidigare forskning visar att idrottsföräldrar på senare år kommit att bli en allt 

större del av idrottsföreningen. Det vidgade engagemanget har på så sätt fått allt fler 

konsekvenser vilket undersöks i denna studie. Tidigare har ingen undersökning gjorts av 

de representerade föreningarnas verksamheter och hur de arbetar med barnidrott och 

idrottsföräldrar.  

 
 

 

Nyckelord: Barnidrott, Idrottsföräldrar, Miljö, Föreningar, Småland 
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1.  Inledning 
 
Idrottsrörelsen är Sveriges största och mest livskraftiga folkrörelse med över tre 

miljoner medlemmar, tjugotusen föreningar och med drygt sexhundratusen ideellt 

arbetande. En unik kraft, inte minst finns det en stor attraktionskraft inom barn- och 

ungdomsidrott. Nittio procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång, 

under sin uppväxt varit delaktig i föreningsidrott och idrott ska ses som en naturlig del i 

uppväxten för många barn. Med barnidrott avses idrott för barn upp till tolv års ålder 

och ska enligt Riksidrottsförbundet bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv samt följa 

FN:s konvention om barnets rättigheter. Riksidrottsförbundet har för att förtydliga 

vikten av barn- och ungdomsidrotten tagit fram ett idéprogram kallat Idrotten vill. 

Dokumentet innefattar den svenska idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och 

värdegrund som ligger till grunden för svensk barnidrott. Verksamhetsidén går ut på att 

barn ska får vara barn genom lek, glädje och personlig utveckling (Riksidrottsförbundet, 

2018).   

 

Enligt riksidrottsförbundet (2018) ska idrott för barn vara roligt med mycket rörelse och 

skratt. Under senare år har dock det pågått en debatt i media angående en ökad 

föräldrapress men också olämpligt uppförande av föräldrar i anslutning till tävling och 

match (Augustsson, 2007). Vart går gränsen för exempelvis föräldrars beteende och hur 

kan vi låta barn vara barn inom idrottsrörelsen? Dessa problem ligger till grund för vår 

undersökning och studie fokuserar på hur föreningarna arbetar för att skapa en så trygg 

och säker barnidrott som möjligt. I samverkan med Smålands Innebandyförbund vill vi 

öka förståelsen och kunskapen kring idrottsföräldrars engagemang, beteende och 

påverkan på barnets individuella utveckling. Vilka hinder och möjligheter finns det för 

att bibehålla en lugn, trivsam och kravlös miljö?  
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2. Litteraturstudie och tidigare forskning  

2.1 Barnens upplevelse  

Föräldrars roll inom idrotten har på många sätt alltid varit en central fråga inom svensk 

barn- och ungdomsidrott. Föräldrarna är och kan vara delaktiga på flera olika sätt inom 

föreningsidrotten men också mer specifikt till sitt eget barn. Att föräldrar ska vara 

delaktiga i sina barns fritidsaktiviteter är alltjämt positivt diskuterat, men även 

delaktigheten kan gå till en överdrift. Enligt rapporten Unga idrottares upplevelser av 

föräldrapress skriven av Christian Augustsson (2007) belyses föräldrars inverkan på 

sina barn och deras idrottande. I rapporten har 601 enkäter besvarats- och 12 intervjuer 

utförts med unga idrottare där alla medverkande har olika upplevelser och erfarenheter 

av deras föräldrar när det gäller idrott. De undersökta idrotterna är tolv till antalet och 

bildar tillsammans de mest populära barn- och ungdomsidrotterna i dagsläget. Resultatet 

visar på att majoriteten av barnen har angivit att de själva ville börja med sig idrott, en 

del att de började för kompisarna var med och 18% som angivit att de börjat för deras 

föräldrar ville det. Till frågan ställdes även en följdfråga varför de fortsatt men sin idrott 

där flertalet uppgav att de fortsatt för det är roligt. En del som svarade att de fortsatt för 

att kompisarna fortfarande är med och 9% svarade att deras föräldrar ville det. På frågan 

om det är roligt med idrott uppgav majoriteten att idrott är roligt och att de vill fortsätta. 

I de intervjuer som utfördes i undersökningen ställdes liknande frågor som i enkäten och 

berör främst de unga idrottarnas skäl till varför de började med idrott, varför de har 

fortsatt och vad idrott på fritiden innebär för dem. Exempelvis uppgav en respondent att 

denne började med tennis då det var föräldrarnas intresse som låg till grund för att börja 

spela tennis. Det var även barnet i frågas far som haft den största betydelsen för att 

denne blev tennisspelare.  

 

Svaren resulterade i att en större del av respondenterna tycker om när deras föräldrar 

närvarar vid träning och tävling med en del visade på en mer neutral inställning medan 

en mindre grupp uppgav att det hade varit bättre om de inte var där. Enligt Augustsson 

(2007) tyder det på att barnen föredrar att idrotta i en föräldrafri miljö. I enkäten 

framgick också att majoriteten aldrig har tyckt det varit jobbigt att deras föräldrar 

närvarat vid träning och tävling medan 1 av 6 uppgav att de sällan tyckt det och 2% 

svarade att de alltid upplever det jobbigt. Augustsson anser att resultatet är positivt då 

majoriteten av de medverkande inte ser något problem med att ha föräldrar i 
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idrottsrörelsen. Han anser däremot att det är oroande att ”Ja- sidan” som utgör 31% i 

detta får ses som negativ då de på något sätt inte är nöjda med sina föräldrar i 

idrottsmiljön. Frågan ställdes även i intervjuform där missnöjet med närvarande 

föräldrar vid idrottsutövandet uttrycks på olika sätt. I studien framgår det att Augustsson 

tolkar svaren från respondenterna som att det faktiska engagemanget överskrider det 

önskade och utifrån svaret är det en gräns som bryts då involveringen upplevs som ”för 

hög”. Exempelvis framgår det att en respondent tycker att förälderns involvering är för 

hög då personen känner sig pressad att gå till träning på grund av påtryckningar från 

förälder.  

 

2.2 Föräldrars inverkan   

Fallby (2015) belyser hur negativt beteende versus positivt beteende kan påverka barnet 

i sitt idrottande. Att lägga sig i sådant som inte ligger inom ramen för föräldraskapet kan 

påverka barnet negativt. Det kan handla om att föräldern medvetet eller omedvetet 

underminerar tränarens auktoritet genom att ha åsikter och lägga sig i träning eller 

tävling, eller förstorar betydelsen av att vinna eller förlora. Detta är exempel på vanliga 

negativa beteenden hos föräldrar med idrottande barn. Fallby (2015) belyser vikten av 

tydliga roller och menar att otydliga föräldraroller ofta är förvirrande både för barnet, 

tränaren och ledaren. Otydliga föräldraroller kan även framkalla ökad förekomst av 

aggressivt beteende, stresspåslag i tävlingssammanhang, sammanhållningen i lagidrotter 

kan rubbas och även etiska och moraliska förhållningssätt kan få otydlig innebörd. Alla 

dessa beteenden kan leda till att barnet i sig slutar att idrotta, vilket går emot 

Riksidrottsförbundets (2009) vision om ett livslångt idrottande.  

 

Det är viktigt att poängtera att likväl som otydliga roller kan hämma barns utveckling 

och i värsta fall få dem att sluta, kan tydliga roller på samma sätt främja till en 

utvecklande idrottsmiljö. Fallby (2015) visar på att oftast bildas otydliga roller i 

samband med okunskap. I detta fall om att föräldrarna saknar kunskap om idrottsmiljön. 

För att minska okunskapen har både idrottsrörelsen och den enskilde individen ett 

ansvar, att antingen förmedla kunskap eller att själv söka kunskap. I andra avseenden 

kan otydliga roller handla om att vissa föräldrar automatiskt kopplar sitt barns 

idrottsmiljö till sin egen idrottsmiljö som föräldern vistades i för 10-20 år sedan. Att 

föräldern själv har haft erfarenheter från antingen goda eller icke goda idrottsmiljöer gör 

dem inte till experter på den idrottsmiljö som barnet befinner sig i, och även detta 
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styrker vikten av tydligt definierade roller eftersom att tydliga roller minskar riskerna 

för missförstånd eller konflikter. Som idrottsförälder är du en av de viktigaste 

personerna i barnets liv, men det är också viktigt att inse att du inte är den ende 

personen i barnets liv. Nätverket runt barnet blir större och större för varje dag, månad 

och år som går och Fallby (2015) menar att det är viktigt för föräldrar att förstå och 

respektera detta. Ju äldre barnet blir desto större ansvar får barnet själv ta, men det är 

nätverket runt omkring som ska skapa förutsättningarna för att utvecklas. I Fallbys 

(2004) modell fotbollskvadraten står barnet i centrum och runtomkring finns familjen, 

skolan, föreningen och förbundet som barnet tillhör. Alla delar i nätverket påverkar 

barnet på ett eller annat sätt och har även olika typer av roller. Familjen står för det 

känslomässiga stödet, praktisk hjälp, rollmodeller, anpassad utmaning och 

kompletterande perspektiv på idrotten. Skolan utvecklar kunskaper utanför idrotten, 

allmänbildning och yrkesutbildning, färdigheter för att vara samhällsmedborgare samt 

kommunikation, flexibla lösningar och stöd, vilket även föreningen står för. Föreningen 

stödjer även med utbildning inom idrotten, etik och moral och därtill till att se hela 

människan. Förbundet finns till för att skapa möjligheter för idrotten, etik och moral, 

tillämpning, utbildning och forskning och även de kommunikation, flexibla lösningar 

och stöd.  

 

Då familjen är en viktig del i barnets liv och idrottande krävs det ett engagemang för att 

barnet ska få en positiv utveckling. I artikeln ”Sources of Parental Pressure Among Age 

Group Swimmers” av Martin Lee och Sandra MacLean (1997) hävdar de att familjer 

och framförallt föräldrar involverats allt mer inom barnidrotten. Att barn utsätts för 

press är något som är återkommande inom idrottsvärlden och balansen mellan att stötta 

eller pressa sitt barn är hårfin. Artikeln visar på att föräldrarnas beteende påverkar 

barnen psykiskt men också prestationsmässigt. Lee och MacLean skriver att 

föräldrapress ofta hänger ihop med hög stressnivå hos barnen då ett upplevt 

prestationskrav ökar. Stressen hos barnen kan också öka när föräldrarnas förväntningar 

på resultatet ökar, vilket i sin tur kan leda till en försämrad prestation. Föräldrars olika 

engagemang kan påverka barnen på olika sätt men en mer involverad förälder har större 

inverkan på barnet än en förälder som är mindre engagerad i barnets idrottande. Det 

ökade engagemang kan delvis bero på att familjens liv kretsar kring barnens idrott-/er. 

Allt från transport (skjuts till och från träning), mat, utrustning, tvätt och förberedelser 

ska skötas vilket innebär att det i slutändan kan leda till att barnets idrottande blir en 
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familjeaktivitet. Då familjerna lägger ned så mycket tid på idrotten ställer de även högre 

krav på barnet som utövar idrotten men också på coachingen hos tränarna. 

  

Lee & MacLean (2011) beskriver förhållandet mellan idrottande barns upplevelser av 

föräldrars involvering samt press utifrån en modell. Föräldrarnas involvering beskrivs 

med olika nivåer som mynnar ut i olika grader av tillfredsställning hos barnen. Varje 

axel i modellen representerar olika diskrepanser i önskade och uppfattade förväntningar. 

Den lodräta axeln står för en uppfattad press och den vågräta axeln innebär intensiteten 

av föräldrarnas involvering. Modellen syftar till att identifiera föräldrars olika beteende 

och hur det uppfattas av barnen. De kan antingen känna sig pressade eller uppleva ett 

stöd genom föräldrarnas grad av involvering. Modellen är också till för att i ett senare 

skede kunna hitta åtgärder beroende på hur föräldrarna beter sig på barnets träningar 

eller matcher. Dessutom har föräldrarna, enligt Carr m.fl (2000) en betydande roll när 

det gäller psykologiskt stöd och uppmuntran. Även om det finns omfattande empiri som 

visar på att föräldrarnas påverkan gällande idrottsdeltagande så finns det förhållandevis 

lite data som verkligen visar hur föräldrar påverkar deltagandet i idrott. Dessutom finns 

begränsad forskning som förklarar hur interaktionen mellan föräldrarna och 

idrottsföreningen fungerar i praktiken (se t.ex. Kirk & MacPhail, 2003). Resultaten visar 

alltså på samband och mönster, men inte på hur denna process går till. MacPhail med 

flera (2003) diskuterar om att interaktionen mellan familj och drottsförening blivit 

viktigare och starkare i takt med att skolans idrottsroll avtagit. De menar vidare att 

föräldrarna uppfyller den roll de själva skapar  inom idrotten, som icke-närvarande, 

åskådare, medhjälpare, administratörer, coacher etcetera.  

 

Familjen kan också vara viktig i coachingprocessen och inte bara vara begränsad att 

utgöra en bakgrundsfaktor. Genom att ta steget över i föreningen, kan föräldrarna även 

mer aktivt påverka deltagarens utveckling. Jowe & Timson-Katchis (2005) diskuterar 

hur begreppet idrottstriaden (på svenska benämnd idrottstriangeln), coach-idrottare-

föräldrar, är viktig och att föräldrarnas roll i detta är avgörande för relationen. Men de 

påpekar också att ”balansen” i triangeln hotas om föräldrarna besitter både familje- och 

coachroller.  

 

Karp(2000) vågar påstå att svensk barnidrott bärs upp av engagerade föräldrar. Med 

tanke på att debutåldern för idrottande har blivit lägre innebär det också ett större 
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föräldraansvar. Precis som Lee & McLean (1997) tidigare hävdade handlar ansvaret inte 

bara om att ställa upp för den förening som barnet är verksam i, utan även om hur 

livspusslet går ihop med arbete, hämtning på förskola/skola, matlagning och skjuts till 

träningar. Karp stärker även detta i sin rapport Den goda barnidrotten (2004) som visar 

att föräldrar tar allt mer plats inom idrotten. Forskningen visar även på att föräldrars 

beteende har inverkan på barnens idrottande. Föräldrars engagemang och inställning har 

betydelse för om barnen börjar idrotta, vilken idrott de utövar men också hur barnen 

utvecklas samt trivs med sitt idrottande. Studien visar på att föräldrar har en positiv syn 

på barnidrott och att det är bra för barnets fortsatta utveckling, både fysiskt, psykiskt 

och socialt. Att barnen även lär sig ta hänsyn, samarbeta, skaffa kompisar och bilda 

gemenskap är positiva faktorer som nämns men viktigast av allt är glädjen som idrotten 

genererar.  

 

Trots att många föräldrar är positivt inställda till barnens idrott uppstår det ibland 

problem gällande föräldrarna som gör att barnens miljö rubbas. Thompson (2010) 

försöker skapa en medvetenhet hos föräldrarna genom att ställa frågor ur barnens 

perspektiv. Att försöka leda föräldrarna till att se helheten i idrotten och inte de enstaka 

situationer som kan uppstå i exempelvis en match. Thompson försöker även beskriva 

hur föräldrarnas reaktion kan uppfattas i ett barns ögon och hur det påverkar både 

psykiskt och fysiskt. Att en dålig upplevelse kan leda till att barnet känner sig obekvämt 

och i värsta fall slutar idrotta. Därav menar författaren att det är viktigt att ha en god 

relation till tränaren i laget för att på så vis kunna visa stöd för barnet i alla situationer 

som uppstår. Även för att kunna hantera vanliga dilemman som kan uppstå mellan 

barnen i laget för att bilda en trygghet mellan barnet, förälder och tränare. På så vis kan 

alla hjälpas åt att ta vara på idrottens alla lärorika tillfällen och gemensamt skapa en 

trivsam, trygg och rolig miljö för barnen att idrotta i. Sambandet mellan barn, förälder 

och tränare menar Eliasson (2011) är en nyckelfaktor till att barnen ska trivas inom 

idrotten. Eliasson menar att samarbetet mellan parterna är grundläggande för att förstå 

socialisation utifrån ett barns perspektiv. Sambandet beskrivs med hjälp av 

“idrottstriangeln” som består av de tre parterna: barn, förälder och tränare. För att barnet 

ska kunna utöva sin idrott krävs det att hela familjen är engagerad då det anses vara en 

“familjeaffär” för att verksamheten ska gå runt. Hur relationerna mellan parterna 

utvecklas är betydelsefulla för barnets fortsatta idrottande och vad det resulterar i.  
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Jim Thompsons syn på idrottsföräldrar delas även av Titti Werner och Anneli Wikman i 

boken Vett & etikett (2005) där tankar väcks kring barns idrottande. Boken är ett samlat 

formulär kring kunskap, erfarenheter och händelser från föräldrar, ledare, forskare, 

idrottsföreningar och förbund inom ämnet barn och idrott. Precis som 

Riksidrottsförbundet (2009) anses barnidrott vara för barn till och med tolv år och även 

de har fått uttrycka sin åsikt om hur en förälder ska bete sig under en match eller 

träning. I boken visar det sig att i många fall uppfattar barnen en situation på ett helt 

annat sätt än exempelvis föräldern i detta fallet gör. Forskning visar på att barn lyssnar 

på tonläget i rösten och gör en bedömning utifrån det. Barnen som har uttryckt sig i 

boken vill att föräldrarna ska heja samt vara snälla men tycker inte om när de skriker 

eller säger fula ord.  

 

Efter en undersökning hur föräldrar uppfattar sitt egna beteende under barnens träningar 

och matcher så anser de flesta att de är lugna och uppför sig på ett behärskat sätt. 

Däremot anser många att andra föräldrarna uppför sig på ett dåligt sätt och borde tänka 

över sitt beteende. Resultatet av undersökningen innebär att de medverkande föräldrarna 

anser att de har ett bra beteende men också att andras beteende måste ändras för att barn 

ska trivas inom idrottsrörelsen. Werner & Wikman belyser det som ett problem och att 

föräldrarna måste tänka till en extra gång och rannsaka sitt eget beteende innan de 

beskyller någon annan. Utifrån boken har föräldrarna en helt annan uppfattning än 

barnen och bör därför förändra sitt tankesätt och se på idrotten ur ett barns ögon. Att 

tävla och vinna ska inte vara det viktigaste utan det är glädjen som borde ligga till grund 

för utövandet, vilket även barnen ser som det främsta syftet (Werner & Wikman, 2005). 
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3. Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att belysa innebandyföreningars strategier, policydokument och 

övergripande arbete kring föräldrarollen och föräldrabeteende. Vilka svårigheter 

respektive möjligheter upplever föreningarna vad gäller att skapa en trygg och kravlös 

miljö för barn inom innebandy med avseende på föräldrainflytande och 

föräldrabeteende? Vad anses vara ett positivt respektive negativt beteende hos 

idrottsföräldrar i relation till träning samt tävling och match?  

 
3.1 Frågeställningar 

1. Hur arbetar föreningarna för att skapa en trygg miljö för barn att idrotta i?  

2. Vad anser föreningarna vara ett positivt/negativt beteende hos föräldrar inom 

innebandyn generellt och vad anser mer specifikt i relation till den egna föreningen?  

3. Hur upplever föreningen att idrottsföräldrars beteende påverkan barnens utveckling? 
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4. Teoretiska perspektiv  
Följande teorikapitel kommer att redogöra för de teorier som denna rapport grundar 

sig i. Kapitlet kommer i en uppdelning redogöra för Göran Lindes (2012) läroplansteori 

och hur den kan tas i akt inom idrotten samt Kristoffer Henriksens (2010) Athletic 

Talent Development Environment-teori. 

  

4.1 Formuleringsarenan 

Göran Linde (2012) beskriver i boken Det ska ni veta! hur skolväsendet, på ett effektivt 

sätt har strukturerats genom läroplaner. En läroplan innehåller en rad olika delar som 

ska finnas till stöd för alla skolor och lärare i Sverige. Stödet är till för att kontrollera 

hur alla barn- och ungdomar ställer sig till de krav som finns och att de är rimliga för 

den ålder som de är ämnade för. Läroplanen ger även stöd för lärare på det sätt att de 

tydligt kan se vilka kunskapsnivåer barn- och ungdomar bör ha vid olika åldrar och i 

olika årskurser. På detta sätt skildras läroplanen i en successiv stegring av 

kunskapsnivåer eftersom att ju äldre du blir desto mer kunskap har du med dig och 

desto mer krävs av dig. Läroplanen kan delas upp i tre faser, eller arenor som de också 

kallas, och innefattar olika skeden i utvecklingsprocessen. Faserna kallas för 

formuleringsfasen, transformeringsfasen samt realiseringsfasen. 

  

Linde (2012) beskriver formuleringsfasen (även kallat formuleringsarenan) som viktig 

då det är här allt dokumenteras. Exempelvis reglerar läroplanen innehåll och former för 

undervisningen samtidigt som uppfostran i samband med planen bildas. Läroplanen 

öppnar även dörren att kunna anpassa utbildningen efter barnets utveckling då utrymme 

för progression och regression finns. Utan att dokumentera finns det inga tydliga 

riktlinjer för hur saker och ting ska gå till vilket skapar oklarheter om problem uppstår. 

  

Efter formuleringsfasen kommer transformeringsfasen (transformeringsarenan) där 

ändringar i läroplanen görs för att förbättra eller för att en avvikelse i planen har gjorts. 

Läroplanen kan ses som en riktlinje för skolan men med tiden behövs saker förändras då 

det inte alltid går att tillämpa allt innehåll i den vardagliga verksamheten. Vissa saker i 

undervisningen kan komma att ändras vilket innebär att även läroplanen kommer att 

korrigeras. Teorin fungerar inte alltid i praktiken vilket gör att planen måste vara 

flexibel om en iakttagelse kring ett problem sker (Linde, 2012). 
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När planering av planen har skett samt de ändringar som behövs är det dags att 

genomföra planen i den dagliga verksamheten. Detta sker i den så kallade 

genomförandefasen (realiseringsarenan) där planen sätts in i verksamheten och 

verkställs. I centrum för realisering står kommunikation och aktiviteten i sammanhanget 

där, i detta fall även elevernas mentala process ingår (Linde, 2012).   

  

Sett till läroplanen finns det ingen liknande uttalad teori gällande samma fenomen inom 

idrotten. Det enda som går att likna vid läroplanen är Riksidrottsförbundets dokument 

”Anvisningar för barn- och ungdomsidrott” (2014) där det står beskrivet hur barn- och 

ungdomsidrott ska bedrivas. Anvisningarna är till för att hjälpa förbund och föreningar 

till en ökad medvetenhet om vad det är som bedrivs, hur den ska bedrivas och varför. 

Riksidrottsförbundet beskriver att barnidrotten ska bedrivas från ett barnrättsperspektiv 

som följer FN:s barnkonvention. Barnrättsperspektivet innebär att barnen ska 

respekteras vilket i sin tur innebär att deras hälsa och välmående ska komma i första 

hand. Riksidrottsförbundets dokument (2014) hävdar även att varje enskild förening ska 

ha en uppdaterad handlingsplan för hur de ska förebygga att barn och ungdomar far illa. 

Denna handlingsplan kan i vissa avseenden kallas för antingen policydokument eller 

styrdokument. På samma sätt som skolverket använder sig av läroplaner använder sig 

idrotten av policys eller styrdokument för att strukturera verksamheten och dess 

utveckling. På samma sätt som läroplanens olika skeden delas upp i tre olika faser kan 

även föreningsutvecklingen göra det. Formaliseringsarenan i en förening innefattar det 

arbete som sker för att ta fram diverse policys för föreningen och speciella 

styrdokument gällande exempelvis idrott för barn i olika åldrar. På samma sätt som i 

läroplanen så kommer transformeringsfasen efter formuleringsfasen, där uppdateringar 

av redan befintliga dokument sker men också finns valet att byta ut och forma nya 

dokument efter att vissa specifika händelser eller avvikelser skett. Till sist kommer 

realiseringsarenan, där teori blir till praktik och där det faktiska arbetet utefter 

dokumenten sker. 

  

4.2 Faktorer som påverkar den idrottsliga miljön 

Utöver en välstrukturerad verksamhet är det även viktigt att ha god kunskap om miljön 

i- och runtomkring föreningen, samt de människor som befinner sig där. Kristoffer 

Henriksens (2010) ATDE- modell, Athletic Talent Development Environment beskriver 
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hur en idrottares miljö fungerar som ett system med funktioner, strukturer och olika 

komponenter. Modellen är konstruerad i olika nivåer för att beskriva de faktorer som 

påverkar den idrottande individens miljö på en micro- och macronivå. Den är samtidigt 

uppdelad i två domäner, Athletic och Non-athletic och har både ett psykologiskt och ett 

kulturellt perspektiv. ATDE- modellens huvudfunktion är att hjälpa lovande unga 

idrottare att lyckas från junior till potentiella elitutövare inom senioridrott. Dock är 

modellen användbar på alla idrottsnivåer för att få en bättre förståelse för vad det är för 

faktorer som påverkar idrottaren. 

  

Micro-nivån är den miljö närmast idrottarens vardagliga liv som präglas av verklig 

kommunikation och interaktion. Den miljö som direkt omger idrottaren är 

föreningsmiljön där flera kompetenser finns, bland annat tränare. I föreningsmiljön 

befinner sig ofta de yngre spelarna som denna studie fokuserar på. Micro-nivån 

innefattar även idrottarens familj, skola, vänner samt konkurrerande föreningar.   

  

Macro- nivån är den miljö som påverkar men som inte direkt rör idrottaren, samt de 

värderingar och seder som påverkar dennes kultur. Miljön intar ett betydligt vidare 

perspektiv och består av allt fler komponenter så som förbund, utbildningssystem, 

landslag och media. Modellen utgör även ett mesosystem och ett exosystem, där 

mesosystemet innefattar ett system av mikrosystem. Alltså de relationer och kopplingar 

som finns mellan olika mikrosystem där idrottsutövaren ingår, exempelvis relationen 

mellan idrottsföreningen och skolan. Exosystemet pekar på relationer och kopplingar 

från de miljöer som påverkar idrottaren indirekt, exempelvis förälderns arbetsmiljö som 

indirekt påverkar idrottarens hemmiljö och därmed idrottaren. Miljön påverkas också av 

olika sociokulturella förutsättningar. 

  

Det yttre lagret på modellen innehåller tre olika delar: dåtid, nutid och framtid. Dessa 

avser att miljön är dynamisk och under ständig förändring. Athletic domain innefattar 

de faktorer som mera direkt berör idrottaren, alltså de som medverkar och vilka roller de 

har, men även grupper som indirekt finns med i miljön, exempelvis andra ungdomar och 

konkurrenter. Den andra domänen som benämns, Non-athletic syftar till den miljö som 

rör relationer till familj, vänner och utbildning och som inte har med den idrottsliga 

verksamheten att göra.   
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4.3 Utvecklingsmiljöns påverkbara faktorer 

Henriksens (2010) modell har även utvecklats av forskare vid Linnéuniversitetet, 

närmare bestämt Per-Göran Fahlström, Mats Glemne och Susanne Linnér (2016) som 

valt att kalla den för utvecklingsmiljöns påverkbara faktorer (UPF). Den utvecklade 

modellen är precis som originalet användbar i denna studie och kommer även den att 

användas. Modellen har utvecklats på det sätt att istället för att försöka beskriva de 

faktorer som är avgörande för framgångsrika miljöer för idrottslig utveckling har 

Fahlström et al. (2016) valt att lyfta fram de faktorer som olika aktörer i 

utvecklingsmiljön kan påverka oavsett de yttre ramarna. Precis som i originalmodellen 

så återfinns i mitten den föreningsmiljö där idrottaren tillbringar den största delen av 

den idrottsliga vardagen, nämligen träningen. Nivån präglas även den av 

kommunikation och interaktion med tränare och andra människor runt omkring 

träningen. Utanför den idrottsliga miljön finns familjen, vännerna, skolan och andra 

föreningar/miljöer. Dessa kan på många olika sätt interagera med idrottaren och den 

närmaste miljön och kan ses som både motståndare, resurser och möjligheter. Ytterst i 

modellen finns de komponenter som indirekt påverkar men som inte är i direkt kontakt 

med idrottsutövaren. Här finns bland annat specialidrottsförbund, nationella eller 

internationella utövare och media. Här inbegrips även olika kulturella sammanhang, 

exempelvis nationell kultur, generell idrottskultur, den specifika idrottens kultur samt 
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ungdomskultur. Vad som är viktigt att notera är att relationerna i den utvecklade 

modellen är i ständig förändring och även om de yttre ramarna är någorlunda fasta står 

kulturen under påverkan av att exempelvis regelverk och tävlingsformer förändras. På 

samma sätt som att den yttre delen är föränderlig så är även den närmaste miljön 

dynamisk. Uppfattningen om utveckling från dåtid till framtid påverkar idrottaren vid 

beslut om framtiden samt hur resurser fördelas av idrottsorganisationer och hur samt när 

olika miljöer reviderar och ändrar sina utvecklingsprogram. Dessutom varierar 

betydelsen av miljöns olika komponenter över tid. 
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5. Metod                  
I följande kapitel diskuteras det metodologiska handlingssätt som tillämpats för att 

uppnå den kvalitativa studiens syfte.  

  

5.1 Kvalitativ studie 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns det huvudsakligen två 

forskningsstrategier att tillämpa, kvantitativ forskning eller kvalitativ forskning 

(Bryman 2018:61). Den kvantitativa forskningen handlar mycket förenklat om att samla 

in numeriska data som direkt kan mätas för att sedan jämföras och analyseras statistiskt. 

Det kvalitativa tillvägagångssättet syftar till att fånga, utforska och förstå värden som 

inte går att mäta och analysera på samma sätt som numerisk data. Exempel på kvalitativ 

data är känslor, tankar och erfarenheter vilka är svåra att omvandla till tal, således är det 

data i form av ord som måste tolkas av den aktuella forskaren. (Jones 2015: 23-25). De 

stora skillnaderna mellan de olika tillvägagångssätten är deras fokusområden. Inom den 

kvantitativa forskningen är det siffror och mätbarhet genom statistik som avgör, 

forskarens uppfattning samt distansen till undersökningspersonerna som styr. Den 

kvalitativa forskningen fokuserar istället på att analysera forskningen med ord, att 

deltagarnas uppfattning är det som styr och närheten till dem gör det lättare att ”se 

världen med deras ögon”. Kvantitativ forskning är i de flesta fall mycket mer 

strukturerad än vad kvalitativ forskning är. Oftast stärks detta med att kvantitativ 

forskning behöver struktur för att kunna se avvikelser medan kvalitativ forskning ska 

kunna komma fram till aktörernas innebörd och till begrepp som bygger på den 

empiriska informationen (Bryman, 2018: 487-488) 

  

I samråd med specialdistriktsförbundet Smålands Innebandyförbund har olika 

intressanta ämnen diskuterats för undersökning och författarna för studien har efter 

beslutat område fått fria händer att designa studien. Forskarna har valt att göra en 

kvalitativ studie då den handlar om att kartlägga och undersöka innebandyföreningars 

upplevelser av idrottsföräldrar. Hassmén & Hassmén (2018) beskriver att syftet med 

den kvalitativa forskningen är att genom tolkning nå förståelse för mänskligt värde. 

Avsikten är att förstå hur människor föreställer sig världen och på vilket sätt de 

dedikerar sin tillvaro mening. Forskarna vill alltså veta hur föreningarna upplever olika 

sammanhang och deras syn på verkligheten. 
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5.2 Empiriinsamling 

Inom den kvalitativa forsknings metodologin är intervjuer, enligt Bryman (2018: 561) 

en av de mest använda metoderna för empiriinsamling. Flexibiliteten som intervjun 

rymmer är det som gör den attraktiv. Intervjuverktyget finns i olika utformningar: 

strukturerad intervju, ostrukturerad intervju och semi-strukturerad intervju (Markula & 

Silk 2011: 84). Den strukturerade intervjun ter sig bättre i en kvantitativ studie, då 

deltagarna enbart kan intervjuas en gång. Strukturerade intervjuer innebär att forskaren 

precis som i ett frågeformulär läser frågorna efter varandra och noterar svaren. Det 

fördelaktiga med strukturerade intervjuer är att forskaren på ett enklare sätt kan söka 

klargörande i de svar som kan vara oklara eller tvetydiga (Jones 2015: 177). 

  

Den ostrukturerade intervjun innebär att forskaren använder sig av någon typ av 

minneshjälp vid genomgången av ett visst antal teman under intervjun. Det kan vara så 

att intervjuaren enbart ställer en fråga under intervjutillfället, och att deltagaren därefter 

får svara och associera fritt. Forskaren reagerar bara på de punkter som enligt denne 

verkar vara värda en uppföljningsfråga. Ostrukturerade intervjuer kan till sin natur likna 

ett vanligt samtal. Den semistrukturerade intervjun är framtagen på motsatt sätt som den 

strukturerade intervjun. Här följer forskaren en lista med tämligen specifika teman som 

ska beröras, alltså en intervjuguide. Dock har deltagarna en stor frihet i att utforma 

svaren på sitt eget sätt, frågorna behöver inte ställas i samma ordning som de är skrivna 

i intervjuguiden och forskaren kan även ställa följdfrågor som anknyter till något som 

intervjupersonen sagt (Bryman 2018, 562-563). 

 

Forskarna i studien har använt sig av semistrukturerade intervjuer för att klimatet skulle 

kännas öppet och respondenterna få frihet att utforma svaren efter egen förmåga. För att 

kunna besvara studiens syfte var det viktigt att forskarna kunde ställa följdfrågor på 

intervjupersonens svar för att på så sätt få ut mesta möjliga information. För att 

underlätta samtalen har frågorna ställts i olika ordning utan att forskaren har följt en 

lista med en rad olika teman som berörts. Studien går därför in i ramen under 

semistrukturerade intervjuer.  

 

5.3 Urval 

Urvalet i denna studie har i samråd med Smålands Innebandyförbund kommit att bli de 

fem största innebandyföreningarna sett till antal medlemmar. Detta urval är ett målstyrt 
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urval, även kallat ändamålsstyrt urval, som enligt Bryman (2018: 495) i grunden har att 

göra med urvalet av enheter. Dessa enheter kan vara människor, organisationer eller 

dokument med direkt koppling till de forskningsfrågor som har formulerats. Hassmén & 

Hassmén (2008: 108) menar även dem att i vissa kvalitativa studier kan det vara en 

fördel att utifrån några specificerade kriterier handplocka undersökningsdeltagarna. 

Urvalet handlar om att det är forskningsfrågorna som ska visa vilka enheter som bör 

väljas ut, de kan samtidigt ge vägledning angående vilka/vilken slags enhet som ska stå 

i fokus för uppmärksamheten och därför väljas ut. Markula & Silk (årtal) hävdar likaså 

dem att deltagarna för studien bör baseras på ämne och forskningsfråga.  

  

Forskningsfrågorna som framställts för denna studie vill ha svar på vad föreningarna 

anser vara ett positivt/negativt beteende hos föräldrar vid barnidrott, samt hur 

föreningarna arbetar för att skapa trygga miljöer för barn att idrotta i. Respondenterna 

för denna studie har handplockats utifrån ett bekvämlighetsurval men även ett målstyrt 

urval. Målet med studien var att finna ett urval som var kvalitativt representativt för hela 

specialdistriktsförbundet, där de fem största innebandyföreningarna sett till 

medlemsantal blev selekterade. Eftersom att studien undersöker om hur föreningar 

arbetar med trygga miljöer för barnidrott samt föräldrabeteende var det relevant för 

studien att välja ut de föreningar med flest antal medlemmar, vilket även antyder på fler 

barn- och ungdomslag. I urvalet kom även nyckelinformanter i de olika föreningarna att 

väljas ut, nyckelinformanter är enligt Jones (2015: 130) personer som genom sin roll 

eller position i en organisation besitter en viss typ av kunskap. De sammlangt fyra 

nyckelinformanterna(en i varje förening) som valdes ut i studien är personer med högt 

inflytande och god överblick av föreningen. Fyra av fem föreningar valde att ställa upp i 

undersökningen vilket ger ett bortfall på 20%, enligt Hassmén & Hassmén (2008: 100) 

räknas faller det inom ramen för ett externt bortfall.  

 

5.4 Semistrukturerade Intervjuer  

Vår studie har genomförts med hjälp av en kvalitativ undersökning. Avsikten är att 

förstå hur människor föreställer sig världen och på vilket sätt de dedikerar sin tillvaro 

mening. Forskaren vill alltså veta hur respondenten upplever olika sammanhang och 

deras syn på verkligheten. Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer 

där frågorna utgick från ett frågeområde snarare än exakta, detaljerade frågor. I studien 

utfördes fem intervjuer med respondenter från de största föreningarna, sett till antalet 
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medlemmar i Småland. Genom att ha vissa större frågeområden istället för många 

detaljerade frågor fördes intervjun mer som ett naturligt samtal mellan intervjuaren och 

respondenten. Respondenten är den som formar intervjun med tanke på dennes svar och 

förhoppningen är att få ut så mycket svar som möjligt för att tydligare se respondentens 

uppfattning av personens verklighet (Hassmén & Hassmén, 2008). Intervjupersonen har 

i semistrukturerade intervjuer en frihet att utforma svaren på sitt eget sätt och frågor 

som inte finns med i intervjuguiden kan också ställas om det anknyter till något som 

respondenten har sagt. Frågorna i intervjuguiden behöver inte ställas i samma ordning 

som intervjuguiden visar utan kan anpassa utifrån respondentens svar. Intervjuprocessen 

blir alltså flexibel (Bryman, 2018: 563).  

 

5.4.1 Utformning av intervjuguide 

En intervjuguide kan ses som en minneslista över de områden eller frågor som ska 

täckas under intervjun. I denna studiens fall kommer listan vara mer strukturerad med 

frågeställningar som ska beröras under den semistrukturerade intervjun för att enklare få 

ut information från respondenterna (Se bilaga 1). För att kunna genomföra intervjun så 

bra som möjligt krävs det även att intervjupersonen är förberedd och går igenom alla 

frågorna innan intervjutillfället. På så sätt kan intervjupersonen upptäcka oklarheter med 

frågorna vilket exempelvis kan generera i fler frågeställningar för att klargöra intervjun 

(Bryman, 2018:566). Att utforma en intervjuguide som respondenterna förstår är av 

yttersta vikt då ingen ska känna sig tvingad till att medverka i studien. Målet är att 

intervjun ska bygga på öppenhet och förtroende där intervjupersonen uppfattas som 

positiv och skapar en god relation med respondenten (Hassmén & Hassmén, 2008). 

Formuleringen av forskningsfrågorna bör därför inte vara specifik då det kan hindra 

idéer eller synsätt att uppstå.  

 

Frågorna i intervjuguiden måste vara relevanta för att studien i ett senare skede ska 

kunna besvara de frågeställningar som finns. Frågorna ska täcka de områden som krävs 

och som undersökningen kretsar kring men utifrån intervjupersonens perspektiv. För att 

täcka alla områden krävs det att intervjuaren ställer olika typer av frågor som 

exempelvis inledande-, uppföljning- och sonderingsfrågor. Beroende på vilken 

information studien är beroende av är det viktigt att lyssna på respondentens svar och 

utifrån det ställa frågor som ger de bästa svaren. Det kan exempelvis handla om 

uppföljningsfrågor som bygger på respondentens svar (Bryman, 2018:569). Då 
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forskarna i denna studie använde sig av en mer flexibel intervjuguide blev det viktigt att 

lyssna på respondentens svar och utifrån det ställa frågor som passade i sammanhanget. 

För att få ut mesta möjliga information av intervjupersonen var det viktigt med ett öppet 

klimat då personen i fråga inte fick känna sig pressad.  

 

5.3 Bearbetning och analys av data  

För att kunna få fram ett resultat använde sig studien av inspelning av material samt 

transkribering som är ett vanligt tillvägagångssätt. I transkribering översattes 

respondenternas inspelade svar i text för att på ett enklare sätt få en överblick av 

intervjun. Vid intervjutillfället är det vad respondenten säger och inte hur personen 

säger det som är väsentligt för intervjun (Bryman, 2008). Att göra en transkribering av 

intervjun var därför ett bra sätt för att fram respondentens svar.  

 

Transkriberingen är en av de viktigaste delarna i studien och om den inte utförs korrekt 

kan det påverka både reliabiliteten och validiteten negativt. Transkriberingen måste inte 

ske av samma person som intervjuat men med risk för feltolkningar är det att föredra. 

Transkriberingen är tidsödande och en 30-minuters intervju kan ta upp mot 2-5 timmar 

att transkribera. Därför kommer båda forskarna att transkribera sina egna intervjuer och 

på så sätt uttnyttja den tid som finns på bästa sätt. Tidsvariationen beror på 

detaljrikedom och skicklighet hos personen som genomför transkriberingen men även 

om någon form av analys sker redan i detta stadium. För forskare är det viktigt att kunna 

säkerställa att analysen sker på ett etiskt godtagbart sätt (Hassmén & Hassmén 2008).   

 

Analysmetoden ska vara klar redan innan intervjuarbetet påbörjas. Den analysmetod 

forskarna valt att använda sig av är den narrativa metoden. Metoden innebär att 

forskarna fokuserar på olika typer av berättelser, exempelvis livsberättelser, kollektiva 

berättelser och berättelser som framstår som en dialog mellan individer. Centrala frågor 

som används i en narrativ analys är hur och varför. Det kan tolkas antingen holistiskt, 

att se varje berättelse som en helhet, eller kategoriskt som innebär att försöka hitta 

teman i flera olika berättelser och analyserar mellan berättelserna (Bryman, 2018).  

 

5.4 Källor 

Chris Gratton & Ian Jones (2004) skriver att det finns flera olika typer av källor att 

använda sig av beroende på vilken typ av studie som ska genomföras. De menar även att 
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det för forskaren är viktigt att utveckla en egen sakkunskap kring det som ska 

undersökas. Detta har genomförts genom inläsning av relevant litteratur för ämnet som 

ska undersökas.  

 

För att hitta relevant litteratur och annan viktig information har specifika databaser 

använts i studien. Forskarna har exempelvis nyttja One Search och DiVA portal där 

specificerade nyckelord har använts. Exempel på dessa nyckelord är: barnidrott, 

föräldrar, fostran, ideellt arbete, agerande, ideella föreningar.  

 

Viktigt att notera är att källor kan finnas i olika former och kan användas på olika sätt. 

Vetenskapliga rapporter, litteratur och information från intervjuer är alla källor som är 

viktiga och användbara i denna typ av studie. I studien har både tryckta källor och 

onlinekällor använts för att få ett bredare perspektiv på ämnet.  

 

5.4.1 Källkritik  

Den teoretiska basen som ligger till grund för arbetet har till största del kretsat kring 

begreppet barnidrott. Begreppet utgör den större delen av studien och ligger även till 

grund för syftet.  

 

Källkritik innebär att en granskning sker av den inhämtade information som samlats in 

och som ligger till grunden för arbetet. Studien hänvisar till flertalet vetenskapliga 

artiklar samt en del böcker. För att försäkra att källorna var legitima har flertalet 

åtgärder vidtagits för att försäkra att källorna var trovärdiga och lämpade för studien.  

 

5.5 Kvalitetsdiskussion  

Då studien använt sig av intervjuer med fyra personer var det viktigt att ta hänsyn till 

dess integritet. Enligt Bryman (2018) är reliabilitet och validitet två viktiga faktorer när 

det gäller kvaliteten på en undersökning. Många forskare har dock diskuterat hur 

relevanta begrepp är och att mer vikt borde läggas vid mätning. Kvalitativa studier kan 

därför bedömas utifrån andra kriterier som Bryman (2018) beskriver utifrån Guba och 

Lincoln (1985) synsätt tillförlitlighet och äkthet.  
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5.5.1 Tillförlitlighet  

Den första pelar för att säkerställa kvaliteten på studien är tillförlitlighet som delas in i 

fyra delkriterier: Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet och En möjlighet att styrka 

och konfirmera. Det första delkriteriet trovärdighetskriteriet handlar om att säkerställa 

studiens genomförande för att det ska uppfattas som trovärdigt av läsaren. En annan del 

är också att skapa trovärdighet hos de personer som ska läsa studien och genom att 

beskriva tillvägagångssättet på ett mer ingående sätt säkerställa trovärdigheten. I 

forskarnas fall handlade det om att beskriva studiens tillvägagångssätt och förklara det 

för intervjupersonerna. För forskarna i studien var det även viktigt att få ett förtroende 

hos respondenterna då de berättar historier om föreningen som bara forskarna får ta del 

av. På så vis hade forskarna en utmaning i att skapa en relation till de inblandade och ge 

all information som kom att beröra respondenterna.  

 

Andra kriterien Överförbarhet innebär att beskrivningarna i studien ska vara “fylliga” 

vilket betyder detaljrika och noggranna. I studien innebar det att resultatet skulle vara 

beskrivet på ett ingående sätt för att i ett senare skede kunna dra slutsatser och 

analysera.  

 

Pålitlighetskriteriet handlar om att forskarna i studien ska säkerställa en fullständig och 

tillgänglig redogörelse för alla delar i forskningsprocessen. I studiens fall innebar det att 

alla delar som gjorts i forskningsprocessen ska beskrivas och förklaras och antas med ett 

granskande synsätt.  

 

Det fjärde kriteriet En möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskarna i studien 

ska säkerställa att de har agerat i god tro till alla som medverkat och ska sätta sig in i 

studien. Det ska vara uppenbart att forskarna inte medvetet har använt sig av personliga 

värderingar eller att teoretisk inriktning har påverkat utförandet eller slutsatserna av 

studien. Med andra ord bör forskarna vara tydliga i sitt skrivande och inte blanda in 

egna åsikter i exempelvis intervjupersonerna svar.  

 

5.5.2 Äkthet 

Den andra delen i Gubas och Lincolns (1985) synsätt är äkthet. Äktheten är uppdelad i 

fem olika delar som handlar om att väcka mer generella frågor kring forskningspolitiska 

konsekvenser.  
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Den första delen är rättvis bild och innebär att studien måste ge en rättvis bild av alla 

åsikter och uppfattningar som i detta fall framkommit genom intervjuer. I studien 

handlade det om att få respondenternas svar att framgå så rättvist som möjligt.  

 

Den andra delen Ontologisk autencitet är att få de medverkande i studien att förstå deras 

situation. I studiens fall handlade det om att få föreningarna att förstå hur deras arbete 

gällande barnidrott ser ut och hur det kan förbättras.  

 

Pedagogisk autencitet är den tredje delen är att ställa sig frågan om de medverkande har 

fått en bättre bild av hur andra personer upplever saker och ting. Föreningarna som 

medverkat i studien kan exempelvis ta del av varandras svar och på så sätt hjälpas åt att 

utvecklas inom området.  

 

Nästa del i synsättet äkthet är katalytisk autenticitet och innebär att se om de 

medverkande föreningarna kan ändra på sin situation och i detta fall arbetet kring 

barnidrott. Denna delen hänger även ihop med den sista delen Taktisk autencitet som 

innebär att forskarna ska följa upp arbetet och på så sätt se om de medverkande 

föreningarna i studien har fått bättre möjligheter att vidta de åtgärder som krävs för att 

kunna utveckla arbetet i  verksamheten. 

 

5.6 Forskningsetiska överväganden  

Etik handlar om att bygga upp, inspirera och upprätthålla medvetenhet och diskussion 

kring hur människor bör handla. Markula & Silk (2011) menar att all forskning som 

berör individer är blottad för etiska överväganden. Att inte utsätta människor i en utsatt 

situation ska ses som en självklarhet. I Sverige finns det ett grundläggande 

individskyddskrav som gäller för humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. 

Individskyddskravet är uppdelat i fyra huvudkrav och ämnar att skydda de personer som 

deltar i olika studier. De fyra huvudkraven kallas för informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Hassmén & Hassmén, 

2008).  
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5.6.1 Informationskravet  

Informationskravet handlar om att forskarna i studien ska informera respondenter och 

deltagare vad de har för uppgift i undersökningen samt vad som gäller för deras 

deltagande. Forskarna ska även informera deltagande personer om studiens aktuella 

syfte och ska upplysas om att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin 

medverkan. All information som kan tänkas påverka deras frivilliga medverkan ska 

framkomma innan studiens start (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

5.6.2 Samtyckeskravet  

Samtyckeskravet är den andra delen bland huvudkraven och innebär att respondenter 

och deltagare har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Samtycke skall alltid 

hämtas från de personer som deltar i studien och de ska själva få bestämma om, hur 

länge och på vilka villkor de vill deltaga. Deltagarna ska kunna avbryta sig medverkan 

utan att det ska ge negativa konsekvenser för dem (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

5.6.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att alla medverkande i studien ska ges största möjligt 

konfidentialitet och alla personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av 

dem. Det ska finnas sekretess på alla uppgifter som inhämtas och all personal i 

forskningsprojektet som omfattar etiskt känsliga om de medverkande har tystnadsplikt 

gällande uppgifterna som inhämtats. Vad som anses var etiskt känsligt är beroende från 

person till person men forskarna bör ta utgångspunkt i tankesättet att det är all 

information som kan uppfattas som obehagligt eller kränkande av de deltagande eller 

dess efterlevande (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

5.6.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet handlar om att de insamlade uppgifter som finns om enskilda individer 

enbart får användas för forskningsändamål. Uppgifterna som inhämtats får inte 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke- vetenskapliga syften. 

Uppgifterna får endast doneras eller utlånas till andra forskare som ikläder sig de 

förpliktelser som ursprungligen finns gällande uppgiftslämnare och försökspersoner för 

studien (Vetenskapsrådet, 2017).      
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5.6.5 Fyra kraven i studien 

För att uppfylla de fyra huvudkraven har olika tillvägagångssätt använts. 

Informationskravet uppfylldes genom att respondenterna i studien informerades i två 

omgångar. Den första kontakten inträffade via mail där de blev informerade om 

undersökningens syfte och varför just de var intressanta att ha med i studien. Andra 

informationstillfället var vid telefonsamtalet som var ämnat att vara ett 

empiriinsamlingstillfället. Informationen som gavs vid telefonsamtalet handlade 

återigen om studiens syfte och mål men där angavs även deltagarnas möjlighet till 

konfidentialitet. Det berättades då om hur och inför vem studien skulle komma att 

presenteras, samt hur materialet kommer att användas och vilka personer som kommer 

att använda det. I samband med att respondenterna godtog den information som 

presenterades och inte hade några synpunkter på dem så uppfylldes nyttjande-, 

konfidentialitets- och samtyckeskravet.   
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6. Resultat 
I detta kapitel presenteras studiens resultat och besvarar de frågeställningar som ligger 

till grund för undersökningen. Denna del är därför uppdelad i tre avsnitt utefter 

frågeställningarna.  

  

6.1 Hur arbetar föreningarna för att skapa en trygg miljö för barn att 

idrotta i?  

I de intervjuade föreningarna uppger alla att de, på ett eller annat sätt arbetar för att 

skapa en trygg och trivsam miljö för barnen att idrotta i. IF1, IF2, IF3 och IF4 arbetar 

alla med policys kring barnidrott i föreningen. IF2 och IF3 uppger att det finns en policy 

i föreningen men att de inte har full koll på vad den innebär utan uppger att den 

övergripande innehåller regler, uppförande och sportsliga saker. IF2 uttrycker sig enligt 

följande: 

  

 Ehh… vi har väl en policy litegrann hur vi jobbar med just barnidrott och 

sådant, med det gemensamma… ja, det har vi kan man säga. (IF2)  

 

 

Det ska ju vara en, en eh en plats där man får utvecklas, först och främst i 

det sociala, träffa kompisar, lära sig det sociala spelet, ha kul, utvecklas 

motoriskt, allt möjligt och… Idrotten är ju nästan i andra- och tredje-hand, 

utan det är det andra som är det viktiga. (IF4)  

 

Gällande policy- och styrdokument nämner IF3 att de har en verksamhetsplan som 

behöver ses över och ska eventuellt förnya policyn gällande barnidrott i början på nästa 

säsong. Detta för att informera alla ledare på nytt vad som gäller angående 

idrottsföräldrar men ett tydligt fortskridningsarbete gällande ämnet finns inte i nuläget. 

IF1 uppger att det har tagits fram en verksamhetsplan som innehåller värderingar, 

uppförande och sportsliga delar som är utformad utefter vilken ålder spelarna är i. Både 

IF2 och IF3 uppger att det inte finns någon vision eller mål gällande föräldrafrågan och 

barnidrott i föreningen. På frågan om föreningarna anser att det finns 

utvecklingsmöjligheter för att deras styrdokument ska få ett större genomslag i 

föreningen svarar IF3 att föreningen i framtiden kommer att arbeta med att uppdatera 
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den föreningsguide som finns. IF1 menar att detta är något de skulle behöva arbeta med 

då det finns en verksamhetsplan men det är svårt att få den att slå igenom i hela 

föreningen. IF1 uttrycker:  

 

Jag tycker ju att det behövs mer resurser, det är det. Nu jobbar jag ju lite, 

men det är en ytterst liten del, jag skulle säga att vi skulle behöva ha någon 

som jobbar med detta om inte på heltid med i alla fall på halvtid. För att 

jobba med ungdomssidan och bara med ungdomsutveckling. (IF1)  

 

Vid frågan om hur de arbetar för att främja ett positivt beteende hos idrottsföräldrar 

använder sig IF1, IF3 och IF4 av samma metod medan IF2 skiljer sig från resterande. 

IF1, IF3 och IF4 använder sig av olika typer av träffar för att informera föräldrarna vad 

som förväntas av dem samt vad som händer under säsongen. Mötena sker i de olika 

lagen och kallas för föräldramöten som sker inför varje säsong vilket blir som en slags 

mötesplats där kommunikationen sker. Dessa möten hålls av ledarna i laget där 

klubbchef eller styrelsemedlem har bett ledarna att vända sig till föräldrarna angående 

uppträdande vid träning och match. Det som skiljer sig för IF1 är att en medlem från 

styrelsen kommer ut till mötena och pratar direkt till föräldrarna för att på så sätt få en 

större effekt. IF3 uttrycker sig enligt följande: 

  

Inte liksom ehh.. vi har ju några ex antal möten. Varje lag har ju inför 

varje säsong, har dom ju ett möte över vad som, och går igenom allmänt 

upplägg över säsongen och hur man ska vara och verka som förälder och 

så där. (IF3)  

  

IF2 och IF4 använder sig av en lite annorlunda metod där de, som de andra når ut till 

föräldrarna genom möten men också genom att annonsera vad föreningen står för runt 

om i hallarna. Genom olika informationsblad försöker de påminna åskådare, domare 

och föräldrar att barn måste få vara barn samt främja ett positivt beteende hos 

föräldrarna. IF4 arbetar också aktivt med att uppmuntra ett positivt beteende hos 

föräldrarna genom att berömma dem så mycket som möjligt. I intervjun framgår det att 

föreningen försöker visa så mycket uppskattning som möjligt för att visa sin tacksamhet 

och att detta sker genom diverse utskick från ledningen i föreningen. I intervjuerna 

uppger alla fyra föreningar att arbetet gällande idrottsföräldrar kan förbättras i 
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respektive verksamhet. IF2 anser att det är ett viktigt ämne som borde prioriteras men 

det inte finns någon framtida plan på hur föreningen ska gå tillväga. Däremot finns idéer 

på att börja arbeta med skolor i närområdet för att barnen ska anpassa sig till samma 

regler i skolan som i idrottsföreningen och på så sätt skapa gemensamma 

förhållningsregler.  

 

IF1 skiljer sig från både IF2 och IF3. IF1 har planer på att ingå i Smålandsidrottens 

projekt ”Säker och trygg” där föreningen vill ha manualer och dokument som beskriver 

hur olika situationer ska hanteras. Föreningen uppger även att de ska börja med 

internutbildningar för ledare som inte är direkt kopplade till andra tränarutbildningar 

vilket även är ett sätt att stärka ledarskapet i föreningen 

  

I intervjun med IF4 nämns det inget om någon speciell strategi eller vision kring arbetet 

men föreningen anser att de behöver skapa en starkare kultur för att kunna arbeta mer 

med föräldrarna. IF4 strävar efter att skapa en “vi- känsla” som gör att även föräldrarna 

känner ett ansvar gentemot föreningen och dess rykte. Föreningen vill på så sätt få 

föräldrarna ännu mer delaktiga och att de ska känna att de har föreningen i ryggen. 

Föreningen pratar även om vikten av att ha en tydlig samlingspunkt, där föreningens 

policy kan utvecklas och få ett bättre genomslag genom möten och samtal mellan 

spelare, ledare och föräldrar i föreningen. Föreningen uttrycker sig enligt följande: 

  

Har man en gemensam träffpunkt, där man har allting, alltså det är isåfall 

på det sättet man fortsätter bygga det. 05orna möter A-laget "tjena, tjena, 

tjena hur är läget?" och flicklaget möter.. ja men.. (IF4)  

  

 

6.2 Vad anser föreningarna vara ett positivt/negativt beteende hos 

föräldrar inom innebandyn generellt och vad anser mer specifikt i 

relation till den egna föreningen? 

 
6.2.1 Positivt beteende 

Vid frågan om vad föreningarna anser vara ett positivt beteende hos föräldrarna menar 

IF2 att föräldrarna ska respektera domslut, motståndare samt ledare och förstå att det är 
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barnens långsiktiga utveckling som är det viktiga och inte resultatet. Även att ledarna 

ska få sköta sin roll och att föräldrarna därav ska ha ett lagom stort engagemang med en 

viss distans till det sportsliga. IF1 anser att föräldrarna ska stötta utan att ställa krav och 

att barn ska få vara barn inom idrotten. Att varken döma eller bedöma barnen utifrån 

vuxnas måttstockar då det ska vara barnens idrott, det ska vara roligt och på deras 

villkor. Föreningen uttrycker sig enligt följande:  

 

Jo men det positiva är ju, det är ju ett stöttande utan att ställa krav, alltså 

låt barn få vara barn och låt idrotten få vara deras idrott. Att vi inte 

behandlar dem eller dömer dem eller på något sätt utifrån våra måttstockar 

som vuxna. Utan låt dem hålla på och det ska vara, idrotten ska vara kul, 

det ska vara på deras villkor. Ehm, och låt det bli deras grej, så att det inte 

blir föräldrarnas idrott utan det är barnens idrott och på deras villkor. (IF1)  

 

Föreningen menar att vuxnas erfarenheter inte ska spela in på barnens idrottande eller 

en förälders meriter. IF4 trycker på att föräldrarna ska agera som trygga förebilder för 

barnen. Att barnen tar efter föräldrarnas beteende och därav behöver de tänka på hur de 

uttrycker sig och beter sig vid olika idrottsevenemang. Föreningarna trycker även på 

vikten av att föräldrarna måste veta att de faktiskt tillhör föreningen när de befinner sig 

på olika idrottsevenemang, och att ett negativt beteende kan få konsekvenser för flera 

människor. Att det befinner sig och tillhör ett större sammanhang och inte bara 

representerar sig själva. Alla respondenter antyder att en god kommunikation mellan 

föreningen och föräldrarna är det som oftast bidrar till ett positivt beteende. IF2 menar 

att det viktigaste en förälder kan göra är att bry sig om sitt barn i den mån som krävs för 

då barnets välbefinnande är det viktigaste inom idrotten. Föreningen uttrycker sig enligt 

följande:  

 

Mycket bygger på föräldrarnas engagemang och framförallt att de bryr sig 

om sina barn, att de uppmuntrar dem i sitt idrottande, att de frågar och 

engagerar sig i hur de haft det på träningar. Att man som förälder ställer 

rätt frågor till barnen när de kommer hem och så. (IF2)   
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6.2.2 Negativt beteende 

Vid frågan vad föreningarna anser är ett negativt beteende från idrottsföräldrarna är det 

två av fyra föreningar som uttalar sig. IF3 anser att föräldrar som gapar, skriker eller 

ifrågasätter ledare i deras beslut att leda laget uppför sig illa. Föreningen anser att de 

negativa händelserna som sker kring föräldrar och barnidrott är baksidan av föräldrarnas 

stora men också viktiga engagemang. 

 

Det är ju negativt och det vill vi verkligen inte. Och det är ju en del 

föräldrar som är väldigt engagerade och som vill.. ehh… i några av lagen 

så, men det är väl liksom nackdelen/ baksidan. (IF3)   

 

IF2 menar att de föräldrar som inte respekterar domslut, motståndare eller åskådare 

uppför sig på ett dåligt sätt genom att gapa och skrika. Även föräldrar som fokuserar på 

resultatet och inte spelarnas utveckling anses som negativt då föreningen vill att 

föräldrarna ska hålla en viss distans till det sportsliga.  

 

Kanske inte är resultatet som är det viktigaste alla gånger utan att man 

respekterar domarna och annat och så att man kanske inte lägger sig i 

ledarnas roll heller liksom, tycker vi är viktigt utan att man har en viss 

distans till det hela. Så ett lagom stort engagemang, det är väl det bästa. 

(IF2)   

 

Varken IF1 eller IF4 svarar på frågan vad som anses var ett negativt beteende hos 

idrottsföräldrar. Föreningarna trycker istället på vikten av att barn ska få vara barn och 

att föräldrarna inte ska lägga sig i det sportsliga. IF4 belyser även vikten av trygga 

föräldrar och att de ska vara goda förebilder för barnen genom exempelvis glada tillrop 

på matcher och träningar. IF1 hävdar att de tror att föräldrarnas beteende ofta beror på 

okunskap kring barns idrottsmiljö och att det är en sak som alla föreningar borde jobba 

med. Föreningen uttrycker sig enligt följande:  

 

…om man säger det dåliga beteendet, eller icke passande beteendet, 

många gånger är det ju en okunskap. Att de, de vet ju inte vad som faktiskt 

hur de bör agera. (IF1)  
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6.2.3 Problem och konsekvenser 

Utifrån de intervjuer som gjorts i undersökningen har tre av fyra föreningar upplevt att 

de, på något sätt kommit i kontakt med problem gällande idrottsföräldrar. Föreningarna 

uppger att de haft problem i respektive förening eller haft problem med motståndarna i 

olika sammanhang. IF2 uppger att de en gång haft en lite större incident där föräldrarna 

i de båda lagen som möttes var inblandade. Irritation mot en spelare i motståndarlaget 

uppstod vilket ledde till att personer i styrelsen fick gå emellan och lugna ned 

situationen. Matchen kunde fortsätta spelas men stämningen beskrivs som spänd.  

 

IF1 uppger att de haft vissa problem med föräldrar gällande barnidrott men att det 

främst har handlat om motståndarlagets föräldrar. Föreningen berättar att de flesta 

situationer har hänt på matcher där dels föräldrar men också tränare har betett sig på ett 

sätt som inte är okej. Problem kring föreningens egna barnidrott har uppstått fåtalet 

gånger och då har det främst handlat om situationer där ledare inte agerat utifrån 

föreningens modell på ett lämpligt sätt. Även IF4 uppger att de varit i kontakt med 

problem gällande idrottsföräldrar. Problemen uppges handla om negativa uttryck om 

motståndarlagets spelare men även anses var små-händelser som lagen själva kan 

hantera och som inte har krävts att någon från styrelsen har fått kliva in.  

 

Hur föreningarna hanterar problemen är olika beroende på situation men ingen har i 

dagsläget någon specifik strategi för hur problemet ska hanteras. I dagsläget väljer IF2, 

IF3 och IF4 att kontakta de involverade så fort som möjligt för att lösa problemet medan 

IF1 väljer att rapportera in händelsen till Smålands Innebandyförbund. IF2 menar att 

detta är något som föreningen arbetar med hela tiden och att det är dess 

grundvärderingar som de lutar sig tillbaka på om större incidenter skulle inträffa. 

Föreningen är medveten om att alla människor har egna värderingar men att det är de 

aktiva barnen som är det viktiga. IF4 och IF2 uttrycker sig enligt följande:   

 

Jag har pratat med de ledarna som har varit med om det, de har tagit det 

direkt med de föräldrarna och sedan har dem, har jag stämt av med ledarna 

och liksom följt upp. (IF4)  
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Sen har ju alla egna värderingar men det är barnen som spelar som, så vi 

har sgt att det är jätteviktigt att föräldrarna vet grundvärderingarna 

gentemot föreningen då. (IF2)  

 

  

6.3 Hur upplever föreningen att idrottsföräldrars beteende påverkar 

barnens utveckling? 

Enligt undersökningen anser alla föreningar att det är viktigt att barn utövar sin idrott i 

en lugn och trygg miljö. Föreningarna nämner olika faktorer som de anser bidrar till en 

trygg miljö där de bland annat nämner utbildade och kompetenta ledare, att barnen 

känner tillhörighet till klubben och laget, en god psykosocial miljö, fungerande hallar, 

glädje, kamratskap och lek. Det alla föreningar har gemensamt är att de nämner 

föräldrar som den främsta faktorn till att en trygg miljö ska infinna sig. Alla fyra 

föreningar menar att föräldraengagemanget med allt från skjuts till träning, kioskarbete 

samt närvaro vid träning och match är betydande för hur miljön kring barnen och laget 

ser ut. Föreningarna har olika syn på vad föräldrarna ska göra och i vilken mån de ska 

vara delaktiga. IF2 menar att en stor omfattning föräldrar behövs för att de yngre lagen 

ska fungera och för att alla barn ska bli sedda, hörda samt få den hjälp de behöver. IF3 

vill enbart att föräldrarna ska skjutsa, stå i kiosk samt heja och inte blanda sig i det 

sportsliga då engagemanget inte får bli för stort. IF4 påpekar att alla föräldrar är lika 

viktiga då allt från kioskarbete till att heja på matcherna är betydelsefullt för barnen. IF1 

har en annan syn på föräldrarnas delaktighet eftersom att det är föräldrarna som barnen 

träffar mest och bör då vara högst involverade. IF4 uttrycker sig enligt följande:  

 

Det ska ju vara en, en eh en plats där man får utvecklas, först och främst i 

det sociala, träffa kompisar, lära sig det sociala spelet, ha kul, utvecklas 

motoriskt, allt möjligt och… Idrotten är ju nästan i andra- och tredje-hand, 

utan det är det andra som är det viktiga. (IF4)  

 

Alla medverkande föreningar i studien uppger på ett eller annat sätt vikten av 

föräldrarnas engagemang. IF3 berättar att föreningen har märkt att föräldrarna har stor 

inverkan på barnen och att de kan påverka deras miljö både positivt och negativt. 

Föräldrarnas påverkan på barnen blir stor och därför anser föreningen att det är viktigt 

att skapa ett samarbete med, samt ha en god kommunikation till föräldrarna för att öka 
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deras förståelse för föreningens arbete samt att få med dem i det. IF1 delar synen men 

IF3 och påpekar vikten av att försöka utbilda föräldrarna genom att uppmuntra dem 

positivt och försöka få med dem i det dagliga arbetet kring policy så mycket som 

möjligt. IF1 uttrycker följande:  

 

Så vi måste ju få med dem i detta. Ehm, och hur vi kan utbilda dem och 

liksom sätta fokus på dem också så att dem, för att dem behövs ju, de är ju 

superviktiga samtidigt som att de träffar spelarna mer än vad vi gör. Och 

det är ibland som man säger, ibland så, vi skulle göra barnen en tjänst om 

vi skulle utbilda dem till bra idrottsföräldrar för då skulle de bli bra 

föräldrar också. (IF1)  

 

Även IF2 belyser vikten av att föräldrarnas engagemang är en viktigt faktor för barnens 

miljö. Föreningen menar att utan föräldrarna hade inte miljön kring barnen varit trygg 

då de hela tiden ser till att skjutsa, stötta, närvara vid de olika aktiviteterna men också 

att de visar att de bryr sig om sina barn. Eftersom föräldrarna är en så stor del av 

föreningen menar IF2 att även de måste kunna anpassa sig till reglerna som finns för 

barnen för att alla ska följa den policy som finns i verksamheten. Om föräldrarna bryter 

mot den kommer även barnen att göra det. Vikten av ramar och regler för alla 

medlemmar måste därför vara tydlig. IF2 förklarar:  

 

...ett engagemang hos föräldrarna som vi tycker ska engagera sig i idrotten 

och sina barn, viktigt med en bra information och inom klubben att man 

vet litegrann om ramar och regler. (IF2)  
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7. Analys 

             

I detta avsnitt studeras resultatet utifrån teori samt tidigare forskning som är beskrivet 

tidigare i rapporten. Avsnittet är uppdelat i tre olika delar för att kunna analysera 

resultatet.  

 

7.1 Föreningarnas arbete 
I dagsläget arbetar alla fyra föreningarna utifrån policydokument som är framtagna i 

föreningen. Föreningarna arbetar för att barnen ska idrotta i en trygg och säker miljö där 

det ska vara nära till skratt, lek och kamratskap. IF1 uppger att de har en 

verksamhetsplan men att den inte är förankrad och IF2 samt IF3 uppger att det finns en 

plan men att de inte riktigt vet vad den innehåller eller innebär. Enligt Lindes (2012) 

läroplansteori är det viktigt för verksamheten att ha en plan eller struktur som gör det 

möjligt att dokumentera det arbete som utförs. Planen bidrar inte bara till struktur för 

verksamheten utan den skapar även en trygghet för de som arbetar inom den. För att en 

organisation och verksamhet ska kunna utvecklas menar Linde (2012) att det krävs en 

plan för hur man vill att arbetet ska se ut. Om föreningen vill åtgärda eller förändra sin 

verksamhet krävs en dokumentation som alla kan ta del av och som är anpassad efter 

den verksamhet som bedrivs. Precis som läroplaner finns till för att ge stöd till lärare för 

barn i olika åldrar, och för att de på ett tydligt sätt ska kunna följa samt anpassa 

undervisningen efter barnens nuvarande och förväntade kunskapsnivå bör föreningarna 

arbeta utifrån samma princip. På samma sätt som det finns kunskapsnivåer i matematik, 

modersmål och samhällsorientering för olika åldrar så borde det även finnas det inom 

innebandyn. Föreningarna bör arbeta efter de anvisningar som Riksidrottsförbundet 

(2014) tagit fram för barn- och ungdomsidrott samt sätta upp egna visioner om vad man 

bör kunna som innebandyspelare vid vissa åldrar. På detta sätt minskas avståndet mellan 

Lindes (2012) formaliseringsarena och realiseringsarena i respektive förening. 

  

Det föreningarna har gemensamt är att de vill främja ett positivt beteende hos 

föräldrarna som i nuläget sker genom föräldramöten, annonseringsblad och beröm. 

Kopplat till Thompson (2010) är det viktigt att försöka få föräldrarna att se helheten i 

barnidrotten och att de inte hänger upp sig på enstaka händelser. Han belyser vikten av 

att öka medvetenheten hos föräldrarna genom att bland annat ställa frågor ur ett barns 
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perspektiv samt att de försöker föreställa sig hur ett barn uppfattar situationen och dess 

konsekvenser både psykiskt och fysiskt. Utifrån undersökningen så uppger alla fyra 

föreningar att de vill att barnidrott ska bedrivas i lugna och trygga miljöer. Det innebär 

att arbetet med trygga miljöer för barnidrott ständigt måste ses över och möjligtvis 

utvecklas, så att barnen känner sig bekväma i innebandyn och i föreningen. 

  

Som tidigare nämnts har IF1, IF3 och IF4 på något sätt varit i kontakt med problem 

kring idrottsföräldrar i samband med barnidrott. Enligt Fallby (2015) kan föräldrarnas 

negativa beteende bero på okunskap och hur idrottsmiljön fungerar. För att minska 

okunskapen har idrottsrörelsen men också den enskilde individen ett ansvar genom att 

förmedla kunskap eller själv söka kunskap. Fallby (2015) menar att en förälders roll 

måste vara tydlig för att i detta fall föreningar ska kunna sköta det sportsliga och 

föräldrarna involvera sig i en lagom mängd. Utifrån Fallbys modell ”fotbollskvadraten” 

(2014) är barnet centrerat i mitten och familjen ska stå för det känslomässiga stödet, 

praktisk hjälp, rollmodeller, anpassad utmaning och kompletterande perspektiv på 

idrotten. Detta innebär att barnet i sig ska få utöva sin idrott och föräldern ska finnas 

som stöd när det behövs. I en trygg idrottsmiljö ska barnet stå i centrum och familjen 

vara delaktig med en viss distans, detta är något som bör förtydligas av föreningarna. 

Enligt Jowe & Timson-Katchis (2005) som utifrån idrottstriangeln beskriver 

förhållandet mellan tränare- aktiv -förälder blir förälderns roll avgörande för relationen 

och miljön barnet befinner sig i. Balansen i triangeln kan rubbas om föräldrarna besitter 

både tränar- och föräldraroll vilket sett till Fallbys (2014) modell innebär att föräldrarna 

bör hålla sig på utsidan av barnets miljö och inte ta sig in i mitten. Kopplat till 

föreningarna som upplever att föräldrarnas engagemang har ökat kan det skapa problem 

om deras roll blir för stor.  

  

Barnets idrottsmiljö är mycket komplex och Fallbys (2014) fotbollskvadrat visar 

framförallt de grundläggande faktorerna som påverkar. För att få en bättre förståelse för 

vad det är som påverkar barnets idrottande, i vilken situation det sker och vem det är 

som påverkar har Kristoffer Henriksen (2010) tagit fram ATDE-modellen, denna 

modell har även utvecklats av Fahlström et al. (2016) och kallas av dem för 

utvecklingsmiljöns påverkbara faktorer (UPF). Alla föreningar i undersökningen hävdar 

att de vill att deras barnidrott ska bedrivas i lugna och trygga miljöer, för att de ska få en 

bättre förståelse för vad som faktiskt är lugna och trygga miljöer bör de granska sin 
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egen verksamhet genom att titta på ATDE-modellen och den reviderade UPF-modellen. 

Athlete Talent Development Environment-modellen (2010) är som tidigare nämnt 

framtagen för att hjälpa lovande unga idrottare att lyckas från junior till potentiella 

elitutövare inom senioridrott, men kan användas på vilken idrottare som helst där ålder 

inte har någon betydelse. Modellen kan hjälpa föreningarna att få ytterligare förståelse 

för vilka komponenter som faktiskt påverkar idrottaren och i vilken mån de påverkar 

denne. 

  

I både ATDE- och UPF-modellen beskrivs idrottarens miljö i micro- och macronivåer 

där familjen hamnar strax utanför den mest centrala delen i micronivån, alltså den 

miljön närmast idrottaren i dennes idrottsmiljö (idrottsföreningen). Utifrån resultaten i 

undersökningen har det dock kommit fram att de medverkande föreningarna anser att 

familjen, och framförallt föräldrarna blivit en allt större del av idrottsföreningen. Precis 

som Karp (2000) säger så har föräldraengagemanget ökat med åren och istället för att de 

som tidigare varit åskådare för den idrottsliga verksamheten så är de nu en aktiv del av 

den, både på gott och ont. I en reviderad modell av UPF-modellen bör med tanke på 

denna studies resultat familjen hamna i den mest centrala delen av micro-nivån.   

 

7.2 Föräldrars beteende 
Utifrån resultatet har alla fyra föreningar talat om vikten av att föräldrarna är 

engagerade i sina barns idrott. Detta skriver även Karp (2000) då han menar att svensk 

barnidrott bärs upp av engagerade föräldrar. Föräldrarnas engagemang har ökat allt mer 

då barnens idrott har blivit till ett livspussel där allt från att skjutsa, bemanna kiosk och 

vara närvarande vid matcher/ träningar ingår. Forskningen stämmer överens med de 

svar IF1, IF2, IF3 och IF4 har uppgett då alla anser att de är beroende av föräldrarna för 

att kunna bedriva barnidrott. Karp (2004) skriver även att föräldrarnas ökade 

engagemang leder till både fördelar och nackdelar för barnidrotten. Beroende på vilken 

inställning föräldrarna har till barnidrott påverkas barnet antingen positivt eller negativt 

vilket även är en upplevelse som föreningarna delar. 

  

Detta understryks även av Eliasson (2011) som beskriver ett barns idrottande som en 

”familjeaffär”. Relationen mellan barnet, tränaren och föräldern har visat sig ha stor 

påverkan på barnets välmående där bland annat föräldraengagemanget ligger som 

grund. Som tidigare nämnts uppger IF3 att engagemanget ibland blir för stort hos 
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föräldrarna då de involverar sig för mycket. Även detta går i linje med Augustssons 

(2007) forskning där respondenter uppgett att deras trivsel inom idrotten försämrats tack 

vare föräldrars allt för stora engagemang och involvering. Tre av fyra föreningar i denna 

studie uppger att de har varit i kontakt med negativa händelser gällande idrottsföräldrar. 

Även detta stämmer överens med Augustssons (2007) forskning, där en del barn hävdat 

att de känner obehag när föräldrarna närvarar vid träning eller match. Detta visar på att 

problemet inte bara upplevs av föreningarna i undersökningen, utan att 

huvudkaraktärerna inom barnidrotten faktiskt upplever det själva. 

  

Detta belyser också Werner och Wikman (2005) då deras forskning ger bevis på att 

barnen i många fall uppfattar situationer på ett annat sätt än vad föräldrarna gör. Barnen 

lyssnar på tonläget i föräldrarnas röster och utifrån det görs en bedömning om det är 

något positivt eller negativt. De flesta barn vill att föräldrarna ska heja och stötta men 

inte skrika fula ord och bete sig illa. Werner och Wikman (2005) menar att föräldrarna 

måste rannsaka sig själva och tänka till en extra gång innan de yttrar sig på ett negativt 

sätt. Att tävla och vinna ska inte vara det viktigaste inom barnidrott. IF2 menar att det är 

viktigt att det inte blir något resultatfokus i unga åldrar, och att fokus ska ligga på att 

barnen utvecklas och har trevligt ihop med sina lagkamrater. 

  

Forskningen går i linje med föreningarnas berättelser utifrån undersökningen. I 

intervjuer uppger föreningarna att de vill att föräldrarna ska stötta och uppmuntra samt 

bete sig på ett bra sätt för att barnen ska trivas. IF1 uppger att barnidrotten ska omges av 

glädje, gemenskap och lek vilket även det understryks av den tidigare forskningen. 

  

I resultatet framkommer det även att föreningarna anser att föräldrarna påverkar 

idrottsmiljön, både positivt och negativt kring barnen. Beroende på hur föräldrarna 

uppträder bildas en trygg alternativt otrygg miljö runt barnens idrottande. Enligt Lee & 

MacLean (1997) har föräldrar involverats allt mer i idrottsrörelsen och framförallt inom 

barnidrotten. Föräldrarna pressar barnen allt hårdare och gränsen mellan att hjälpa eller 

att stjälpa är hårfin. Desto mer involverad en förälder är, desto mer påverkas barnet. 

Även Fallbys (2015) tidigare forskning stärker detta, då den visar på att föräldrarnas 

involvering kan ge både en positiv och negativ inverkan på barnet. En förälder som 

uppträder på ett positivt sätt genom glada tillrop kan främja ett barns utveckling medan 

en förälder som uppträder på ett negativt sätt genom höga krav, påtryckningar och fula 
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ord kan hämma barnets utveckling. Om en förälder exempelvis medvetet eller 

omedvetet lägger sig i eller har åsikter om tränarens beslut, samt bara fokuserar på 

resultatet finns risken att det framkallar stress och ett aggressivt beteende hos barnen. 

Barnen kan även känna sig otrygga i gruppen eller laget vilket i sin tur har visat sig leda 

till att barnen slutar idrotta. Föreningarnas upplevda känsla av att föräldraengagemanget 

inte får bli för stort är alltså korrekt för att barnens miljö ska bli så trygg som möjligt. 

Att föreningarna vill ha kvar barnen i verksamheten hela livet är också en viktig faktor 

som spelar in i barnens miljö gällande idrott, då föräldrarnas beteende i slutändan kan 

påverka deras beslut att fortsätta eller inte. Föräldrarnas engagemang får alltså inte bli 

för stort då barnen kan påverkas negativt om föräldrarnas beteende inte upplevs som 

lugnt och harmoniskt av barnen. Viktigt att tillägga är dock är att människors 

upplevelser av händelser- och beteende är olika från person till person. Bara för att ett 

barn upplever att en förälders beteende känns obehagligt och påfrestande så betyder inte 

det att alla barn känner så. Enligt Carr m.fl (2000) har föräldrarna en betydande roll när 

det gäller psykologiskt stöd och uppmuntran. Även detta stämmer överens med 

föreningarnas uppfattning gällande livslångt idrottande då föräldrarna påverkar deras 

idrottsdeltagande. MacPhail m.fl (2003) understryker detta då hans studie visar att 

interaktionen mellan familj och idrottsförening blivit allt viktigare och starkare i takt 

med att skolans roll avtagit.   

 

IF1, IF2, IF3 och IF4 berättar att barnen ska få idrotta i en kravlös miljö och att 

föräldrarna ska fokusera på barnets utveckling och inte resultatet. IF1 uppger även att de 

inte vill att föräldrarna ska jämföra barnen med deras egna karriärer och att barn ska få 

vara barn inom idrotten. IF4 vill att föräldrarna ska vara trygga förebilder och hjälpa 

barnen i deras idrottande genom ett bra beteende. Fallbys (2015) tidigare forskning visar 

att en förälders karriär och dess upplevda miljö inte får jämföras med barnets idrottsliga 

miljö. Detta kan rubba idrottsmiljön för barnet eftersom att föräldern ofta tar med sig 

sina senaste erfarenheter från sitt eget idrottande. Forskning visar att en förälder inte är 

expert på idrottsmiljön inom barnidrotten bara för att den själv har idrottat, oftast är det 

de senaste inom idrottskarriären som finns kvar i minnet och inte det egna idrottandet i 

ung ålder. 
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7.3 Utveckling 
Alla fyra föreningar uppger att de behöver utveckla sitt arbete kring området 

idrottsföräldrar gällande barnidrott. Utifrån Henriksens (2010) ATDE- modell är det 

viktigt att barnen befinner sig i en god idrottslig miljö för att kunna utvecklas som 

individer. För att föreningarna ska kunna realisera sina verksamhetsplaner kring 

barnidrott krävs det därför att föreningarna erbjuder en trygg och säker miljö för barnen 

att idrott i. För att skapa en god miljö krävs det utifrån Karp (2004) att även föräldrarna 

uppträder på ett bra sätt då deras beteende påverkar barnen. Kopplat till föreningarna 

finns det, som tidigare nämnts olika policys men det faktiska arbete kring ämnet 

upplevs mer eller mindre obefintligt. För att föreningarna ska kunna arbeta i linje med 

Svenska Innebandyförbundets (2011) SIU modell som står för livslångt idrottande inom 

innebandy krävs det en förbättring kring ämnet. Fallby (2015) hävdar att medvetenheten 

kring syftet med barnidrott behöver öka och framförallt hos föräldrarna som hela tiden 

är runt barnen och påverkar de mest. 

  

Enligt Riksidrottsförbundet (2014) ska barnets välmående stå i fokus där barnets 

utveckling ska vara det centrala och inte resultatet för dagen. IF2 uppger att föräldrarna 

ofta tittar på resultatet och dömer prestationen utefter det vilket inte går i linje med 

Riksidrottsförbundets dokument. Enligt Karp (2004) kan även detta beteende bero på 

okunskap samt brist på konsekvenstänk. 

 

I framtiden uppger föreningarna att de på olika sätt ska försöka utveckla sitt arbete kring 

idrottsföräldrar och barnidrott. IF3 har som plan att se över (eventuellt förnya) sin 

policy gällande barnidrott för att på så sätt kunna informera alla nya ledare som 

tillkommit i föreningen. Någon ordentlig plan kring det fortsatta arbetet finns dock inte. 

IF1 ska ingå i Smålandsidrottens projekt “Säker och trygg” där de vill skapa dokument 

och manualer som beskriver hur olika situationer ska hanteras. Kopplat till Linde (2012) 

krävs det tydlighet och struktur kring arbetet för att senare kunna verkställa det i 

respektive verksamhet. I detta fall kan dokumenten och manualerna innebära ett första 

steg för IF1 att skapa riktlinjer kring ämnet för att senare kunna kontroller 

engagemanget. Föreningen vill även börja med internutbildningar för att stärka 

ledarskapet och skapa en kontinuitet i föreningen. IF4 har en annan strategi gällande det 

framtida arbetet gentemot föräldrarna och det är att skapa en “vi- känsla” och på så sätt 

få föräldrarna att känna ett ansvar gentemot föreningen. Föreningen uppger att de vill att 
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föräldrarna ska känna sig viktiga och på så sätt få dem att bli mer delaktiga på ett bra 

sätt. Enligt Fallby (2015) kan det leda till både positiv- och negativ effekt på miljön 

kring barnen då den ökade involveringen kan rubba barnens miljö.  

 

Jämfört med IF1, IF3 och IF4 skiljer sig IF2 i sin plan gällande det framtida arbetet. I 

resultatet uppger IF2 att de i framtiden har en plan att arbeta med skolor i närområdet 

för att på så sätt kunna samverka och tillsammans skapa ramar för barnen som gäller i 

både föreningen och i skolan. Enligt till MacPhail m.fl (2003) har föräldrarna tagit mer 

plats inom idrotten på grund av att skolans roll har avtagit. Sett till föreningarna kan 

alltså IF2 ha hittat en enklare lösning på problemet för att kunna kontrollera att 

föräldraengagemanget på ett bra sätt inom idrotten. Om skolan involveras mer i 

idrottsföreningarna behöver inte föräldrarna ta ett lika stort ansvar och engagemanget 

behöver inte bli för stort. Att samverka med skolor kan alltså vara en bra början för att 

barnen själva ska få stå i centrum och utöva sin idrott på egen hand.  
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8. Slutdiskussion 
Författarna i studien anser att föreningarna behöver bli bättre på att prioritera arbetet 

kring föräldrafrågan i respektive verksamhet. Då både teori och tidigare forskning visar 

hur stor påverkan föräldrarna har på barnens miljö, bör det vara ett prioriterat ämne för 

att skapa en trygg och säker miljö för barnen att idrotta i. I dagsläget är föreningarnas 

arbete kring frågan minimalt och en plan kring hur de ska gå tillväga med ämnet är 

något som alla föreningar kan utveckla i framtiden. Att även veta vad som står i sin 

nuvarande policy kan vara ett bra underlag för att i framtiden kunna ändra och realisera 

den i verksamheten.  

 

Sett till teorin och resultatet i studien uppges föräldrarnas engagemang bli allt större. 

Enligt modellen ”Utvecklingsmiljöns påverkbara faktorer” bör föräldrarna befinna sig i 

barnens utvecklingmiljö och ta avstånd till den aktives idrottande och i detta fall 

barnets. Utifrån studiens resultat och forskning rör sig föräldrarna allt mer in mot 

centrum och barnets aktivitet vilket enligt modellen inte bör ske. I modellen befinner sig 

alltså nu föräldrarna inne i barnens aktivitet och centrum och är inte längre en 

kringliggande faktor. Enligt studien har barnets idrott blivit en familjeaktivitet och 

föräldrarna involveras allt mer vilket även stämmer överens med studiens forskning. I 

resultatet uppger föreningarna att barnidrotten är beroende av ett bra 

föräldraengagemang för att kunna bedrivas vilket forskarna tror kan bero på att det inte 

finns tillräckligt många ledare eller att barnidrotten i sig inte prioriteras i verksamheten. 

Vissa föreningar i studien har upplvet föräldrarnas engagemang som för högt vilket de 

upplever är en anledning till de problem som uppstår. Frågor som väcks i studiens om 

vart gränsen för föräldrarnas engagemang går uppger föreningarna är svåra att besvara 

då de som sagt är beroende av föräldrarna engagemang. Författarna i studien anser att 

detta kan vara ett grundläggande problem till varför vissa föräldrar beter sig illa i 

koppling till barnidrotten. Då föreningarna i studien inte har någon tydlig riktlinje för 

vad föräldrarna ska bidra med och inte lägga sig i kan det bli svårt att styra deras 

engagemang åt rätt riktning. Då föreningarna upplever föräldraengagemanget som 

viktigt för barnidrottens överlevnad blir engagemanget ibland för stort då föräldrarna 

inte informerats om sin roll i verksamheten. Enligt föreningarna är det viktigt att barnen 

får utföra sin idrott i en lugn och trygg miljö vilket börjar rubbas på grund av 

föräldrarnas höga engagemang. De vill att förräldrarna ska stötta och hjälpa men inte 

lägga sig i det sportsliga som exempelvis tränarens roll. Forskarna i studien upplever att 
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problemet kring föräldrarnas beteende sätts mer i centrum än vad barnets idrottande i 

sig gör vilket innebär att barnet plockas bort från centrum. För att återigen kunna sätta 

barnet i fokus anser författarna att förenignarna behöver vara tydligare våga dra gränsen 

samt sätta ramar för föräldrarnas engagemang, eller i dagsläget medverkan.  

 

En annan faktor som spelar in på föräldrarnas beteende är att forskningen visar att det 

negativa beteende kan bero på okunskap. Författarna för studien anser att detta är något 

som bör lyftas från Smålands Innebandyförbund då föreningarna i studien sitter med 

samma problem där gränsen för föräldrarnas engagemang blir konfus. Om en gemensam 

satsning görs från förbundet tillsammans med alla föreningarna där en gemensam plan 

och riktlinjer gentemot föräldrars beteende dokumenteras kan alla tillsammans skapa 

ökad kännedom och kunskap kring ämnet. Författarna anser att en ökad kunskap hos 

föräldrarna kan lösa vissa problem gällande ämnet men också för att ge föräldrarna 

tydligare ramar om vad som är ett bra respektive dåligt beteende. Föreningarna kan även 

luta sig tillbaka på dokumentet om problem kring föräldrarna skulle uppstå då det kan 

ge en tydligare struktur gällande konsekvenser och åtgärder av ett dåligt beteende i 

anknytning till barnidrott. Genom att försöka förebygga problem kring idrottsföräldrar 

och problemen runtomkring ökar även möjligheterna för att uppnå de faktorer som 

föreningarna besrkiver finns vid en trygg idrottsmiljö i respektive versamhet.  
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9.  Metoddiskussion 
Studien syftar till att kartlägga föreningars arbete kring föräldrafrågan gällande 

barnidrott. För att uppfylla studiens syfte har forskarna använt sig av kvalitativa semi-

strukturerad intervjuer med fyra respondenter. Frågorna i de kvalitativa semi- 

strukuterade intervjuerna visade sig vara viktiga för att få ut rätt information kring 

området men också för att få ut mesta möjliga information av representanterna. Då 

forskarna använde sig av en mer flexibel form av intervju blev även följdfrågorna 

viktiga för att få uttömmande svar för att i ett senare skede kunna utforma ett resultat 

och göra mer djupgående analyser.  

 

I studien intervjuades fyra representanter från de fyra största föreningarna, sett till 

antalet medlemmar i Småland. Författarna i studien hade hoppats på fem respondenter 

men efter avsaknad av intresse från förening nummer fem fick studien nöja sig med fyra 

intervjuer. För att få en bredare bild av arbetet kring barnidrott i Småland hade fler 

intervjuer kunnat göras. Det hade gett en mer djupgående analys och ett bredare resultat 

men på grund av tidsbrist och hantering av data blev fyra respondenter ett faktum. För 

att få en bredare aspekt kring området hade även enkäter kunnat göras för att få ett mer 

omfattande resultat.  

 

Resultatet ger en mer övergripande bild av hur föreningarna arbetar med föräldrafrågan 

i respektive förening men någon djupgående förklaring av hur de går tillväga finns inte. 

Studien hade kunnat bli mer ingående hos varje förening då deras verksamhetsplaner 

inte har granskats. Ett granskande av verksamhetsplanerna hade kunna ge ett annat 

synsätt över hur föreningarna arbetar gentemot deras policy och hur de ligger till.  
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10. Vidare forskning 
 
Då forskarna i arbetet gjort en övergripande undersökning av fem föreningar i Småland 

finns det stor potential till vidare forskning. Resultatet i studien kan användas för att 

undersöka föreningarna mer djupgående men det visar också på att ämnet föräldrar och 

barnidrott är i behov av att belysas. Exempel på vidare forskning är att undersöka 

föreningarnas olika policy mer ingående och se vad de innehåller samt hur dokumenten 

realiseras i den dagliga verksamheten. Ett annat förslag på vidare forskning är att 

undersöka fler föreningar i Småland för att få en mer rättvis bild av 

innebandyföreningarna och dess arbete. Tillsammans kan forskningen i slutändan leda 

till ett dokument som föreningarna gemensamt kan följa när det gäller föräldrar och 

barnidrott.  
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12. Bilagor 

10.1 Bilaga 1- Intervjuguide 
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