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Förord 
 

Vi vill börja med att tacka RIG-eleverna på Katrinelundsgynmasiet i Göteborg och 

Bessemergymnasiet för att de svarat på våra enkäter. Även deras lärare som hjälpte oss att 

dela ut och samla in alla enkäter ska ha ett stort tack. Utan dessa enkäter hade denna studie 

inte gått att genomföra. 

Vi vill vidare tacka vår handledare Åsa Tugetam och även Per-Göran Fahlström för all 

feedback och hjälp. 

Slutligen kan vi säga att denna studie har varit väldigt rolig att skriva. Att vi hade ett så 

pass intressant ämne att skriva om har givetvis bidragit till detta. Visst har det funnits stunder 

då det tagit emot och gått tungt, men sett till det stora hela har det varit ett sant nöje! 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

Avsikten med denna kvantitativa studie är att undersöka om det finns något samband mellan 

en RIG-elev och dennes föräldrars bakgrund. Såväl deras idrottsliga- och socioekonomiska 

bakgrund har det tagits hänsyn till. Idrotterna som undersökts är handboll och bandy. Studien 

har gjorts med hjälp av en enkätundersökning som skickats till Katrinelundsgymnasiet i 

Göteborg och Bessemergymnasiet i Sandviken, totalt har 64 enkäter samlats in. Resultatet 

visar att det finns ett samband mellan den idrott som föräldrarnas utövat och respondenternas 

val av idrott. Studien visar vidare att respondenterna kommer från familjer som har en hög 

socioekonomisk bakgrund. 

Nyckelord: bandy, handboll, bakgrund, föräldrar, samband  
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1. Bakgrund 

Vad barn lär sig av sina föräldrar under deras första år kommer att påverka dem under resten 

av deras liv. Barnens bakgrund hemifrån spelar en betydande roll för bland annat deras 

läskunnighet. Denna bakgrund är en sammansättning av ekonomiska, sociala, kulturella och 

personliga faktorer. (Gratz, 2006). 

Enligt Rolf Carlsson (2007) är det ungdomar som har bland annat support från föräldrar 

och andra närstående som har tid och erforderliga resurser, och har föräldrar som själva varit 

involverade i idrottsverksamhet eller värnar om dess värden som sedan lyckas bäst inom sina 

respektive idrotter. 

Syftet med studien är att kartlägga huruvida det finns något samband mellan unga 

elitidrottare (Riksidrottsgymnasieelever) och deras föräldrars idrottsliga bakgrund samt hur 

välutbildade och vilket arbete föräldrarna har. Vi har familjen Hysén som ett exempel där tre 

generationer spelat i allsvenskan och där både Glenn och Tobias spelat i landslaget. Det finns 

massor av liknande exempel. Det är inte alltid som föräldrarna var framstående i samma idrott 

som deras barn. Systrarna Kallur som är framgångsrika inom friidrott har till exempel en far 

som var en väldigt duktig ishockeyspelare i New York Islanders i NHL. 

Däremot vet vi inte hur det ser ut med sambandet mellan hur framgångsrik en idrottare 

blir och hur välutbildade föräldrar denne har. Är det en fördel att ha välutbildade föräldrar? 

Eller kan det helt enkelt vara tvärtom? Kommer man från fattigare förhållanden som barn 

kanske man lärt sig att det krävs hårt arbete för att komma någonstans i livet och det finns en 

större glöd att lyckas. 

Andersson och Kronvall skriver att föräldrar som förväntar sig att deras barn ska vara 

framgångsrika i fysisk aktivitet troligen kommer att påverka sina barn så att de följer detta 

beteende. De skriver vidare att barn med fysiskt aktiva föräldrar har två till sex gånger större 

benägenhet att själva vara fysiska aktiva. (Andersson & Kronvall, 2006). 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka samband mellan unga elitidrottare och deras föräldrars 

idrottsliga och akademiska bakgrund. 
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1.2 Frågeställningar 

 Finns det något samband mellan hur framgångsrik en idrottare är och hur lyckosam 

dennes föräldrar var inom idrott? 

 Finns det något samband mellan hur bra en idrottare är och hur välutbildad dennes 

föräldrar är? 

 Finns det något samband mellan vilken idrott RIG-elever utövar och vilken/vilka 

idrotter dennes föräldrar utövar/utövat? 
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2. Tidigare forskning 

2.1 Föräldrapress 

Augustssons studie ”Unga idrottares upplevelser av föräldrapress” från 2007 visar att ju äldre 

barnen/ungdomarna blir, desto mer jämför sig de med sina jämnåriga för att värdera sin 

prestation. I yngre åldrar förlitar de sig mer på ledare och föräldrar i bedömning av sin egen 

skicklighet. (Augustsson, 2007). 

Föräldrar har en stor påverkan för hur deras barns villkor ter sig att se ut inom idrotten. 

Genom idrottens tävlings- och matchkaraktär kan feedbacken från föräldrar till deras barn ha 

en förstärkande effekt för känslouttryck. Det sägs att individer som får positiv feedback på 

sina prestationer känner en större tillfredsställelse när de lyckas, vilket leder till att 

motivationen stärks och den allmänna självkänslan byggs upp. Däremot leder mer negativ 

feedback till att barnen självkänsla sänks, de blir mindre motiverade till att försöka utvecklas 

och känner av en större press och ängslan. Feedback och stöd skiljer sig dock gällande om det 

kommer från mamman eller pappan, mammor hejar ofta på i samband med träning och tävling 

och de sköter oftare det praktiska arbetet i hemmet med idrottsutrustning, ändrade mattider 

och så vidare. Däremot brukar pappor involvera sig mer i själva aktiviteten och ge mer 

detaljerad feedback.  (Augustsson, 2007). 

Forskning har visat att föräldrar inställning till och syn på idrott har stor betydelse för 

barns öppning till idrotten. Föräldrar har stor kraft att påverka barnens involvering i olika 

aktiviteter i vardagen, och då inte minst inom idrotten. I en studie som genomfördes under 

1990-talet kom man fram till att i familjer där någon vuxen utövade idrott ökade chansen 

markant att barnen också blev involverade i idrott. (Augustsson, 2007). 

Det är inte endast i form av feedback och peppning vid träningar och matcher som 

föräldrarna har en viktig del i sina barns idrottande. Minst lika viktigt är det ekonomiska 

stödet föräldrarna bidrar med, i form av bland annat medlemsavgifter, utrustning och 

resekostnader. Barnens idrottande tar ofta upp en stor del av familjens gemensamma fritid och 

ekonomi. I Augustssons (2007) doktorsavhandling gällande unga idrottares upplevelser av 

föräldrapress påvisas det att barn som utövar ”dyra” idrotter känner av en större press från 

föräldrarna. Det går även att utläsa av undersökningen att det finns tendenser till att 

barn/ungdomar i individuella idrotter känner av en större press från föräldrarna än vad som ter 

sig i lagidrotter. Dock verkar det som om de ekonomiska faktorerna är av större vikt vid 

individuell- jämfört med lagidrott. (Augustsson, 2007). 
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Tilläggas bör, att det endast är handboll, av våra undersökta idrotter som involveras i 

Augustssons avhandling och denna klassas som en mindre dyr idrott 

2.2 Levnadsförhållanden 

Enligt Statistiska centralbyrån (2013) bor tre av fyra (75 procent) barn med båda sina 

ursprungliga föräldrar. I Sverige finns cirka 1,9 miljoner barn som är utspridda i 1,1 miljoner 

olika familjer. I varje familj bor det i genomsnitt 1,8 barn som är under 18 år. Sju av tio 

barnfamiljer är så kallade kärnfamiljer, vilket innebär att alla barnen i familjen är föräldrarnas 

gemensamma barn. Övriga familjer är ensamstående föräldrar eller obildade familjer, där 

någon av föräldrarna har barn från ett tidigare förhållande. (SCB, 2013). 

 

Diagram 1: Boendesituation (SCB 2013). 

Om man ser till boendesituationen i Sverige under år 2012 är det flest som bor i småhus, 

nämligen 54 procent av befolkningen, medan 39 procent bor i flerbostadshus och fyra procent 

har annat boende. I annat boende inkluderas bland annat privatpersoner som bor i egen 

hyresfastighet, lägenheter i lokalhus, studentlägenheter och äldreboende. Den delen av kakan 

som heter uppgift saknas gäller de som är folkbokförda i Sverige men inte är folkbokförda på 

någon lägenhet. (SCB 2013). 

 

Flerbostadshus

Småhus

Annat

Uppgift saknas
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2.3 Habitus 

Begreppet habitus handlar i grund och botten om hur individers uppfattning av olika fenomen 

har formats av de omständigheter under vilka man växt upp. Habitus kan användas för att 

förstå hur individen upplever och tolkar världen är ett resultat av tidigare sociala möten och 

aktiviteter. (Johansson & Lalander 2010). 

För att få bättre grepp om vad som menas med habitus exemplifierar Johansson & 

Lalander (2010) begreppet:  

”… om man tänker sig en människa som i 40-årsåldern prövar en 

rökig skotsk whisky för första gången, utan att någon gång 

tidigare ha druckit alkohol. Personen skulle förmodligen reagera 

genom att spotta ut innehållet och fråga den han fått glaset av hur 

någon kan dricka det där. Tänk dig då en annan person som 

umgåtts i sådana sociala kretsar där alkohol ingår i 

umgängesformerna och whisky tillskrivs ett positivt värde, där 

personen har ”lärt sig” att dricka whisky. Då han låter den 

brungula vätskan närma sig munnen, kommer personen 

förmodligen att tycka om lukten och ta en liten klunk för at sedan 

utbrista: ”En verkligt fin whisky det här!”” 

(Johansson & Lalander 2010). 

 

Det är viktigt att påpeka att såväl familjebakgrund som individens utbildning, yrkesliv och 

annan social praxis bidrar med vissa avgörande grunddrag i en persons habitus. Vilken nivå vi 

hamnar på i livet samt vilka sociala positioner vi intar påverkas av vår habitus. (Gripsrud 

2002). 

 



Daniel Larsson & André Fridell 

Coaching och Sport Management 

8 

 

2.4 Föräldraengagemang 

 

Figur 1: Barnens idrottsföreningar (Patriksson & Wagnsson, 2005). 

 

Patriksson och Wagnsson (2005) har i sin modell av föräldraengagemang sex olika 

dimensioner som förklarar föräldrarnas engagemang i deras barns idrottsföreningar. Dessa 

dimensioner utesluter dock inte varandra och en förälder kan återfinnas i flera olika 

dimensioner på samma gång. 

 Indirekt engagemang – Består av de föräldrar som genom medvetna processer 

påverkar hur föreningens verksamhet utformas. Detta kan ske genom att de 

exempelvis kommer med förslag till tränaren, gör sin röst hörd på medlemsmöten eller 

ger ekonomiskt stöd till föreningen. 

 Direkt engagemang – Består av de föräldrar som aktivt är verksamma i föreningen. 

Dessa föräldrar hjälper bland annat till med att skjutsar barnen till och från match eller 

tävling, står i kiosk eller säljer lotter. 

 Primärt engagemang – Består av de föräldrar som själva utövar någon form av idrott 

inom den förening som deras barn är verksamma i. 

Medlemskap – Består av föräldrar som är betalande föreningsmedlemmar inom 

föreninge som deras barn är verksamma i. dessa kan vara såväl aktiva som passiva 

medlemmar. 
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 Förtroendeuppdrag – Består av föräldrar som är styrelsemedlemmar inom den 

förening som deras barn är verksamma i. 

 Intresse – Avser föräldrarnas intresse att påverka föreningens verksamhet. 

Sedan finns även fyra begrepp som avser hur pass stort föräldraengagemanget anses vara. 

Omfattning beträffar andelen engagerade föräldrar i alla av barnens idrottsföreningar (om 

barnet/barnen är med i fler än en idrottsförening). Omfattning och de tre andra begreppen (tid, 

frekvens och intensitet) förekommer i olika grad och är med av den anledningen att alla 

dimensioner påverkas av dessa. De två streckade cirklarna i modellen visar den dynamiska 

aspekten av föräldraengagemang så till vida att graden av engagemang varierar beroende på 

styrkan hos de olika dimensionerna. Yttersta gränserna i modellen för föräldraengagemang är 

”Inget engagemang” och ”Mycket hög grad av engagemang”. (Wagnsson & Patriksson, 

2005). 

2.5 Utbildningskapital 

Lund och Olofsson (2009) skriver i sin studie ”Vem är idrottseleven? Idrottsprofilerad 

gymnasieutbildning och selektion” om vilka elever som väljer idrottsprofilerad utbildning. De 

menar att det finns ett samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och deras barns val av 

gymnasieutbildning och idrottsvanor. Enligt Trondman (2005) så klassas elevernas 

utbildningsnivå som låg om båda föräldrarna har grundskoleutbildning eller om bara en av 

dem har gymnasieutbildning, om båda föräldrarna har gymnasieutbildning eller 

folkhögskoleutbildning anses de ha en mellanutbildad utbildningsnivå och för att 

utbildningsnivån ska ses som hög ska minst en av föräldrarna ha högskoleutbildning. Av de 

elever som undersökts så har 57 procent av dessa ett högt utbildningskapital, vilket 

cementerar bilden av att barn med välutbildade föräldrar dominarar tävlingsidrotten. Däremot 

så kom bara 13 procent av idrottseleverna från en familj med lågt utbildningskapital. (Lund & 

Olofsson, 2009). 

 I en undersökning som gjordes år 2013 av Statistiska Centralbyrån gällande 

utbildningsnivå för befolkningen i Sverige ser man i diagrammet nedan att individer med 

gymnasial utbildningsnivå som sin högsta slutförda utbildning dominerar, 44 procent av 

landets befolkning har gymnasial utbildningsnivå. Endast en tredjedel (34 procent) har slutfört 

en eftergymnasial utbildning och 19 procent av befolkningen har grundskola som sin högsta 

slutförda utbildning. (SCB 2013). 
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Diagram 2: Utbildningsnivå 

 

2.6 Idrottskulturellt kapital 

Det idrottskulturella kapitalet beskriver elevernas idrottsliga nivå och samspelar med deras 

faktiska möjligheter att välja idrottsprofilerad gymnasieutbildning. Ungdomar som idrottar på 

elitnivå kan antas ha ett starkare idrottskulturellt kapital än de som inte gör detta. 

Idrottskulturellt kapital kan jämföras med en livsstil mer eller mindre bemängd med idrott. 

Eleverna har under sin uppväxt fogats in i vissa beteenden idrottsliga praktiker, så som att 

träna, tävla och ha en vilja att vinna. Idrottkulturellt kapital bestäms av följande fem 

indikatorer: 

• 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) 

För att uppnå nivån svagt idrottskapital ska man ha 0-1 poäng, 2-3 poäng för medelstarkt 

idrottskapital och 4-5 poäng för att anses ha ett starkt idrottskapital. (Lund & Olofsson, 2009) 

Lund och Olofssons undersökning visar att 31 av de 43 RIG-elever som svarat på 

enkäten har ett starkt idrottskapital. Resterande 12 elever har ett medelstarkt idrottskapital 

medan ingen har ett svagt idrottskapital. Den tydliga elitinriktning som finns på ett RIG-

Grundskola

Gymnasial

Eftergymnasial

Uppgift saknas



Daniel Larsson & André Fridell 

Coaching och Sport Management 

11 

 

gymnasium är något som lockar till sig elever med starkt idrottsligt kapital. (Lund & 

Olofsson, 2009). 
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3. Metod 

3.1 Kvantitativ forskningsmetod 

Meningen med att genomföra en kvantitativ forskningsmetod är att hitta en mer översiktlig 

information om en större grupp av händelser, individer, situationer eller dylikt. Det är av 

intresse att hitta det genomsnittliga för en större population, något som stämmer överrens för 

merparten av gruppen. Under planeringen läggs stor vikt vid att hitta ett sätt att nå ut till ett 

större antal undersökningsdeltagare som ska representera populationens intresse och minska 

antalet bortfall. Efter själva planeringen ska data samlas in. Vid datainsamlingen läggs kraften 

på att kontrollera insamlingssituationen samt att minimera sådant som påverkar, men inte 

ingår i studien. Den data som samlats in bearbetas med hjälp av statistiska analystekniker och 

syftet är att med utgångspunkt i den undersökta gruppen kunna dra slutsatser om 

populationen. (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 Kvantitativa metoder har som utgångspunkt att det som studeras ska göras mätbart och 

kvantitativa undersökningar karakteriseras av att numeriska relationer mellan mätbara 

egenskaper studeras. För att möjliggöra mätandet av en egenskap eller ett begrepp måste de 

operationaliseras. För att man ska kunna använda begreppen och egenskaperna vetenskapligt 

är det ett måste att ha operationella definitioner på dessa. Det måste finnas korrekta, pålitliga, 

användbara och tydliga definitioner av de begrepp som ska studeras. Dock är det inte alltid 

som det finns definitioner som forskarna är överrens om, men för att kunna utöva 

vetenskapligt arbete är definitioner enligt denna vetenskapliga syn nödvändiga. (Hassmén & 

Hassmén, 2008). 

 Inom den kvantitativa forskningsmetoden är forskaren en distanserad observatör 

och/eller analytiker i en åskådarroll. Det bästa är om forskaren i en så liten grad som möjligt 

ska påverka undersökningsstudien. Man lägger ner stor ansträngning på att försöka begränsa 

och till och med neutralisera påverkningarna av undersökningsledaren i 

datainsamlingssituationen. Forskaren påverkar alltid undersökningen genom sina val av 

problemområde, utformning av teoretiskt ramverk, formulering av frågeställningar, val av 

metod och så vidare, men i själva insamlingen av informationen förekommer ett försök att 

minimera effekten av denne. (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 Valet i denna studie föll på en kvantitativ forskningsmetod. Detta, främst för att försöka 

få en så bred bild av frågeställningarna som möjligt så det är lättare att finna en mer generell 

bild för hur det ser troligtvis ser ut bland övriga RIG-elever i landet. Vid intervjuer, kvalitativ 
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metod, riskerar man svar som avviker mer från den ”verkliga” bilden då varje persons svar får 

en större inverkan på resultatet. 

 

3.2 Urval 

Något som är vanligt med kvantitativa studier är att de avser att få reda på något om en 

population som är för stor för att kunna undersöka. I dessa fall får man förlita sig på att 

undersöka urval av populationen för att kunna dra slutsatser om hela populationen. Vi 

kommer exempelvis inte kunna undersöka samtliga RIG-elever i hela Sverige, utan kommer 

att få inrikta oss på att skicka våra enkäter till visa utvalda skolor. Hur man väljer dessa urval 

finns det en rad olika metoder för. (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 Valet av RIG-gymnasium föll på Bessemergymnasiet i Sandviken samt 

Katrinelundsskolan i Göteborg. Gymnasiet i Sandviken har RIG för både orientering och 

bandy, vilket tillsammans med att vi har goda kontakter där gjorde att det valet föll sig väldigt 

naturligt. Det var även en fördel att det var en individuell idrott och en lagidrott då det kan 

vara en fördel att få in enkäter från bägge för att kunna jämföra om det finns olikheter dem 

emellan. På Katrinelundsskolan i Göteborg finns RIG för handboll. På båda skolarna har vi 

valt att skicka ut enkäterna till både män och kvinnor. Tanken var att ha med två skolor med 

individuella idrotter och två skolor med lagidrotter, men på grund av bristande svarsfrekvens 

från skolorna fick vi nöja oss med svarsenkäter från endast två lagidrotter. Några av dem 

deltog redan i liknande undersökningar, vilket innebar att de inte hade tid och motivation till 

att även delta i vår undersökning. Vissa av skolorna svarade helt enkelt inte på vår förfrågan 

om att delta i undersökningen. 

 

3.3 Enkäter 

Enkät är en sorts intervjuundersökning som bygger på att de intervjuade besvarar frågor i ett 

formulär skriftligen. Den undersökta gruppen brukar utgöra ett statistiskt urval av den 

population man har för avseende att analysera. För att markera skillnaden mot 

telefonintervjuer och personliga intervjuer (strukturerade intervjuer) brukar man kalla enkäter 

för postala intervjuer eller brevintervjuer. (Nationalencyklopedin.se). 

 

För- och nackdelar med enkäter jämfört med strukturerade intervjuer? 

Det finns flera fördelar med att använda sig av enkäter istället för strukturerade intervjuer. 
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 Billigare – Om man har ett stort urval med personer som är geografiskt utspridda blir 

enkättekniken avsevärt billigare då tidsåtgång och kostnad blir stor vid intervjuer. 

 Snabbare – Vid enkäter som respondenterna själva fyller i kan smidigt skickas ut per 

brev eller på annat sätt distribueras i ett större antal på en och samma gång. 

 Inget intervjuarproblem – Enkäter som respondenten själva fyller i riskerar inte 

problemet att olika intervjuare kan formulera frågorna på något olika sätt. 

(Bryman 2011). 

Det finns förstås även ett antal nackdelar med enkäter jämfört med strukturerade intervjuer: 

 Missförstånd – Om det uppstår oklarheter kring vissa frågor på enkäten finns det ingen 

närvarande som kan förklara för respondenten vad som menas. 

 Respondenten tröttnar – Om man ställer för många frågor som respondenten anser 

vara oviktiga kan det lätt bli så att enkäten antingen kastas eller att den fylls i 

slentrianmässigt. Detta problem kan även uppstå om man ställer allt för många frågor i 

enkäten. 

 Större bortfall – Risken för bortfall är avsevärt större vid enkätundersökning. Det kan 

medföra att validiteten påverkas om man inte kan visa att de som inte besvarat enkäten 

inte skiljer sig från de som har besvarat den. 

(Bryman 2011). 

I och med dessa för- och nackdelar i åtanke har vi valt att genomföra en enkätundersökning 

där vi skickar ut enkäterna till lärare på de utvalda skolorna som i sin tur delar ut enkäterna till 

urvalsgruppen. Vi valde denna metod främst med tanke på smidigheten och den lägre 

kostnaden som enkättekniken medför.  

 

3.4 Bortfall 

Hassmén och Hassmén (2008) skriver att det krävs någon form av bortfallsanalys. De menar 

att man inte enbart bör skriva att exempelvis 26 procent inte svarat på enkäten, utan att man 

även bör göra en analys om varför de inte svarat på enkäten. En enkel bortfallsanalys skulle 

kunna ge värdefull information som kan påverka de slutsatser som går att komma fram till 

med hjälp av studien. Det finns två typer av bortfall; externt bortfall och internt bortfall. 

Externt bortfall handlar om att vissa respondenter inte kan eller vill svara på undersökningen, 
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medan internt bortfall handlar om att någon eller några respondenter inte svarat vissa delar av 

undersökningen. (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 Vår tanke var, som vi tidigare nämnt, att undersöka två lagidrotter och två individuella 

idrotter. På grund av risken för bortfall skickade vi ut förfrågan till ett flertal 

riksidrottsgymnasier med förhoppningen att få ihop tillräckligt med enkäter för att göra en 

vettig analys. Dock slutade det med att endast två lagidrotter studerades. 

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Vid undersökningar är det viktigt att man redan från början ser till att ge den en hög validitet 

och reliabilitet, detta för att slippa stöta på kritik för bristfällig trovärdighet. Om reliabiliteten 

är hög så ökar möjligheterna för en hög validitet. (Eliasson 2013). 

3.5.1 Reliabilitet 

Ur vetenskaplig synvinkel är det viktigt att undersökningen har en hög reliabilitet, detta för att 

andra ska kunna kontrollera de data som slutsatserna i undersökningen bygger på. I annat fall 

kan både undersökningens vetenskapliga trovärdighet samt slutsatserna i undersökningen 

ifrågasättas. För att undvika detta är det viktigt att veta vad som bygger en reliabilitet och hur 

man kan gå till väga för att öka den. (Eliasson 2013). 

 Vid kvantitativa undersökningar, precis som denna, är det av stor vikt att mätningarna 

så långt som möjligt genomförs på exakt samma sätt, oavsett var och när undersökningen 

genomförs. 

Nedan följer några exempel på hur man kan arbeta för att öka reliabiliteten: 

 Ställa flera frågor som mäter en och samma variabel. 

 Förbered undersökningen noggrant. Formulera klara och tydliga instruktioner om hur 

undersökningen ska genomföras. Särskilt viktigt om det är flera personer som ska 

hjälpas åt med undersökningen. 

 Kolla data när de registrerats så att inga data matats eller kodats in fel. 

(Eliasson 2013). 

Reliabilitet handlar i stort sett om ifall den gjorda undersökningen är pålitlig och svarar på 

frågan om det går att lita på att undersökningen skulle ge samma resultat om den skulle 

upprepas under så likartade förhållanden som möjligt. Ett målande exempel på hög reliabilitet 
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är en våg som visar samma resultat varje gång man väger till exempel ett mjölkpaket på den. 

Då vågen visar samma resultat varje gång så har den hög reliabilitet. Om resultatet på vågen 

skulle skilja mellan varje gång man väger samma mjölkpaket är dock reliabiliteten låg. 

(Eliasson 2013). 

3.5.2 Validitet 

Validiteten beskriver graden på om undersökningen är giltig, om den verkligen mäter det som 

är meningen att den ska mäta. (Eliasson 2013). 

Precis som vid reliabilitet kan man exemplifiera en våg. Om man är ute efter att mäta 

sin vikt bör man självfallet använda sig av en våg. Däremot är det naturligtvis inte lämpligt att 

använda sig av en våg om man är ute efter att mäta sin längd. Med det sagt är validiteten 

beroende av vad man mäter i undersökningen, eftersom det viktiga är att undersökningen 

mäter det den verkligen har för avsikt att mäta. Detta förutsätter även en hög reliabilitet. 

(Eliasson 2013). 

För att kunna få en hög validitet är det viktigt att man har en klar frågeställning, för att 

verkligen ha klart för sig vad man är ute efter att mäta. En annan viktig punkt är att man så 

långt som möjligt kontrollerar att den information man samlat in är sann (giltig). 

Undersökningens grad av sanning har en betydande roll för den vetenskapliga trovärdigheten i 

undersökningen. (Eliasson 2013). 

Nedan följer ett par exempel på hur man kan öka validiteten i en undersökning: 

 Få de operationella definitionerna av dina begrepp att så långt som möjligt stämma 

överens med de teoretiska definitionerna. 

 Skapa olika indikatorer för de begrepp du använder dig av i undersökningen så man 

kan använda indikatorerna som ett mått på validiteten.  

(Eliasson 2013). 
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4. Resultat 

Av de 64 svaren vi fått in på enkäterna som skickats ut är 39 (61 procent) av respondenterna 

killar och 25 (39 procent) är tjejer. Samtliga respondenter går för tillfället på 

Bessemergymnasiet i Sandviken och Katrinelundsgymnasiet i Göteborg och är födda mellan 

1995 och 1997. På Bessemergymnasiet fick vi svar från 15 killar och endast en tjej, medan det 

på Katrinelundsgymnasiet var helt jämnt fördelat mellan könen, 24 killar och 24 tjejer. 

4.1 Levnadsförhållande 

 

Diagram 3: När du gick på högstadiet, bodde dina föräldrar tillsammans? 

På frågan om föräldrarna bodde tillsammans när respondenterna gick på högstadiet syns det 

klart och tydligt att majoriteten av föräldrarna bodde tillsammans. Hela 86 procent av 

respondenterna svarade att deras föräldrar då bodde tillsammans. 

Av de respondenter som svarade att deras föräldrar inte bodde tillsammans på den 

tidigare frågan ställdes en följdfråga för att ta reda på vart respondenten bodde merparten av 

tiden, om det var hos mor, far, lika mycket eller hos annan vuxen. Endast nio personer (14 

procent) av den ursprungliga populationen på 64 stycken svarade på denna fråga. Här svarar 

fyra stycken (44 procent) att de huvudsakligen bodde hos sin mor, och lika många att de 

bodde lika mycket hos båda föräldrarna. Ingen av respondenterna bodde mest hos sin far, och 

en (elva procent) av de tillfrågade bodde hos annan vuxen. 
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Diagram 4: När du gick på högstadiet, vilken typ av bostad bodde du huvudsakligen i? 

På frågan gällande vilken bostad respondenten huvudsakligen bodde i under sina högstadieår 

är det absolut flest som bodde i villa, hela 43 personer (67 procent). Av de övriga tillfrågade 

svarade 15 personer (23 procent) att de huvudsakligen bodde i radhus, fem stycken (åtta 

procent) i lägenhet och endast en av respondenterna svarade annat, nämligen att den 

huvudsakligen bodde i parhus. 

 

Diagram 5: När du gick på högstadiet, ägde någon i din familj något av följande? 

På frågan vad deras familj hade för resurser när respondenterna gick i högstadiet gick det att 

kryssa i flera av svarsalternativen. En bra bit över hälften (66 procent) bodde i en familj som 

hade minst två bilar och 42 procent av dem hade båt. Det alternativ som hade lägst 
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svarsfrekvens var husbil/husvagn som endast 5 av respondenterna hade, vilket motsvarar åtta 

procent. 

 

Diagram 6: Vad har dina föräldrar för yrke? 

På frågan vad deras föräldrar har för yrke har respondenterna svarat ”annat” vid 43 tillfällen 

(34 procent). Av dessa 43 föräldrar är det 13 som jobbar som lärare, sju stycken är 

sjuksköterskor och fyra är säljare. Näst flest (23 procent) föräldrar har ett kontorsarbete som 

yrke. Endast en förälder var arbetslös, vilket motsvarar 0,8 procent av respondenternas 

föräldrar. 

4.2 Utbildningskapital 

 

Diagram 7: Vilken är dina föräldrars högsta slutförda utbildning? 
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Diagram 8: Vilken är dina föräldrars högsta slutförda utbildning (sammanslagen)? 

För att lättare kunna ställa resultatet mot tidigare forskning valde vi att slå ihop kategorierna 

högskola/universitet, yrkesutbildning och folkhögskola till en enhet. Här visar svaren från 

respondenterna att majoriteten (59 procent) av föräldrarna har eftergymnasial utbildning som 

sin högsta utbildningsnivå, medan 29 procent av föräldrarna har gymnasial utbildning som 

högst och endast tre procent har bara gått klart grundskolan. 

4.3 Idrottskulturellt kapital 

 

Diagram 9: Har dina föräldrar idrottat? 

Frågan huruvida deras föräldrar har idrottat eller inte är uppdelad i två frågor, en om deras 

mor har idrottat och en om deras far har idrottat. Av deras mödrar har 69 procent, eller 44 
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respondenter, svarat att de har idrottat. Av deras fäder har 94 procent, eller 60 respondenter, 

svarat att de har idrottat. Frågan huruvida deras föräldrar har idrottat eller inte är uppdelad i 

två frågor, en om deras mor har idrottat och en om deras far har idrottat. Av deras mödrar har 

69 procent, eller 44 respondenter, svarat att de har idrottat. Av deras fäder har 94 procent, 

eller 60 respondenter, svarat att de har idrottat 

Av de 64 respondenter som svarat på enkäten så har något fler svarat att de anser att 

deras föräldrar har påverkat deras val av idrott, 53 procent (34 respondenter) har svarat att de 

inte påverkats av sina föräldrar, medan 47 procent (30 respondenter) svarat att de påverkats av 

sina föräldrar. 

 
Bandy 

 
Nivå 

Idrott Förening Regional Nationell Internationell 

Bandy 2 1 4 4 

Basket 2       

Bowling     1   

Curling 1       

Fotboll 4 6 2 1 

Fäktning 1       

Golf 2       

Handboll   1     

Ishockey   1     

Längdskidor   1     

Löpning     1   

Orientering     1   

Skridskor 1       

Tennis 1       

Tabell 1: Vilken nivå har dina föräldrar idrottat på? (Bandy) 

En fråga i enkäten berörde huruvida respondenternas föräldrar har idrottat och på vilken nivå 

de då utövat dessa idrotter. Av respondenterna från bandygymnasiet utövade/utövar flest 

föräldrar fotboll och bandy. Här ser man att av idrotterna föräldrarna utövat, är det bandy som 

har spelats på högst nivå, där åtta av elva har spelat på nationell nivå eller högre. 
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Handboll 

 
Nivå 

Idrott Förening Regional Nationell Internationell 

Alpint     1   

Badminton 1       

Bandy   1 1   

Basket 
 

1    1 

Bordtennis     1   

Bowling 1       

Brottning   1     

Dans   1     

Fotboll 11 10 9   

Friidrott 2 2 1   

Gymnastik       1 

Handboll 8 10 10 3 

Hästsport 1       

Innebandy 1 1     

Ishockey 1 1 3 1 

Judo 1       

Längdskidor   2     

Löpning 1       

Segling       1 

Tennis 1   1   

Volleyboll 1 1     

Tabell 2: Vilken nivå har dina föräldrar idrottat på? (Handboll) 

Av respondenterna från handbollsgymnasiet utövade/utövar en klar majoritet av föräldrarna 

fotboll och/eller handboll. Dessa idrotter är även de som har utövats på högst nivå av 

föräldrarna, nämligen nio av 30 har spelat fotboll på nationell nivå, och 13 av de 31 som 

utövat handboll har spelat på nationell nivå eller högre. Nämnas bör också att tre av 

respondenterna har föräldrar som utövat idrott på internationell nivå i fyra andra idrotter 

(basket, gymnastik, ishockey och segling). 
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4.4 Föräldraengagemang 

I vilken utsträckning har dina föräldrar: Far Mor 

Gett dig praktiska råd i din träning 4,26 2,71 

Gett dig feedback efter tävlingar/matcher 4,42 3,25 

Varit åskådare vid tävlingar/matcher 4,62 4,53 

Skjutsat dig till träning och tävling/match 4,52 4,15 

Stöttat dig när du haft motgångar 4,65 4,65 

Sett till att du har bra kosthållning 3,98 4,25 

Stöttat ditt idrottande ekonomiskt 4,77 4,68 

Tabell 3: I vilken utsträckning har dina föräldrar… (medel) 

En fråga som behandlades i enkäten var hur respondenterna upplevde att de fått feedback och 

stöd av sina föräldrar inom sina idrottsliga karriärer. Respondenterna fick ranka svaren mellan 

1 och 5, där 1 var lägst och 5 högst. Överlag var siffrorna mycket höga, det var endast på 

frågan ”… gett dig praktiska råd i din träning” som de svarande angav att deras mödrar inte 

gett särskilt mycket praktiska råd när det gäller träning. Den högsta siffran, både på far- och 

morsidan hittar vi på frågan om föräldrarna stöttat idrottandet ekonomiskt.  

 

Tabell 4: Hur förhåller sig dina föräldrar till ditt idrottande? (medel) 

På annan fråga angående föräldraengagemang fick respondenterna svara på hur de upplever 

hur deras föräldrar förhåller sig till deras idrottande, de punkter som togs upp gällde intresse, 

kunnighet, förståelse och inställning. På samma sätt som i tabell 3 rankar respondenten från 1 

till 5, där 5 är högsta nivån. Här är det höga siffror gällande alla punkter, man kan utläsa att 

fädernas ”poäng” är något högre än mödrarnas. Störst skillnad ser man på frågan som gällde 

hur kunniga respondenterna ansåg att föräldrarna är. 

4.5 Bortfall 

Som vi tidigare nämnt var vår första tanke att undersöka två lagidrotter och två individuella 

idrotter. Vi skickade ut förfrågningar om att delta i denna undersökning till ett flertal 

riksidrottsgymnasier. Det var dock svårare än vi trott att få svar från skolorna. Någon svarade 

att de inte hade tid att delta och ett flertal skolor fick vi aldrig något svar ifrån. Detta var något 

Hur förhåller sig dina föräldrar 
till ditt idrottande? 

  Far Mor 

Intresse 4,87 4,63 

Kunnighet 4,28 3,12 

Förståelse 4,62 4,48 

Inställning 4,85 4,72 
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vi räknade med, därav skickade vi ut förfrågningar till så många skolor. Vi skickade ut 

förfrågningar till tio skolor, men fick endast svar från tre av dessa. Av de tre skolorna fick vi 

positiv respons av två stycken. Ett annat externt bortfall som vi stötte på var att det endast 

gick 16 RIG-elever på Bessemergymnasiet i Sandviken, en siffra som var betydligt mindre än 

vi räknat med. 

 Det uppkom även ett internt bortfall på fråga 20 och 21 i enkäten. Detta tror vi beror på 

att de frågorna var svåra att tyda för respondenterna på grund av layouten på enkäten blev 

aningen förskjuten vid utskriften hos Bessemergymnasiet. Fyra av de 16 respondenter från 

Bessemergymnasiet svarade inte fullt ut på dessa frågor. Vi valde ändå att ha med resterande 

svar från dessa respondenter eftersom vi anser att de ej ifyllda frågorna inte påverkade 

analysen. Ett annat internt bortfall var att två av respondenterna inte svarade på fråga 16, som 

handlade om hur gamla de tillfrågade var när de började med idrotten som de utövar just nu. 

Detta tror vi beror på att de inte vet hur gamla de var helt enkelt. 
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5. Analys 

I denna del har vi ställt den tidigare forskning som finns inom området mot den empiri vi 

samlat in via vår enkät. Kort och gått Tidigare forskning ställt mot Resultat. De områden vi 

valt att analysera är levandsförhållanden, utbildningskapital, idrottskulturellt kapital och 

föräldraengagemang. 

5.1 Levnadsförhållande 

Enligt den statistik vi hittat på Statsiska centralbyrån (2013) så bor 75 procent av barnen i 

Sverige med båda sina ursprungliga föräldrar. Dessa siffror kan jämföras med hur det ser ut 

hos undersökningens respondenter, där hela 86 procent bodde med båda sina föräldrar när de 

gick i högstadiet.  Detta är elva procent mer än snittet i Sverige, vilket får anses vara en rätt 

anmärkningsvärd siffra.  

År 2012 bodde majoriteten av svenskarna i småhus (54 procent) enligt Statistiska 

centralbyrån (2013). Flerbostadshus var det näst mest vanliga boendet ho svenskarna med sina 

39 procent, fyra procent bodde i annat boende och hos tre procent av den svenska 

befolkningen saknades uppgifter om deras boendesituation. (SCB, 2013). 

 Dessa uppgifter är inte helt lätta att analysera emot den empirin vi samlat in tack vare 

våra enkäter, då våra alternativ av boende inte var exakt likadana som de som Statistiska 

centralbyrån använt sig av. Av våra respondenter bodde 67 procent i villa när de gick på 

högstadiet, 23 procent bodde i radhus, åtta procent i lägenhet och två procent i annat boende 

(vilket var ett radhus i detta fall). Om vi räknar villa, radhus och parhus som småhus så bodde 

hela 92 procent av våra respondenter i småhus under sin gymnasietid, vilket är 

anmärkningsvärt fler än snittet i Sverige. Vi har även tolkat flerbostadshus som lägenheter 

och där ser vi att betydligt fler av medelsvensken bor i lägenhet (39 procent) jämfört med våra 

respondenter (åtta procent).  

 En bra bit över hälften av våra respondenter svarade att deras familj hade fler än en bil 

under tiden de gick i högstadiet. Hela 66 procent av respondenternas familjer hade minst två 

bilar, vilket får ses som en relativt stor siffra. Att den familj har fler än en bil får ses som 

något rätt ovanligt. Även att samtliga 64 respondenter svarade att de hade minst en bil är ett 

bevis att de kommer från en uppväxt i en familj som haft det bra ställt. 

 Att ha en sommarstuga är få förunnat, men av våra respondenter så hade hela 34 procent 

av dem en sommarstuga i familjen under deras gymnasietid. Bara åtta procent svarade att de 

hade husvagn eller husbil. Dessa två får dock ses som ett substitut för sommarstuga, ett 

billigare alternativ. Även antalet familjer som ägde båt var högt, 42 procent av respondenterna 
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hade en båt i familjen. Att nästan hälften av dem hade båt känns verkligen som bra mycket 

vanligare än hos den genomsnittlige svenska familjen. Denna statistik ligger helt i linje med 

en aktuell studie som handlar om landslagsutövare (Fahlström m.fl., 2014). 

5.2 Utbildningskapital 

Statistik från Statistiska centralbyrån (2013) visar vilken utbildning som är svenskarnas 

högsta slutförda utbildning: 

 Eftergymnasial utbildning, 34 procent 

 Gymnasial utbildning, 44 procent 

 Grundskoleutbildning, 19 procent 

Hos två procent saknas uppgifter. Så här ser förhållandena ut hos undersökningens 

respondenter: 

 Eftergymnasial utbildning, 59 procent 

 Gymnasial utbildning, 29 procent 

 Grundskoleutbildning, tre procent 

Här har sju procent svarat att de inte vet och två procent att deras föräldrars högsta slutförda 

utbildning är något annat än de alternativ som fanns i enkäten. Som Lund och Olofsson 

(2009) skriver i sin studie Vem är idrottseleven? Idrottsprofilerad gymnasieutbildning och 

selektion så är utbildningskapitalet väldigt högt hos idrottselever. Deras resultat som visar att 

57 procent av idrottseleverna har ett högt utbildningskapital stämmer väl överens med vårt 

resultat på 59 procent (Lund & Olofsson, 2009). Med enkelhet kan utläsas att det 

utbildningskapital som våra respondenter har är klart större än hos övriga, där 

respondenternas utbildningskapital är hela 25 procent högre än medelvärdet i Sverige. 

5.3 Idrottskulturellt kapital 

RIG-elevers föräldrars idrottsliga bakgrund är relativt snedfördelad, det vill säga att det är 

endast en eller ett fåtal idrotter som föräldrarna utövat som dominerar den insamlade empirin. 

När det gäller bandyföräldrarna så är det just bandy och fotboll som har en stor majoritet 

gällande idrottslig bakgrund för föräldrarna, det är även dessa idrotter som föräldrarna utövat 

på högst sportslig nivå (internationell). Övriga idrotter som nämns i enkäten har endast en 

eller ett par av föräldrarna varit aktiva i.  

När vi kommer till handbollsföräldrarna är det däremot handboll och fotboll som varit 

allra populärast hos föräldrarna. Dock är det flertalet andra idrotter som några av föräldrarna 

utövat på internationell nivå, däribland basket, gymnastik, ishockey och segling. 
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5.4 Föräldraengagemang 

Som den insamlade empirin visar, upplever en klar majoritet av respondenterna att de får 

mycket bra stöd av sina föräldrar när det gäller deras idrottsliga karriär. I stort sett alla 

svarsalternativ visar ett snitt på högre än 4, vilket vi tolkar som mycket högt. I och med att 

frågan ställs så som: ”I vilken utsträckning har dina föräldrar…?” blir den öppen för 

tolkning. Om flera av ungdomarna svarar till exempel en 4a på frågan ”… stöttat ditt 

idrottande ekonomiskt?” kan de ha olika uppfattning om vad just en 4a betyder i detta 

sammanhang. 

En annan fråga angående föräldraengagemang som behandlades i enkäten var hur 

respondenten upplever att deras föräldrar förhåller sig till respondentens idrottande. Där togs 

punkterna intresse, kunnighet, förståelse och inställning upp. 

Även här visar resultatet väldigt höga siffror på alla punkterna (ca 4,5<), dock något lägre på 

punkten gällande föräldrarnas kunnighet om den aktuella idrotten. Precis som i föregående 

fråga ges här en hel del utrymme för egen tolkning av hur respondenten upplever att sina 

föräldrar är.  
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6. Diskussion 

Vi fick alltså in 64 enkäter, från bandy- och handbollsspelare. Det var inte så många som vi 

hade hoppats på (vi hade som mål att få in 100 enkäter), det var betydligt svårare än vi trott att 

få tag i RIG-gymnasium som ville och kunde ställa upp för en enkätundersökning. Att det 

bara blev två lagidrotter och inga individuella idrotter gör att vår rapport visar sambandet 

mellan lagidrottare som läser på ett RIG-gymnasium och deras föräldrars bakgrund istället för 

idrottare som läser på ett RIG-gymnasium och deras föräldrars bakgrund. På 

Katrinelundsgymnasiet i Göteborg som hade handboll som sin idrott fick vi in 48 enkäter, där 

det var lika många killar som tjejer. Av de enkäter som vi fick från bandyspelarna på 

Bessemergymnasiet i Sandviken däremot var inte förhållandet lika jämnställt. Där var hela 15 

av 16 enkäter gjorda av killar. Vad detta kan bero på är svårt att fastställa, men det kan 

mycket väl ha att göra med att bandy är en relativt liten idrott och att det därmed är svårt att 

hitta tjejer som är kvalificerade och intresserade av att läsa på ett RIG-gymnasium för bandy 

då det är en idrott som mestadels män utövar. Handboll å sin sida känns som en idrott som är 

större hos det kvinnliga könet. Det är bara att kolla på hur mycket utrymme damerna får inom 

dessa båda idrotter i media. Medan det svenska damlandslaget och högsta serien för damer i 

handboll för nästan lika stort utrymme som herrarna i samma idrott så är det knappt så att 

någon som inte är insatt har en aning om hur det går för det svenska damlandslaget i bandy 

eller vilka som är svenska mästare på damsidan. 

6.1 Levnadsförhållande 

Våra enkäter visar att det är betydligt vanligare bland våra respondenter att de har bott med 

båda sina föräldrar än vad det är för den genomsnittlige svensken. Vid 75 procent av fallen 

bor ett svenskt barn med båda sina ursprungliga föräldrar, medan 86 procent av våra 

respondenter gjorde detta under sin högstadietid, vilket alltså är hela elva procent mer. Att 

växa upp med båda sina föräldrar närvarande kan ge en trygghet som gör att de inte bara 

känner sig trygga i sitt hem, utan även i ett idrottssammanhang. Och vi tror att just trygghet är 

en betydande faktor för att kunna utvecklas som idrottsman eller idrottskvinna. Av de som 

svarat att de inte bodde med båda sina föräldrar när de gick i högstadiet så svarade nästan 

hälften att de bodde lika mycket hos sin mor som hos sin far. Detta kan innebära att även de 

kände en viss trygghet av att, trots att deras föräldrar inte bodde ihop, ha båda sina föräldrar 

närvarande under sin uppväxt. Givetvis går det även att lyckas som idrottare även om man 

inte vuxit upp med båda sina föräldrar, det finns det många bevis för, men de resultat vår 
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undersökning visar att det helt klart är en fördel för en svensk lagidrottare att växa upp med 

båda sina ursprungliga föräldrar. 

När det kommer till vilken typ av bostad som är den vanligaste att bo i var skillnaden 

mellan våra respondenter och medelsvensken extremt stora. Medan våra respondenter till 90 

procent (92 procent om man räknar med den respondent som svarat ”annat”, där ”annat” var 

parhus) bodde i villa så bor 54 procent av den svenska befolkningen i liknande bostad. Av 

våra respondenter bodde åtta procent i flerbostadshus, vilket ställs mot 39 procent av hela den 

svenska befolkningen. Av detta kan man utläsa att våra respondenter haft har bättre 

levandsförhållanden under sin uppväxt än vad som är standard hos en svensk. Nu behöver det 

ju inte med automatik betyda att man haft bättre levnadsförhållande bara för att man vuxit upp 

i en villa istället för en lägenhet, men det tyder på att de har det bättre ställt. Som resultatet av 

vår enkätundersökning visar så får våra respondenter ett väldigt högt stöd av sina föräldrar i 

sitt idrottande. Det kan tänkas att respondenternas levnadsförhållande och stödet från 

föräldrarna hänger ihop. En förälder som har det bra ställt har det lättare att stödja sitt barn 

med skjuts till träning och match/tävling, ge ett ekonomiskt stöd till idrottandet och möjlighet 

att följa med på tävlingar eller matcher och på så vis kunna ge feedback och praktiska råd. 

Även att 66 procent av respondenterna svarade att de hade fler än en bil i familjen när de gick 

i högstadiet kan ha varit en bidragande faktor till ett högt stöd från föräldrarna. En familj som 

bara har en bil kanske inte har samma möjlighet att skjutsa och följa med sina barn på träning, 

match eller tävling. 

6.2 Utbildningskapital 

När man ser till respondenternas utbildningskapital, det vill säga vilken utbildning deras 

föräldrar har genomfört som högst, så ser man att föräldrarna till dessa RIG-elever har överlag 

en högre utbildning än vad fallet är generellt i Sverige. Detta kan vara en förutsättning att man 

då även får ett mer välbetalt jobb och kan på så sätt stötta sina barn i högre grad på ett 

ekonomiskt plan. Det kan även påverka barnen till att inse att det krävs att man jobbar hårt 

och lägger ned mycket tid för att kunna bli framgångsrik.  

6.3 Idrottskulturellt kapital 

Det går att se ett samband mellan respondenternas idrott och vilka idrotter deras föräldrar 

utövat. I väldigt många av fallen så har respondenten en eller två föräldrar som själv utövat 

den idrott som nu deras son eller dotter nu håller på med. Det finns även en hel del fall där en 

förälder utövat idrotten på allra högsta nivå. Framförallt inom bandyn går det att se att många 
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föräldrar varit framgångsrika inom samma idrott, där så många som fyra föräldrar utövat 

bandy på internationell nivå och lika många på nationell nivå. Där finns det även en förälder 

som utövat fotboll på internationell nivå. Inom handbollen är det inte lika frekvent att med 

föräldrar som utövat samma idrott på högsta nivå, men det finns ändå tre stycken som spelat 

på internationell nivå och ytterligare tio som spelat på nationell nivå. 

Det finns helt klart ett mönster, i många fall går föräldrarnas idrott ”i arv” till deras 

barn. Om du har en mor eller far som hållit på med en viss idrott så är chansen större att även 

du kommer att utöva denna idrott. Även om du inte tror att du påverkas av dina föräldrar i ditt 

val av idrott så kan du mycket väl ha gjort det undermedvetet. Det känns som att detta är ett 

ännu vanligare förekommande i mindre idrotter, där bandyn är ett bra exempel. 

6.4 Föräldraengagemang 

Majoriteten (53 procent) av våra respondenter svarade alltså att deras föräldrar inte påverkat 

deras val av idrott. Vi tror dock att antalet som blev påverkade av sina föräldrar var betydligt 

fler egentligen. Det är mycket möjligt att många blivit påverkade undermedvetet. Om du har 

en eller två förälder som håller på med en viss idrott kan du ha fått upp intresset för den 

idrotten under dina unga år, utan att du tänker på att det är genom dina föräldrar du fått upp 

detta intresse. Som en av respondenterna svarat på fråga 19 i enkäten, som är en följdfråga på 

frågan om respondenten påverkats av sina föräldrar i sitt val av idrott: 

”Inte vad jag vet, men kanske omedvetet” 

Vi tror att det är närmare 100 procent som på något sätt påverkats av sina föräldrar när de valt 

idrott, medvetet eller omedvetet. Andra respondenter har svarat så här på fråga 19: 

”Dom fick mig att bli intresserad av de idrotter dom tyckte om och har utövat” 

”Att de höll på med idrotterna gjorde att man följde med och ju mer man utövade/fick stöd i 

idrotterna desto självklarare blev det att välja ”deras” idrott” 

”Han var framgångsrik inom bandyn så jag vela bli som han” 

”Min far var handbollstränare vilket gjorde mitt val självklart. Hade dock troligen valt 

handboll oavsett” 
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En fråga som vi anser var väldigt intressant att analysera var den som behandlade hur mycket, 

och på vilket sätt föräldrarna stöttar sina barn inom de aktuella idrotterna. Här ligger alla 

punkter på en hög ”nivå”, förutom den punkten som avser i vilken utsträckning respondentens 

mor har gett praktiska råd i dennes träning. Med tanke på att respondenterna i denna fråga 

skulle ranka hur de upplever att föräldrarna stöttat dem så ges det utrymme för respondenten 

att tolka de olika ”betygen” mellan 1 och 5 olika. Överlag upplever respondenterna att deras 

föräldrar varit mycket stöttande i deras idrottande. Detta tror vi är en viktig komponent för att 

bli framgångsrik i vare sig det gäller idrott, skola eller arbete. Man måste känna att man har 

stöd från omgivningen för att kunna lyckas och även våga misslyckas för att på så sätt 

utvecklas. 

Den kanske viktigaste punkten i denna fråga är om föräldrarna stöttat idrottandet 

ekonomiskt. Tack vare det ekonomiska stödet som de flesta upplever vara väldigt högt skapas 

förutsättningar för ungdomarna att träna och tävla i den utsträckning som behövs för att kunna 

utvecklas på ett bra sätt i dennes idrott. Det är även på den punkten som vi återfinner de 

högsta siffrorna hos respondenterna. 

Av vår enkätundersökning att döma så förhåller sig respondenternas föräldrar sig 

väldigt positiva till deras idrottande. Respondenterna uppger att såväl deras fäder som mödrar 

har haft ett stort intresse, en stor förståelse och en väldigt god inställning. Även kunnigheten 

har varit stor, dock går det att utläsa att kunnigheten hos deras mödrar har fått ett något lägre 

värde än hos de andra punkterna. Detta får dock anses som något rätt naturligt då 

idrottsintresset är något lägre hos kvinnor än hos män, det finns helt enkelt fler män än 

kvinnor som är riktigt intresserade av idrott. Detta innebär i förlängningen att även 

kunnigheten blir en aning lägre hos den genomsnittliga kvinnan än hos den genomsnittliga 

mannen. 

Just kunnigheten hos föräldrarna är något som givetvis hjälpt respondenterna att bli 

duktiga inom sina idrotter. Att ha en extra ”tränare” hemma som kommer med råd och tips på 

vad man kan förbättra tror vi kan hjälpa en ung idrottare att utvecklas på ett bra sätt. Att det 

dessutom finns ett stort intresse och en bra inställning till sina barns idrottande bör leda till 

föräldrar som skjutsar och ställer upp i alla tillfällen. Detta kan vara en stor nyckel till att 

lyckas gå riktigt långt inom sin idrott. 
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7. Slutsats 
Finns det något samband mellan hur bra en idrottare är och hur duktig dennes föräldrar var 

inom idrott? 

Man kan se genom enkäten som behandlats att vissa av RIG-eleverna har föräldrar som varit 

idrottare på internationell nivå, dock har merparten av elevernas föräldrar idrottat på en mer 

”normal” nivå. Bara för att föräldrarna varit framgångsrika i sina respektive idrotter innebär 

det ingen garanti för att även deras barn ska bli framgångsrika idrottare. Det krävs fler 

faktorer än att bara ha idrottsligt framgångsrika föräldrar. 

Finns det något samband mellan hur bra en idrottare är och hur välutbildad dennes föräldrar 

är? 

Här går det att se ett visst samband mellan RIG-eleverna och deras föräldrar. Dessa elever har 

över lag föräldrar som är mer välutbildade än vad som gäller generellt i Sverige.  

Finns det något samband mellan vilken idrott RIG-elever utövar och vilken/vilka idrotter 

dennes föräldrar utövar/utövat? 

I rapporten kan man tydligt utläsa att RIG-elever till stor del utövar samma idrott som deras 

föräldrar utövat/utövar. De flesta av bandyspelarna i undersökningen har föräldrar som 

tidigare utövat just bandy. Samma sak gäller handbollsspelarna, att många av deras föräldrar 

tidigare utövat handboll. En gemensam idrott som föräldrarna till eleverna på båda skolorna 

utövat är fotboll. Detta ser vi inte som något konstigt då fotboll är en så pass stor idrott i 

Sverige. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

 

1. Kön? 

Man  Kvinna 

2. Födelseår?_______ 

3. Hur många syskon har du?_________ 

4. Ålder på syskon? (ange födelseår) 

Syskon 1_______ Syskon 2_______ Syskon 3_______  

Syskon 4_______ Syskon 5_______ Syskon 6_______ 

5. När du gick på högstadiet, bodde dina föräldrar tillsammans? (om ja, gå till fråga 6) 

Ja  Nej 

5b. Vem bodde du huvudsakligen tillsammans med? 

Mor Far Lika hos båda Med annan vuxen 

6. När du gick på högstadiet, vilken typ av bostad bodde du huvudsakligen i? 

Lägenhet Radhus Friliggande villa  

Annat________________________ 

7. När du gick på högstadiet, ägde någon i din familj något av följande? (flera 

svarsalternativ är möjliga)  

En bil   Flera bilar   Båt  

Husbil  Husvagn   Sommarstuga 

8. På vilken skola studerar du nu?__________________________________________ 

9. Idrott?___________________________________________ 

10. Vilken är dina föräldrars högsta slutförda utbildning? 

Far     Mor 

Grundskola 

Gymnasium 

Högskola/universitet 

Folkhögskola 

Yrkesutbildning 

Annat:  ___________________ ____________________ 
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11. Vad har dina föräldrar för yrke? 

Far  Mor 

Arbetslös 

Egen företagare 

Chef 

Kontorsarbetare 

Industriarbetare 

Annat:  __________________ _____________________ 

 

12. Har dina föräldrar idrottat? 

Ja Nej 

Far 

Mor 

 

13. Vilken nivå har dina föräldrar idrottat på? 

Far: 

Vilken idrott? 

Ange namnet 

på idrotten 

Nivå? Sätt ett kryss i den ruta som stämmer bäst 

överens för den  

Förening Regional Nationell Internationell 

          

          

          

          

          

          

          

 

Mor: 

Vilken idrott? 

Ange namnet 

på idrotten 

Nivå? Sätt ett kryss i den ruta som stämmer bäst 

överens för den  

Förening Regional Nationell Internationell 
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14. Vilken/vilka andra idrotter du har utövat och på vilken nivå? 

Vilken idrott? 

Ange namnet 

på idrotten 

Nivå? Sätt ett kryss i den ruta som stämmer bäst 

överens för den  

Förening Regional Nationell Internationell 

          

          

          

          

          

          

          

 

15. Tror du att du hade kunnat bli lika framgångsrik i någon/några av de andra 

idrotter du har utövat som inom din idrott? 

Ja Nej 

16. Hur gammal var du när du började idrotta (den idrott du utövar nu)?_________ 

17. Varför började du idrotta? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

18. Har dina föräldrar påverkat ditt val idrottsval? 

Ja 

Nej 

19. Om ja, på vilket sätt? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

20. I vilken utsträckning har dina föräldrar: 

 Mor Far 

gett dig praktiska råd i din träning  Låg   Hög  Låg Hög 

givit dig feedback efter tävlingar/matcher  Låg   Hög  Låg Hög 

varit åskådare vid tävlingar/matcher  Låg Hög  Låg Hög 

skjutsat dig till träning och tävling/match  Låg  Hög  Låg Hög 

stöttat dig när du har haft motgångar  Låg  Hög Låg Hög 

sett till att du har haft en bra kosthållning Låg   Hög  Låg Hög 

stöttat ditt idrottande ekonomiskt  Låg   Hög  Låg Hög 
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21. Hur förhåller sig dina föräldrar till ditt idrottande? 

 Mor Far 

Ointresserad Intresserad Ointresserad Intresserad 

Okunnig Kunnig Okunnig Kunnig 

Oförstående Förstående Oförstående Förstående 

Negativ Positiv Negativ Positiv 

 

22. Vilken ambition har du med ditt eget idrottande? (Kryssa i ett eller flera 

alternativ)  

Ha roligt/socialt umgänge  

Fysisk aktivitet  

Vill göra mina föräldrar stolta 

Utvecklas i min idrott  

Nå nationell toppnivå  

Nå internationell toppnivå  

 

22. Beskriv hur du tror att din elitidrottskarriär ser ut om 3-4 år: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

23. Avslutningsvis, här finns utrymme att skriva fritt om du har några synpunkter 

på enkäten: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 


