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Sammanfattning 

Hälften av landets invånare mellan 7 och 70 år är medlemmar i en idrottsförening. Omkring 

en tredjedel av dem, det vill säga två miljoner, är aktiva idrottsutövare. Detta faktum har tro-

ligtvis flera positiva effekter för såväl individen som samhället. Forskning har dock visat att 

ungdomar och deras idrottande även innefattar mindre positiva sidor, såsom press från sina 

föräldrar, vilket kan ta sig uttryck i olika former. 

 Syftet med min studie var att, med hjälp av en fotbollsförening, ta reda på om ungdo-

marna i deras verksamhet upplever press från sina föräldrar och om den eventuella upplevda 

pressen skiljer sig åt mellan olika grupper. Träningsgrupperna som deltog är indelade efter 

främst kompetens som fotbollsspelare, undantaget en grupp som är indelad efter ålder, vilket 

också är studiens ”yngsta” grupp. 

 Metoden som använts för att nå resultat kring de frågeställningar som ställts har varit i 

form av kvantitativa intervjuer. Totalt 55 ungdomar har deltagit i undersökningen genom att 

besvara en enkät. 

 Resultaten visar att förekomsten av upplevd föräldrapress finns bland de ungdomar som 

deltagit i denna undersökning.  Majoriteten av ungdomarna upplever dock inte press från sina 

föräldrar. Resultaten visar även att graden av upplevd föräldrapress är relativt lika i tre av de 

fyra olika grupperna. Upplevd föräldrapress är lägst i gruppen, vilket efter kompetens som 

fotbollsspelare, är den ”näst bästa” gruppen. 
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Förord  

Så var det då äntligen dags att författa detta, i sammanhanget ”enkla” avsnitt, nämligen 

förordet. 

 Resan tog sin början under en föreläsning i Karlstad, vid dess universitet, med 

forskaren Christian Augustsson. Vid det laget helt ovetandes om att jag några år senare 

skulle komma att skriva en uppsats inom denna föreläsnings tema – föräldrapress inom 

ungdomsidrott. 

 Föreläsningen väckte då flera tankar inom mig vilka kom att väckas till liv igen 

när jag blev tillfrågad om att verka som en av flera ledare inom en fotbollsförenings 

ungdomsverksamhet. Denna uppsats gjorde det möjligt att åter få ”dyka ned” i resone-

mang och frågeställningar kring upplevelser av föräldrapress inom idrotten. 

 För att skaffa mig underlag kring mina frågeställningar har ungdomar i fot-

bollsföreningen Oskarshamn AIK varit behjälpliga genom att ställa upp i min under-

sökning i form av enkäter. Därav vill jag rikta ett stort tack till alla er som har hjälpt 

mig med detta genom att besvara mina frågor. Ett stort tack vill jag även rikta till min 

handledare, Anna Hafsteinsson–Östenberg, som har gett mig råd och tips under resans 

gång för att jag nu ska kunna sätta punkt (för denna gång). 

 

 

 

     

    Oskarshamn, den 10 maj 2012 
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1 Inledning 
 

Hälften av landets invånare mellan 7 och 70 år är med i en idrottsförening. Omkring en tred-

jedel av dem, det vill säga två miljoner, är aktiva idrottsutövare. Det varierar i åldrarna i vil-

ken grad man är aktiv. I åldrarna 7 till 15 år är drygt två av tre pojkar och varannan flicka med 

i en organiserad idrottsförening. Detta innebär att drygt 160 000 barn och ungdomar en vanlig 

dag deltar i organiserade idrottsaktiviteter Utanför den organiserade idrotten idrottar ungefär 

var tionde pojke/flicka i de här åldrarna (siffran innefattar även ungdomar som ingår i den 

organiserade föreningsidrotten (rf.se). 

 För samhället har detta troligtvis en positiv inverkan i form av främjandet av en god 

hälsa hos landets befolkning; förhoppningsvis såväl, fysiskt, psykiskt som socialt.  

 Men, som mycket annat, finns även två sidor av detta mynt. Forskning kring barn 

inom föreningsidrotten antyder att en av fem någon gång upplever press från sina föräldrar 

inom sin idrott. Översatt till antal ungdomar blir detta omkring 50 000 – 70 000, som alltså 

någon gång upplever denna press (Augustsson 2007).  

 Med båda dessa sidor i åtanke klev jag för en tid sedan själv in i föreningslivet ge-

nom att engagera mig som ledare för ett ungdomslag i fotboll. Ungdomarna i detta lag (födda 

1994-98), tränar i nivågrupper indelade efter kompetens och inte efter ålder. För mig var detta 

en ny företeelse och det tillsammans med det stora antalet träningar, som somliga genomför 

vecka efter vecka, gjorde mig imponerad över den motivation och kanske även passion dessa 

ungdomar känner för sin idrott. Samtidigt blev jag nyfiken på om det kan vara andra faktorer 

än just motivation/passion som driver ungdomarna till att fortsätta träna och spela fotboll. 

Utifrån denna bakgrund har jag genomfört denna undersökning som har syftat till att ta reda 

på om någon form av upplevd föräldrapress råder hos dessa ungdomar och om graden i såda-

na fall skiljer mellan träningsgrupperna. 
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1.1 Syfte 
 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på om någon form av upplevd föräldrapress rå-

der hos ungdomar (13 – 18 år), i den för studien aktuella föreningen. Syftet är också att un-

dersöka om graden av upplevd press i sådana fall skiljer sig åt mellan träningsgrupperna. 

 
 

 

1.2 Frågeställning 
 

 Upplever pojkar i åldersgruppen 13-18 år inom sin organiserade fotbollsträning press 

från sina föräldrar till att spela fotboll? 

 Råder det någon skillnad i eventuell upplevd föräldrapress beroende på vilken tränings-

grupp spelaren tillhör? 
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2 Tidigare forskning   

 

2.1 Från Rousseau till RF   
 

Comenius och Rousseau var två filosofer som verkade under 1500- respektive 1700 – talet 

och som på sina egna kammare båda funderade mycket kring uppfostran och inte minst fysisk 

aktivitet hos unga. Båda ansåg att kroppslig rörelse och aktivitet bör vara ett centralt inslag 

under barndomen för, som de uttryckte det, den fria människans uppfostran och bildning. 

Rousseau menade att man under 1700-talet begick ett stort misstag inom uppfostran av barn 

när man i barnet såg en redan fullvuxen människa. Detta kan ses som en parallell till hur vi i 

viss mån även idag har tendens att göra. Exempelvis används idag inom barnidrotten opropor-

tionerligt stora idrottsplaner, mål, bollar, redskap och regelsystem med vuxenidrotten som 

mall. Detta får till följd att man då inte utgår från barnens förutsättningar utan från vuxnas. 

Man talar om en ”vuxenfiering” i tidiga barnaår (Augustsson, 2007). 

I 1800-talets Sverige växte sig gymnastiken stark och blev den aktivitet som främst 

skulle utveckla barn och ungdomars kroppar. Gymnastik infördes och blev ett obligatoriskt 

inslag i skolans undervisning. Under den senare delen av detta århundrade förekom debatter 

kring i vilken utsträckning den fria leken fanns med inom skolgymnastiken. De som gick i 

skolgymnastikens främsta led ansåg den fria leken som alldeles för banal och att den bedrevs 

på en alltför låg nivå för att klassas som gymnastik. En man vid namn Viktor Balck föresprå-

kade dock leken, vilken han såg som ett förstadium till idrotten. Hans åsikter var en starkt 

bidragande faktor till att Riksidrottsförbundet, RF, bildades 1903 vilket fick till följd att anta-

let skolidrottsföreningar ökade. 1942 bildade RF bildade en ungdomskommitté vilket fick till 

följd att ungdomsidrotten började växa på allvar. Medlemskap i idrottsföreningar och barn- 

och ungdomstävlingar blev därmed en ökande trend (Patriksson, 1987; Blom & Lindroth, 

1995; rf.se). 

Denna trend ökade framförallt under 1960-talet. Samtidigt började man, främst i 

USA, att diskutera föräldrarnas engagemang och involvering i barnidrotten. Även i Sverige 

ökade föräldrarnas involvering i barns idrottande, i form av tränar- och ledaruppdrag och vis-

sa föräldrar hade tendens att se sina barn som framtida idrottsstjärnor, vilket på sikt skulle 

kunna inbringa pengar och med den grunden fanns vidare tendenser till att vilja pressa sina 

barn till framgång inom idrotten (Patriksson, 1987). 
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2.2 Föräldrapress    
 

Att sätta ord på och försöka definiera begreppet föräldrapress har visat sig vara svårt. Det som 

dock förenar flera av de definitioner som finns är att upplevelsen hos barnen av föräldrapress 

uppkommer då skillnad råder mellan föräldrarnas förväntningar på sina barn och de förvänt-

ningar barnen själva har på sig (Augustsson, 2007). En annan påtaglig faktor är graden av 

engagemang från föräldrarna. Forskarna Lee & MacLean menar att ett lagom hejande från 

föräldrarna upplevs som stimulerande och barnet känner sig nöjd, men när föräldrarna är allt-

för entusiastiska, skriker för högt och ofta med negativt innehåll, kan detta upplevas som job-

bigt och pressande för barnet. Det kan ses som en väldigt skör gräns mellan vad stöd och 

press är det blir en svår balansgång mellan att vara en stödjande förälder till att å andra sidan 

riskera att vara en förälder som istället stjälper barnets insatser, då denne istället för stimulans 

upplever press (Lee & MacLean, 1997). 

Föräldrapress är ett relativt nytt begrepp vilket inte minst märks i den befintliga littera-

tur som finns inom området; avsaknaden är tydlig, framförallt inom svensk litteratur. Interna-

tionellt sett, främst i Nordamerika, har det forskats mer inom området än vad det hittills har 

gjorts i Sverige. Det finns dock ett antal studier som gjorts i Sverige kring föräldrars påver-

kan, såväl positivt som negativt, på sina barn inom idrott. Det har bland annat gjorts en studie 

bland landslagsidrottare kring hur deras föräldrar påverkat dem under sin aktiva tid. Under-

sökningsgruppen i studien betonade vikten av ett lagom föräldraengagemang. Inom gruppen 

framkom att ingen hade upplevt någon negativ press från sin närmiljö (Augustsson, 2007). 

Gemensamt för de internationella studierna är att det bland idrottande barn och ung-

domar inte är mängden av föräldraengagemang som är avgörande utan det mest avgörande för 

hur upplevelsen hos individen blir är graden av intensitet. När intensiteten av föräldrastödet 

blir för stort i förhållande till det önskade kan barnet uppleva en negativ press. Studier har 

visat att när barnens mål med sitt idrottande skiljer sig från föräldrarnas ökar ofta den upplev-

da pressen samtidigt som glädjen med aktiviteten minskar, vilket tydligt kan kopplas till de 

definitioner kring begreppet föräldrapress vilka diskuterats ovan (Lee & MacLean, 1997). 

Till största delen består den befintliga forskningen inom ämnet kring de positiva kon-

sekvenserna av föräldrastöd, det vill säga stöd i form av att exempelvis hjälpa till inom före-

ningen eller skjutsa till träningar och tävlingar. Det har exempelvis visat sig att rätt socialt 

stöd hjälper barn och ungdomar att bli mer fysiskt aktiva och förhoppningsvis i förlängningen 

även till att de fortsätter med sitt idrottande i vuxen ålder. Med socialt stöd menas att ha en 

god avsikt att hjälpa någon, exempelvis genom att lyssna, uppmuntra och ge feedback (Bunke 
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2011). Likaså har en studie av Hinic visat att ungdomars upplevelse av föräldrars involvering 

i sin idrott upplevs som positiv vilket är en god förutsättning för att dessa ungdomar utvecklar 

positiva erfarenheter inom idrotten. Samma studie, där både ungdomar och föräldrar deltog, 

visar dock att upplevelsen av press skiljer sig åt. Ungdomarna upplever att föräldrarna ger 

upphov till mer press än vad föräldrarna själva uppger. I ett längre perspektiv kan denna skill-

nad i upplevd press leda till minskad motivation och/eller att idrottandet inte blir lika roligt 

(Hinic, 2004). 

 En studie av Carlson bland före detta landslagsidrottare inom sju olika idrotter har beto-

nat vikten av ett lagom föräldraengagemang. Inom samma grupp framkom att ingen hade upp-

levt någon negativ press från sin närmiljö under sin aktiva karriär (Carlson, 1991). 

Men det finns även studier kring de negativa konsekvenserna. Patriksson har gjort en 

studie bland barn som slutat med sina idrotter där han undersökte deras upplevelser av stress, 

utslagning och press. Det intressanta i detta sammanhang är dock inte resultaten av idrottarnas 

upplevelser utan mer det faktum att ett nytt begrepp framkom, nämligen begreppet, ”inslag-

ning”. Det visade sig vara ett vanligt förekommande begrepp bland dessa och som Patriksson 

definierade som: ”...att individen mot sin vilja fortsätter att idrotta under tvång eller påtryck-

ning från föreningen eller till exempel föräldrarna” (Patriksson, 1987). 

 Brettschneider (1997) visar på variationer i upplevelser av föräldrars engagemang inom 

grundskolan. Studien visade att ungdomar i 15-årsåldern upplever det som extra jobbigt med 

studieprestationer, lärare och familjeliv. Denna åldersgrupp utmärkte sig på så sätt från lägre 

åldersgrupper. Kopplat till idrotten blir denna ofta, efter denna ålder, alltmer systematisk vil-

ket innebär fler träningar och mer allvar vilket ställer krav på individen att bestämma sig för 

om man vill vara med och satsa eller inte. Förväntningarna på att vara med ökar vilket medför 

att människor närmast individen, exempelvis föräldrar och vänner har en stark påverkan 

(Brettschneider, 1997). 

 En undersökning av Augustsson, kring hur barn inom föreningsidrotten eventuellt 

upplever föräldrapress, antyder att en av fem unga idrottare ibland upplever press inom sin 

idrott på grund av föräldrarna. Detta innebär följaktligen att fyra av fem inte alls upplever 

denna press, men vid vidare beräkningar av Augustsson innebär ”en av fem” att omkring 50 

000 till 75 000 unga idrottare någon gång upplever press från sina föräldrar inom sin idrott, 

vilket därmed blir ett stort dilemma att ta itu med för föreningsidrotten (Augustsson, 2007). 

 Forskningen som redovisats ovan visar att föräldrars engagemang inom ungdomars 

idrottande, som så mycket annat, har två sidor. Å ena sidan visar forskning att rätt socialt stöd 

är positivt för barn och ungdomar i den mening att chansen är stor att de fortsätter med sitt 
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idrottande i vuxen ålder om de får ”rätt” stöd (Hinic, 2004; Bunke 2011). Det finns dock en 

fin gräns mellan när stöd istället kan uppfattas som press. Konsekvenserna blir då att man 

som förälder riskerar att istället stjälpa barnets insatser och detta barn blir då en av dem som 

kan räknas till gruppen ”en av fem”, som någon gång upplever press från sina föräldrar inom 

sin idrott. En vidare konsekvens kan då bli att barnets motivation till idrottandet minskar och 

idrottandet blir inte lika roligt (Lee & MacLean, 1997; Hinic, 2004; Augustsson, 2007). 
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3 Metod     
 

3.1 Urval     
 

Urvalet till undersökningen har gjorts genom ett så kallat icke slumpmässigt urval då indivi-

der utifrån studiens syfte har valts ut (N. Hassmén & P. Hassmén). Kriteriet för vilka ungdo-

mar som fick besvara enkäten var att de skulle tillhöra en fotbollsförening som organiserade 

sin träning för ungdomar i grupper som är indelade efter kompetens och inte efter ålder. Re-

sultatet för urvalet blev att jag använde mig av en förening vilken hör hemma i en mindre stad 

i Kalmar län.  

Ungdomarnas ålder var 13-18 år och antalet träningsgrupper som deltog i undersök-

ningen var 4 stycken till antalet. Grupperna, vilka jag kallar för 1a, 1b, 1c och 1d hädanefter, 

är grupperade på så sätt att de tre förstnämnda grupperna är indelade efter kompetens som 

fotbollsspelare. Indelningen är genomförd av tränare och ledare. Grupp 1a är gruppen med 

högst kompetens; därefter följer grupp 1b och 1c. Grupp 1d är däremot indelad efter ålder och 

består av undersökningens yngsta deltagare; alla födda år 1998. 

 

3.2 Datainsamlingsmetod   
 

Studien har begränsats till en kvantitativ enkätstudie. Enkäten finns att studera i bilaga 1. En-

kätstudien är väl relevant för den typen av undersökning som gjorts, eftersom strävan har varit 

att se om föräldrapress förekommer inom ungdomsidrotten och inte eventuella orsaker till 

detta. Därmed gör den kvantitativa metoden att en bredare bild kan belysas och ge ett mer 

rättvist resultat av frågeställningarna än genom att göra en kvalitativ undersökning. Däremot 

kan det vara en självklarhet att göra en kvalitativ studie om resultatet av denna undersökning 

påvisar intressanta fakta, eftersom det således kan kartläggas mer ifrån och vilka orsakerna 

kan tänkas vara till resultatet (Trost, 2007). 

 

 

3.2.1 Enkätens uppbyggnad   

 

Enkäten som användes till undersökningen är utformad för att ge den svarande anonymitet, 

vilket innebär att ingen känner till vem som svarat vad (se bilaga 1). Syftet med undersök-

ningen är att eftersträva fakta och resultat relaterat till föräldrapress. Föräldrapress har i tidi-
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gare forskning visat sig vara ett känsligt begrepp (Augustsson, 2007). Därav har enkäten 

gjorts anonym för att den svarande inte ska känna sig utpekad utan istället trygg, med för-

hoppning om att ge sannenhetliga svar. Enkäten är uppbyggd på ett sätt som ska leda in den 

svarande till huvudsyftet. Till en början är frågorna väldigt neutrala och inte särskilt laddade. 

Detta för att den svarande ska känna sig bekväm till en början och sedan successivt få bemöta 

de för den svarande kanske laddade och känsliga frågorna. Med denna uppbyggnad minskar 

bortfallet och ger troligtvis även mer sanningsenhetliga svar (Trost, 2007). Totalt sett innehål-

ler enkäten 18 frågor (se bilaga 1).  

 

 

3.3 Procedur    
 

Som verksam ledare för ungdomar i den förening som varit aktuell för undersökningen har 

jag kunnat ha en personlig kontakt med ansvariga personer inom föreningen under hela un-

dersökningens procedur. Genom föreningens kanslist fick jag tillåtelse att genomföra min 

enkätundersökning. 

Respondenterna i undersökningen var mellan 13-18 år. Enligt vetenskapsrådets re-

kommendationer om informationskrav informerade jag ungdomarna och deras föräldrar om 

undersökningens syfte (vr.se). Detta genom ett så kallat missivbrev (se bilaga 2) som skicka-

des hem omkring en vecka innan undersökningen genomfördes. Förutom syfte förklarade jag 

även att respondentens deltagande i studien är frivilligt och att de när som helst hade möjlig-

het att dra sig ur sitt besvarande av enkäten. De fick även information om konfidentialitetkra-

vet, som innebär att respondenten är anonym och att deras uppgifter kommer att förvaras på 

ett sätt att ingen obehörig kan ta del av dem. 

 Dessutom försäkrade jag respondenterna om att tystnadsplikt från min sida råder och 

att jag uppfyller nyttjandekravet, vilket innebär att min dokumentation om respondenterna 

enbart kommer att nyttjas av mig och inte lånas ut till andra syften (vr.se). 

 En dryg vecka efter att ungdomarna med föräldrar fått ta del av missivbrevet genom-

fördes undersökningen vid olika tillfällen beroende på när respektive grupp tränade. De fick 

med andra ord besvara enkäterna i anslutning till sina träningar. En grupp genomförde sina 

enkäter innan en träning medan övriga grupper genomförde sina mellan två träningar under en 

träningshelg. 

 Ungdomarna fick i samband med enkätundersökningen först en kortare presentation 

om dess syfte, både skriftligt på enkäten (se bilaga 2) och muntligt. Därefter fick de även en 
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genomgång av den specifika enkäten och hur den skulle fyllas i. Proceduren var den samma 

vid de olika tillfällena och totalt intervjuades fyra olika träningsgrupper.  

 Proceduren kring att ge en presentation av undersökningen och dess syfte gjordes för 

att få ungdomarna intresserade med förhoppning om att de skulle bidra med större sannings-

enhetliga svar samt eliminera eventuella bortfall (Johansson, 2001).  

 Enkätsvaren samlades in successivt när var och en ansåg sig vara färdig med enkä-

ten. Sammanställningen av enkätundersökningen har gjorts med hjälp av programmet Micro-

soft Excel 2007.  

 

 

3.4 Pilotstudie     
 

I samband med framtagandet av den slutgiltiga enkäten gjordes en så kallad pilotstudie; en 

studie för att kontrollera hur frågorna på enkäten tolkades. Detta gjordes genom att fyra 

stycken utbildade lärare fick granska enkäten och komma med synpunkter på layout, frågor-

nas syfte samt på språket i enkäten. Det framkom synpunkter på flera områden och ändringar 

har gjorts från den ursprungliga enkäten. Enligt Patel & Davidsson (2003) har jag i och med 

detta fått en starkare enkät där en högre grad av reliabilitet kan utläsas.   
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4 Resultat 
 

4.1 Resultat av den kvantitativa enkätundersökningen 

I enkätstudien ingick fyra stycken olika träningsgrupper. Det totala antalet spelare som svara-

de på enkätundersökningen var 55 stycken. Totalt ingår 61 spelare i de olika träningsgrupper-

na men 6 st av dessa närvarade ej vid de träningar då undersökningen genomfördes. 

 I enkäten som ligger till grund för undersökningen fanns det totalt 18 frågor. Jag 

kommer att redovisa resultatet för denna undersökning med stöd av fyra frågor. Resterande 

frågor har ingen relevans för denna undersökning men kan vara relevanta vid eventuella fort-

satta undersökningar inom området. Resultatet från undersökningen kommer att redovisas 

nedan med hjälp av illustrationer i form av diagram med tillhörande kommentarer. 
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Händer det någon gång att det känns jobbigt eller svårt att din förälder är med och tit-

tar på dig under träning eller tävling? 

 

Förklaring till diagrammen nedan: grupperna 1a, 1b och 1c är födda 1994-97 och indelade 

efter kompetens; 1a högst och 1c lägst. Grupp 1d är indelade efter ålder; alla födda år 1998. 

 

Diagram 1    Diagram 2 

   
 

 
Diagram 3    Diagram 4 

   
 

 

Diagram 5 

 

8% 

31% 

61% 

1a (n=12) 

Ja, ofta 

Ja, ibland 

Ja, sällan 

Nej, aldrig 

Obesvarat 

12% 

19% 

69% 

1b (n=16) 

Ja, ofta 

Ja, ibland 

Ja, sällan 

Nej, aldrig 

Obesvarat 

15% 

15% 

62% 

8% 

1c (n=13) 

Ja, ofta 

Ja, ibland 

Ja, sällan 

Nej, aldrig 

Obesvarat 

 14% 

29% 
43% 

14% 

1d (n=14) 

Ja, ofta 

Ja, ibland 

Ja, sällan 

Nej, aldrig 

Obesvarat 

13% 

23% 

59% 

5% 

Totalt (n=55) 

Ja, ofta 

Ja, ibland 

Ja, sällan 

Nej, aldrig 

Obesvarat 

 

Diagrammen visar att i samtliga träningsgrupper 

upplever majoriteten av ungdomarna aldrig några 

besvär med att deras föräldrar ser på. 

Att uppleva det jobbigt eller svårt, om ändock säl-

lan, är mest vanligt i grupp 1a och grupp 1d. 
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Upplever du press från dina föräldrar inom din idrott (fotboll)? 

 

Förklaring till diagrammen nedan: grupperna 1a, 1b och 1c är födda 1994-97 och indelade 

efter kompetens; 1a högst och 1c lägst. Grupp 1d är indelade efter ålder; alla födda år 1998. 

 

Diagram 1    Diagram 2 

   

 

Diagram 3    Diagram 4 

   

   

 

Diagram 5 

 

 

 

25% 

75% 

1a (n=12) 

Ja, ofta 

Ja, ibland 

Nej, aldrig 

Obesvarat 

6% 

94% 

1b (n=16) 

Ja, ofta 

Ja, ibland 

Nej, aldrig 

Obesvarat 

31% 

61% 

8% 1c (n=13) 

Ja, ofta 

Ja, ibland 

Nej, aldrig 

Obesvarat 

31% 

54% 

15% 

1d (n=14) 

Ja, ofta 

Ja, ibland 

Nej, aldrig 

Obesvarat 

22% 

72% 

6% 

Totalt (n=55) 

Ja, ofta 

Ja, ibland 

Nej, aldrig 

Obesvarat 

 

Diagrammen visar att upplevd föräldrapress före-

kommer i samtliga träningsgrupper, men att den 

upplevda förekomsten är lägst i grupp 1b. Ingen av 

undersökningens ungdomar upplever detta ofta.  

Totalt sett visar undersökningen att ungefär 1 av 5 

(22 %) ibland upplever press från sina föräldrar. 
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Har du känt dig för hårt pressad av dina föräldrar? 

 
 

Diagram 1 

    

 
 

 

I denna fråga framkom ingen direkt skillnad mellan de olika grupperna varför jag väljer att 

enbart redovisa den totala sammanställningen bland alla fyra grupper. Diagrammet visar att  

4 % av ungdomarna har känt sig för hårt pressad av sina föräldrar medan 91 % inte har gjort 

detta (resterande 5 % bortfall på grund av obesvarad fråga).  

Av de 4 % av ungdomarna som uppgav att de har känt sig för hårt pressade av sina föräldrar 

uppkom exempel som: 

"När jag var mindre kunde jag inte hantera pressen och blev därför lätt för mycket" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4% 

91% 

5% 

Totalt (n=55) 

Ja 

Nej 

Obesvarat 
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Har du sett andra som blivit för hårt pressade av sina föräldrar? 

 

Förklaring till diagrammen nedan: grupperna 1a, 1b och 1c är födda 1994-97 och indelade 

efter kompetens; 1a högst och 1c lägst. Grupp 1d är indelade efter ålder; alla födda år 1998. 

 

Diagram 1 

   

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

21% 

79% 

1a (n=12) 

Ja 

Nej 

25% 

75% 

1b (n=16) 

Ja 

Nej 

100% 

1c (n=13) 

Ja 

Nej 

36% 

50% 

14% 

1d (n=14) 

Ja 

Nej 

Obesvarat 

20% 

76% 

4% 

Totalt (n=55) 

Ja 

Nej 

Obesvarat 

I den här frågan visar resultatet att det i samtliga 

grupper, förutom grupp 1c, finns ungdomar som har 

sett andra i sin omgivning vilka, enligt dem själva, 

har blivit pressade av sina föräldrar inom sitt idrot-

tande. 

I enkäten följdes denna fråga upp med frågan om de 

själva kunde ge exempel på hur de sett att andra har 

blivit för hårt pressade av sina föräldrar. Exempel på 

svar som uppkom då är: 

"De måste gå på varenda träning och match" 

"De har skrikit och klagat" 

”Barnet är med för att slippa höra tjat från föräld-

rar" 

"Om ett barn ej vill så kan föräldern tvinga. Även 

gnälla och liksom dumförklara sitt barn om det är 

en felsituation som dennes, te x pappa ser som en-

kel" 
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5 Diskussion 

 

5.1 Metod 
 

Jag tror att min relation till föreningen där jag har genomfört min undersökning är en starkt 

bidragande faktor till mina resultat, då både ledare och ungdomarna i träningsgrupperna väl-

villigt ställde upp och avsatte tid för mina undersökningar. Jag tror även att min egen före-

komst som ledare och även genom att finnas med och till hands vid undersökningarna bidragit 

till att skapa någon form av relation mellan mig och ungdomarna vilket förhoppningsvis fått 

dem att känna relevans till att ta del av och besvara mina frågor kring eventuella upplevelser 

av föräldrapress inom sitt idrottande. 

 Fördelen med att göra enkäter är att man under en relativt kort tid kan skaffa sig en god 

överblick genom att nå ut till en stor population på kort tid med enkla metoder. Men jag är 

samtidigt medveten om att jag aldrig kan få lika djupgående svar inom ämnet med hjälp av en 

enkät, vilket en kvalitativ studie i form av personliga intervjuer skulle ha kunnat ge. Dessut-

om kan personliga intervjuer vara speciellt viktiga i detta sammanhang då frågor kring föräld-

rapress är ett känsligt ämne för många och inte helt lätt att svara kring i textformat. Min för-

klaring till att jag inte nyttjade personliga intervjuer är att min avsikt var att studera om för-

äldrapress förekommer inom dessa ungdomars idrottande och inte vad som kan vara orsaken 

till dess förekommande, beroende på att jag inte kunde anta att föräldrapress förekommer 

inom denna verksamhet eller inte.  

 Som parantes till mitt val av undersökningsmetod, skulle kanske en konfidentiell enkät-

undersökning ha varit ett alternativ till den anonyma undersökningen jag har genomfört, om 

ytterligare forskning ska tillämpas mot att finna orsakerna till mitt resultat. Genom att göra en 

konfidentiell enkätundersökning hade jag vetat vem som svarat vad i min undersökning av de 

svarande personerna. Detta hade underlättat för vidare forskning eftersom jag enkelt hade 

kunnat spåra de personer som givit, för min undersökning intressanta svar, och således kunnat 

intervjua dem om orsakerna till detta. I och med att jag har gjort en anonym undersökning 

måste jag göra en helt ny undersökning för att komma åt dessa personer vid eventuella fortsat-

ta studier i området. Anledningen till att jag inte gjorde en konfidentiell undersökning är att 

begreppet föräldrapress anses vara ett känsligt ämne, och för att få de mest sannenhetliga sva-

ren i undersökningen ville jag ge de svarande fullständig anonymitet, vilket en konfidentiell 

undersökning inte skulle ha givit dem (Trost 2007). 
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Validiteten i undersökningen kan påverkas av den historia som de olika grupperna/lagen har 

haft; både denna säsong och föregående. Goda och mindre goda erfarenheter av tränare, leda-

re och föräldrar samt den egna prestationen kan påverka resultatet. Om det råder olika värde-

grund i grupperna kan även det påverka studiens validitet (Bryman 2002).  

 Anledningen till valet av denna förening är att de uppfyller kriterierna ovan och inte 

gör detta på grund av exempelvis brist på spelare, utan för att det finns ett uttalat mål inom 

föreningen att fostra duktiga spelare utifrån flera perspektiv.  

 

5.2 Resultat 
 

Som jag har nämnt i min inledning är föräldrapress ett relativt nytt begrepp, som inte har nå-

gon entydig definition, beroende på att begreppet kan ses utifrån flera perspektiv. På grund av 

att man kan tolka föräldrapress på olika sätt är det svårt att säga vad som innefattas i begrep-

pet och vilka tolkningar som ungdomarna har gjort av detta i min enkätundersökning, vilka 

sedan har legat till grund för deras svar kring eventuella upplevelser av föräldrapress. Resulta-

ten stämmer relativt bra med den tidigare forskning (Augustsson 2007; Hinic 2004) som ge-

nomförts inom området, vilket stärker min uppfattning om mina resultat. 

 Vid frågan om negativa upplevelser av att föräldern/föräldrarna ser på under träning 

eller match utmärker sig grupperna 1a (41 %) och 3 (43 %), där andelen är störst, som tycker 

att det ”ibland” eller ”sällan” upplevs som jobbigt. 

 Resultatet visar att 22 % av ungdomarna ibland upplever press från sina föräldrar inom 

sin idrott, fotboll, vilket är en andel som är långt ifrån försumbar. Utmärkande mellan grup-

perna är att upplevd föräldrapress hos ungdomarna är relativt lika stor i tre av grupperna för-

utom i grupp 1b där endast 6 % någon gång har upplevt denna press. En undersökning av Au-

gustsson (2007) kring föräldrapress inom barnidrotten visar att en av fem unga idrottare inom 

den RF-organiserade föreningsidrotten någon gång upplever press från sina föräldrar på grund 

av upplevd otillräcklighet inom sin idrott.  

 Däremot blir resultatet annorlunda när frågan ställs mer ”direkt”; ”har du känt dig för 

hårt pressad av dina föräldrar?” Här går det inte att särskilja grupperna åt eller se något möns-

ter då endast 4 % har svarat att det upplevt sig för hårt pressad av sina föräldrar. Siffran är inte 

försumbar på något vis, men tyder på att ungdomarna känner sig tillfreds med kraven som 

ställs, om de ställs, från sina föräldrar. Med detta resultat i åtanke är det något förbryllande att 

en betydligt större andel har sett andra i sin omgivning som blivit för hårt pressade av sina 



 

23 

föräldrar. Undersökningen visar att 20 % av ungdomarna har sett andra som blivit hårt pres-

sade. Störst andel, som tycker sig ha upplevt detta hos andra, återfinns i grupp 1d; den yngsta 

åldersgruppen. Det finns säkert flera förklaringar till detta; en kan vara att detta är den sista 

gruppen, i denna förenings organisation, där man tillhör en träningsgrupp utifrån sin ålder. 

Nästa steg för dessa ungdomar är att tillhöra någon av träningsgrupperna, idag kallade, 1a, 1b 

och 1c. Eftersom dessa är grupperade efter kompetens kan det tänkas att ungdomarna känner 

att de måste göra bra ifrån sig för att visa framfötterna inför denna indelning.  

 En annan förklaring till detta kan vara att man kanske inte ser/upplever sina egna föräld-

rars eventuella ”pressande”, men att det är enklare att se det hos andra föräldrar. Ytterligare 

en förklaring kan vara att man inte vill se den eventuella pressen från sina föräldrar.  

 Resultatet säger dock inget om i vilket sammanhang dessa ungdomar har upplevt denna 

press hos andra i sin omgivning. Det kan med andra ord ha observerats i andra idrotter och 

andra föreningar. 

 

5.3 Slutsats 
 
Min ena slutsats är att förekomsten av upplevd föräldrapress finns bland de ungdomar som 

deltagit i denna undersökning.  Majoriteten av ungdomarna upplever dock inte press från sina 

föräldrar men det förekommer, vilket är något man som ledare och förälder bör ha i åtanke i 

sin verksamhet. Möjligen skulle en stor del av problemet kunna lösas genom att belysa före-

komsten och dess innehåll för både ungdomar och föräldrar då mycket troligtvis handlar om 

okunskap kring begreppet föräldrapress. Jag förutsätter att alla föräldrar vill sina egna barns 

bästa inom sina respektive idrotter, men gränsen för när stöd och uppmuntran övergår till 

press är en svår balansgång och bör beaktas. 

. En andra slutsats är även att graden av upplevd föräldrapress är relativt lika i tre av de 

fyra olika grupperna, där mellan 25 – 31 % av ungdomarna någon gång har upplevt sig pres-

sad av sina föräldrar. Upplevd föräldrapress är lägst i grupp 1b, vilket efter kompetens som 

fotbollsspelare är gruppen under den ”bästa”. 

  

5.4 Förslag till framtida forskning 
 
Som en fortsättning och vidare studier i området skulle jag gärna se att man gör undersök-

ningar kring vilka orsakerna är till förekomsten av föräldrapress, eftersom mitt syfte endast 

var att studera om det förekom föräldrapress och inte vad själva orsakerna till förekomsten 
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kan vara. Detta kan förslagsvis ske med hjälp av en kvalitativ studie med personliga intervjuer 

för att skapa ett djup åt undersökningen, eftersom min undersökning i detta sammanhang är 

relativt liten. Resultaten från denna studie bör ses mer som en tendens än ett antagande, 

främst på grund av det antal ungdomar som medverkat i studien är relativt få i dessa samman-

hang.  

 Aktuell forskning inom föräldrapress har visat att det skiljer sig mellan olika idrotter i 

hur mycket barn och ungdomar upplever press (Augustsson, 2007). Det är således intressant 

att studera om samma frekvens av föräldrapress upplevs i andra idrotter, såväl utifrån 

könstillhörighet, pojkar och flickor, som utifrån hur deras idrottande bedrivs i nivågrupperade 

grupper eller är indelade efter ålder.  

 

  



 

25 

Referenser 
 
 

Augustsson, Christian (2007). Unga idrottares upplevelser av föräldrapress. Doktorsavhand-

ling, Karlstad. Karlstads Universitet: Karlstad 

 

Blom, K-A. & Lindroth, J. (1995). Idrottens historia: Från antika arenor till modern massrö-

relse. Farsta: SISU Idrottsböcker 

 

Brettschneider, W.-D. & Heim, R. (1997). Identity, sport and youth development. 

 

Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi. 

 

Bunke, Sofia (2011). Socialt stöd på gott och ont.  

Svensk idrottsforskning nr 4, 29-31. 

 

Carlson, Rolf (1991). Vägen till landslaget: En retrospektiv studie av framgångsrike ungdo-

mar i sju idrotter.Stockholms Universitet 

 

Peter Hassmén & Nathalie Hassmén (2008) Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder, SISU 

Idrottsböcker, Stockholm. 

 

Hinic, Hansi (2004). Psykologiska, sociala och motivationsfaktorer inom ungdomsfotbollen. 

Stockholms Universitet 

 

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2004). Examensarbetet i lärarutbildningen.  

Kunskapsföretaget: Uppsala. 

 

Lee, M & MacLean, S. (1997). Sources of parental pressure among age group swimmers. 

European Journal of Physical Education, 167-177.  

 

Patel, Runa & Davidsson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomfö-

ra och rapportera en undersökning. Tredje upplagan. Studentlitteratur: Lund. 

 



 

26 

Patriksson, Göran (1987) Idrottens barn: Idrottsvanor, stress och ”utslagning”. 

Stockholm: Friskvårdscentrum. 

 

Riksidrottsförbundet 

Idrotts-Sverige – en presentation av Riksidrottsförbundet 

http://rf.se/ImageVault/Images/id_20039/scope_0/ImageVaultHandler.aspx, 120329 

 

Trost, Jan (2007). Enkätboken. Tredje upplagan. Studentlitteratur: Lund. 

 

Vetenskapsrådet 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, 120329 

 

 

  



 

27 

Bilaga 1. Enkät  

 
Oskarshamn, mars 2012 
 

Jag skriver ett arbete vid Linnéuniversitetet i Växjö och undersöker då hur 

ungdomar upplever sitt idrottande. Jag vill gärna att just du svarar på några en-

kätfrågor om detta. Denna enkätundersökning är helt anonym, vilket innebär att 

ingen kommer att veta vem du är och vad du har svarat.  

 

På de flesta enkätfrågorna finns fasta svarsalternativ, vilket innebär att Ni 

ringar in det svar som Ni anser passar bäst för er. På en del frågor är dock sva-

ren öppna, detta innebär att Ni själva skriver Ert svar. Om Ni vill ändra Ert svar, 

stryk över ringen och markera ett nytt svar. Se exempel nedan: 
 
 
Ex1: Bor du i Oskarshamn? 
 
 Nej 
 

Skulle Ni vilja ändra Ert svar, stryk över Ert svar och gör en ny ring enligt ned-

anstående exempel 
 
Ex2: Bor du i Oskarshamn? 
 
  
 

 
 
 
 

Här börjar enkäten 
 
 
1. Jag är född år 19 _ _ 
 
 
2. Vilken träningsgrupp tillhör du? 
 
1a 1b 2 
 
 
3. Hur många år har du varit med i din nuvarande fotbollsförening? 
 
Mindre än 1 år 1 till 2 år  2 till 4 år  4 år eller 
mer 
 

Ja 

Ja Nej 
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4. Hur kommer det sig att du började i din förening? (ringa in flera alternativ om du 
vill) 
 
Kompisar  Förälder  Jag ville  Annan 
var med  ville det  börja själv  orsak 
 
 
5. Varför har du fortsatt att vara med i din förening? (ringa in flera alternativ om 
du vill) 
 
Kompisar Förälder För att Det är Annan 
är med vill det få tävla roligt orsak
      
    
6. Hur ofta tränar du i din förening? 
 
1 gång i veckan 2-3 gånger i veckan 4 gånger i veckan eller fler 
 
 
7. Är du med i flera idrottsgrenar? 
 
Ja - vilka då? Skriv på raden  …………………………………………… 
    

…………………………………………… 
 
Nej 
 
 
8a. Finns det någon annan idrottsgren du hellre skulle vilja vara med i? 
 
Ja - vilken då? Skriv på raden …………………………………………… 
 
Nej 
 
 
8b. Bara om du svarade Ja på fråga 8a. Varför kan du inte vara med i den idrotts-
gren som du hellre skulle vilja vara med i? 
 
Förälder vill inte Har inte tid  Kompisar inte med Annan or-
sak 
 
 
9. Är andra i din familj med i din förening? (ringa in flera alternativ om du vill) 
 
Ja, förälder  Ja, syskon  Nej 
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10. Ställer dina föräldrar upp för dig i ditt idrottande? (ringa in flera alternativ om 
du vill) 
 
Ja, förälder som Ja, förälder som Ja, förälder som  
tränare/ledare skjutsar/hämtar hejar och hjälper till 
 
Ja, på något annat   Nej 
sätt 
Vilket? (skriv på raderna nedan) 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

11. Brukar din förälder följa med och titta på när du tränar och spelar match i fot-
boll? 
 
Ja, alltid  Ja, ibland  Ja, sällan  Nej, aldrig 
 
 
12. När din förälder tittar på när du tränar och tävlar, vad tycker du om det? 
 
Jag tycker att  Det vore bättre om Det är varken bra eller
  
det är bra  de inte var där dåligt att de är där 
 
 
13. Händer det någon gång att det känns jobbigt eller svårt att din förälder är med 
och tittar på dig under träning eller tävling? 
 
Ja, ofta  Ja, ibland  Ja, sällan  Nej, aldrig 
 
 
14. Upplever du press från dina föräldrar inom din idrott (fotboll)? 
 
Ja, ofta  Ja, ibland  Nej, aldrig  
 
 
 
15. Om du skulle förklara vad ”föräldrapress” är, vad skulle du säga då? 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
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16a. Har du känt dig för hårt pressad av dina föräldrar? 
 
Ja Nej 
 
 
16b. Bara om du svarade Ja i 16a. Kan du ge exempel på när du känt dig för hårt 
pressad av dina föräldrar? 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
17a. Har du sett andra som blivit för hårt pressade av sina föräldrar? 

Ja Nej 
 
 
17b. Bara om du svarade Ja i 17a. Har du några exempel på hur du har sett att 
andra har blivit pressade av sina föräldrar? 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
18 a. Känner du att du får stöd av dina föräldrar i ditt idrottande (fotboll)? 
 
Ja Nej 
 
18b. Bara om du svarade Ja i 18a På vilket sätt känner du att du får stöd av dina 
föräldrar?  
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 

Stort tack för din medverkan! 
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Bilaga 2. Missivbrev  

 

Hej! 

 

Jag heter Henrik Eskilsson och skriver just nu en uppsats inom idrottsvetenskap vid Linné-

universitetet i Växjö. Jag har valt att skriva om ungdomar och hur de upplever sitt idrottande. 

För att få svar från ungdomar kommer jag att göra en enkätundersökning inom Oskarshamn 

AIK’s ungdomsgrupp där ert barn/ungdom verkar.  

 

Jag vill undersöka hur ungdomarna upplever sitt idrottande utifrån motivation etc. Min för-

hoppning med denna studie är att jag, som både yrkesverksam lärare och idrottsledare, ska 

kunna tillmötesgå såväl elever som andra ungdomar i sitt idrottande och att upplevelsen av 

detta ska genomsyras av en positiv anda. 

 

För att få ett så bra underlag som möjligt till min studie är ert barns deltagande betydelsefullt.  

Enkäten är frivillig och helt anonym. 

Om ni inte vill att ert barn ska delta i undersökningen - hör av er till mig via mail senast fre-

dag 23/3. 

 

Har ni andra frågor kan ni också höra av er till mig via mail eller telefon: 

He222ct@student.lnu.se 

0730-21 31 73 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Henrik Eskilsson 

 
 


