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Förord 
 

Det har varit både roligt och intressant men även mycket lärorikt att genomföra denna 

studie. Vi skulle vilja tacka vår handledare Per Göran Fahlström som mer än vad man 

kan begära har tagit sig tid för oss och alltid varit tillgänglig och gett oss stöd och 

feedback men dessutom kört material över halva Småland åt oss. Vi vill också tacka 

övriga deltagare i forskargruppen bakom denna studie, Susanne Linnér och Anna 

Hafsteinsson Östenberg, tack för ert stöd! Ett stort tack till er alla för att ni accepterat 

de olika förutsättningar författarna haft inför studien. Utan er flexibilitet och 

lösningsorienterade inställning hade vi inte kunnat genomföra studien. Det har varit 

mycket roligt att få vara med i starten av vad vi hoppas och tror kommer bli ett 

mycket intressant forskningsprojekt i framtiden. Vi vill också tacka alla föräldrar som 

ställt upp i undersökningen, utan er hade arbetet inte varit möjligt.  Ett stort tack riktas 

också till Calle Andersson och Johanna Karlsson på Smålands fotbollförbund som 

bidragit med bra infallsvinklar och material för att kunna genomföra studien. Ett stort 

tack för gott samarbete riktas även till våra kurskamrater Karolina Sannefjord och 

Rebecca Franzén. 

     

Växjö, den 10 maj 2013 
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Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att kartlägga föräldrarna till de barn som 2012 blev uttagna till 

Västervikslägret i fotboll, det första steget i svensk fotbolls nationella 

selektionssystem. Vi ville undersöka föräldrarnas utbildnings- och idrottskulturella 

kapital som grundar sig i habitusbegreppet (Bourdieu, 1984), hur föräldrarnas 

engagemang i sina barns idrottande ser ut, samt diskutera vilken roll föräldrarna kan 

ha för barnens idrottsutveckling. Många idrottare uppger att föräldrarna har haft en 

väldigt stor betydelse för deras idrottande (Peterson, 2011). Däremot saknas 

kunskapen om vad det i praktiken är föräldrarna gör och vilka de är. Studien är byggd 

på en surveyundersökning där kvantitativ data har samlats in genom en 

enkätundersökning och urvalsgruppen var föräldrar till de ungdomar som 2012 deltog 

på Västervikslägret i fotboll, det första steget i uttagningsprocessen till ett första 

ungdomslandslag. Vi har analyserat resultaten utifrån ett habitusperspektiv som till 

stor del är styrande över de val, inställningar och möjligheter människor har inom 

olika fält. Resultaten visade tendenser på att personer med högt utbildningskapital i 

större utsträckning än i samhället i stort är representerade inom idrotten samt att en 

stor andel föräldrar har utövat idrott på nationell nivå. Föräldrarna är i stor 

utsträckning även engagerade och involverade i sina barns idrottande. 

 

Nyckelord: habitus, idrottskulturellt kapital, utbildningskapital, föräldraengagemang, 

fotboll. 
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1 Inledning och bakgrund 

I det här avsnittet ges en introduktion i ämnet som studien berör. Under bakgrund 

beskrivs relevant forskning för att få en grundläggande förståelse för föräldrars 

betydelse för barn och deras utveckling inom idrott. 

1.1 Inledning 

Utgångspunkten för uppsatsen är den ständigt pågående diskussionen om 

talangutveckling, talangidentifiering och selektionssystem som äger rum inom 

idrotten. Det som ofta fokuseras är hur mycket man ska träna, vad man ska titta efter 

för att finna talanger (Fahlström, 2011) samt betydelsen av en god 

talangutvecklingsmiljö (Henriksen, Roessler & Stambulova 2010). Att ledarna och 

föräldrarna har en viktig roll vad gäller ungdomars inställning till idrotten är också det 

väl känt (Peterson, 2011, Engström 2010). Däremot så saknas det forskning om på 

vilket sätt föräldrarna har haft betydelse och vad som utmärker föräldrarna till de barn 

och ungdomar som inom olika områden betraktats som framgångsrika inom idrotten i 

det avseende att de avancerat genom olika selektionssystem. Barns idrottande är ofta 

en angelägenhet för hela familjen med tanke på den tid och engagemang man lägger 

på deras idrottande (Augustsson, 2011). Av denna anledning är det intressant att 

försöka beskriva vad som är utmärkande hos föräldrarna till ”talangfulla” barn, hur 

deras relation till barnens idrottande ser ut samt diskutera om ungdomarnas val av 

idrott redan är socialt förbestämt och kan kopplas till deras habitus.  

 

Är det en slump att fem spelare i den svenska VM-truppen i ishockey 2011 och flera 

spelare i elitserien har pappor som tidigare varit framgångsrika ishockeyspelare?1 

Eller går det finna en förklaring till det faktum att så pass många spelare i den yttersta 

                                                
1 http://www.svd.se/sport/de-foljer-i-sina-faders-skridskospar_6143507.svd, 
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=2688&grupp=12254&artikel=
4703562  
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eliten lyckas gå i sina fäders fotspår och bli framgångsrika idrottsmän? Just 

ishockeyspelarna är bara ett exempel, det går även att hitta ytterligare exempel på 

framgångsrika idrottsutövare inom andra idrotter som gått i sina föräldrars fotspår. I 

den här studien kommer vi beskriva att det kan finnas en förklaring till dessa mönster. 

 

Denna studie innefattar samtliga föräldrar till de fotbollsspelande pojkar och flickor 

födda 1998 som under 2012 deltog i Västervikslägret, ett första läger som för 

Smålands FF fungerar som grund för vidare uttagningar till elitlägret i Halmstad 

vilket i sin tur leder till ett första ungdomslandslag.  

 

Studien genomförs i samarbete med ett forskarnätverk från Umeå universitet och 

Linnéuniversitetet med stöd av Centrum för idrottsforskning och är en första delstudie 

som kommer att följas upp ett år senare i samband med nästa uttagningsläger, 

Halmstadlägret. Den här studien har inte påverkats eller styrts av forskarnätverket i 

större utsträckning än att vi gemensamt utformat den enkät som användes. Studiens 

syfte och frågeställningar är utformade av författarna utan påverkan från några andra 

instanser eller personer.  

1.2 Bakgrund 

Trenden inom dagens idrott är i mångt och mycket en professionalisering och 

kommersialisering av all verksamhet i ett allt tuffare ekonomiskt klimat (Peterson, 

2004). Därav är arbetet med att identifiera talanger och arbeta med talangutveckling 

en viktig del av idrotten för elitföreningar för att kunna ”produktutveckla” och skapa 

en stark egen verksamhet som kan skörda både sportslig och ekonomisk framgång. 

Nedan beskrivs begreppen talang, talangidentifikation och talangutveckling närmare. 
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1.2.1 Definition av begreppet talang ur ett individperspektiv 

Talang är en medfödd kapacitet, som ger en individ möjlighet att visa 

exceptionellt hög prestationsnivå inom ett område, som kräver speciella 

färdigheter och intensiv träning (Hansen Eiberg S, Team Danmark, 2006). 

 

Det klargörs också två viktiga omständigheter kring denna definition. Dessa är att 

målinriktad träning och andra former för att skaffa sig expertkunskap inom ett område 

är en helt nödvändig förutsättning, vilket alltså innebär att man inte genom enbart 

medfödda egenskaper kan bli en internationell toppidrottare. Att enligt definitionen är 

talang medfött men det är viktigt att förstå att den medfödda talangen kan bestå av 

olika typer av egenskaper som kan påverka prestationen både direkt och indirekt. 

Exempel på dessa egenskaper är kognitiva förmågor, motivation, personlighetsdrag, 

fysisk storlek, fysisk träningsbarhet och muskelfibertyper (Hansen Eiberg S, Team 

Danmark, 2006). 

Utifrån definitionen är det svårt att avgöra om arv eller miljö har störst betydelse för 

en individs utveckling men vad som står klart är att man inte kan särskilja dessa 

komponenter. Detta vilket får stöd inom genetisk forskning (Hansen Eiberg S, Team 

Danmark, 2006). Det finns fem olika faktorer som bör tas hänsyn till och dessa är: 

antropometriska faktorer, fysiologiska faktorer, motoriska faktorer, psykologiska 

faktorer och sociologiska faktorer. Man anser att det är nödvändigt med så kallade 

multidimensionella modeller och multiplikativa modeller som belyser vikten av att 

samtliga olika egenskaper ska finnas hos idrottsutövaren för att denna skall ha 

möjlighet att prestera resultat på internationell toppnivå (Hansen Eiberg S, Team 

Danmark, 2006). En viktig aspekt i dessa modeller är också att sammansättningen av 

dessa olika egenskaper hos individen kan se väldigt olika ut. Detta gör att talanger 

med mycket skiftande kvalitéer ändå kan nå samma nivå inom samma idrottsgren. Ett 

exempel som ges är tennisspelarna Björn Borg och John McEnroe som hade mycket 

skiftande spelstilar men båda var mycket framgångsrika (Hansen Eiberg S, Team 

Danmark, 2006). 
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1.2.2 Talangidentifikation 

I artikeln ”Talent development: A guide for sport ” (Martindale, R et al, 2005) 

beskrivs hur man tidigare inom talangutveckling och talangidentifikation har 

fokuserat på de individer som tidigt utmärkt sig inom en idrott. Detta i tron att de som 

är bäst i unga år även kommer vara det i vuxen ålder, vilket dessvärre skapat mindre 

fokus på att verkligen utveckla och fostra fram talanger. Detta står i motsats till att det 

endast i vissa undantagsfall går att förutsäga om en utövare före 12 års ålder senare 

kan utvecklas till en idrottsstjärna. Liknande typer av problematik inom 

talangidentifikation är det faktum att tidig fysisk mognad ofta leder till goda 

idrottsliga resultat kortsiktigt, men inte alls behöver betyda framgång långsiktigt 

(Martindale, R et al, 2005). Dessvärre misstas ofta dessa tidiga resultatframgångar 

som ett tecken på talang för aktiviteten (Vaeyens R et al., 2008). En modell som 

försöker beskriva det relativa sambandet mellan vad som är medfött och vad som är 

en förvärvad förmåga är ”The Differentiated Model of Giftedness and Talent”, 

DMGT-modellen (Gagne, 1993) som innehåller sex olika komponenter där alla är 

uppmärksammade determinanter av talang (se fig.1). Dessa skapar genom en 

dynamisk process en talang. DMGT-modellen innehåller fyra breda områden som kan 

klassas som naturliga eller medfödda egenskaper. Dessa är: intellekt, kreativitet, 

social kompetens och sensormotorisk förmåga. Dessa förädlas sedan genom en 

utvecklingsprocess av formellt- och informellt lärande samt träning för att sedan 

utgöra individens systematiskt utvecklade färdigheter. Denna utvecklingsprocess 

påverkas, både positivt och negativt, av tre olika faktorer: chans, omgivning och 

intrapersonella faktorer. Omgivningen innebär t.ex. miljön man verkar i och personer 

runtikring individen. Just området kring miljön och föräldrarnas roll i denna är 

fortfarande relativt outforskat och man vet förhållandevis lite om vilka mekanismer 

och processer som verkar.  Peterson (2011) studerade bland annat fotbollsungdomar 

som i unga år ställs utanför olika talanggrupper men som ändå fortsatt och vid 25 års 

ålder spelar svensk elitfotboll. De beskriver bland annat om hur föräldrarna varit 

mycket betydelsefulla och i många delar varit den avgörande orsaken till att de 

fortsatt och fått en framgångsrik idrottskarriär. Det framgår dock inte på vilket sätt de 
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varit framgångsrika eller vad som varit utmärkande för de föräldrar eller föräldraskap 

som ungdomarna mött (Peterson, 2011). DMGT-Modellen belyser på ett bra sätt 

komplexiteten i att identifiera en talang samt hur många olika faktorer, exempelvis 

miljö och föräldrar, som faktiskt påverkar hur en individs utveckling ser ut. (Vayens 

et.al. 2008) 

 
Fig.1. The Differentiated Model of Giftedness and Talent (av Van Rossum & Gagné) 

I “Talent Identification and Development Programmes in Sport - Current Models and 

Future Directions” av Vayens et.al. 2008.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Detta kapitel redogör för studiens syfte och frågeställningar. 

2.1 Syfte  

Syftet med studien är att kartlägga föräldrarna till de barn som 2012 blev uttagna till 

Västervikslägret i fotboll, det första steget i svensk fotbolls nationella 

selektionssystem. Vi vill undersöka föräldrarnas utbildnings- och idrottskulturella 

kapital som grundar sig i habitusbegreppet (Bourdieu, 1984), hur föräldrarnas 

engagemang i sina barns idrottande ser ut, om det finns några samband mellan 

föräldrarna samt diskutera vilken betydelse föräldrarna kan ha för barnens 

idrottsutveckling. 

2.2 Frågeställningar 

I studien avser vi svara på följande frågeställningar: 

 

• Hur ser föräldrarnas utbildnings- och idrottskulturella kapital ut? 

• Hur ser föräldrarnas engagemang i sina barns idrottande ut? 

• Kan man se några samband mellan föräldrarna och deras idrottskulturella 

kapital, utbildningskapital samt engagemang i barnens idrottande? 
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3 Begreppsdefinitioner 

I det här kapitlet förklaras olika begrepp och vilken innebörd och betydelse de har i 

den här studien. 

3.1 Talang 

Begreppet talang är komplext och en generell förklaring återges under bakgrund. Det 

som vi hänvisar till när vi talar om begreppet talang eller att någon är talangfull är 

dokumentet Småländsk spelidé - den småländske spelaren (2012), framtaget av 

Smålands fotbollförbund där de listar de egenskaper som de anser vara mest 

avgörande för att en spelare ska ha potentialen att utvecklas till en elitspelare. 

Egenskaperna är listade i fyra huvudkategorier vilka är karaktär, 

spelförståelse/speluppfattning, teknik och fysik. Det är utifrån detta styrdokument 

spelare har valts ut till Västervikslägret och när vi pratar om någon som är talangfull 

så är det utifrån hur Smålands Fotbollförbund definierar en talang. 

3.2 Roll 

Vid användande av begreppet föräldrarnas roll avser vi vilken betydelse föräldrarna 

har eller kan ha för sina barn genom sitt engagemang i barnens idrottande. Vad vi 

avser när vi pratar enbart om roll är på vilket sätt man engagerar sig i sitt barns idrott, 

typ och mängd av engagemang i den operativa verksamheten. Men även hur man som 

förälder genom olika funktioner så som samtal, uppmuntran och stöttning är delaktig i 

och kan vara en faktor i barnens idrottsliga utveckling. Men även betydelsen av 

föräldrarnas habitus som till stor del är styrande och påverkar allt det som ingår i 

rollbegreppet. 
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4 Tidigare forskning 

I det här kapitlet redogörs för tidigare forskning inom vad vi anser vara relevanta 

områden för studien. Utgångspunkten är föräldrarnas roll i en talangutvecklingsmiljö 

men beskriver vidare studier gjorda på föräldraengagemang och betydelsen av 

sådant. Avsnittet presenterar också tidigare forskning inom idrottskulturellt kapital 

och utbildningskapital som är viktiga bakomliggande faktorer för barns val av idrott 

samt deras möjlighet att idrotta. 

4.1 Talangutvecklingsmiljöer 

Att arbeta med talangutveckling och identifiera talanger är alltså en relativt komplex 

fråga. Dock har olika studier och forskning visat på vikten av att skapa goda miljöer 

där talanger kan fostras och optimera sina egenskaper.  

 

Vilken typ av miljö en individ vistas i har stor påverkan på denne. Forskning inom 

positiva talangutvecklingsmiljöer har hittat vissa faktorer som ses som nycklar för att 

skapa en god utvecklingsmiljö (Henriksen, K et. al., 2010):  

 

• En relativt stabil miljö med god sammanhållning. 

• En miljö riktad mot idrott men med gott stöd för utbildning samt involvering i 

coachande av yngre förmågor inom verksamheten. 

• Viss hierarkisk ordning men en öppen och delande miljö vad gäller både 

sport- och ickesport relaterad kommunikation. 

• En miljö som främjar självständighet, social utveckling och eget 

kunskapssökande genom begränsad föräldrainvolvering. Detta för att 

individerna själva ska söka den kunskap som krävs för att utvecklas. 

• En organisationskultur som trycker på samtliga ovanstående punkter och 

främjar långsiktig utveckling snarare än snabba framgångar. 
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Vad man kan utläsa av ovanstående punkter är att det är inte enbart de organisationer 

eller föreningar där man utövar sin idrott som är avgörande för att skapa en god 

utvecklingsmiljö i syfte att utvecklas som idrottare. För att kunna utvecklas så 

optimalt som möjligt är även miljön utanför den idrottsliga arenan av väldigt stor 

betydelse. Här spelar alltså föräldrarna och deras engagemang en viktig roll då de 

flesta barn och ungdomar spenderar den mesta tiden utanför skolan och idrotten 

tillsammans med sin familj. 

4.2 Föräldraengagemang 

Föräldrar utgör en viktig grupp kring talanger och har en given roll i en 

talangutvecklingsmiljö. Deras engagemang (eller avsaknad av) är ett ofta diskuterat 

ämne men hur ser det engagemanget egentligen ut i verkligheten och hur påverkar det 

faktiskt barnen? 

 

Forskning om föräldrars engagemang i idrotten och dennas betydelse är relativt 

eftersatt. Wagnsson och Patriksson (2008) har dock genomfört en studie med syfte att 

försöka kartlägga föräldrars engagemang i sina barns idrottsföreningar. Med hjälp av 

en modell inspirerad av Vogel et.al. (2003) och Kenyon (1969) försöker man påvisa 

föräldraengagemangets mångfacetterade natur, där olika dimensioner tillsammans 

utgör ett mått på föräldrarnas engagemang. Föräldrarnas engagemang ses som ett 

kontinuum där ”inget engagemang” och ”mycket högt engagemang” utgör 

ändpunkterna. Modellen visar på olika dimensioner av föräldraengagemanget och hur 

de tillsammans påverkar graden av det totala föräldraengagemanget. Dimensionerna 

var indirekt engagemang, direkt engagemang, medlemskap, primärt engagemang, 

förtroendeuppdrag, intresse och omfattning. Slutsatsen visar på att engagemanget 

skiftar stort mellan de olika dimensionerna. I studien klargörs att generellt sett är 

oavsett analys av varje enskild dimension eller jämförelse av de olika dimensionerna 

är föräldrarnas engagemang medel högt till mycket högt och författarna anser att ett 

stort föräldraengagemang får anses som positivt ur ett samhällsperspektiv då det 

indirekt sett kan sägas utgöra en grund för demokrati. 
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En internationell studie gjord på unga tennisspelare i 13 års ålder och deras föräldrar 

(Hoyle et.al., 1997) har undersökt hur barn uppfattar föräldraengagemang och 

föräldrapress. Det beskrivs hur föräldrar ofta tar rollen som coach eller motivator och 

mer ofta än sällan står för stöd både ekonomiskt, emotionellt och fysiskt stöd för sina 

barn. Tennisspelare valdes för undersökningen eftersom de utövar en individuell 

idrott och deras upplevelse av resultat endast grundar sig på deras egen insats och inte 

i vilken grad de bidrar till en grupp som i lagidrott. Tennis är vidare också en sport 

där föräldrar ges stor möjlighet att aktivt ta del i sitt/sina barns idrott. Resultaten visar 

att föräldrarnas engagemang ansågs vara en starkt bidragande faktor till hur roligt 

man upplever det att spela tennis, hur väl man utvecklas och hur man uppfattar sin 

prestation. Även om det inte generellt kunde styrkas att barnen i undersökningen 

upplevde föräldrapress som något som påverkade deras deltagande eller prestation, 

fanns det flera barn i undersökningen som uppgav att de upplevde föräldrapress 

(Hoyle et.al., 1997). 

 

Övriga studier i ämnet är bl.a. Coté (1999). I denna studie var syftet att undersöka 

mönster och processer i familjer med barn som ansågs talangfulla i idrott. Tre familjer 

med barn som utövade rodd, samt en familj med barn som utövade tennis ingick i 

studien där 15 st. kvalitativa intervjuer genomfördes. Studien fann tre olika stadier för 

barnens idrottande och den process familjerna gick igenom: prövandeåren (6-13 år), 

specialiseringsåren (13-15 år) och investeringsåren (15- år). Under prövandeåren 

testade barnen flera idrotter och föräldrarnas roll var att skapa möjligheter för barnen 

att komma i kontakt med, och kunna prova på, olika idrotter. Flera föräldrar angav 

också att de fann en fallenhet för vissa aktiviteter hos sina barn under denna period. 

Under specialiseringsåren valde oftast barnen att fokusera på en eller två idrotter. 

Föräldrarnas intresse för sina barns idrott ökade och de tog en roll där de försökte 

betona vikten av att prestera både i skola och i sin idrott. Föräldrarna gjorde också 

under detta stadiet större uppoffringar ekonomiskt och tidsmässigt gentemot sitt barns 

idrottande. Under investeringsåren riktades fokus på att bli så bra som möjligt i en 

idrott. Föräldrarnas intresse för idrotten ökade än mer och de fick mer en stöttande 
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roll där de hjälpte till att hantera motgångar och andra faktorer som kunde påverka 

barnens träning negativt (Coté, 1999). 

 

Studien visar mer i detalj hur föräldrars engagemang kan se ut i och omkring ett barn i 

en idrotts och - talangutvecklingsmiljö. 

4.3 Föräldraengagemangets inverkan på barnens idrottande 

Augustsson (2007) har genomfört en studie där han undersökt unga idrottares 

upplevelser av föräldrapress. Föräldrar kan sätta press på sina barn omedvetet när man 

egentligen bara försöker vara en bra sport-förälder. Tidigare undersökningar pekar på 

att unga idrottare upplever en press från sina föräldrar när det är en obalans mellan 

hur mycket man upplever att föräldrarna engagerar sig och hur mycket man önskar att 

de engagerar sig i ens idrottande. Augustssons artikel tar upp ämnet föräldrapress och 

innebörden av det och vilka konsekvenser det kan få. Generellt sett är de flesta barn 

och ungdomar nöjda med sina föräldrars grad av inblandning men det finns även de 

som upplever en diskrepans mellan hur de upplever att föräldrarna är och vad de 

egentligen hade önskat. Augustsson delar in ungdomarna i tre olika kategorier eller 

nivåer av upplevd föräldrapress vilken han kallar föräldrapresskalan (FPS) och 

resultatet från hans studie visar att 81 % av är ganska nöjda eller tillfreds med 

föräldrarnas engagemang medan 19 % upplever hög föräldrapress. Han tar upp några 

exempel på vad hög upplevd föräldrapress kan innebära för ungdomarna i studien. 

Exempelvis kan det vara när pappa lägger stor vikt vid att vinna eller när föräldrarna 

skriker att man ska prestera bättre än vad man gör. Om föräldrar sätter för stor press, 

för höga krav och förväntningar på sina barn kan det leda till en bristande självkänsla 

hos barnen vilket i sin tur kan innebära en lägre grad av kompetens inom det som han 

kallar prestationsområden vilka under uppväxten kan vara skolan och idrotten. Vad 

gäller fotboll så visar resultatet av studien att fotbollspelande ungdomar ligger under 

medelvärdet vad gäller upplevd föräldrapress medan golf, simning, ridsport och tennis 

ligger över medelvärdet (Augustsson, 2007). 
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Föräldrars engagemang kan alltså innebära både en positiv och negativ effekt på barns 

idrottande. Men flera tidigare studier visar på att idrottsföräldrar i hög grad engagerar 

sig i barnens idrott genom allt från att stötta rent ekonomiskt, att vara coachande och 

att fungera som ett emotionellt och fysiskt stöd. Däremot framgår inte vad det i 

praktiken är föräldrarna gör som bidrar till att de uppfattas som coachande samt 

emotionellt och fysiskt stöttande. Vad finns det för egenskaper hos föräldrar som kan 

anses ha en positiv inverkan på barns idrottande? Några av dessa beskrivs nu 

fortsättningsvis. 

4.4 Idrottskulturellt kapital  

Lund och Olofsson (2009) har genomfört en studie där syftet var att undersöka och 

analysera vilka sociala faktorer som hade betydelse för elevers val och möjlighet till 

att gå på olika typer av idrottsprofilerad utbildning. En variabel som de valde att 

analysera var idrottskulturellt kapital som bestämdes av fem olika indikatorer som 

poängsattes där det sammanlagda värdet avgjorde om man hade ett svagt-, mellan- 

eller starkt idrottskulturellt kapital. 

 

I studien undersöktes vilka elever som sökte vilken typ av idrottsgymnasier. Dessa 

vilka idag finns på tre olika nivåer eller varianter av. De är följande: 

riksidrottsgymnasier (RIG) vilka riktar sig mot nationell elit, regionala 

idrottsgymnasier (REG) som riktar sig mot en regional elit samt lokala 

idrottsgymnasier (LOG) som riktar sig mot samtliga idrottsintresserade ungdomar. 

Den största andelen elever (56 %) i undersökningen hade ett mellanidrottskulturellt 

kapital men resultatet visar även att de ungdomar som väljer RIG generellt har ett 

högre idrottskulturellt kapital än de som väljer REG eller LOG. Detta är inget som 

direkt förvånar utan faller sig naturligt. De som idrottar mest, har representerat 

landslag och har höga målsättningar är även de som vid val av gymnasieutbildning 

har de högsta ambitionerna med sitt idrottande. Studien visar även att det finns ett 

samband mellan val av idrottsprofilerad utbildning och föräldrarnas utbildningsnivå 
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då en majoritet av de som väljer att gå på ett idrottsgymnasium har välutbildade 

föräldrar (minst en förälder med högskoleutbildning).  

 

Många faktorer som är avgörande för vilka val ungdomar gör påstås till stor del vara 

frukten av en socialiseringsprocess där idrottsligtkapital spelar en roll. Men 

betydelsen av föräldrarnas idrottskulturella kapital för barnen är ännu ett område som 

är relativt outforskat och om föräldrarnas idrottsliga framgångar har betydelse eller 

inte för barnens inställning till eller prestation inom idrotten går därför inte att säga. 

4.5 Utbildningskapital 

Utbildningsnivå hos föräldrarna nämns som en faktor för barns intresse och 

engagemang i idrott. Här beskrivs därför vad som utgör ett så kallat 

utbildningskapital. 

 

Det är sedan tidigare kartlagt att föräldrars utbildningsnivå samverkar med barns val 

av utbildning och idrottsvanor (Lund & Olofsson, 2009). Utbildningskapital utgörs av 

föräldrarnas (till elevernas) -utbildningsnivå. Ett lågt utbildningskapital innebär att 

föräldrarna har endast grundskoleutbildning eller att endast en av föräldrarna har 

gymnasieutbildning. Mellanutbildad anses man vara om båda föräldrarna har 

gymnasieutbildning eller folkhögskoleutbildning. Hög utbildningsnivå anses vara om 

minst en förälder har högskoleutbildning (Trondman, 2005). 

 

Lund och Olofssons studie visar att 57 % av eleverna vid de idrottsgymnasier som 

ingick i undersökningen hade ett högt utbildningskapital vilket stärker bilden av att 

ungdomar till välutbildade föräldrar dominerar tävlingsidrotten. Än tydligare blir det 

om man tittar på utbildningskapitalet hos de elever som gick på något 

riksidrottsgymnasium (RIG) vilka riktar sig mot en nationell elit, här var andelen med 

högt utbildningskapital ännu högre. 
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Det finns alltså tendenser som visar att utbildningsnivå är en faktor som har betydelse 

för hur man förhåller sig till sin idrott och även att det kan ha betydelse för 

möjligheterna att bli framgångsrik inom idrotten.  

4.6 Betydelsen av socialt- och idrottskulturellt kapital 

På uppmaning av Riksidrottsförbundet genomförde Franzen och Peterson (2004) en 

studie för att belysa problematiken med att ungdomar slutar i organiserade 

idrottsverksamheter. Studien är genomförd under tre år bland fotbollsspelande 

ungdomar mellan 13-15 år gamla. Studien har god täckning inom fotbollen då den rör 

ungdomar från ett stort geografiskt område i Sverige och på alla nivåer, från spelare i 

allsvenska föreningar ner till division 6. Franzen och Peterson (2004) klargör att en 

sådan här studie är komplicerad att genomföra då det är många faktorer som har 

betydelse. Till att börja med gör de en uppdelning mellan interna och externa faktorer. 

I detta sammanhang är inre faktorer sådana som genereras ur den idrottsliga 

verksamheten medan externa faktorer syftar till saker utanför den idrottsliga 

verksamheten som påverkar att man slutar med sin idrott. Franzen och Peterson 

(2004) sorterar in och grupperar faktorer i tre kluster. Dessa är sådana som kan 

kopplas samman med själva idrottsverksamheten eller till det omgivande 

sammanhanget och faktorer som handlar om ungdomars utveckling såsom 

psykosociala och fysiska faktorer. 

 

Franzen och Peterson (2004) drar utifrån undersökningen vissa slutsatser om vilka 

faktorer som påverkar och om dessa visar något samband med om en individ slutar att 

spela fotboll. Här följer vissa resultat som framkommit i undersökningen. Ett första 

nollsamband är att föreningens plats i seriesystemet inte har betydelse för hur många 

spelare som slutar. Man skulle kunna anta att fler ungdomar slutar i de mer 

elitinriktade föreningarna som ligger högt upp i seriesystemet men några sådana 

samband visas inte i studien. Det finns inte heller några stora påtagliga geografiska 

skillnader i den meningen att fler slutar i föreningar i storstäder jämfört med andra 

eller vice versa. Det finns dock ett undantag. Under det andra året som studerades så 
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var de som spelade i en förening utanför en storstad mer benägna att sluta spela 

fotboll än de som spelade för en förening i en storstad. Etnicitet och ålder är inte 

heller några variabler som har någon påtaglig effekt på vilka som slutar under något 

av de tre åren. Det kan alltså inte konstateras att det sker någon diskriminering av 

icke-svenska (de som har en eller två föräldrar som är födda utomlands) spelare i den 

utsträckningen att man slutar i verksamheten. Vad gäller ålder så visar studien inga 

påtagliga effekter att ungdomar som är födda senare på året i större utsträckning slutar 

spela. Samtidigt skriver författarna att de vet att detta har en effekt vad gäller 

uttagningar till distrikts- och landslag men har alltså ingen påverkan som de kallar det 

”neråt” i systemet. Vad gäller kön kan man konstatera en tydlig effekt. Det gäller att 

pojkar vid 14 års ålder har en större benägenhet att sluta jämfört med flickor. (Franzen 

& Peterson, 2004). 

 

De visar också resultat som handlar om vad de kallar förvärvat sportkapital och 

erkännande för sina prestationer. Här kan man se tydliga effekter under de första två 

åren, dock inte under det tredje. Under det första året kommer det igång med zonläger 

och man kan se att de som blir uttagna stannar kvar inom verksamheten medan de 

som slutar finns i den gruppen som inte blir uttagna. Betydelsen av socialt kapital i 

form av att man har skolkamrater och kompisar i verksamheten visar sig ha betydelse 

för det första och sista året. För det andra året saknas data. Saknas detta sociala kapital 

så ökar sannolikheten att man slutar (Franzen & Peterson, 2004). 

 

För att sammanfatta kan man säga att omgivande faktorer så som bostadsort och nivån 

på den klubb man tillhör inte har någon större betydelse för om man slutar eller 

fortsätter spela fotboll. Inte heller etnicitet eller kön kan konstateras ha någon 

betydelse. Däremot visar sig faktorer som socialt kapital och avsaknad av eller 

erkännande av fotbollskapital ha betydelse för om man fortsätter eller slutar spela 

fotboll i dessa åldrar (Franzen & Peterson, 2004). 
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5 Teoretisk referensram 

I det här kapitlet redogörs för den teoretiska referensram som har styrt och påverkat 

hela studiens genomförande. Från utformning av enkät till analysen av den insamlade 

empirin. 

5.1 Habitus 

Den här studien har sin utgångspunkt i begreppet habitus som är en central del i den 

franske sociologen Pierre Bourdieus sätt att tänka.  

 

The schemes of the habitus, the primary forms of classification, owe 

their specific efficacy to the fact that they function below the level of 

consciousness and language, beyond the reach of introspective scrutiny 

or control by the will. (Bourdieu, s. 465, 1984). 

 

Habitus kan förstås som de ärvda, inlärda och erfarenhetsbaserade faktorer som styr 

hur man förhåller sig till sin omgivning och olika situationer. Vad man uppfattar som 

rätt respektive fel samt smaken för olika aktiviteter är något som enligt Bourdieu styrs 

av ens habitus och fungerar under det medvetna och utom räckhåll för viljan. Vad 

som definierar en persons habitus avgörs av en samling tillgångar som benämns 

kapital där exempelvis kulturellt-, socialt-, utbildnings- och ekonomiskt kapital är 

faktorer som är avgörande men kan ha olika värden beroende på sammanhang. 

Habitus formas till stor del av det nedärvda i kombination med den omvärld man 

vistas i och det utbud man har tillgång till. En avgörande period för formandet av 

habitus sker i barndomen då man är som mest mottaglig för intryck och här spelar 

många faktorer in men till väldigt stor del handlar det om föräldrarnas livsmiljö, 

status och position. Vad man bär med sig har stor betydelse för vilka typer av 

aktiviteter man intresserar sig för men även för hur man förhåller sig till dem 

(Bourdieu, 1984).  
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Inom alla olika fält skapas och utvecklas av människor under tid en viss kultur som 

blir dominerande inom fältet. Den skapas genom en kamp mellan människor med 

olika livsstilar och uppfattningar vilka kommer dominera fältet och bestämma de 

maktförhållanden som råder. De som vinner maktkampen blir de som får inta de 

dominerande positionerna och får störst inflytande över fältets inriktning och därmed 

har makten och kontrollen över vad som värdesätts inom fältet. Hur exempelvis 

idrottskulturen ser ut idag är alltså ett resultat av en process där vissa människors 

strävan och intressen har vunnit över andras. Denna kamp har ofta samband med 

klass- och gruppkonstellationer i samhället och de olika gruppernas smak och 

uppfattning av hur saker ska vara vilket leder till att vissa människor beroende 

strukturer har svårare eller lättare att ha inflytande och påverka olika typer av idrotter 

(Nilsson, 1993). 

 

Bourdieu (1984) menar att det finns en relation mellan idrott och social position där 

vissa aktiviteter inte uppfattas som möjliga för alla människor att vara en del av. Detta 

brukar uppfattas eller tillskrivas skillnaden i smak. 

 

Det är till stor del genom det här perspektivet som vi kommer att analysera de resultat 

som framkommer i kartläggningen. Området talangidentifikation/talangutveckling är 

ett område vilket ägnats mycket uppmärksamhet men väldigt sparsamt utifrån det 

perspektiv som vi använder oss av i den här studien. Därför blir det extra intressant att 

undersöka om det finns någon dominerande struktur och samband mellan de föräldrar 

vars barn är representerade på Västervikslägret och förhoppningsvis kommer vi att 

tillföra något inom området. 

5.2 Schematisk modell över föräldrars engagemang i barnets 
idrottsföreningar 

Ett försök till att beskriva föräldrars engagemang i sina barns idrottsföreningar och 

hur det ser ut är gjort i modellen i figur 2. (Wagnsson & Patriksson, 2005). Modellen 
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är byggd på relevanta dimensioner av begreppet föräldraengagemang utifrån Vogel 

et.al. (2003) och Kenyons (1969). Föräldrarnas engagemang ses som ett kontinuum 

där ”inget engagemang” och ”mycket högt engagemang” utgör ändpunkterna. Den 

visar på olika dimensioner av föräldraengagemanget och hur de tillsammans påverkar 

graden av det totala föräldraengagemanget i idrottsföreningarna. Dessa utesluter inte 

varandra och därför kan föräldrarna verka inom flera dimensioner samtidigt. Ett 

indirekt engagemang innebär att aktivt påverka föreningen exempelvis genom att 

delta på medlemsmöte, ge ekonomiska bidrag eller ge tränaren förslag på utveckling 

av träningen. Ett direkt engagemang innebär att vara aktivt involverad genom att 

skjutsa till och från träning/tävling eller sälja lotter men inte ha ambition att påverka 

föreningens verksamhet. Medlemskap innebär föräldrar som är aktiva eller passiva 

medlemmar i föreningen. Primärt engagemang är de föräldrar som själva utövar 

någon form av idrott i sitt barns förening, förtroendeuppdrag omfattar föräldrar med 

styrelseuppdrag. Intresse avser föräldrarnas intresse och vilja att påverka föreningens 

verksamhet och omfattning avser andelen engagerade föräldrar i samtliga av barnens 

idrottsföreningar. Begreppen tid, intensitet och frekvens förekommer tillsammans med 

omfattning i olika grad och har inneslutits eftersom samtliga andra dimensioner 

varierar i avseende på dessa. Vilket illustreras av de olika streckade cirklarna. 
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Fig.2 ”Schematisk modell över föräldrars engagemang i barnens idrottsföreningar” 

(Wagnsson & Patriksson, 2005). I Svensk idrottsforskning, nr 2 2005. 

5.3 Idrottskulturellt kapital 

Lund och Olofsson (2009) har tagit fram ett verktyg för att studera och försöka 

bestämma idrottskulturellt kapital. De indikatorer som används för att analysera 

idrottskulturellt kapital är följande: 

 
• Avgångsbetyg VG/MVG i idrott och hälsa (1p) . 

• Tävlat i tre eller fler idrotter (1p). 

• Medverkan i något ungdoms- eller juniorlandslag (1p). 

• 11 eller fler träningstimmar/vecka (1p). 

• Målsättning att bli internationell toppidrottare eller bland de bästa i Sverige i 

sin huvudidrott (1p). 

 

 

 

 



                                      

Coaching och Sport Management   Idrottsvetenskaplig examensarbete 2IV31E 

Magnusson & Rahm   2013-05-10 

 

 25 

För att analysera och jämföra det idrottskulturella kapitalet fick varje indikator värdet 

av 1 poäng. Uppfyller man 0-1 poäng anses man ha ett svagt idrottskapital, 2-3 poäng 

innebär ett mellanidrottskulturellt kapital och 4-5 poäng innebär ett starkt 

idrottskulturellt kapital. 
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6 Metod 

Det här kapitlet redogör för och motiverar de val och tillvägagångssätt som har 

använts i studien.  

6.1 Val av metod 

Inom forskningen pratar man om två olika typer av data, kvantitativ och kvalitativ. 

Vilken metod man väljer att använda avgörs av vad man har för mål med sin 

forskning. Vill man undersöka om olika variabler har ett samband och kunna dra 

slutsatser därefter så krävs det ett stort material som kan analyseras med hjälp av 

siffror. Då ska man använda sig av en kvantitativ metod. Är man däremot mer 

intresserad av människors känslor, uppfattningar eller bakomliggande faktorer så är 

det något som är svårt att analysera med hjälp av siffror och då lämpar sig en 

kvalitativ metod bättre. (Gratton & Jones, 2010). Beroende på vilken typ av metod 

man väljer så används i regel olika undersökningsinstrument. Vid kvalitativ metod 

används oftast intervjuer, observationer eller granskning av dokument. 

Datainsamlingen vid kvantitativ forskning sker oftast genom enkäter med slutna 

frågor eller strukturerade intervjuer (Bryman, 2011). Med tanke på hur vår 

urvalsgrupp såg ut valde vi att använda oss av enkäter framför strukturerade intervjuer 

då det kräver betydligt mycket mindre tid. I vår studie hade vi för avsikt att undersöka 

exempelvis vilken idrottsbakgrund föräldrarna hade och hur de var involverade i sina 

barns idrottande för att försöka urskilja samband och förhoppningsvis kunna 

generalisera resultaten utanför den specifika grupp föräldrar som vi använde oss av i 

studien. Varför de agerade som de gjorde och hur de upplevde sina barns idrottande 

var inte intressant inom ramen för den här studien och därför lämpade det sig bättre 

att samla in kvantitativ data. 

 

Den typ av undersökning som vi har genomfört brukar benämnas surveyundersökning 

vilket i huvudsak handlar om att samla in kvantitativ data med hjälp av enkäter eller 
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strukturerade intervjuer som berör flera variabler i syfte att hitta olika samband 

mellan dem. 

6.2 Kvantitativ metod 

Det är de olika begreppen som är teorins byggstenar och ger förklaring till dess 

innebörd. Vissa begrepp är väldigt lätta att mäta, så som temperatur eller längd men 

det finns även de som är mer komplicerade, så som idrottskulturellt kapital. För att 

kunna mäta dessa lite mer komplicerade begrepp måste man använda sig av olika 

indikatorer som kan stå för begreppet, ett indirekt mått på begreppet. När vi 

utformade vårt undersökningsunderlag var det därför viktigt att vi var säkra på och 

noggranna med att indikatorn verkligen var ett mått på det aktuella begreppet. För att 

vara säkra på att just så var fallet använde vi oss av fler än en indikator för varje 

begrepp för att försäkra oss om att en indikator inte klassificerade på ett felaktigt sätt. 

Detta är extra viktigt då man inte genomför intervjuer eller träffar respondenten öga 

mot öga och kan stötta och hjälpa till för att undvika missförstånd eller feltolkningar 

(Bryman, 2011). 

 

Det finns fyra viktiga drag i en kvantitativ undersökning: (Bryman, 2011). 

 

• Mätning: Viktigaste angelägenheten är att kunna mäta skillnader och ange 

mer exakta beräkningar av vilka samband som finns mellan olika begrepp. 

 

• Kausalitet: Handlar om att förstå saker genom att titta på orsakssamband. 

Vad påverkar att något ser ut som det gör? Vilka samband finns det mellan 

olika händelser eller variabler? I studien har därför olika variabler ställts mot 

varandra för att försöka skapa en bild av vilka egenskaper eller faktorer som är 

gemensamma och överensstämmer bland respondenterna. 

 

• Generalisering: En önskan om att kunna hävda att resultaten från 

undersökningen inte enbart är gällande för den berörda undersökningsgruppen 
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utan även för en större population. För att öka generaliserbarheten i den här 

studien har vi riktat vårt urval mot en så stor grupp att det är högst sannolikt 

att samtliga delar och nivåer av samhället är representerade. 

 

• Replikation: Som forskare vill man att resultaten ska vara opåverkade och 

objektiva och inte påverkade av forskarens föreställningar eller förväntningar. 

För att försäkra sig om objektiviteten så genomför man sina experiment eller 

undersökningar så att andra forskare kan replikera (kopiera) experimentet för 

att validiteten inte ska kunna ifrågasättas. För att öka replikerbarheten i den 

här studien presenteras i kommande avsnitt väldigt noggrant hur studien har 

genomförts. 

6.3 Urval 

Den här studien är som tidigare nämnt en första del i en mer långsiktig och 

tvärvetenskaplig studie som kommer genomföras i två etapper på initiativ av ett 

forskarnätverk från Linnéuniversitetet och Umeå universitet. Det är också detta 

nätverk som har gjort urvalet.  

 

Urvalet bestod av föräldrarna till de fotbollsspelare, pojkar och flickor födda 1998 

som deltog på Västervikslägret 2012. Västervikslägret fungerar som ett första 

uttagningsläger för spelare från Småland till Elitlägret som äger rum ett år senare i 

Halmstad. Totalt deltog det år 2012 339 spelare varav 126 flickor och 213 pojkar. Vi 

förutsatte, vilket förmodligen inte är fallet, att samtliga spelare har två föräldrar. Utan 

tvekan är vissa föräldrar skilda eller lever i relationer som inte passar i ramen för 

”kärnfamiljen” och vissa ungdomar betraktar säkerligen någon annan än deras 

biologiska föräldrar som de mest betydelsefulla och inflytelserika personerna i deras 

liv. Det innebär att vi inte enbart har fått in svar från biologiska föräldrar men ändå de 

personer som står ungdomarna närmast och därför är de mest relevanta personerna för 

den här studien. Det innebar att vi skickade ut totalt 678 enkäter adresserade till 339 
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olika spelare. Av dem kom 18 tillbaka då adressen inte längre var giltig vilket innebar 

att vi nådde ut med 660 enkäter till 330 olika spelare.  

 

Urvalet bygger på ett sampel av den totala populationen som i grunden består av 

samtliga föräldrar i Sverige vars barn deltar i läger liknande Västervikslägret som 

även äger rum i de övriga 23 distrikten i Sverige. Med tanke på fotbollens storlek och 

omfattning i Småland och Sverige kan man anta att urvalet är representativt för hela 

populationen. Bara i Småland var år 2012 344 föreningar anslutna till Smålands 

Fotbollförbund och av dessa var 97 representerade på Västervikslägret (Smålands 

fotbollförbund, 2012). Att 97 av totalt 344 föreningar är representerade på 

Västervikslägret borde betyda att det finns representanter från om inte alla så 

åtminstone de flesta samhällsklasser och orter. Detta minskar risken för ett stort 

samplingsfel i studien. Med representativt urval menas att ett sampel på ett bra sätt 

speglar eller utgör en miniatyr av hela populationen och innebär att man kanske skulle 

kunna generalisera och uttala sig om fler än de respondenter som berörs i 

undersökningen. Det finns däremot flera anledningar till att man ändå ska vara väldigt 

försiktig med att uttala sig om övriga respondenter än de som ingår i undersökningen 

(Bryman, 2011). Vad gäller den här undersökningen har vi inte generaliserat eller 

dragit några slutsatser över andra grupper av föräldrar. Det finns flera anledningar till 

det. Bland annat styrs inte uttagningarna till de olika distriktslägren på samma vis 

överallt utan det är de olika distriktsfotbollsförbunden som själva tar fram sina 

kriterier vilket på olika håll kan gynna eller missgynna olika människor eller 

spelartyper. Även levnadsvillkoren kan skilja sig mellan olika grupper i olika delar av 

landet och i och med detta kommer vi inte att generalisera utanför vårt urval och 

distrikt, Småland. 

 

Varför undersökningen kom att beröra just spelare i Småland beror till stor del på att 

vi befinner oss där vilket underlättar vid de tillfällen då vi behöver ta del av uppgifter 

och material som finns att tillgå på Smålands fotbollförbund samt att vi sedan tidigare 

har god kontakt med dem. 



                                      

Coaching och Sport Management   Idrottsvetenskaplig examensarbete 2IV31E 

Magnusson & Rahm   2013-05-10 

 

 30 

6.4 Bortfall 

Ett av de största och vanligaste problemen när man använder sig av enkäter är att det 

vanligtvis innebär ett relativt stort bortfall. Konsekvensen av ett stort bortfall är att 

risken för skevheter ökar och därigenom påverkas resultatet. En riktlinje man kan 

använda sig av när det gäller andelen besvarade enkäter och gränsen för att det ska 

betraktas som godkänt är 50 %. Däremot så publiceras många undersökningsrapporter 

som har en betydligt lägre svarsfrekvens än 50 %. Det viktiga om så är fallet är att 

man tar hänsyn till de konsekvenser som det kan innebära (Bryman, 2011). Det finns 

vissa saker man kan och bör göra för att öka svarsfrekvensen vilka exempelvis är att 

skriva ett bra introduktionsbrev, skicka med svarskuvert, skicka ut påminnelser och ha 

en bra layout på enkäten för att den ska bli roligare och mer intressant att fylla i 

(Bryman, 2011). Samtliga av dessa saker har vi gjort men ändå har vi enbart en 

svarsfrekvens på drygt 25 %. Av de 660 st. enkäter vi skickade ut har vi endast fått 

tillbaka och analyserat 167 st. Om bortfallet i den här undersökningen är 

representativt är väldigt svårt att svara på då vi inte har den kunskapen och 

informationen om respondenterna som vi skulle behöva för att göra en sådan 

bedömning. Därför går det inte heller argumentera för i vilken utsträckning resultatet 

har påverkats av bortfallet. Detta är en svaghet i studien som är viktigt att läsaren bär 

med sig. 

6.5 Enkäten och frågorna 

För att nå ut med sin enkät till respondenterna finns det flera olika alternativ och det 

handlar om att välja den metod man tror kommer ge högst svarsfrekvens. Vi valde att 

använda oss av den förmodligen vanligaste formen, en postenkät. (Bryman, 2011). 

Det innebar att vi skickade ett kuvert till varje fotbollsspelare innehållandes två 

enkäter samt två svarskuvert. Alternativet till att skicka postenkäter vilket kanske 

egentligen hade varit en smidigare lösning vore att använda sig av elektroniska 

enkäter vilka distribueras via e-post. (Bryman 2011). Men anledningen till att vi valde 

postenkäter berodde till stor del på att vi genom Smålands fotbollsförbund hade fått 
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tillgång till samtliga fotbollsspelares hemadresser men här saknades kontaktuppgifter 

till föräldrarna. Men vi hade även en känsla av att detta alternativ var att föredra 

framför de elektroniska enkäterna med den tron att man är mer benägen att svara på 

en enkät som kommer fysiskt i brevlådan och det krävs mer för att slänga en sådan i 

papperskorgen.  

 

När man som vi valde att använda oss av enkäter framför strukturerade intervjuer så 

finns det vissa saker som är extra viktiga att ta hänsyn till och vara noggrann med. 

Förklaringen till det är helt enkelt att respondenten vid tillfället för ifyllandet av 

enkäten till skillnad från vid en intervju inte har någon att vända sig till om man är 

osäker på hur något ska tolkas eller om något är svårt att besvara. Enkäterna måste 

vara lätta att förstå och besvara (Bryman, 2011) och med det följer att man använder 

sig av ett lättförståeligt och vardagligt språk (Eliasson, 2010). Detta var något som vi 

var väldigt noggranna med när vi formulerade varje fråga och för att försäkra oss om 

att enkäterna var tydliga och enkla att besvara använde vi oss av exempelsvar på de 

frågor som ändå kanske skulle kunna innebära vissa svårigheter. Innan vi skickade ut 

enkäterna så testade vi dem även på åtta olika personer som befinner sig i eller har 

befunnit sig i samma situation som respondenterna, alltså föräldrar till idrottande 

barn. 

 

Vad gäller enkätens frågor så är det viktigt att de verkligen är en indikator på det 

begrepp man är intresserad av att undersöka. För att försäkra oss om att så var fallet 

tog vi hjälp av tidigare studier och rapporter Augustsson (2007), Engström (2010), 

RF-projektet Idrottsval och specialisering (2013), Lund och Olofsson (2009) och 

Wagnsson och Patriksson (2005) som på olika vis berört de ämnen eller begrepp vilka 

även vi var intresserad av att undersöka. Genom att använda indikatorer som tidigare 

prövats för att bestämma ett begrepp så höjs även undersökningens validitet (Bryman, 

2011). Utöver det så tillförde vi även egna frågor som inte grundades på tidigare 

undersökningar.  
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När man som i vår enkät använder sig mesta dels av frågor som är slutna är det viktigt 

att reflektera över hur man ska organisera svarsalternativen. Till stor del handlar det 

om att göra det lätt för respondenterna att förstå hur de ska svara. (Bryman, 2011). Vi 

valde att använda oss av flera olika typer av format på svarsalternativen så som 

vertikalt format, horisontellt format och likertskalor utefter vad vi tyckte passade bäst 

för den aktuella frågan. Egentligen ska svarsalternativen vara så likartade som möjligt 

genom enkäten för att inte förvirra respondenterna. (Bryman, 2011). Men vi valde att 

använda det format som vi tyckte passade bäst till respektive fråga och för att undgå 

förvirring och misstag tydliggjorde vi på varje fråga hur man skulle ange sitt svar. I 

samtliga frågor där vi bad respondenterna att ranka eller ange grad av något så 

använde vi oss alltid av en skala från 1-5. Dels för att minimera risken av förvirring 

hos respondenterna men även för att underlätta kodningen. 

6.6 Analys av data 

För att analysera den insamlade datan använde vi det statistiska datorprogrammet 

SPSS. Ett av de vanligaste felen man gör i samband med en kvantitativ dataanalys är 

att man väntar med att avgöra hur man ska analysera det insamlade materialet 

(Bryman, 2011). Därför var vi noga med att redan vid utformningen av enkäten gå 

igenom och bestämma hur vi skulle koda den. Vår insamlade data har vi analyserat 

genom univariata analyser där man visar på antalet eller andelen personer som har 

respektive uppfattningar men även genom bivariata analyser där man analyserar två 

variabler i taget i syfte att visa på att de är relaterade till varandra och att det finns ett 

samband (Bryman, 2011). Vissa frågor valde vi att slå samman och skapa 

medelvärden eller så kallade indexvärden i syfte att underlätta analys av materialet. Vi 

har också analyserat insamlad data utifrån de teoretiska modeller som tidigare 

presenterats och beskriver habitus, föräldraengagemang och idrottskulturellt kapital.   
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6.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument, ju 

mindre precist mätinstrument desto lägre reliabilitet. Om man gång på gång kommer 

fram till samma resultat i undersökningen är mätinstrumentet pålitligt och 

reliabiliteten hög. (Eliasson, 2010, Bryman, 2011). Vid enkätundersökningar, finns 

olika metoder att testa reliabiliteten. Vi valde att använda oss av flera frågor som 

egentligen syftar till samma sak då detta var ett enkelt sätt för oss att kontrollera 

reliabiliteten. Detta innebar att vissa frågor i enkäten egentligen efterfrågar samma 

sak som tidigare men i annan formulering. Är svaren lika är reliabiliteten god.  

Validitet avser att man mäter det som faktiskt är tänkt att mätas. Något som är av 

yttersta vikt och betydelse för trovärdigheten. För att öka validiteten i en 

undersökning kan man konstruera flera olika indikatorer för de begrepp man avser att 

mäta. Om resultaten från de olika indikatorerna pekar åt samma håll är det något som 

talar för att validiteten är hög. För att kunna bestämma vilka indikatorer som 

bestämmer och styr ett begrepp är det även viktigt att man kopplar dem till aktuella 

teorier och tidigare undersökningar inom området. (Eliasson, 2010). Detta är något 

som vi varit noggranna med vid utformandet av vår enkät och stora delar är byggda på 

tidigare undersökningar samt att vi har använt flera olika indikatorer för att bestämma 

ett begrepp. 

6.8 Etiska riktlinjer 

Det finns många etiska krav och riktlinjer uppsatta av professionella organisationer 

och instanser som man måste ta hänsyn till när man gör samhällsvetenskapliga 

undersökningar. Genom att vi i försättsbladet till enkäten informerade respondenterna 

om studiens syfte, att det är frivilligt att delta och hur deras svar och uppgifter 

kommer användas och hanteras har vi tagit hänsyn till de grundläggande etiska 

principer vilka handlar om informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2009).  
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6.9 Studiens genomförande 

När vi hade bestämt studiens syfte och planerat vår tid kontaktade vi 

Smålandsfotbollen för få ta del av deras register innehållandes spelare som deltagit på 

diverse läger i deras regi. När vi sedan sorterat ut deltagarna på Västervikslägret 2012 

fick vi hjälp med att skriva ut adressetiketter från förbundet. Nästa steg blev att skriva 

ut enkäterna och märka dem med identitetsnummer kopplade till varje namn för att 

eventuellt kunna spåra respondenterna i framtiden. Därefter postades ett kuvert 

innehållande två enkäter samt två svarskuvert till varje spelare. När sedan svaren 

började komma in satte vi oss ner och förde in den insamlade datan i SPSS. Efter ett 

tag skickades även en påminnelse ut till de som ännu inte hade svarat på enkäten. 
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7 Resultat 

Här presenteras studiens resultat. 

7.1 Vilka är föräldrarna? 

Totalt har 167 personer deltagit i studien fördelat på 77 (46,1 %) män, 89 (53,3 %) 

kvinnor samt 1 (0,6 %) person som inte uppgivit kön. Dessa 167 individer 

representerar 103 olika spelare. Av alla respondenterna är 92,8 % födda i Sverige, 0,6 

% inom Norden, 2,4 % inom Europa och 3 % i övriga världen. 1,2 % har inte svarat 

på frågan angående födelseland.  

 

Vad avser respondenternas civilstånd är den största andelen gifta (58,7 %) följt av 

sambo (31,1 %), ensamstående (8,4 %) och ”annan” (0,6 %). 1,2 % av respondenterna 

har inte svarat på frågan. Vad gäller boendesituation uppger 90,4 % att de bor i hus, 

5,4 % i lägenhet och övriga 3,6 % bor i bostadsrätt, hyresrätt eller ”annat”. 0,6 % har 

inte svarat på frågan. Majoriteten av hushållen (59, 3 %) innehåller 2 st. barn följt av 

3 st. barn (29,9 %). Övriga hushåll tillsammans (9,6 %) innehåller 1, 4 eller 5 barn. 

1,2 % har inte svarat på frågan. 

 

Respondenternas utbildningsnivå vilket i det här avseendet avser högsta genomförda 

utbildning visar att 40,1 % har slutfört högskole-/universitetsutbildning. 9 % har 

genomfört yrkesutbildning, 45,5 % har slutfört gymnasial utbildning och 4,2 % har 

som högst genomfört grundskoleutbildning. 1,2 % har inte svarat på frågan.  

 

När det kommer till huvudsaklig sysselsättning är 70,7 % heltidsanställda, 17,8 % 

deltidsanställda, 9 % egen företagare, 1,2 % arbetslösa och 1,2 % uppger ”annat”. Det 

var även 1,2 % som inte svarade på frågan. 
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7.2 Vilka är barnen? 

Studien innehåller totalt 103 barn, lika många som antalet hushåll som ingår i studien. 

Av dem är 59 st. pojkar och 44 st. flickor. Samtliga är födda 1998 och deltog på 

Västervikslägret 2012.  

7.3 Föräldrarnas idrottskulturella kapital 

I det här avsnittet redovisas föräldrarnas idrottskulturella kapital genom de 

indikatorer som listas i Lund och Olofsson (2009). 

 

Vad gäller respondenternas avgångsbetyg i idrott & hälsa ser de ut enligt tabellen 

nedan. En majoritet (70 %) har betyget VG eller MVG och det är inte någon som har 

betyget IG. 5,4 % har inte svarat på frågan. 

 
Avgångsbetyg idrott & hälsa 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

godkänt 41 24,6 25,9 25,9 

väl godkänt 67 40,1 42,4 68,4 

mycket väl godkänt 50 29,9 31,6 100,0 
Valid 

Total 158 94,6 100,0  
Missing 999 9 5,4   
Total 167 100,0   

Tabell 4. Avgångsbetyg i idrott och hälsa. 

 
 
Vad gäller egen erfarenhet av idrott så har 87,4 % utövat någon idrott. 11, 4 % har 

inte gjort det medan 1,2 % inte har svarat på frågan. När det kommer till 

idrottsutövning är det 61 % som har spelat fotboll. 74 % har utövat annan eller andra 

idrotter än fotboll. 
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Av de som spelat fotboll har följande spelat på respektive nivå som högst: 

föreningsnivå (81,7 %), distriktsnivå (14,3 %) och nationell nivå (2 %). 2 % har inte 

svarat på frågan. 

 

De som utövat andra idrotter än fotboll har i större utsträckning varit aktiva på en 

högre nivå. Där ser fördelningen ut enligt följande: föreningsnivå (72 %), distriktsnivå 

(17,5 %) och nationell nivå (8 %). 2,5 % har inte svarat på frågan.  

 

Vad avser hur mycket tid som ägnades åt träning som mest under sin karriär visar det 

att 13,4 % tränade mer än 11 timmar per vecka. 86,6 % spenderade mindre tid än så. 

13,7 % ansåg att det var viktigt eller mest viktigt att nå nationell- eller internationell 

toppnivå när de rangordnar fem olika alternativ, från minst viktigt till mest viktigt, 

avseende vad som är den största anledningen till att de höll på med sin idrott. 

7.4 Föräldrarnas engagemang 

På frågan om respondenterna upplever sig som engagerade i sitt/sina barns idrottande 

svarar 98,2 % ja på frågan, endast 1,2 % anser sig inte vara engagerade i sitt/sina 

barns idrott, övriga 0,6 % är bortfall. När det gäller att engagera sig i sitt/sina barns 

fotbollsspelande svarar 97,6 % Ja, 0,6 % Nej och 1,8 % har ej svarat på frågan.  

7.4.1 Uppdrag inom idrotten 

De uppdrag som utgör respondenternas engagemang var i enkäten indelade i följande 

kategorier: tränare, ledare, funktionär, styrelseledamot eller annan roll (exempelvis 

kiosk, tvätt). Resultatet syns nedan i tabell 5 och gäller respondenternas engagemang i 

sitt/sina barns idrottande utöver fotboll. Här är högsta procentsats de 40 % av 

respondenterna som är engagerade i övriga roller och minst procentsats engagerad i 

styrelse där 8 % uppger att de engagerat sig i sådant uppdrag. I frågorna rörande typ 

av engagemang kunde man ange fler än ett alternativ och därför blir det inte totalt 100 

%. 
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Figur 5. Engagemangstyp, övrig idrott. 
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Figur 6. Engagemangstyp, fotboll. 

7.4.3 Jämförelse av engagemangstyp 
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Figur 7. Engagemangstyp, jämförelse. 
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Kön * Engagerad som tränare  
 

Engagerad som tränare  

Ja nej 

Total 

man 31 45 76 
Kön 

kvinna 11 77 88 

Total 42 122 164 

    

 

                        Kön * Engagerad i övrig roll  
Engagerad i övrig roll  

ja nej 

Total 

man 43 33 76 
Kön 

kvinna 79 9 88 

Total 122 42 164 

Tabell 8. Könsfördelning vid engagemang som tränare respektive övrig roll. 

7.5 Interaktion mellan barn och förälder inom fotboll 

Att titta på träning och match anger 59,9 % att de gör ofta medan 25,7 % anger att de 

alltid gör det. Sammanslaget anger 12 % att de sällan eller ibland tittar på sitt/sina 

barns match eller träning. Av de svarande respondenterna var 2,4 % bortfall (Tabell 

9). 

Tittar på träning/match 

 Frekvens Aktuell Procent Total Procent 

sällan 3 1,8 1,8 

ibland 17 10,2 10,4 

ofta 100 59,9 61,3 

alltid 43 25,7 26,4 

 

Total 163 97,6 100,0 

999 2 1,2  
Missing 2 1,2  Bortfall 

Total 4 2,4  
Total 167 100,0  

Tabell 9. Tittar på träning/match. 
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7.5.1 Feedback 

Av de som tittar på match eller träning är det 1,2 % som anger att de aldrig ger någon 

feedback till sina barn, 5,4 % gör det sällan medans 32,3 % gör det ibland och 43,1 % 

gör det ofta. 15,6 % uppger att de alltid ger feedback. Resterande 2,4 % är bortfall 

(Tabell 10). 

 

Ger feedback 

 Frekvens Procent Aktuell Percent 

aldrig 2 1,2 1,2 

sällan 9 5,4 5,5 

ibland 54 32,3 33,1 

ofta 72 43,1 44,2 

alltid 26 15,6 16,0 

Ger 

feedback 

Total 163 97,6 100,0 

999 2 1,2  
Missing 2 1,2  Bortfall 

Total 4 2,4  
Total 167 100,0  

    
Tabell 10. Givande av feedback. 

7.5.2 Feedbackens spridning 

I tabell 13 återges respondenterna svar på hur feedbackens spridning ser ut. Det som 

efterfrågades var när och i vilken utsträckning respondenterna samtalade om idrott 

med sina barn i anslutning till idrottsutövande. Skalan sträcker sig ifrån aldrig till 

alltid inom kategorierna samtal inför träning, samtal efter träning, samtal inför 

match, samtal efter match och ger praktiska råd. Det högsta resultatet inom varje 

kategori var följande: inom kategorin samtal inför träning är det vanligast att göra det 

ibland (39,5 %), att samtala efter träning är vanligast att göra ibland (37,7 %), att 

samtala inför match är vanligast att göra ofta (37,1 %), att samtala efter match är 

vanligast att göra ofta (44,9 %) (vilket också är också den feedbacktyp som har högst 

procent av alla kategorier). Att ge praktiska råd är vanligast att göra ibland (37,7 %). 
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Figur 11. Feedbackens spridning i %. 
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8 Analys 

I analysen kommer resultatet att ställas mot den tidigare forskning som presenterats. 

8.1 Föräldrarnas utbildningskapital 

Föräldrars utbildningskapital nämns som en faktor för barns idrottsintresse 

(Trondman, 2005) och det är sedan tidigare kartlagt att föräldrars utbildningsnivå 

samverkar med barns utbildning och idrottsvanor (Lund och Olofsson, 2009). Lund 

och Olofssons studie (2009) visar att 57 % av undersökningsgruppen hade ett högt 

utbildningskapital. Högt utbildningskapital innebär att minst en av föräldrarna har 

högskoleutbildning/universitetsutbildning, mellanutbildad anses man vara om båda 

har gymnasie- eller folkhögskoleutbildning och lågt utbildningskapital anses man ha 

om båda föräldrarna har grundskoleutbildning eller om enbart en av föräldrarna har 

gymnasieutbildning (Trondman, 2005). Enligt Statistiska centralbyrån (2012) har 32 

% av Sveriges invånare eftergymnasial utbildning. 

 

Resultaten av vår studie visar att 40,1 % av respondenterna har 

högskoleutbildning/universitetsutbildning och därmed högt utbildningskapital. Den 

siffran bekräftar inte lika starkt det som Lund och Olofssons (2009) studie gör, att 

högutbildade är dominerande inom tävlingsidrotten och att det är den kultur som råder 

inom fältet för tävlingsidrott. Däremot visar den samma tendenser, att andelen med 

högt utbildningskapital är större och har en starkare position inom idrotten än i 

samhället i stort. 

8.2 Föräldrarnas idrottskulturella kapital 

Lund och Olofssons (2009) analyserade i sin studie olika sociala faktorer som hade 

betydelse för elevers val och möjlighet till att gå på olika typer av idrottsprofilerad 

utbildning. En av de variabler som de analyserade var idrottskulturellt kapital. Den 
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bestämdes av fem olika indikatorer som var och en gav 1 poäng om man uppfyllde 

kraven. Dessa var:  

 

• Avgångsbetyg VG/MVG i idrott och hälsa (1p) . 

• Tävlat i tre eller fler idrotter (1p). 

• Medverkan i något ungdoms- eller juniorlandslag (1p). 

• 11 eller fler träningstimmar/vecka (1p). 

• Målsättning att bli internationell toppidrottare eller bland de bästa i Sverige i 

sin huvudidrott (1p). 

 

Resultatet visade att de flesta elever (56 %) hade ett mellanidrottskulturellt kapital 

vilket innebar att de fick 2-3 poäng av de 5 möjliga. De elever som går på RIG, vilka 

riktar sig mot nationell elit hade generellt ett högre idrottskulturellt kapital än de som 

går på REG- och LOG-gymnasier. På RIG hade majoriteten (72 %) ett högt 

idrottskulturellt kapital vilket innebar att de hade 4-5 av 5 möjliga poäng. 

 

I den här undersökningen har vi inte kunna redovisa något samlat resultat över hur 

stor andel av föräldrarna som bär på ett högt-, mellan-, respektive lågt idrottskulturellt 

kapital. Däremot kan vi redovisa de olika indikatorernas resultat var för sig och skapa 

en uppfattning om vilken nivå av idrottskulturellt föräldrarna som grupp har. Det blir 

ändå intressant att analysera för att skapa en uppfattning om vilka erfarenheter 

föräldrarna själva har av idrott och vilket idrottskulturellt kapital de bär med sig. 

 

När vi tittar på den första indikatorn som avser avgångsbetyg i idrott och hälsa visar 

resultatet att en majoritet (70 %) når upp till nivån som gav ett poäng.  

 

Vad gäller den andra indikatorn som rör antalet idrotter man tävlar i finns inte 

tillräcklig data för att uttala om hur stor andel som når upp till ett poäng. Det man kan 

säga är att 87,4 % har utövat minst en idrott. 
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Vilken nivå man utövat sin idrott på som högst är nästa indikator som bedöms. För att 

kunna säga något om gruppens nivå inom området krävs det att man sätter resultatet i 

relation till något. De resultat som presenteras i den här undersökningen visar att 2 % 

av de som har spelat fotboll har gjort det på nationell nivå medan det i övriga idrotter 

är 8 %. Jämför man det med Riksidrottsförbundets (2011) uppgifter angående antal 

personer i Sverige som regelbundet tävlar i någon idrott (2,4 milj.) och andelen av 

dem som är elitidrottare (7000) så blir resultatet 0,3 %. Med den jämförelsen skulle 

slutsatsen kunna bli att föräldragruppen i stort rankas högt med avseende på vilken 

nivå man har utövat sin idrott.  

 

Den fjärde indikatorn syftar till hur mycket träningstimmar man lägger ner på sitt 

idrottande. I den här undersökningen ombads respondenterna att svara på hur mycket 

tid de lade ner på träning när de tränade som mest. Resultatet visar att 13,4 % av 

respondenterna tränade mer än 11 timmar per vecka under den tiden. Inte heller här 

går det att dra några slutsatser om i vilken utsträckning det är en hög eller låg siffra 

för en grupp. 

 

Den sista indikatorn som ligger till grund för bedömning av idrottskulturellt kapital 

handlar om ifall man har/hade som ambition att nå nationell eller internationell 

toppnivå. 13, 7 % av respondenterna i den här studien skulle inkassera 1 poäng här då 

de uppgav att bland det viktigaste med sitt idrottande var att nå nationell eller 

internationell toppnivå.  

8.2.1 Sammanfattning av föräldrarnas idrottskulturella kapital 

Det som sammanfattningsvis kan sägas om föräldrarnas idrottskulturella kapital är att 

en stor majoritet har högre avgångsbetyg i idrott och hälsa än genomsnittet i Sverige 

2001/02 (Skolverket, 2003). Det kan ses som ett tecken på att det finns en god 

grundläggande kunskap inom idrottsområdet hos föräldrarna. Man kan även säga att 

en stor del av föräldrarna jämfört med snittet i Sverige har utövat idrott på nationell 

nivå.    
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8.3 Föräldrarnas engagemang 

Att respondenterna i vår studie upplever sig som engagerade i sitt/sina barns 

idrottande går inte att ta miste på.  98,2 % svarar Ja på frågan och när det gäller att 

engagera sig i sitt/sina barns fotbollsspelande svarar 97,6 % Ja. Nästan uteslutande 

engagerar sig samtliga föräldrar barnens idrottande och just den här perioden vilken 

Coté (1999) benämner som specialiseringsåren är en tid då föräldrar trappar upp sitt 

engagemang både vad avser ekonomiskt stöd men även att fokus på prestationerna 

blir större. I den här studien går inte att se om det är en upptrappning som skett men 

det är väldigt tydligt att föräldrarnas engagemang är högt. 

 

Den vanligaste typen av engagemang i studien är direkt engagemang (Wagnsson och 

Patriksson, 2005), detta då det vanligaste uppdraget respondenterna har är att vara 

involverad i övriga roller såsom skjutsa/hämta vid träning och match, 

lotteriförsäljning, arbeta i kiosker eller hjälpa till i allmänhet. Inom fotbollen är det 

också relativt vanligt att vara engagerad som tränare (26 %) vilket kan tyda på att 

även intresse är en mycket vanlig engagemangstyp för respondenterna (Wagnsson 

och Patriksson, 2005).  

 

Inom de två dominerande uppdragen bland respondenterna (tränare och övriga roller) 

är det totalt 42 respondenter som är eller har varit engagerade som tränare, varav 31 

är män och 11 kvinnor. Inom övriga roller är det 122 respondenter som är engagerade 

varav 43 är män och 79 är kvinnor. Av alla män engagerar sig 56 % i övriga roller 

och av alla kvinnor engagerar sig 89 % i övriga roller (tabell 8). 

 

Av alla män som engagerar sig gör 40 % det som tränare medan det av alla kvinnor 

är 12,5 % som engagerar sig som tränare. Detta i relation till att av alla män som 

engagerar sig så gör 56 % det i övriga roller och av alla kvinnor gör 89 % det i övriga 

roller. Bland respondenterna i studien är det vanligare att män är tränare än kvinnor 

och det är vanligare att kvinnorna arbetar i kiosken, skjutsar eller säljer lotter än vad 

männen gör. 
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8.4 Interaktion mellan barn och förälder inom fotboll 

Ca 75 % av respondenterna har svarat att de ofta eller alltid tittar på sina barns 

träningar och matcher. Endast 12 % anger att de sällan eller ibland tittar på sitt/sina 

barns match eller träning. Detta innebär att många av föräldrarna i studien ofta eller 

alltid är närvarande då deras barn idrottar. I DMGT-modellen belyses föräldrarna som 

en av flera faktorer som påverkar en talang i en talangutvecklingsmiljö (Vaeyens R et 

al., 2008). Detta är intressant då tidigare presenterad studie om positiva 

talangutvecklingsmiljöer (Henriksen, K et. Al., 2010) trycker på vikten av en miljö 

som främjar självständighet, social utveckling och eget kunskapssökande genom 

begränsad föräldrainvolvering.  Av de svarande respondenterna som tittar på match 

eller träning är det ca 7 % som anger att de aldrig eller sällan ger någon feedback till 

sina barn, medans ca 75 % gör det ibland eller ofta. Bland de föräldrar som själva 

spelar fotboll anger också ca 61 % att de ger feedback till sina barn. Att utefter detta 

anta att föräldrarna i studien har en relativt hög involvering i sina barns idrottande 

känns därför relevant. 

 

Det är relativt vanligt för respondenterna att ofta ge feedback vid samtal efter match 

(ca 45 % anger att de gör detta) och det är också vanligt att ofta samtala inför match 

(37,1 % anger att de gör detta). Vid träning är det vanligare att ibland samtala oavsett 

om det gäller inför träning (39,5 %) eller efter träning (37,7 %). Då vi inte vet vad 

som sägs under dessa samtal mer än att 37,7 % ibland ger praktiska råd, är det svårt 

att analysera detta djupare. Vad man ändå kan säga är att det bland respondenterna är 

vanligare att samtala kring matcher än träning och då resultatet av barnens prestation 

är mer påtagligt och resultatfokus får antas vara högre vid match kan en viss 

resultatfokus finnas i respondentgruppen. Detta vilket inte stämmer överens med vad 

som anses vara av vikt i studien om talangutvecklingsmiljöer (Henriksen, K et. Al., 

2010) där ett klimat som främjar långsiktig utveckling snarare än fokus på kortsiktig 

framgång är vad som förespråkas. 
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9 Diskussion, vidare forskning & slutsatser 

Här kommer analysen diskuteras samtidigt som det kommer ges uppslag på hur 

vidare forskning skulle kunna se ut. Avslutningsvis kommer några slutsatser 

presenteras. 

9.1 Diskussion och vidare forskning 

När vi tittar tillbaka på våra frågeställningar anser vi att uppsatsen i stor utsträckning 

har lyckats besvara dessa. Vi anser att den bild som framträder av föräldrarnas 

utbildningskapital bekräftar det som tidigare sagts i studie av Lund och Olofsson 

(2009), angående att tävlingsidrotten i större utsträckning än samhället i stort 

representeras av människor med högt utbildningskapital. Något vi också ämnade 

undersöka var vilka föräldrarna var och det gjorde vi genom att titta på deras 

idrottskulturella kapital. Det mest önskvärda hade varit att kunna svara på den 

frågeställningen ur ett individperspektiv för att precis kunna identifiera vilka av 

föräldrarna som innehar olika grader av idrottskulturellt kapital. Då skulle det gå att 

följa upp vilket idrottskulturellt kapital de som är kvar till nästa gallring i 

urvalsprocessen har. Det är inget vi har lyckats med fullt ut men vi har ändå skapat en 

relativt god uppfattning om vilket idrottskulturellt kapital föräldrarna som grupp har. 

Det intressanta är att resultatet visar att många av föräldrarna har en god 

grundläggande kunskap inom idrottsfältet samt att många i relation till idrotten i stort 

har utövat idrott på hög nivå. Här verkar det alltså som att dessa två faktorer kan ha 

betydelse för barnens intresse och inställning till idrott. Däremot ska man vara 

försiktig med att dra några slutsatser utifrån resultaten i den här studien med tanke på 

att undersökningen är gjord i ett tidigt skede av uttagningsprocessen till 

Smålandslaget i fotboll där den största gallringen ännu inte är gjord. Det skulle dock 

vara väldigt intressant att följa upp vilka barn det sedan är som lyckas ta sig ett steg 

längre och vidare ända in i ett ungdomslandslag för att se om tendenserna är ännu 

tydligare då. Visar det sig då att de barn vars föräldrar har ett högt utbildnings- och 
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idrottskulturellt kapital samt som utövat sin idrott på nationell nivå fortfarande i hög 

grad är representerade, stärks vad denna studie redan antyder. Vi ska även vara 

tydliga med att idrottskulturellt kapital inte är en faktor som tidigare använts för att 

undersöka vilken inverkan eller betydelse föräldrar kan ha på barnets 

idrottsprestationer och därför behöver det testas fler gångar innan man kan påstå att 

det har en hög reliabilitet.   

 

Studien har inte haft som syfte att ur ett genusperspektiv undersöka vilka som är 

engagerade som exempelvis tränare. Dock framkom några intressanta skillnader när 

olika typer av engagemang studerades. Män hade en större tendens att engagera sig 

som tränare än kvinnor och kvinnor hade en större tendens än män att engagera sig i 

övriga uppgifter såsom kioskarbete, lotteriförsäljning, skjutsande till träning och 

match osv.  Detta vilket man skulle kunna anse stärker bilden av stereotypa könsroller 

inom idrotten och skulle kunna vara uppslag för vidare studier i urvalsgruppen. 

I studien framkom att föräldrarna i hög grad var engagerade och involverade i sina 

barns idrott. Utan bra stöd av sina föräldrar verkar det svårt att utöva idrott och fotboll 

och i ännu mindre grad att avancera genom olika selektionssystem. Detta är intressant 

ur ett samhällsperspektiv då detta skulle kunna innebära att idrotten inte är tillgänglig 

för de som inte har det stöd som krävs hemifrån.  

 

Det var vanligare bland föräldrarna att samtala med sina barn kring matcher än vid 

träning och då resultatet av barnens prestation är mer påtagligt och resultatfokus får 

antas vara högre vid match kan en viss resultatfokus återfinnas i respondentgruppen. 

Det går inte att uttala sig om hur detta påverkar barnen då innehållet i dessa samtal ej 

har undersökts men det känns relevant att påstå att föräldrarna i respondentgruppen 

ändå har en viktig roll i den talangutvecklingsprocess deras barn befinner sig i. Vidare 

undersökningar på vilken typ av feedback som ges och hur barnen upplever 

föräldrapress eller inte vore intressant för att få en bild av den talangutvecklingsmiljö 

barnen i studien befinner sig i.  
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9.1.1 Metoddiskussion 

Något som är viktigt att ta i beaktning är vilka det egentligen är som har svarat på 

enkäten. I studien benämner vi respondenterna som föräldrar eller målsmän, någon 

gång förekommer även begreppet familjen. Faktum är att det förmodligen inte enbart 

är dessa som har svarat. Mestadels är förmodligen föräldrar men familjestrukturen är 

inte alltid biologisk mamma, pappa, barn vilket innebär att det kan vara andra än just 

de som har svarat. Exempelvis kan någons ”nya partner” eller någon annan stå barnet 

närmre än en biologisk förälder, samtidigt som en biologisk förälder som inte bor 

under samma tak som sitt barn kan vara den som har störst betydelse för barnet i 

fråga. Förmodligen är det alltså inte enbart biologiska föräldrar som svarat på enkäten 

men man kan ändå anta att de som svarat på enkäten som är de som är mest relevanta 

för studiens syfte.  

9.2 Slutsatser 

Sammanfattningsvis presenteras här vad vi anser vara de mest framträdande 

resultaten. 

 

• Föräldrarna har ett utbildningskapital över genomsnittet i Sverige. 

• Föräldrarna har generellt sett, hög grundläggande kunskap inom idrott. 

• Föräldrarna som grupp har i högre grad än genomsnittet i Sverige utövat idrott 

på nationell nivå. 

• Föräldrarna är i hög grad engagerade och involverade i sina barns idrott. 

• De vanligaste typerna av engagemang inom fotbollen är att skjutsa till träning 

och match, sälja lotter, stå i kiosken osv. samt att engagera sig som tränare. 

• Männen engagerar sig i större utsträckning än kvinnorna som tränare medans 

kvinnorna i större utsträckning än männen engagerar sig i att skjutsa, sälja 

lotter, stå i kiosken, tvätta, baka m.m. 
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Bilaga 

Bilaga 1: Enkät 

1. Kön? 
 
 Man     
 Kvinna   
      

2. Födelseår? 
 
År:__________ 
 

3. Födelseland? 
 
 Sverige  
 Annat:____________________ 
 

4. Om annat födelseland, när flyttade du till Sverige? 
 
År:__________ 

 
5. Civilstånd? 

 
 Gift    Sambo 
 Ensamstående   Annat:____________________ 

 
6. Hur stort är ditt hushåll? 

 
Antal vuxna:__________ 
Antal barn:____________ 

 
7. Hur ser din boendesituation ut? 

 
 Bor i hus    Bor i hyresrätt 
 Bor i lägenhet   Annat:____________________ 
 Bor i bostadsrätt 
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8. Vilken är din högsta slutförda utbildning? 
 
 Grundskola    Folkhögskola 
 Gymnasium   Högskola/Universitet 
 Yrkesutbildning   Annat:____________________ 
 

 

9. Vilket avgångsbetyg hade du på gymnasiet i ämnet idrott och 
hälsa? (Om du saknar gymnasieerfarenhet var god skriv det 
utgångsbetyg du hade i grundskolan). 
 
Betyg:__________ 
 

 
10.  Vilken är din huvudsakliga typ av sysselsättning? 

 
 Anställd på heltid  Studerande     
 Anställd på deltid  Arbetslös 
 Egen företagare   Annat:____________________ 
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11.  Var vänlig fyll i nedanstående tabell med information om vilka 
idrotter du utövat och på vilken nivå. (Sätt ett kryss för varje 
idrott – se exemplet ishockey) 

 
  Jag har inte utövat någon idrott (gå till fråga 15) 

 
 

 

12.  Vilken ambition hade du med ditt eget idrottande? (Rangordna 
från 1-5 där 1 är mest viktigt & 5 minst viktigt). 
 
____Ha roligt/socialt umgänge  
____Fysisk aktivitet  
____Utvecklas i min idrott 
____Nå nationell toppnivå  
____Nå internationell toppnivå 
 
 
 
 
 

Nivå? Sätt ett kryss i den ruta som stämmer bäst överens för den 
respektive idrotten 

Vilken idrott? 
Ange namnet 
på idrotten 
 

Förening Distrikt Nationell 
Ishockey  X 

(Smålandslaget/TV-
pucken) 
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13.  När du tränade som mest, hur många gånger/vecka tränade 
du då? (Detta innefattar all träning, både organiserat och egen 
träning). 
 
 1-2 gånger/vecka    9-10 gånger/vecka 
 3-5 gånger/vecka    11 eller fler gånger/vecka 
 6-8 gånger/vecka 
 

14.  När du tränade som mest, hur många timmar/vecka tränade 
du då? (Uppskatta antal timmar) 
 
Antal:__________h. 
 

15.  Idrottar du något idag? (Med ”idrottar” menar vi aktivitet du 
måste byta om inför och duscha efter). 
 
 Mindre än 1 gång/vecka   5-6 gånger/vecka 
 1-2 gånger/vecka    7 eller fler gånger/vecka 
 3-4 gånger/vecka 
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16.  Var vänlig fyll i nedanstående tabell med information om vilka 
erfarenheter du har av olika typer av engagemang kopplat till 
ditt barns idrottande. (Svara oavsett om du är engagerad i 
dagsläget eller om du varit det tidigare). 
 

 Jag har aldrig engagerat mig i mitt barns idrottande genom de 
funktioner som listas i tabellen nedan. (Gå till fråga 19). 
 

 

 

 

17.  Hur ofta utför du uppdragen du angett i fråga 16? 
 
 Utförs ej idag     Flera gånger/månad 
 Mer sällan än 1 gång/månad   Någon gång/vecka  
 Någon gång/månad    Flera gånger/vecka 
 
 
 

Nivå? Sätt ett kryss i den ruta som stämmer bäst överens för den 
respektive idrotten 

Vilken idrott? 
Ange namnet på 
idrotten 

Tränare Ledare/ 
Lagledare  

Funktionär/
Tävlings-
ledare 

Styrelse-
ledamot 

Annan roll, 
(t.ex. 
bakning, 
kiosk, tvätt) 
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18.  Tittar du på sport på TV? (Inklusive sportmagasin, matcher & 
tävlingar). 
 
 Nej, aldrig   5-6 gånger/vecka 
 1-2 gånger/vecka  7 eller fler gånger/vecka 
 3-4 gånger/vecka 
 
 

19.  Tittar du på sport på TV tillsammans med ditt barn? 
(Inklusive sportmagasin, matcher & tävlingar). 
 
 Nej, aldrig   5-6 gånger/vecka 
 1-2 gånger/vecka  7 eller fler gånger/vecka 
 3-4 gånger/vecka 
 
 

20.  Barnets kön? 
 
 Pojke 
 Flicka 
 
 

21.  Barnets födelseår & månad? 
 
År:__________ Månad:____________________ 
 
 

22.  Hur många idrotter utövar ditt barn? (Inklusive fotboll). 
 
Antal:__________st. 
 
 

23.  Hur många timmar i veckan har ditt barn träning? (Oavsett 
vilken idrott). 
 
 1-2 h/vecka   9-10 h/vecka 
 3-5 h/vecka   11 h eller fler/vecka 
 6-8 h/vecka 
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24.  Hur många timmar i veckan tränar ditt barn fotboll? 
 
 1-2 h/vecka   9-10 h/vecka 
 3-5 h/vecka   11 h eller fler/vecka 
 6-8 h/vecka 
 
 

25.  Hur ofta spelar ditt barn fotbollsmatch? (I snitt under säsong). 
 
 Mindre än 1 gång/månad  1 gång/vecka 
 1 gång/månad    Mer än en gång/vecka 
 1 gång/varannan vecka 
 
 

26.  Varför började ditt barn spela fotboll? 
 
______________________________________________________

______________________________________________________ 

 
 

27.  Vem påverkade att ditt barn började spela fotboll? (Kryssa i 
det alternativet som stämmer bäst överens, ett kryss). 
 
 Jag     Skola 
 Annan målsman   Kändisar 
 Barnets kompisar  Annan:____________________ 
 Syskon 
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28.  Vilka är de 4 främsta anledningarna till att ditt barn spelar i 
sin nuvarande fotbollsförening? (Rangordna från 1-4 där 1 är den 
främsta). 
 
____Nära hemmet        
____Föreningen elitsatsar   
____Förälder var/är tränare     
____Barnets kompisar tränar där 
____Jag har själv varit aktiv i föreningen 
____Syskon spelar i föreningen 
____Bra tränare i laget 
____Annan:____________________ 

  
 

29.  Har ditt barn någon gång bytt fotbollsförening? 
 
 Ja, en gång 
 Ja, flera gånger 
 Nej (gå till fråga 32). 
 
 

30.  Varför bytte ditt barn fotbollsförening? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 
 

31.  Är det viktigt för dig att ditt barn är framgångsrikt i fotboll? 
(Ringa in en siffra). 

       
Inte alls viktigt 1 2 3 4 5  Mycket viktigt 
 
 

32.  Är det viktigt för dig att ditt barns fotbollsförening elitsatsar? 
(Ringa in en siffra). 
 
Inte alls viktigt 1 2 3 4 5  Mycket viktigt 
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33.  Hur förhåller du dig till ditt barns fotbollsspelande?  
(Ringa in en siffra för varje påstående). 
 
Ointresserad   1  2 3 4 5  Intresserad 

Okunnig   1  2 3 4 5  Kunnig 

Negativ   1  2 3 4 5  Positiv 

Oförstående   1  2 3 4 5 Förstående 

 

34.  I vilken grad anser du att din kunskap hjälper/påverkar ditt 

barns idrottande? (Ringa in ett påstående) 

Inte alls låg grad  varken låg eller hög hög grad  

mycket hög grad 

 

35.  Om du anser att din kunskap hjälper/påverkar ditt barn, ge 

exempel på hur: (Beskriv med egna ord) 
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36.  Var vänlig fyll i nedanstående tabell om hur du förhåller dig 
till nämnda teman rörande ditt barns fotbollsspelande. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.  Var vänlig fyll i nedanstående tabell om när du samtalar med 
ditt barn om sitt fotbollsspelande. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fyll i hur ofta du gör respektive sak. Teman 

Aldrig Sällan  Ibland Ofta Alltid 
 

Ger praktiska råd      

Ger feedback      

Skjutsar till 
träning/match 

     

Ser till att barnet har 
en bra kosthållning 

     

Tittar på ditt barns 
träning/match 

     

Uppmuntrar till extra 
träning 

     

Deltar själv i extra 
träning med barnet 

     

Fyll i hur ofta. När samtalar ni? 

Aldrig Sällan  Ibland Ofta Alltid 
 

Inför träning      

Efter träning      

Inför match      

Efter match      

Under träning/match      

Utan koppling till 
träning/match 
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38. Hur mycket pengar lägger du uppskattningsvis på ditt barns 
fotbollsspelande varje år? 

 
Träningsavgift och medlemsavgift:  _____________kr 
Tävlingsavgifter:     _____________kr 
Utrustning (T.ex. kläder, skor):   _____________kr 
Övrigt (T.ex. läger, cuper, övrigt material): _____________kr 
 
 
 

39.  Har du något övrigt att tillägga? 
 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 
 
 
 
Stort tack för din medverkan! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Victor Magnusson  William Rahm 
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Bilaga 2: Försättsblad enkät 

 
         Växjö 130225 
 
 
Smålands fotbollsförbund och Linnéuniversitetet kommer med stöd av Centrum för 

Idrottsforskning att genomföra en studie där alla föräldrar till ungdomar, födda 1998, 

deltagande vid Västervikslägret i fotboll under 2012 får möjlighet att besvara en 

enkät avseende bland annat sitt eget idrottsintresse och sitt barns idrottande. 

Studien avser att kartlägga föräldrars idrottsintresse och idrottserfarenhet och även 

deras direkta eller indirekta engagemang i sitt barns idrottande. Vi önskar därför ha 

ert deltagande i denna enkät.  

 

Enkätsvaren kommer att kodas och behandlas anonymt. Deltagande är frivilligt.  

 

Tack för din medverkan! 

 

Kontaktpersoner 

Victor Magnusson    William Rahm 

Studerande vid Linnéuniversitetet  Studerande vid Linnéuniversitetet 

Mobil: 0706481173    Mobil: 0736177169 

Mail: vm222af@student.lnu.se  Mail: wr222ac@student.lnu.se 

    

 

Ansvariga forskare 

Susanne Linnér    Anna Hafsteinsson Östenberg 

Lektor i Idrottsvetenskap   Lektor i Idrottsvetenskap 

Susanne.linner@lnu.se   anna.hafsteinsson-ostenberg@lnu.se 

 

PG Fahlström 

Lektor i Idrottsvetenskap 


