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Abstract 

Denna kvantitativa studie har utförts inom ramen för forskarnätverket ”Idrottens 

prestationssystem” från Linnéuniversitetet och Umeå universitet. Avsikten med studien 

är att undersöka målsmännen till deltagare vid friidrottstävlingen 

Götalandsmästerskapen 2012 utifrån idrottsbakgrund, engagemang, kunskap och 

ekonomi. Urvalgruppen består av 440 förmodade målsmän (till 220 friidrottande 

ungdomar) från Halland, Skåne och Småland. Studien är framtagen med en kvantitativ 

forskningsstrategi, med hjälp av enkätundersökningar som skickats ut via brev till 140 

hushåll. Resultatet visar att undersökningens respondenter har mycket gemensamt inom 

de fyra undersökningsområdena. Nästan alla respondenter har varit idrottsligt aktiva och 

är idag engagerade och involverade i friidrottsrörelsen på något vis. Vidare visar 

undersökningen att friidrott är en relativt billig idrott men att föräldrarna istället 

spenderar mycket tid i samband med friidrotten. Studien ska betraktas som ett första 

steg i undersökningen av föräldrars påverkan på barns väg till elit.  

 

 

Nyckelord: Engagemang, friidrott, föräldrar, habitus. 

 

 

 



Karolina Sannefjordh & Rebecca Franzén    

Coaching och Sport Management 

   
  

3 
 

Innehållsförteckning 

 

ABSTRACT ........................................................................................................................................................... 2 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ............................................................................................................................ 3 
TABELL OCH FIGURFÖRTECKNING .................................................................................................................................. 4 

FÖRORD ............................................................................................................................................................... 5 

1. INLEDNING ..................................................................................................................................................... 6 
1.1 SYFTE ............................................................................................................................................................................ 7 
1.2 FRÅGESTÄLLNING ....................................................................................................................................................... 7 

2. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING ............................................................................................. 8 
2.1 FRIIDROTTSFÖRÄLDER - EN (MÅNG)KAMP? .......................................................................................................... 8 
2.2 BEGREPPSFÖRKLARING ............................................................................................................................................. 9 

2.2.1 Idrottslig bakgrund .............................................................................................................................................. 9 
2.2.2 Roller ........................................................................................................................................................................... 9 
2.2.3 Barn eller ungdomar ......................................................................................................................................... 10 
2.2.4 Januaribarn ........................................................................................................................................................... 10 

2.3 ENGAGEMANG .......................................................................................................................................................... 10 
2.3.1 Tidsaspekten ......................................................................................................................................................... 11 
2.3.2 Kunskap ................................................................................................................................................................... 11 
2.3.3 Ekonomiskt engagemang ................................................................................................................................ 12 
2.3.4 Stöttande målsmän ............................................................................................................................................ 13 
2.3.5 Negativt engagemang ...................................................................................................................................... 14 

3. TEORI ............................................................................................................................................................ 15 
3.1 HABITUS .................................................................................................................................................................... 15 

3.1.1 Socialt och kulturellt kapital ......................................................................................................................... 16 
3.1.2 Idrottens värden .................................................................................................................................................. 16 
3.1.3 Engagemang ......................................................................................................................................................... 17 

4. METOD .......................................................................................................................................................... 20 
4.1 VAL AV FORSKNINGSMETOD .................................................................................................................................. 20 
4.2 URVAL ....................................................................................................................................................................... 21 
4.3 BORTFALL ................................................................................................................................................................. 22 
4.4 STUDIENS GENOMFÖRANDE ................................................................................................................................... 23 

4.4.1 Statistiska metoder ............................................................................................................................................ 25 
4.5 RELIABILITET OCH VALIDITET .............................................................................................................................. 25 
4.6 ETIK ........................................................................................................................................................................... 26 

4.6.1 Studiens etiska principer ................................................................................................................................. 26 

5. RESULTAT ................................................................................................................................................... 27 
5.1 VILKA ÄR MÅLSMÄNNEN? ...................................................................................................................................... 27 
5.2 MÅLSMÄNNENS IDROTTSBAKGRUND ................................................................................................................... 28 
5.3 MÅLSMÄNNENS ENGAGEMANG ............................................................................................................................. 29 



  Friidrottsförälder – en (mång)kamp? 
  Examensarbete VT-13 

 

 

4 
 

5.3.1 Uppdrag inom idrotten .................................................................................................................................... 29 
5.3.2 Uppdrag utanför friidrottsarenan .............................................................................................................. 31 
5.3.3 Samtal kring friidrotten................................................................................................................................... 32 
5.3.4 Kvinnligt respektive manligt engagemang ............................................................................................. 33 

5.4 MÅLSMÄNNENS KUNSKAP ...................................................................................................................................... 34 
5.5 EKONOMISKA ÅTAGANDEN .................................................................................................................................... 35 

6. ANALYS ......................................................................................................................................................... 37 
6.1 HABITUS .................................................................................................................................................................... 37 

6.1.1 Habitus inverkan på engagemang .............................................................................................................. 38 
6.1.2 Uppdrag och kunskap ....................................................................................................................................... 38 
6.1.3 Tidskrävande att vara friidrottsförälder? ............................................................................................... 39 
6.1.4 Ekonomiaspekten ................................................................................................................................................ 40 
6.1.5 Kvinnliga och manliga roller ......................................................................................................................... 40 

7. DISKUSSION OCH REFLEKTION ........................................................................................................... 42 
7.1 RESULTATDISKUSSION ............................................................................................................................................ 42 

7.1.1 Friidrottsrelaterade uppdrag ....................................................................................................................... 43 
7.1.2 Avgränsningar ...................................................................................................................................................... 44 
7.1.3 Diskussion utifrån egna perspektiv ............................................................................................................ 45 
7.1.3.1 Uppsats på uppdrag ........................................................................................................................................ 45 

7.2 METODDISKUSSION ................................................................................................................................................. 46 
7.3 REFERENSDISKUSSION ............................................................................................................................................ 47 

8. SLUTSATS .................................................................................................................................................... 49 
8.1 FRAMTIDA FORSKNING ........................................................................................................................................... 50 

9. KÄLLFÖRTECKNING ................................................................................................................................. 51 

BILAGOR ........................................................................................................................................................... 54 
BILAGA 1. ENKÄTUNDERSÖKNINGEN .......................................................................................................................... 54 
BILAGA 2. TABELLER ..................................................................................................................................................... 64 

 

Tabell och figurförteckning 

 
Figur1. Barnens idrottsföreningar   ..................................18 

Figur 2. Förklaringsmodell för studiens bortfall  ..................................23 

Tabell 1. Idrottsutövning bland målsmän .  ..................................28 

Figur 3. Fördelning av engagemang bland målsmän  ..................................30 

Tabell 2. Tidsåtgång vid idrottsrelaterade uppdrag bland målsmän ..................................31 

Tabell 3. Antal målsmän som ger feedback   ..................................32 

Tabell 4. Hur ofta målsmän samtalar under träning och tävling ..................................33 

Figur 4. Målsmäns utnyttjande av friidrottskunskaper  ..................................34 

Tabell 5. Utgifter inom friidrott per år för målsmän  ..................................35 

Tabell 6. Totala utgifter inom friidrott per år för målsmän  ..................................36 

Tabell 7. Antal målsmän som ser till barnets kosthållning  ..................................64 

Tabell 8. Antal målsmän som skjutsar till träning och tävling ..................................64 

Tabell 9. Antal målsmän som tittar på träning och tävling.  ..................................64 

 

 

  



Karolina Sannefjordh & Rebecca Franzén    

Coaching och Sport Management 

   
  

5 
 

Förord  

Vi vill inleda denna studie med ett tack till ”Idrottens prestationssystem”. Tack för att vi 

fick förtroendet att skriva denna uppsats på uppdrag av er.  

 

Ett stort tack tillägnas även friidrottsföreningarna i Halland, Skåne och Småland för 

hjälpen med kontaktuppgifter till respondenterna. Utan respondenterna hade inte denna 

studie varit genomförbar, stort tack till er.   

 

Vi vill passa på att tacka handledargruppen, Per Göran Fahlström, Anna Hafsteinsson-

Östenberg, Susanne Linnér och Jonas Knutsson, för konstruktiv kritik och kunskap 

inom området. Dessutom vill vi visa vår tacksamhet mot studenterna Victor Magnusson 

och William Rahm för gott samarbete. 

 

Slutligen tackar vi våra föräldrar för år av stöd och engagemang, utan er hade vi inte 

varit där vi är idag! Det har varit väldigt kul att skriva den här uppsatsen och vi är 

tacksamma för det goda samarbetet som uppstått mellan oss (och att vi ofta skrattat åt 

varandras misstag). 

    

    Växjö, den 10 maj 2013  
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1. Inledning 

”Well, you can´t really succeed if you haven´t got your family” (Kay, 2000, s.161). 

 

Forskare menar att föräldrars engagemang och involvering i barn- och ungdomsidrotten 

är en avgörande faktor för idrottens framtid och utveckling (bl. a. Augustsson 2007, Kay 

2000, Karp 2000). Engagemanget bland föräldrar betonas av flertalet landslagsidrottare 

som en betydande del i deras väg till framgång. Ordet ”lagom” beskriver när 

engagemanget är som bäst - en balans mellan besatthet och försummelse (Augustsson, 

2007, s.39). 

Johan Candert har tillsammans med SVT följt en av vår tids största idrottsstjärnor, 

Carolina Klüft, under karriären som elitidrottare. Dokumentären ger en bild av ”Carro” 

som en vinnarskalle med kärlek för träning och familjen. Hon berättar om vilken 

betydelse familjens stöd haft för hennes framgångar - att de alltid satt på läktaren när 

hon tävlade. Carros föräldrar har en stark idrottslig bakgrund med tidigare 

internationella karriärer både inom friidrott och andra idrotter. Påverkade det hennes 

framgångar? Hade hon nått samma höga nivå utan familjens stöd och idrottsintresse? 

Det går fortfarande inte att veta om föräldrarnas stöd och engagemang är viktigt för 

hennes framgång, men det vore intressant att undersöka hur de engagerat sig och vilket 

habitus de har.  

 

Familjens stöd och engagemang har stor betydelse i valet av idrott. Karp (2000, s.123, 

171-172) har undersökt barn och föräldrar inom idrotterna fotboll och golf.  Resultatet i 

hans studie visar på skillnader mellan barns första kontakt till idrotterna. Inom golfen, 

en individuell idrott, spelar föräldrarnas engagemang i sporten störst roll för att barnen 

introduceras till och utövar idrotten. Innanför fotbollens gränser (en lagsport) har 

däremot den kollektiva aspekten presenterats som mest viktig för barnens deltagande. 
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Skolan, kompisar och familjens traditioner är primära för barnets introduktion till 

idrotten. Likheten mellan den individuella idrotten golf och lagidrotten fotboll är således 

relativt stor i frågan om föräldrapåverkan. Föräldraengagemanget genomsyrar båda 

idrotterna och har stor betydelse för barnens införande till idrottsrörelsen. Augustsson 

(2007, s. 27) presenterar liknande resultat, han redogör för att föräldrar och vänner har 

större inverkan än det egna intresset vid val av idrott. 

Frågan är hur det ser ut inom friidrotten?  

 

1.1 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka målsmännen till deltagare vid friidrottstävlingen 

Götalandsmästerskapen 2012 utifrån idrottsbakgrund, idrottsligt engagemang, kunskap 

och idrottsrelaterade utgifter.  

 

1.2 Frågeställning 

Vad karaktäriserar föräldragruppen med avseende på idrottsbakgrund, idrottsligt 

engagemang, kunskap samt idrottsrelaterade utgifter?  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

I följande kapitel introduceras läsaren till uppsatsämnet; föräldrars engagemang i 

barns idrottande. Bakgrunden klargör varför ämnet är intressant ur ett vetenskapligt 

perspektiv. I kapitlet presenteras även tidigare forskning inom idrottsligt engagemang 

som senare används för att besvara frågeställningen om vad som karaktäriserar 

föräldragruppen. Vidare presenteras ett antal, för studien, relevanta begrepp. 

 

2.1 Friidrottsförälder - en (mång)kamp? 

Det saknas forskning som belyser hur målsmän påverkar barns idrottande. Flertalet 

forskare konstaterar att föräldrarna är otroligt viktiga för ett idrottande barn, men det 

finns ingen forskning som klargör varför föräldrarna är viktiga. Behovet av denna studie 

är därför stort och vi tror att studien kan höja medvetenheten om hur viktiga föräldrarna 

är och vad de gör. Ursprunget till studien ”Friidrottsförälder - en (mång)kamp?” 

kommer från den forskning om föräldrainvolvering som finns om barn och ungdomars 

idrottande av bland annat Augustsson (2007), Karp (2000), Kay (2000), Patriksson och 

Wagnsson (2004) och studier från Riksidrottsförbundet (2004-2012).  

 

Undersökningen omfattar målsmän till friidrottande ungdomar (födda 1998 och 1999) 

från Halland, Skåne och Småland. Ungdomarna deltog vid Götalandsmärsterskapen år 

2012 - den högsta tävlingen i den åldersklassen och ett första steg mot eliten. 

Götalandsmästerskapen är en friidrottstävling som vänder sig till de bästa flickorna och 
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pojkarna i 14-års åldern i Götaland. Studien av målsmännen utförs med hjälp av 

enkätundersökningar i samarbete med ”Idrottens prestationssystem”, ett forskarnätverk 

med forskare från Linnéuniversitetet och Umeå Universitet. Det är en första delstudie i 

en flerårig forskningsstudie och stöds av Centrum för idrottsforskning (CIF).  

 

Kay (2000, s.152) nämner att avsaknaden av forskning i England om hur familjer 

påverkas av barn och ungdomars idrottande är påtaglig. Svenska idrottsforskare 

presenterar liknande iakttagelser och menar att forskning gällande föräldrars relation till 

barn och ungdomars idrottande är förhållandevis liten. Den forskning som däremot 

berör ämnet belyser att föräldrarna ”betyder mycket” för barnens idrottsfostran. Bland 

annat påverkas barnen och ungdomarna av föräldrars roller och engagemang men det 

finns idag ingen forskning som belyser bakgrunden till varför föräldrarna ”betyder 

mycket” (Augustsson, 2007, s. 27).  

 

Ornelas, Perreira och Ayala (2007, s.7) har tillsammans gjort en studie som inriktar sig 

på föräldrars påverkan på barn och ungdomars val av fysisk aktivitet. Liksom 

Augustsson åskådliggör de hur viktigt det är att föräldrarna engagerar sig i sina barn och 

ger dem stöd. Augustsson (2007, s.10) belyser att det krävs både engagemang och 

resurser (tid, kunskap och pengar) från idrottsföräldrarna för att barnen ska få bästa 

möjliga förutsättningar. 

2.2 Begreppsförklaring 

2.2.1 Idrottslig bakgrund 

Ur studiens perspektiv är idrottslig bakgrund ”att ha utövat idrott”. Den presenterar tre 

nivåer av idrottslig bakgrund; låg, medelhög och hög. Låg idrottslig bakgrund innebär 

idrottande på föreningsnivå. Att ha utövat idrott på distriktsnivå benämns i studien som 

att ha medelhög idrottslig bakgrund. Hög idrottslig bakgrund definieras som ”att ha 

utövat idrott på nationell nivå”, exempelvis i landslaget.  

2.2.2 Roller 

För studien innefattar begreppet ”roller” flertalet andra begrepp såsom uppgifter, 

funktioner och agerande. Exempelvis är målsmännens ”roll” att skjutsa eller bidra 
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ekonomiskt till ungdomarnas idrottande. Det går bland annat att urskilja rollerna efter 

den kunskap inom friidrott som målsmännen besitter. Det är inte vilken roll de ”spelar” 

utan vilken roll de ”har”. 

 

2.2.3 Barn eller ungdomar 

Riksidrottsförbundet definierar barnidrott som fysisk aktivitet som utförs av barn upp 

till tolv år, ungdomsidrott avser de mellan 13-20 år (Riksidrottsförbundet 2, 2009, s.21, 

23). Utifrån Riksidrottsförbundets definition benämns de unga idrottsutövarna i denna 

studie som ”ungdomar”.  

2.2.4 Januaribarn 

Statistiska centralbyrån presenterar statistik som visar att ungdomar födda tidigt på året 

är mer framgångsrika (inom idrotten och skolan) än de som är födda sent. Detta 

tydliggörs bland annat inom ishockeyn och svenska mäns representation i NHL; 39 % 

av alla svenska NHL-spelare är födda under årets första kvartal. Fenomenet 

”januaribarn” kan förklaras med den fysiska utvecklingen hos ungdomarna. Inom 

idrotten delas ofta träningsgrupper in efter födelseår. Det innebär att ett barn fött i 

januari 1998 tränar tillsammans med ett barn fött i december 1998. Januaribarnet är 

nästan ett år äldre än decemberbarnet och kan därför ha en fördel - både 

kunskapsmässigt och fysiskt (Statistiska centralbyrån, 2012). 

2.3 Engagemang 

Engagemang kan upplevas vara både positivt och negativt. I Augustssons (2007) 

doktorsavhandling diskuteras ordet ”föräldrapress” ur både positiva och negativa 

perspektiv. Press eller krav på prestation kan ses som ett överdrivet och negativt 

engagemang. Samtidigt kan föräldrapress vara positivt i den bemärkelsen att det syftar 

till att stötta barnet och inte ställa krav. Augustsson presenterar i sin avhandling flertalet 

citat som visar att föräldrarnas stöd i form av skjutsning eller tränaruppdrag uppskattas 

av barnen: ”…dom brukar skjutsa mig också kollar de på matcher”, ”Ja, jag får mycket 

stöd.” (Augustsson, 2007, s.91-109). 
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2.3.1 Tidsaspekten  

Som nämnt ovan är barn- och ungdomsidrotten beroende av föräldrarnas stöd och 

engagemang. Några exempel på hur föräldrar engagerar sig är genom ideellt arbete som 

bland annat chaufförer, kioskförsäljare och ledare. Augustsson påstår att barnidrotten 

troligtvis försummas utan föräldrars ideella insatser (Augustsson 2007, s.10). Karp 

(2000, s.21) nämner idrotten som en tidskrävande fritidsaktivitet. Därför måste föräldrar 

till idrottande ungdomar ta hänsyn till de tidskrävande aktiviteter idrotten innebär. 

Utövandet är inte det enda som tar tid, att skjutsa eller tvätta kläder är relevant för 

utövarens möjlighet till framgång. Därför belyser Karp det tidsmässiga engagemanget 

som en betydande faktor.  

Riksidrottsförbundet uppmärksammar tidsaspekten av föräldrars engagemang i barn och 

ungdomars idrott i en undersökning (tillsammans med Familjeliv Media AB) från 2012 

där 527 mammor och 473 pappor deltog. Resultatet visar att omkring hälften (46 % av 

1000 respondenter) var engagerade i barn- och ungdomsidrotten. Av de engagerade 

föräldrarna involverade sig nio av tio i sitt barns förening. Vidare delas engagemanget 

upp i två delar, den första delen är kopplad till föreningen i sig (exempelvis styrelse och 

tränare) medan den andra delen är kopplad till barnets idrottande (exempelvis skjuts och 

tvätt). I genomsnitt beräknas föräldrarnas engagemang till totalt 10 timmar i veckan 

(Riksidrottsförbundet 1, 2012, s.9).  

2.3.2 Kunskap 

Föräldrars engagemang kan även yttra sig i kunskapskrävande roller såsom ledar- och 

tränarroller. I och med att ledar- och tränaruppdrag medför förväntningar på kompetens 

ökar också kraven på utbildningar inom idrotten (Augustsson, 2007, s.10).  

Lindroth och Norberg presenterar en problematik med ledarrollen: kraven på kompetens 

blir större i takt med att arbetsuppgifterna blir mer komplicerade. Behovet av ledare 

ökar i takt med att idrottsrörelsen expanderar på barn- och ungdomsområdet, samtidigt 

som föräldrarnas roller i idrotten får större utrymme och kombineras med de 

föreningsbundna ledarrollerna (Lindroth & Norberg, 2002, s. 114).  Vidare diskuterar 

författarna föräldrarna som idrottsledare. Att involvera föräldrarna i föreningarna har 

ansetts vara fördelaktigt i utvecklingsarbetet mot en mer professionell verksamhet. 

Detta kräver också utbildning - både av ideellt engagerade föräldrar samt för de 
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anställda ledarna (Ibid, s.119, 121). 

2.3.3 Ekonomiskt engagemang 

”Idrottsrörelsen vill vara öppen för alla, oavsett social bakgrund och ekonomiska 

förutsättningar. Det är en av grundpelarna i den svenska modell, som skiljer den 

svenska idrotten från många andra länders” (Riksidrottsförbundet, 2003, s. 3).  

För att ge barn och ungdomar bästa möjliga idrottsliga förutsättningar menar 

Augustsson att ett ekonomiskt engagemang är av största vikt (Augustsson, 2007, s.10) 

Han tar i sin studie del av Riksidrottsförbundets FoU-rapport ”Kostnader för idrott” och 

presenterar utifrån den ekonomins betydelse för idrotten. Han kategoriserar bland annat 

ishockey och ridsport som dyra idrotter medan friidrott och fotboll klassificeras som 

mindre kostsamma idrotter (Ibid. s.115). Han presenterar att engagemang inom idrott 

innebär en ekonomisk belastning. För att kunna stödja barnen och ungdomarna krävs ett 

ekonomiskt engagemang, ett fysiskt engagemang är i de flesta fall inte tillräckligt. 

Augustsson ger exempel på kostnader som bland annat berör medlemsavgifter, 

utrustning och resekostnader (Ibid. s.10). 

Hans resonemang stärks av Kays påstående om att ekonomi är en stor del av 

idrottsvärlden, den ges ett stort utrymme bland familjer med idrottande barn och 

ungdomar. Kay presenterar att familjer med idrottande barn nämner den ekonomiska 

faktorn som viktig i den bemärkelsen att ju mer framgångsrika barnen och ungdomarna 

blir desto större blir omkostnaderna (Kay, 2000, s. 153, 162). En kostnadsundersökning 

på barns friidrottande i Sverige (Riksidrottsförbundet 1, 2009, s.21) visar att utgifterna 

ökar i takt med barnens ökade aktivitetsnivå. Undersökningen visar att en friidrottare 

totalt spenderar 4100 kronor per år på friidrottsrelaterade utgifter (utrustning, resor och 

övrigt). Resor presenteras som den största utgiftsposten och uppgår till 2300 kronor (av 

4100 kronor). 

 

Vogel med flera (2003, s.56) konstaterar att det går att finna samband mellan 

utbildningsnivå och yrkesställning bland personer som engagerar sig inom 

föreningsidrotten. Högutbildade och höginkomsttagare tenderar engagera sig mer i 

idrottsföreningar än lågutbildade och lågavlönade. Statistik visar att 32,5 % av 
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svenskarna har slutfört utbildning på högskola, universitet eller högre nivå (Statistiska 

centralbyrån, 2013). 

2.3.4 Stöttande målsmän 

Ytterligare en betydande del av föräldraengagemanget består av hur föräldrarna 

förhåller sig till barn- och ungdomars idrottande. Alfermann, Lee och Würth (2004, 

s.30) belyser att framgångsrika idrottande ungdomar får mer beröm av sina föräldrar än 

de mindre framgångsrika, detta ur ett resultatinriktat perspektiv. Fortsättningsvis påstår 

de att barn och ungdomar som får beröm tidigt lättare uppnår större framgångar än de 

med avsaknad av beröm. Författarna drar slutsatsen att en framgångsrik karriär kan bero 

på föräldrarnas agerande under ungdomsåren (Alfermann et.al, 2004 s.30-31). 

I studien framkommer det även att föräldrarnas agerande och förhållningssätt är olika 

beroende på vilken roll de har i hushållet. De kvinnor som deltagit i studien uppfattar 

sin roll som generellt stöttande, medan männen uppfattar sin roll som en extra tränare 

som ger tips och råd anpassade efter den specifika idrotten. Som ett resultat av detta 

belyser författarna att det däremot är viktigt, för att individen ska nå sin fulla potential, 

som förälder att vara stöttande vid sidan av idrotten och inte konkurrera ut tränaren som 

kunskapskälla (Alfermann et.al, 2004, s.30). 

Søbirk Petersen stärker påståendet att föräldrar och dess engagemang är en av de mest 

betydande faktorerna för barn och ungdomars idrottsliga framgångar. Han resonerar 

utifrån Hoyle och Leffs (1997) diskussion kring att barn och ungdomar tenderar att 

prestera bättre om föräldrarna stöttar och tittar på, både under tävlingar och träningar 

(Søbirk Petersen, 2010, s. 26). Slutsatsen författaren drar är att en ”bra” förälder inte 

enbart fokuserar på barnets framgång utan dessutom stöttar barnet och värdesätter de 

lärdomar det kan erhålla genom idrotten (Søbirk Petersen, 2010, s.35).  

Familjens stöd nämns som en betydande orsak till ungdomars idrottsliga utveckling och 

framgång. Forskning visar att barn och ungdomar som vuxit upp i familjer med ”stort 

stöd” har större möjlighet att lyckas inom idrotten. Det är dock viktigt att poängtera att 

det är flera faktorer som påverkar. Exempelvis är det vanligt att barn ägnar sig åt den 

idrott som deras förälder utövat (Kay, 2000, s.151-152). Internationella studier visar att 

föräldrar har stark inverkan på barnets val av idrotts- och vardagsaktivitet. Augustsson 
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presenterar en studie av Wold och Andersen från 1992 som omfattar drygt 39000 

skolelever från tio olika länder där det framkom att barnen vars föräldrar utövat någon 

form av idrott också anammade deras idrottsintresse (Augustsson, 2007, s.27). Det är 

dessutom troligt att barn, vars föräldrar uppnått elitnivå, tränar på en hög nivå och satsar 

mot eliten. Forskare nämner inte enbart idrottsliga påverkansfaktorer utan belyser även 

att barn och ungdomar från familjer med hög utbildningsnivå mer sannolikt kommer att 

lyckas idrottsligt. Det är tillika rimligt att barnen når framgångar om familjen består av 

två föräldrar (Kay, 2000, s.151-152).  

2.3.5 Negativt engagemang 

Forskning kring föräldrastöd visar däremot inte enbart på positiva handlingar. Kay 

belyser att engagemanget från föräldrarna ibland kan bli extremt och pressen på 

ungdomarna kan få motsatt effekt (Kay, 2000, s.152).  

Augustsson instämmer i Kays resonemang och ger exempel på att för mycket 

föräldraengagemang kan vara negativt. Han nämner bland annat en ”tennispappa” som 

misshandlade sin son efter sonens förlust i en tennismatch (Augustsson, 2007, s.11). 

Ytterligare ett uppmärksammat fall där föräldraengagemanget blev extremt var i USA år 

2000. En ”hockeypappa” lät sin iver gå till överdrift och misshandlade en man under sin 

sons hockeymatch. Mannen dog och ”hockeypappan” dömdes till vållande till annans 

död (CBS News, 2009). 

Sammanfattningsvis går det, i detta kapitel, att urskilja ett antal varianter av 

engagemang; tid, kunskap och ekonomi. Barn- och ungdomsidrotten är beroende av 

föräldrars stöd och engagemang. Stödet och engagemanget främjar barnens utveckling 

och ger dem bästa möjliga förutsättningar - om det är positivt. Engagemanget ter sig i de 

flesta fall positivt men kan även förekomma som negativt engagemang. Den tidigare 

forskningen kommer senare att användas i analyskapitlet för att jämföra studiens 

resultat med vad forskare tidigare presenterat.  
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3. Teori 

I kommande avsnitt behandlas teorin habitus och utifrån ett habitusperspektiv 

presenteras även en engagemangsteori. Den vetenskapliga teorin används som en av 

utgångspunkterna för att säkerställa studiens trovärdighet. Teorierna kan kopplas till 

målsmännens idrottsliga bakgrund och engagemang och de kommer att användas för 

att fördjupa förståelsen för studiens resultat.  

 

3.1 Habitus 

Habitus bestämmer en individs handlingar och består av de erfarenheter som format 

individens personlighet i relation med dess omgivning. Det kan liknas vid arv och styr 

individens värderingar och uppfattningar. Bourdieu beskriver habitus med hjälp av en 

formel: [(Habitus) (Kapital)] + Område = Utövande. (egen översättning av Bourdieu, 

1984, s.101). Habitusbegreppet kan användas för att förstå en idrott och dess 

positionering på bästa sätt. Med hjälp av indikatorer som bland annat utövarnas sociala 

position, fördelningen av antalet medlemmar i föreningarna och materiella tillgångar går 

det att lättare förstå idrottens position. Den fysiska aspekten spelar också stor roll för 

vilken målgrupp idrotten attraherar, en extremsport lockar extrema utövare (Bourdieu, 

1988, s.153-154).  

Lars Magnus Engström (2010) beskriver begreppet habitus som ”inristad i kropp och 

sinne” samtidigt som en persons habitus är format av erfarenheter, det vill säga, att 

individen inte behöver tänka för att handla eller reagera. Han tolkar begreppet mot ett 

individperspektiv. Exempel på människors habitus kan vara hur personen går, talar eller 

gestikulerar. Det kan dessutom handla om vilka olika former av aktiviteter individen 

utövar. ”Då habitus bygger på den samlade sociala erfarenheten av det som individen 

inkorporerar i samspelet med sin omgivning innebär detta flera saker (Engström 2010, 

s.44)”. Engström nämner att det finns tre viktiga påverkansfaktorer som bestämmer 

begreppet habitus; för det första är barndomen den främsta tidpunkten i livet för att 
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forma en individs habitus. För det andra påverkar en individs miljö (både social- och 

geografisk miljö) dess habitus, detta kan i sig innebära att barn som bland annat växer 

upp i liknande sociala förhållanden och på samma bostadsort förväntas ha jämbördig 

habitus. För det tredje kan habitus förändras långsiktigt (trots att Engström belyser detta 

som svårt) om det uppstått betydande skillnader mellan en individs habitus och den 

sociala omgivningen (Engström 2010, s.44).  

3.1.1 Socialt och kulturellt kapital 

Engström ger ett exempel gällande förväntningar på flickor och pojkar som vuxit upp på 

Östermalm i Stockholm jämfört med de som vuxit upp i Hultsfred i Småland. Han 

beskriver att dessa barns habitus troligtvis är vitt skilda. Alla människor föds in i olika 

sociala, kulturella och ekonomiska världar, där dessa kapital kan avgöra individens 

status och anseende. Studier visar att individer med högt socialt kapital motionerar i 

större utsträckning än de med lågt socialt kapital. Engström baserar begreppen högt och 

lågt kapital på utbildningsnivå och som indikator på social position (Engström, 2010, s. 

44, 48).  

 

Fortsättningsvis belyser han att ”hur man värderas skiftar mellan olika miljöer och 

sammanhang” (Engström, 2010, s.46). Detta kan innebära att en erhållen kunskap om 

litteratur och poesi i vissa miljöer värderas högt, medan det i andra miljöer värderas 

högre att vara svensk mästare i någon idrott. Vidare menar Engström att individens val 

av sysselsättning påverkar utformandet av dess framtida livsstil. Valet av en aktivitet, 

såsom idrottsaktivitet, under barn- och ungdomsåren formar fallenheter i det vuxna 

livet. Den sociala miljön (bland annat föräldrar och yttre miljö) påverkar barn- och 

ungdomars habitus och i förlängningen även dess val av aktivitet (Engström 2010, s.47). 

Indirekt påverkar föräldrarna barnet i dess val av idrott.  

 

3.1.2 Idrottens värden 

Engström (1989, s.101) har myntat två begrepp för att förklara individers motivering till 

fysisk aktivitet: Idrottens egenvärde samt idrottens investeringsvärde. Egenvärdet 

upplevs under träning. Det uppfyller individens förväntningar av idrottsutövningen som 

en rekreerande aktivitet, samtidigt som det innebär att individen kan tillfredsställa vissa 
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grundläggande behov. Idrottens investeringsvärde består av två huvudsakliga delar, 

investering i hälsa eller framgång. För båda delarna är utveckling eller framgång 

centrala begrepp och det sociala värdet har stort utrymme för idrottandet (Engström, 

1989, s.101-102). 

 

Utöver egen- och investeringsvärdet har det kulturella kapitalet stor betydelse för 

individens hälsa och idrottsutövande. Engström menar att träning för en snyggare kropp 

och hälsosammare livsstil är betydelsefullt i ett socialt sammanhang där detta anses 

eftersträvansvärt. Han menar även att överklassen styr trenderna i samhället och därmed 

vad som anses vara ”välstånd” ur ett samhällsperspektiv. Förr i tiden demonstrerade 

överklassen sin status genom att spendera pengar och tid på mat och vila, därför ansågs 

övervikt som något fint i samhället. När sedan fokus skiftade till att handla om att skapa 

tid för träning och hälsosamt leverne blev det ett typiskt tecken på välstånd att vara 

vältränad och smal. Detta ger motion och en hälsosam livsstil ett högt socialt värde. 

Engström menade 1989 att de lägre samhällsklasserna hade sämst levnadsvillkor och i 

dagens betydelse även sämst förutsättningar för fysisk aktivitet (Engström, 1989, s.102-

103). Engström nämner att föräldrars sociala tillhörighet och ekonomiska förhållande är 

en betydande faktor för huruvida barnen idrottar (Ibid. s.99). 

3.1.3 Engagemang 

Begreppet engagemang innebär ett aktivt intresse och deltagande med känslobundet 

fokus (Ord för ord, 1992, s. 158). I denna studie tolkas engagemang utifrån habitus och 

omfattar fyra teman; tid, kunskap, pengar och förhållningssätt. Tolkningen har inga 

teoretiska belägg men utifrån teorierna anses den vara relevant och motiverad för att 

besvara studiens frågeställning. 

Patriksson och Wagnsson (2004, s.12-13) presenterar en modell de skapat utifrån 

flertalet tidigare teorier och tidigare forskning av bland annat Kenyons och Vogels 

resonemang om levnadsförhållanden. Modellen omtolkas i denna studie för att passa 

ihop med habitusteorin och används som ett redskap för att bestämma målsmännens 

engagemang. Modellen (Figur 1) syftar till att beskriva föräldraengagemang på olika 

nivåer - i barns idrottsutövande.  
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Figur 1: Barnens idrottsföreningar (Patriksson & Wagnsson, 2004, s.13). 

 

Modellen ämnar tydliggöra hur föräldrar engagerar sig i sina barns idrottande och i 

vilka dimensioner de befinner sig. Författarna introducerar läsaren till sex olika 

dimensioner av engagemang: Primärt engagemang, indirekt engagemang, direkt 

engagemang, medlemskap, intresse och förtroendeuppdrag. En förälder kan befinna sig 

i flertalet av dessa dimensioner samtidigt, då de inte utesluter varandra. Dimensionerna 

är beroende av begreppen tid, frekvens, omfattning och intensitet. Cirklarna i modellen 

visualiserar förhållandet mellan dimensionerna och begreppen. De streckade cirklarna 

visar att graden av föräldraengagemang kan variera mellan högt och lågt. Graden av 

engagemang i dimensionerna bestäms utifrån begreppen - hur mycket tid som 

spenderas, i vilken frekvens, omfattning och vilken intensitet (Patriksson & Wagnsson, 

2005, s. 44-45). 

 

Det primära engagemanget innebär ett fysiskt medverkande i barnens idrottsförening i 

form av eget idrottsutövande. Ett indirekt engagemang avspeglas i hur föräldrarna 

aktiverar sig i idrottsföreningen, exempelvis i form av ekonomiska bidrag och försök till 

påverkan på medlemsmöten. Dimensionen direkt engagemang liknar det indirekta med 

involveringen i föreningen, men fokuseras istället mot barnen genom exempelvis skjuts 
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till och från träning och arbete i kiosk. Medlemskapsdimensionen omfattar de föräldrar 

som är medlemmar i föreningen, medan intressedimensionen innefattar de föräldrar som 

vill påverka föreningens verksamhet. Dimensionen förtroendeuppdrag avser de föräldrar 

som blivit tillsatta i styrelsen med förtroendeuppdrag (Patriksson & Wagnsson, 2004, 

s.12-13).  

 

Sammanfattningsvis genomsyras hela teorikapitlet av begreppet habitus. Habitus är 

ursprunget till en individs handlingar, engagemang är en handling och därmed tolkas det 

in i begreppet. Modellen av Patriksson och Wagnsson lyfter olika dimensioner av 

engagemang - de som är relevanta för studien är direkt engagemang, intresse och 

förtroendedimensionen.  
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4. Metod 

Metodkapitlet förklarar hur studien har genomförts och vilka tillvägagångssätt som 

använts. Läsaren introduceras till den kvantitativa forskningsmetoden för att sedan få 

ta del av urvalet som består av 440 förmodade målsmän. Det redogörs för hur urvalet 

skett och varför. Slutligen presenteras de etiska principerna för studien.  

 

4.1 Val av forskningsmetod 

Utifrån syftet med studien ansågs den kvantitativa, deskriptiva forskningsmetoden 

uppfylla författarnas förväntade resultat och det förväntade tillvägagångssättet med 

enkätundersökningar. Studien är tvärvetenskaplig och har en poststrukturalistisk 

utgångspunkt.  

  

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen går det att skilja på forskningsmetoderna 

kvalitativ och kvantitativ forskning. De samband som går att finna mellan strategierna 

är att båda syftar till att bättre förstå den miljö och det samhälle människorna lever i 

(Hassmén & Hassmén, 2008, s.83).  

 

Den kvantitativa forskningsmetoden ämnar förstå samband och urskilja likheter mellan 

de respondenter som deltagit i undersökningen. Detta görs fördelaktigt genom slutna 

frågor i ett frågeformulär, exempelvis enkätundersökningar (Hassmén & Hassmén, 

2008, s.91). I studien användes en enkätundersökning med i princip enbart slutna frågor, 

formulerade utifrån syftet att undersöka vilka samband eller skillnader som går att 

urskilja mellan målsmännen. Vidare har ett fåtal frågor gett utrymme för respondenterna 

att delge sina egna åsikter, då de formulerats öppet. Analysen av de öppna frågorna ges 

mindre utrymme än de stängda frågorna i undersökningen. Anledningen till att den 

kvantitativa metoden användes var urvalsgruppens storlek (440 förmodade målsmän till 

220 ungdomar). Den kvantitativa forskningen handlar i stora drag om att samla in 
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mätbar numerisk data, och sker bland annat genom enkäter eller strukturerade 

intervjuer. Syftet med den kvantitativa metoden är främst att hitta information om en 

större grupp människor och att analysera detta på bredden. Det är av intresse att få 

kunskap om vad som är representativt och att ta reda på genomsnittet i en urvalsgrupp 

(Hassmén & Hassmén, 2008, s.85, 91-92).  

 

Den deskriptiva metoden (Hassmén & Hassmén, 2008, s.32-33) valdes för att undvika 

subjektivitet i resultatredovisningen. Det ämnades därmed enbart att beskriva nuläget ur 

en objektiv synvinkel. Emellertid gavs det utrymme för ett mer explanativt 

tillvägagångssätt i diskussionskapitlet.  

 

4.2 Urval 

Urvalet i denna studie består av tre distrikt från Götaland: Halland, Skåne och Småland. 

Det innefattar 440 förmodade målsmän (till 220 ungdomar) i 42 friidrottsföreningar. 

Däremot skickades endast 280 enkäter ut då adresserna till resterande respondenter 

saknades.  

 

Bryman (2011, s. 176) beskriver i ”Samhällsvetenskapliga metoder” vilka de viktigaste 

faktorerna är vid bestämmande av storleken på studiens urval, han menar att både tid 

och resurser kan påverka studiens möjliga urval. Han nämner två huvudsakliga 

urvalsprinciper för kvantitativa studier. Dessa former är indelade i två teman: 

sannolikhets- eller osannolikhetsurval. Inom sannolikhetsurval finns bland annat det 

obundna slumpmässiga urvalet och det stratifierade slumpmässiga urvalet. Under temat 

osannolikhetsurval går det bland annat att finna bekvämlighets-, snöbolls- och kvoturval 

(Bryman 2011, s. 183-197).  

 

Denna studie placeras under sannolikhetsurvalet, ett stratifierat slumpmässigt urval. Det 

stratifierade slumpmässiga urvalet kännetecknas av ett medvetet val av urvalsgruppen, 

vilket möjliggör att inom urvalsramen välja den specifika grupp som skall granskas 

(Bryman 2011, s. 185). Hassmén och Hassmén (2008, s. 96) tydliggör att det 

stratifierade slumpmässiga urvalet används när urvalsramen delas in i undergrupper. För 

denna studie stratifierades urvalsramen geografiskt. Inledningsvis innefattade studien 
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enbart Smålands distrikt men det utvidgades till de geografiskt närliggande distrikten 

Halland och Skåne.   

 

Begränsningen av urvalsramen skedde genom en granskning av startlistorna från 

Götalandsmästerskapen 2012. Under Götalandsmästerskapen 2012 fanns det deltagare 

från åtta olika distrikt: Blekinge, Bohuslän-Dal, Göteborg, Halland, Skåne, Småland, 

Västergötland och Östergötland. På grund av den förutbestämda tidsramen och den 

tillgång av resurser som förutbestämts gjordes valet att involvera ytterligare två distrikt i 

studien: Halland och Skåne. Urvalet skedde geografiskt när Halland och Skåne 

involverades. Hallands deltagarantal på Götalandsmästerskapen 2012 var 31 personer, 

medan Skåne och Småland representerades av 95 respektive 94 deltagare. Utökningen 

av urvalsgruppen ledde till ett totalt deltagarantal på 220 ungdomar, vilket i sin tur gav 

440 förmodade målsmän. Urvalsgruppen blev 440 förmodade målsmän till ungdomar 

från 42 föreningar i Halland, Skåne och Småland. 

 

4.3 Bortfall 

Det externa bortfallet i studien ”Friidrottsförälder - en (mång)kamp?” resulterade i att 

enkätundersökningen skickades ut till 280 förmodade målsmän (till 140 ungdomar) då 

det inte var möjligt att veta om varje ungdom hade en eller två målsmän. 

Enkätundersökningen skickades till målsmän för de ungdomar som deltagit på 

Götalandsmästerskapen år 2012 från distrikten Halland, Skåne och Småland. I 

urvalsgruppen valde 150 respondenter att svara på enkätundersökningen vilket innebar 

en svarsprocent på 54 %, se figur 2. 
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Figur 2. Förklaringsmodell för studiens bortfall.  

 

Bryman (2011, s. 232) belyser problematiken kring bortfall: ”Svarsfrekvens och bortfall 

är av vikt eftersom ju större bortfallet är, desto mer kan man ifrågasätta hur pass 

representativt urvalet är”. Det går att urskilja två olika typer av bortfall vid 

enkätundersökningar, dessa är externt och internt bortfall. Ett externt bortfall 

förekommer när vissa respondenter väljer att inte svara på undersökningen, det 

innefattar även de respondenter som inte kan deltaga av olika anledningar. Det interna 

bortfallet berör respondenter som deltagit i enkätundersökningen men inte svarat på 

samtliga frågor, det är ett bortfall som endast sker på vissa delar av undersökningen. 

Utifrån detta menar Hassmén och Hassmén att det är av största vikt att utföra en 

bortfallsanalys. Att endast redovisa bortfallet som en procentuell siffra anses vara 

bristfälligt då de bakomliggande orsakerna kan variera (Hassmén & Hassmén 2008, s. 

100-101). 

 

4.4 Studiens genomförande 

Under processen av enkätskapandet erhölls inspiration till frågorna av tidigare utförda 

enkätstudier inom relevanta områden för studien (av bland annat Augustsson 2007, 

Engström 2010, Fahlström 2013 och Lund 2009). Enkäten framställdes tillsammans 

med forskningsgruppen. Dessutom diskuterades frågeställningarna och layouten med 

två klasskamrater som gjorde en likande studie, inom fotboll. Enkätundersökningen 

formerades utifrån tre olika teman; Individens bakgrund, habitus och engagemang. 

280 utskick 

150 svar  

54 % 
svarsfrekvens 

87 familjer 
70 män 

80 kvinnor 
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Frågeställningarna formulerades till en början likadant för två idrotter (friidrott och 

fotboll), vartefter de specificerades och omformulerades vid behov, utifrån idrotternas 

olika perspektiv. En testgrupp bestående av föräldrarna till Rebecca Franzén och 

Karolina Sannefjordh ombads att genomföra enkäten, som en pilotstudie, innan den 

slutliga versionen kunde ges till forskarna från ”Idrottens prestationssystem”. 

Föräldrarna uppmanades att kritiskt granska enkätundersökningens upplägg och 

frågeställningar. Det ansågs av största vikt att enkätundersökningen formulerades 

utifrån ett ”föräldraperspektiv” - att frågeställningarna inte blev för vetenskapliga eller 

för enkelt formulerade. Testgruppens åsikter implicerades i slutversionen av 

enkätundersökningen som därefter delgavs till forskarna från nätverket ”Idrottens 

prestationssystem”.  De reviderade och adderade frågeställningar med relevans för det 

framtida fleråriga forskningsprojektet.  

 

För att kunna genomföra studien behövdes hemadresser till de berörda ungdomarnas 

målsmän. Dessa togs fram med hjälp av de föreningar som verkar i de tre olika 

distrikten. Ett första mail till de berörda föreningarna skickades ut där information 

gällande projektet fanns. En minoritet av föreningarna svarade inom en vecka, medan 

det krävdes en eller fler påminnelser till majoriteten av föreningarna för att få 

friidrottarnas hemadresser. När omkring hälften av hemadresserna erhållits påbörjades 

det praktiska arbetet med att skicka ut enkätundersökningen till de berörda målsmännen. 

De numrerades från 1 till 378 och 415-476 (med en bokstav för vardera distrikt: 

A=Småland, B=Skåne och D=Halland) för att underlätta vid utskick av påminnelser. I 

samband med att enkätundersökningen (Bilaga 1, enkätundersökning) skickades ut 

bifogades även ett försättsblad med information gällande studien och riktlinjer kring hur 

respondenterna skulle svara på enkäten. Bryman (2011, s. 231-232) nämner 

förberedande åtgärder för att minska bortfallet som bland annat att bifoga ett 

välformulerat informationsbrev till respondenterna där studiens syfte tydliggörs. I varje 

kuvert lades två enkäter, två frankerade svarskuvert och ett inledande brev. På grund av 

svårigheten med att erhålla hemadresser till friidrottarna skickades enkäterna ut 

diskontinuerligt till målsmännen.  
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Då svarsfrekvensen efter 15 dagar var låg (cirka 28 %) skickades påminnelser till de 

målsmän som inte svarat. Tack vare numreringen av enkäterna och ett utformat 

Exceldokument över svarsfrekvensen kunde denna process utföras. 

4.4.1 Statistiska metoder 

Den insamlade empirin kodades och bearbetades med hjälp av statistikprogrammet IBM 

SPSS Statistics, version 21. Enkätsvaren registrerades utifrån en mall som formerats till 

studien i samarbete med två studenter. Totalt kodades 150 enkäter in i systemet och 

utifrån dessa presenterades resultatet. Gratton och Jones (2010, s.213-216) förklarar 

SPSS som ett verktyg vid kvantitativa studier.  

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet kan anses synonyma då båda dessa begrepp bedömer mått på 

olika begrepp. Det är viktigt att ha i åtanke att begreppen inte är synonymer men att de 

däremot är starkt relaterade till varandra.  

 

När det gäller mätningar handlar reliabilitet i stor utsträckning om upprepningsbarhet. 

Om två observationer sker tätt efter varandra ska resultatet vara detsamma - förutsatt att 

ingenting förändrats - för att god reliabilitet ska anses existera. Validitet handlar om 

giltigheten i det som observeras, om studien verkligen lyckats med att fånga det fenomen, 

det begrepp, som är av intresse (Hassmén & Hassmén, 2008, s. 122). 

 

Reliabiliteten anger mätningens säkerhet och noggrannhet. Det vanligaste sättet att 

värdera ett mätinstruments reliabilitet är att göra upprepade mätningar av någonting, för 

att sedan räkna ut sambandet mellan dessa mättillfällen. Samtidigt bör resultatet bli 

detsamma oberoende av vem som utför undersökningen. Reliabiliteten avgör 

mätinstrumentets stabilitet, pålitlighet, tillförlitlighet, förutsägbarhet samt dess 

mättekniska precision (Hassmén & Hassmén 2008, s. 124). För att stärka reliabiliteten i 

studien utformades ett flertal enkätfrågor på ungefär samma sätt. Det blev då möjligt att 

utläsa om respondenten svarat likvärdigt och därmed om reliabiliteten var hög eller låg.  

 

Validitet anses generellt belysa i vilken grad en undersökning ”speglar eller fångar” 

variabler som påverkar studiens primära syfte (Hassmén & Hassmén, 2008, s. 136). 
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Begreppet validitet avgör om mätinstrumentet är korrekt utformat utefter vad det avser 

att mäta (Bryman, 2011, s. 162-163). En undersöknings validitet anses vara hög om det 

går att dra betydande slutsatser utifrån mätningen. För att stärka validiteten i 

undersökningen formulerades enkätfrågorna utifrån tidigare studier och teorier. Det 

skickades även ut påminnelser till de som inte svarat för att höja validiteten. 

 

4.6 Etik 

Som forskare är det av största vikt att vara väl medveten om de etiska principer och 

överväganden som bör tas hänsyn till vid undersökningar (Bryman, 2011, s.131-132). 

Hassmén och Hassmén (2008, s.390) nämner i sin bok Idrottsvetenskapliga 

forskningsmetoder fyra grundläggande etiska principer för svensk forskning: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Dessa fyra krav har i skapandet av enkätundersökningen tagits hänsyn till.   

 

Gustafsson, Hermerén och Petterson har i samarbete med Vetenskapsrådet framställt 

rapporten ”God forskningssed”. Den belyser främst etiska riktlinjer inom forskningen, 

hur forskarna bör gå till väga i ”känsliga” situationer samt vilket ansvar forskarna 

förväntas ta. Det är viktigt att aldrig förvränga, förfalska eller plagiera 

(Vetenskapsrådet, 2012). 

4.6.1 Studiens etiska principer 

I samband med utskicket av enkätundersökningen bifogades ett försättsblad som 

innehöll grundläggande information om studien och dess syfte. Där redogjordes att 

respondenternas deltagande var frivilligt och att svaren som framkommit skulle hanteras 

konfidentiellt och enbart användas i forskningssyfte. Respondenterna informerades även 

om den mer djupgående studie som utförs av forskningsnätverket ”Idrottens 

prestationssystem” och de fick möjlighet att avsluta sitt deltagande vid önskan. Vid 

utformandet av enkätundersökningen och informationsbrevet togs de etiska principerna 

och Vetenskapsrådets riktlinjer i beaktande. 
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5. Resultat 

I resultatkapitlet presenteras ett antal procentsatser, tabeller och diagram som speglar 

bland annat målsmännens bakgrund och idrottsliga engagemang. Resultatet framställs 

utifrån enkätundersökningens utfall och presenteras objektivt. Alla resultat som 

presenteras i kapitlet har medvetet valts ut för att de är relevanta för studiens 

frågeställning och bör betraktas ur ett habitusperspektiv. 

 

5.1 Vilka är målsmännen? 

Resultatet visar att av de 150 respondenter som deltog i undersökningen var 70 män och 

80 kvinnor. De representerar 87 olika familjer vilket innebär att två målsmän besvarat 

enkätundersökningen i vissa familjer, medan endast en målsman besvarat den i andra 

fall. Medelåldern på respondentgruppen är 46 år, de har en medianålder på 47 år. 

Skillnaden mellan äldsta och yngsta respondenten är 34 år då den äldsta är född 1941 

(72 år) och den yngsta 1975 (38 år). Respondenternas svar är i de allra flesta fall 

likvärdiga, de gånger det förekommer skiljaktigheter kommer det att presenteras.  

 

Majoriteten (97 % av målsmännen) som deltagit i enkätundersökningen anger att de är 

gifta eller sambo. Vidare uppger 2,5 % att de är ensamstående medan 0,5 % anger 

alternativet ”annat”. Det går att utläsa att 95 % av respondenterna bor i hus och att 5 % 

bor i något av alternativen ”lägenhet, hyresrätt eller bostadsrätt”. I 62 % av alla hushåll 

bor det två barn, 27 % av familjerna innehåller tre barn. Levnadsförhållandena hos 

familjerna tenderar därför att visa på stora samband. Studien visar på ett stort spann 

mellan antal barn i respektive hushåll, i en av familjerna finns det nio barn. Fenomenet 

”januaribarn” speglas i resultatet av studien, 38 % av alla friidrottande ungdomar är 

födda under årets första kvartal.  
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Utbildningsnivån skiljer sig från genomsnittet i Sverige. Av respondenterna har 67 % av 

alla målsmän högskole- eller universitetsutbildning. Totalt 24 % av respondenterna har 

gymnasieutbildning som högsta slutförda utbildning medan avslutad yrkesutbildning 

representeras av 6 % och resterande 3 % anger att deras högsta utbildning är grundskola 

eller ”annat”. När respondenterna delger sin arbetssituation nämner 72 % att de är 

heltidsanställda, 11 % att de är egna företagare, 14 % att de är deltidsanställda och 

resterande 3 % är antingen studerande, arbetslösa eller ”annat”. 

 

5.2 Målsmännens idrottsbakgrund 

Målsmännens idrottsbakgrund utgår i ”Friidrottsförälder - en (mång)kamp” utifrån fyra 

olika faktorer: Avgångsbetyg från gymnasiet i idrott och hälsa, praktisk idrottslig 

erfarenhet, praktisk friidrottserfarenhet samt ambition med eget idrottande.  

 

Avgångsbetyget i idrott och hälsa visar att majoriteten (73 %) av respondenterna hade 

högt betyg (4 eller 5). 25 % av respondenterna hade en 3:a i betyg medan 2 % hade 

lägre än 3. Den praktiska idrottsliga erfarenheten avspeglas i att 134 av 150 

respondenter (89 %) utövat någon form av idrott (Tabell 1). Av dessa 134 anger 39 

respondenter (29 %) att de varit aktiva friidrottsutövare. Av Sveriges cirka tre miljoner 

idrottsutövare är 17 % medlemmar i en friidrottsförening (Riksidrottsförbundet 2, 2012, 

s.3). Studiens resultat visar alltså att det är fler friidrottsutövare i urvalsgruppen än 

bland normalbefolkningen. 

 

Respondenterna ombads redogöra för vilken nivå de idrottat på. Nivån varierar mellan 

förening, distrikt och nationell. 62 % av de som friidrottat har gjort det på distriktsnivå 

eller högre (nationell). Denna siffra kan jämföras med att en mindre procentsats, 33 %, 

av de som utövat övrig idrott anger att de gjort det på samma nivå.  

 

 

 

 

 

Tabell 1. Idrottsutövning bland målsmän (N=150) till ungdomar 

uttagna att deltaga i Götalandsmästerskapen i friidrott 2012.  

 N Procent Aktuell procent Total procent 

 

Ja 134 89,3 89,3 89,3 

Nej 16 10,7 10,7 100,0 

Totalt  150 100,0 100,0  
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Respondenternas ambition med idrottsutövandet varierar (när de var aktiva). I fallande 

ordning rangordnade respondenterna genomsnittligt sina ambitioner enligt följande:  

 

1. Ha roligt/socialt umgänge: 55 stycken (40,4 %). 

2. Fysisk aktivitet: 31 stycken (22,8 %). 

3. Utvecklas i min idrott: 24 stycken (17,6 %). 

4. Nå nationell toppnivå: 15 stycken (11 %). 

5. Nå internationell toppnivå: 11 stycken (8,2 %). 

 

5.3 Målsmännens engagemang 

”Anser att föräldrarnas inställning och engagemang har avgörande betydelse för barnens 

idrottande i de flesta fall” (respondent i enkätundersökningen). Anledningen till att 

ungdomarna introduceras till friidrotten angavs enligt 92 av 146 vara en familjemedlem. 

Vidare anger 39 % att ungdomarna själva påverkade vilken idrott de skulle börja utöva.  

 

Målsmännens engagemang undersöktes genom ett antal olika parametrar som 

kategoriseras utifrån olika teman.  Totalt 99 av 150 respondenter (66 %) är eller har 

varit engagerade i ungdomarnas idrottande (exklusive friidrott). Totalt 123 av 150 

respondenter (82 %) är eller har varit engagerade i ungdomarnas friidrottande. 

 

5.3.1 Uppdrag inom idrotten 

De uppdrag respondenterna fått välja mellan är tränare, ledare, funktionär, 

styrelseledamot eller annan roll (exempelvis kiosk, tvätt). Respondenterna uppgav flera 

olika alternativ och antalet svar (198) överstiger därför antalet respondenter. Figur 3 

visar att en övervägande del av respondenterna (79) någon gång har engagerat sig som 

funktionärer (inom friidrotten), 49 målsmän har erfarenheter av engagemang i ”annan 

roll” medan 35 har tränarerfarenhet.  
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Figur 3. Fördelningen av engagemang bland målsmän (N=150) till ungdomar uttagna 

att deltaga i Götalandsmästerskapen i friidrott 2012. 

 

Respondenterna ombads att svara på hur de engagerade sig även i ungdomarnas övriga 

idrotter vilket resulterade i 141 svar. Figur 3 visar att svaren skilde sig från 

friidrottsengagemanget enligt följande: 67 målsmän engagerade sig inom kategorin 

”annan roll”, 26 angav att de var tränare och 22 respondenter var funktionärer. 

 

Tidsåtgången för dessa uppdrag tydliggörs i tabell 2. Svaren visar på en spridning 

mellan hur ofta de ovan nämnda uppdragen utförs. ”Mindre än 1 gång/månad” är det 

mest förekommande svaret med 34 %, därefter har alternativet ”flera gånger/vecka” 

angetts av 23 % av respondenterna. Slutligen anger 17 % att de spenderar tid på 

uppdragen någon gång per månad. Ett citat beskriver att målsmännen i vissa fall delar 

upp uppdragen: ”Min man är ledare i friidrotten och jag i fotboll för våra andra barn. 

Jag behöver därför inte engagera mig tidsmässigt lika mycket för barnet denna studie 

gäller” (kvinnlig respondent i enkätundersökningen). 
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Tabell 2. Tidsåtgång vid idrottsrelaterade uppdrag bland målsmän (N=150) till ungdomar 

uttagna att deltaga i Götalandsmästerskapen i friidrott 2012. 

 Frekvens Procent Aktuell procent Total procent 

 

Utförs ej idag 17 11,3 11,5 11,5 

Mindre än 1 gång/månad 51 34,0 34,5 45,9 

Någon gång/månad 26 17,3 17,6 63,5 

Flera gånger/månad 9 6,0 6,1 69,6 

Någon gång/vecka 11 7,3 7,4 77,0 

Flera gånger/vecka 34 22,7 23,0 100,0 

Totalt 148 98,7 100,0  

 Bortfall 2 1,3   

Totalt 150 100,0   

 

5.3.2 Uppdrag utanför friidrottsarenan 

Att se till att ungdomarna har en god kosthållning framstår som ett av de mest viktiga 

uppdragen utanför friidrottsarenan. 143 av 149 (efter ett bortfall på en respondent) 

målsmän anger att de alltid, ofta eller ibland påverkar ungdomarnas kostvanor. 

Resultatet är liknande vid frågan om skjuts till träning och tävling - 140 av 149. Att titta 

på träning och tävling är en frekvent förekommande syssla bland målsmännen; totalt 

tittar 148 målsmän någon gång. 109 tittar ofta eller alltid och ytterligare 34 målsmän 

tittar på träning och tävling ibland (Bilaga 2, tabell 7-9). 

 

I studien är antalet som ibland, ofta eller alltid uppmuntrar ungdomarna till extraträning 

108 respondenter. Vidare anger 53 målsmän att de dessutom (ibland, ofta eller alltid) 

deltar i extraträningen. Att ge praktiska råd är ett uppdrag få målsmän ”alltid” utför, 

däremot genomförs det ”ibland” av 68 stycken. Att ge feedback om friidrotten 

förekommer i majoriteten av familjerna, ingen respondent anger alternativet ”aldrig” 

och endast 6 stycken har valt alternativet ”sällan”. Detta resulterar i att 143 målsmän ger 

feedback ibland, ofta eller alltid. Alternativet ”ofta” är tydligt utmärkande som det mest 

förekommande, se tabell 3. 
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Tabell 3. Antal målsmän (N=150) till ungdomar uttagna att deltaga i 

Götalandsmästerskapen i friidrott 2012 som ger feedback.   

 Frekvens Procent Aktuell procent Total procent 

 

Sällan 6 4,0 4,0 4,0 

Ibland 38 25,3 25,5 29,5 

Ofta 72 48,0 48,3 77,9 

Alltid 33 22,0 22,1 100,0 

Totalt 149 99,3 100,0  

 Bortfall 1 0,7   

Totalt 150 100,0   

 

 

Antalet målsmän som anser att elitsatsning inom friidrottsföreningen inte är viktigt är 73 

%. Totalt 9 % anser att det är mycket viktigt med en elitsatsande friidrottsförening. 

Resterande respondenter anger att det är ”viktigt” med elitsatsning. En målsman skriver 

att hon inte tycker att det är viktigt med elitsatsning, men att hennes dotter siktar mot 

eliten och därför blir en elitsatsande förening viktig. 

 

5.3.3 Samtal kring friidrotten 

Svaren kring hur ofta målsmännen samtalar med sina friidrottsungdomar varierar utifrån 

aspekterna träning och tävling. Vid träning samtalar 114 målsmän (ibland, ofta eller 

alltid) innan och 139 samtalar efter träning. Efter tävling samtalar däremot 136 målsmän 

ofta eller alltid med ungdomen, 11 samtalar efter tävling ibland. Denna siffra är lägre 

vid samtal inför tävling då 120 respondenter samtalar ofta och alltid (25 målsmän 

samtalar ibland). Resultatet på frågan om målsmännen samtalar under träning eller 

tävling skiljer sig från föregående. Tabell 4 visar på ett större spann mellan svaren. 
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 Tabell 4. Hur ofta målsmän (N=150) samtalar med ungdomar uttagna att 

deltaga i Götalandsmästerskapen i friidrott 2012 under träning och tävling.  

 Frekvens Procent Aktuell procent Total procent 

 

Aldrig 8 5,3 5,4 5,4 

Sällan 26 17,3 17,4 22,8 

Ibland 43 28,7 28,9 51,7 

Ofta 41 27,3 27,5 79,2 

Alltid 31 20,7 20,8 100,0 

Totalt 149 99,3 100,0  

 Bortfall 1 0,7   

Totalt 150 100,0   

 

5.3.4 Kvinnligt respektive manligt engagemang 

Det manliga respektive kvinnliga engagemanget är i de flesta fall likvärdigt. Det 

förekommer inga tydliga skiljaktigheter i resultatet och därför presenteras inga tabeller 

eller figurer under detta kapitel. Antalet män och kvinnor som svarat skiljer sig med 6 

procentenheter vilket innebär att en resultatredovisning utifrån ett genusperspektiv är 

irrelevant. En skiljaktighet som däremot går att se är att det enbart är män som svarat att 

de ”aldrig” eller ”sällan” ser till sitt barns kosthållning (Bilaga 2, tabell 7). Vid frågan 

om hur ofta respondenterna tittar på träning och tävling är förhållandet tvärtom, endast 

kvinnor anger alternativen ”aldrig” eller ”sällan” (Bilaga 2, tabell 9).  
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5.4 Målsmännens kunskap  

 

Figur 4. Målsmäns (N=150) till ungdomar uttagna att deltaga i 

Götalandsmästerskapen i friidrott 2012 utnyttjande av friidrottskunskaper.  

 

Figur 4 visar sambandet mellan målsmännens kunskap och om de ger praktiska råd. De 

som anser sig medelkunniga ger i genomsnitt råd ibland, majoriteten av de som anser 

sig kunniga ger råd ofta. 77 % av alla respondenter anger att de ger praktiska råd ibland, 

ofta eller alltid. Samtidigt anser 88 % att de är medelkunniga eller högre. Följande citat 

beskriver hur en målsman uppfattar att hennes kunskap hjälper ungdomen: ”Direkta, 

konkreta råd mottas ofta skeptiskt. Men hon lyssnar och tar till sig råden när vi 

diskuterar, diskussioner tar hon själv ofta initiativ till” (respondent i 

enkätundersökningen). 

 

Antalet målsmän som anser att deras kunskap främjar ungdomarnas utveckling är få. 

Endast en tredjedel av respondenterna anser att deras idrottsliga kunskaper hjälper 

ungdomarna och deras friidrottande. I relation till detta har en öppen fråga ställts till 
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respondenterna om hur deras kunskap gynnar ungdomarnas utveckling. 76 av 150 

respondenter valde att svara på frågan. Av dem angav närmare 60 % att de delger sin 

kunskap genom ”stöd”, bland annat genom samtal, beröm och pushande. ”Jag ger stöd i 

många aspekter: teknikanalys, coaching och lagom pushande” (respondent i 

enkätundersökningen).  

 

Teknikträning och träningsspecifika råd anges dessutom som en av de främsta 

kunskaper som hjälper ungdomarna (nästintill 20 % av målsmännen anger att de ger 

teknikråd). ”Vi kan diskutera träning, teknik osv. Tycker det är skoj att åka med på 

tävlingar” (respondent i enkätundersökningen).  

 

5.5 Ekonomiska åtaganden 

Med hjälp av tabell 5 går det att utläsa att ”övrigt” är den kategori som visar på störst 

ekonomisk belastning per år. I denna kategori ingår bland annat resekostnader, 

övernattningar på hotell, läger och ökade matkostnader. Det är stor skillnad mellan den 

högsta och lägsta kostnaden inom alla kategorier, se tabell 5. En respondent anger till 

exempel en utrustningskostnad på 20000 kronor medan en annan respondent endast 

anger 200 kronor inom samma kategori.  

 
Tabell 5. Utgifter inom friidrott per år för målsmän (N=150) till ungdomar 

uttagna att deltaga i Götalandsmästerskapen i friidrott 2012. 

 

 Svarsfrekvens Minimum Maximum Medelvärde Median 

Tränings- och  

medlemsavgifter/år 

141 100 3000 872 800 

Tävlingsavgifter 26 100 2000 562 500 

Utrustning 134 200 20000 2099 2000 

Övrigt 117 200 50000 2745 2000 

      

 

De totala utgifterna uppgår maximalt till 71000 kronor och minimalt till 750 kronor, se 

tabell 6. ” (respondent i enkätundersökningen). Medelvärdet och medianen skiljer sig 

från varandra, medelvärdet är 5196 kronor medan medianen är 4400 kronor. Det finns 
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fem utmärkande respondenter som har totala utgifter på över 11000 kronor, av dessa 

fem anser fyra målsmän att det är mycket viktigt att friidrottsföreningen elitsatsar.  

 

Tabell 6. Totala utgifter inom friidrott per år för målsmän (N=150) till ungdomar 

uttagna att deltaga i Götalandsmästerskapen i friidrott 2012. 

 

 Svarsfrekvens Minimum Maximum Medelvärde Median 

Totala kostnader 140 750 71000 5196 4400 

 Totalt 140     

 
 
Med hjälp av detta kapitel är läsaren förtrogen med studiens resultat och har vetskap 

om vad som karaktäriserar målsmännen och hur deras engagemang uttrycker sig. De 

resultat som är mest relevanta för studien är:   

 

 Totalt har 89 % utövat någon form av idrott. Av dem har 29 % utövat friidrott. 

 Totalt 82 % är eller har varit engagerade i sitt barns friidrottande. 

 De uppdrag som är vanligast (inom friidrottsengagemanget) är att vara 

funktionär eller att ha en övrig roll. 

 Familjen introducerar barnen till idrotten i stor mån. 

 Utgifterna kopplade till friidrotten varierar, medelvärdet är 5196 kronor. 

 

Resultaten ovan analyseras i nästkommande kapitel ur ett habitusperspektiv.  
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6. Analys 

I detta avsnitt analyseras den tidigare forskningen och studiens resultat utifrån 

habitusteorin. Läsaren får ta del av en granskning av resultatet som görs objektivt. Kan 

resultatet motiveras eller dementeras med hjälp av den tidigare forskningen som 

presenterats? Frågeställningen används som utgångspunkt vid bearbetningen. 

 

6.1 Habitus  

En individs habitus påverkas av den omgivande miljön, sociala förhållanden och 

uppväxtförhållanden. Då det konstaterats att respondenterna i denna studie 

huvudsakligen har ett högt socialt och kulturellt kapital (Engström, 2010, s.44) kan det 

vara intressant att diskutera hur detta påverkar ungdomarna. Kay (2000, s.151-152) 

menar att det är vanligt att barn utövar den idrott deras föräldrar varit aktiva inom. Det 

kan diskuteras om Kays resonemang avspeglas i studiens resultat eller inte. Totalt 29 % 

av respondenterna har utövat friidrott, medan 17 % av Sveriges ”idrottsbefolkning” 

(cirka tre miljoner) är medlemmar i en friidrottsförening. Engström (2010, s.48) menar 

att utbildningsnivån och engagemanget hos målsmännen är viktigt vid ett barns val av 

idrott tillsammans med förälderns tidigare idrottsval. Totalt 82 % av alla respondenter 

har varit eller är engagerade inom friidrott. Individens omgivning och arv påverkar dess 

habitus, det kan därför vara anledningen till att ungdomarna ägnar sig åt friidrott. 

Tänkvärt är om föräldrarnas engagemang introducerat ungdomen till friidrotten eller om 

ungdomens friidrottande ligger till grund för målsmännens omfattande engagemang? 

Vid frågan om vem som introducerade ungdomen till friidrotten svarar 92 av 146 att det 

var en familjemedlem.  

 

Individers motivering av fysisk aktivitet förklaras av Karp (2000, s.38) och Engström 

(1989, s.101) utifrån bland annat begreppet egenvärde. Egenvärdet innebär att individen 

uppskattar att träna. Respondenterna i enkätundersökningen har angett att de tror att 
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deras ungdomar uppfyller egenvärdet i stor mån när de friidrottar. Citat som ”Han 

tyckte om att springa” presenteras av flertalet målsmän. Däremot går det inte att utläsa 

huruvida ungdomarna upplever ett egenvärde eller inte, då undersökning endast riktats 

mot målsmännen. Ur ett habitusperspektiv är det dock högst troligt att egenvärdet 

uppfylls - eftersom föräldrarna påverkar barnen. 

 

En övervägande del av målsmännen är gifta, bor i hus och har högskole- eller 

universitetsutbildning. Att de flesta familjer är formade enligt denna sammansättning 

gör att ungdomarna i familjerna troligtvis har jämbördig habitus. De sociala 

förhållandena mellan respondenterna är därmed tämligen lika. 

 

6.1.1 Habitus inverkan på engagemang  

Utbildningsnivån för respondenterna i studien är hög, 67 % av alla målsmän har 

högskole- eller universitetsutbildning. Generellt i Sverige är denna siffra 32,5 % 

(Statistiska centralbyrån, 2013). Med hjälp av Engströms forskning klassificeras 

respondenterna därför som personer med högt socialt och kulturellt kapital (Engström, 

2010, s. 44, 48). Vogel med fleras (2003, s.56) resonemang kring att högutbildade och 

höginkomsttagare engagerar sig mycket i idrottsföreningar gör det troligt att det höga 

engagemanget bland respondenterna beror på att de har en hög utbildningsnivå.  

 

6.1.2 Uppdrag och kunskap 

Patriksson och Wagnsson (2005, s.45) presenterar en modell med engagemang i 

dimensioner. Den analyseras utifrån habitusperspektivet vilket resulterar i ett fokus på 

målsmännens kulturella kapital. För studien är dimensionerna direkt engagemang, 

förtroendedimensionen och intresse mest relevanta. Det direkta engagemanget innebär 

skjuts och andra uppdrag. Skjuts och övriga uppdrag kategoriseras i studien som ”annan 

roll” och är vanligt förekommande. Hur mycket tid som spenderas, i vilken frekvens 

uppdragen utförs, omfattning och intensitet varierar med uppdragen men förekommer 

alltid i någon mån. Intresse och förtroendeuppdragsdimensionen sammanfaller i denna 

studie och består av de målsmän som angett att de engagerar sig som tränare och 

styrelseledamöter. Enligt Patriksson och Wagnsson (2005, s.45) kan en förälder 

engagera sig inom flera av dessa dimensioner samtidigt, vilket också tydliggörs i svaren 
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från enkätundersökningen. I denna studie är det vanligt att målsmännen engagerar sig i 

flera dimensioner samtidigt - vilket stärker habitus genom ett högt kulturellt kapital. 

 

Utifrån Patrikssons och Wagnssons resonemang är Lindroth och Norbergs argument av 

största vikt. Tränar- och ledarrollen kräver kompetens (Augustsson, 2007, s.10) 

(Lindroth & Norberg, 2002, s.114). Totalt 88 % av respondenterna anser sig vara 

friidrottskunniga, 26 % är engagerade som tränare eller ledare. Ur ett 

kompetensperspektiv är detta intressant, kraven på kompetens blir större i takt med att 

ledaruppgifterna blir mer komplicerade (Ibid). Att antalet kunniga är högt i jämförelse 

med antalet aktivt engagerade är anmärkningsvärt ur ett habitusperspektiv då ett högt 

kulturellt kapital innebär både hög utbildningsnivå och högt aktivt engagemang. 

Därmed kan det anses motsägelsefullt att inte fler är engagerade. 

 

6.1.3 Tidskrävande att vara friidrottsförälder? 

Som både Augustsson (2007, s.10) och Karp (2000, s.21) nämner är idrotten en 

tidskrävande fritidsaktivitet. Att vara idrottsförälder innebär många sysslor, exempelvis 

nämner Karp att en av de mest betydande faktorerna är att skjutsa till och från träningar 

eller tävlingar. Generellt kan tidsåtgången motiveras ”lättare” av föräldrar med högt 

socialt kapital än de med lågt socialt kapital då ”att vara vältränad” värderas högre inom 

dessa kretsar. Det sociala värdet i att vara vältränad kan spegla barnens idrottande, i den 

mån att föräldrar som värderar det högt också motiveras till att spendera mer tid på 

barnens idrottande. Detta speglas i respondenternas uppdrag utanför friidrottsarenan, 94 

% nämner att de utför tidskrävande aktiviteter (skjutsar) ”ofta”, ”ibland” eller ”alltid”. 

Augustsson och Karp menar fortsättningsvis att de övriga rollerna (kioskförsäljare, 

tvättning och ideella insatser) även de är tidskrävande aktiviteter. Det återspeglas i 

resultatet. Alternativet ”annan roll” fick högst svarsfrekvens (efter en sammanställning 

mellan friidrott och annan idrott) på frågan om vilka uppdrag målsmännen utför. 

 

Resultatet av Riksidrottsförbundets (1, 2012, s.9) undersökning på idrottsföräldrar går 

att jämföra med resultatet från ”Friidrottsförälder - en (mång)kamp?”. 

Friidrottsföräldrarnas engagemang visar på högre procentuellt deltagande (82 %) än 
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Riksidrottsförbundets resultat (46 %). Utifrån svaren kan ett resonemang föras kring 

huruvida det tidsmässiga engagemanget är högre hos friidrottsföräldern.  

6.1.4 Ekonomiaspekten 

Augustsson kategoriserar, med hjälp av en FoU rapport, friidrott som en mindre 

kostsam idrott (2007, s.3). De kostnader som däremot uppstår rör bland annat 

medlemsavgifter, utrustning och resekostnader. Kan barn med målsmän som har sämre 

förutsättningar (lågt ekonomiskt kapital) deltaga i idrotten? Riksidrottsförbundet (1, 

2009, s.21) menar att en friidrottare totalt har utgifter på 4100 kronor per år. 

Medelvärdet på studiens friidrottsföräldrars totala utgifter per år är 5196 kronor. Den 

ekonomiska belastningen varierar dock mellan målsmännen. Det finns fem utmärkande 

respondenter som har totala utgifter på över 11000 kronor. Av dessa anger en målsman 

att den ekonomiska belastningen direkt kopplad till friidrott är 71000 kronor. Med hjälp 

av studiens resultat presenteras friidrotten ändå som en ”billig” aktivitet. Trots att 

friidrotten framstår som ”billig” krävs visserligen ett ekonomiskt kapital, därför är det 

viktigt att analysera Riksidrottsförbundets mål att idrottsrörelsen ska vara öppen för alla. 

Inbjuds barn att deltaga i idrotten även om deras föräldrar skulle ha lågt ekonomiskt 

kapital? 

 

Kay (2000, s.162) resonerar kring att den ekonomiska belastningen blir högre i takt med 

att ungdomarna utvecklas idrottsmässigt. Fyra av de fem målsmän som har utgifter över 

11000 kronor anser att elitsatsning inom friidrottsföreningen är mycket viktigt. 

Korrelationen att målsmännen med höga utgifter uppskattar elitsatsning kan stärkas med 

hjälp av Kays resonemang. 

 

6.1.5 Kvinnliga och manliga roller 

Närmare 60 % av respondenterna stöttar sina ungdomar bland annat genom beröm, en 

pushande framtoning och samtal. Resultatet visar på stora likheter mellan hur kvinnor 

och män stödjer, det går inte att urskilja något genusstyrt svar. Att ge beröm anses av 

Alfermann, Lee och Würth (2004, s.30) som en viktig del i ungdomarnas idrottsliga 

framgång. Författarna påstår att idrottande ungdomar som är framgångsrika får mer 

beröm av sina föräldrar än de mindre framgångsrika.  
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Kvinnorna i studien anger att de i större utsträckning än männen ser till ungdomarnas 

kosthållning - en variant av stöttande föräldraskap. Kvinnorna i Alfermanns, Lees och 

Würths (2004, s.30) studie uppfattar sin roll som generellt stöttande. Totalt 35 

respondenter, 17 män och 18 kvinnor har angett att de är friidrottstränare medan 

Alfermann med flera (Ibid) menar att män är tränare i större utsträckning än kvinnor. 

Det kan däremot dementeras med hjälp av studiens resultat. 

 

En stöttande förälder är enligt Søbirk Petersen (2010, s.26, 35) betydande för barns 

idrottsliga prestation och framgång. En förälder som tittar på träningar och tävlingar 

anses göra barnets prestation bättre. Målsmännen i denna undersökning kan ha en 

inverkan på barnets framgång ur Søbirk Petersens resonemang. Totalt 148 respondenter 

tittar på träning och tävling, jämnt fördelat mellan kvinnor och män. Søbirk Petersens 

resonemang stärks av Kay (2000, s.151-152) som menar att ungdomar som vuxit upp i 

familjer med ”stort stöd” (och enligt Bourdieu högt habitus) har större möjlighet att 

utvecklas och lyckas inom idrotten. 

 

Resultatet av denna studie kan i stor mån finnas likvärdig med den tidigare forskning 

som presenteras i kapitel 2. Tidsperspektivet är ett tydligt exempel där resultatet i 

studien speglar resultatet i den tidigare forskningen. Ur ett analysperspektiv är det 

generellt svårt att kritiskt granska resultatet eftersom det är likvärdigt med den tidigare 

forskningen. På grund av detta har habitusperspektivet använts som verktyg i analysen - 

för att på så sätt finna vad som karaktäriserar föräldragruppen inom idrottsbakgrund, 

idrottsligt engagemang, kunskap samt idrottsrelaterade utgifter. Utifrån detta ställer vi 

oss frågan om alla verkligen inkluderas i friidrotten. ”Idrotten vill” strävar efter att alla 

ska få delta i idrottsrörelsen oavsett förutsättningar. En målsman angav att kostnaden för 

sitt barns friidrottande var 71 000 kronor per år. Är då friidrotten så inkluderande som 

idrotten vill?  
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7. Diskussion och reflektion 

Diskussionen ger utrymme för egna reflektioner och värderingar. I kapitlet redogörs för 

vad vi tycker och tolkar resultatet i kombination med vad andra tidigare kommit fram 

till.  Kapitlet diskuterar studiens relevans och reflekterar kring dess brister - vad hade 

kunnat göras bättre?  

7.1 Resultatdiskussion 

Är det en mångkamp att vara friidrottförälder? Utifrån de resultat som framkommit i 

studien anser vi att svaret på frågan är ja. Att vara friidrottsförälder innebär ett ansvar, 

föräldrarna förväntas i många fall engagera sig i någon form. Totalt registrerades 198 

svar på frågan om hur målsmännens engagemang yttrar sig. Att antalet är så pass högt 

beror på att vissa respondenter angett att de engagerar sig i fler än ett uppdrag, totalt är 

123 målsmän engagerade i friidrotten. Friidrottsengagemanget består av olika delar 

liksom mångkampen som innefattar flera grenar. Utöver uppdragen tränare, ledare eller 

funktionär finns de fler svårdefinierade ”uppdragen”. Respondenterna nämner bland 

annat att de skjutsar till och från träning och tävling samt att den ekonomiska 

belastningen ökat i och med friidrottandet. 

 

Värt att diskutera är vilka respondenterna i studien faktiskt är. De föräldrar som inte är 

engagerade i barnets friidrottande kanske helt enkelt har valt att inte deltaga i studien. 

Detta skulle kunna förklara varför vi fått så högt resultat på engagemangsfrågorna, vi 

kanske endast fångat upp de engagerade föräldrarna? Respondenternas barn har redan 

tagit ett första steg mot eliten i och med deras deltagande på Götalandsmästerskapen. Vi 

tror därför att alla respondenter är engagerade i någon mån eftersom vår erfarenhet 

säger att det är svårt att inte engagera sig som förälder. Alla föräldrar har väl någon 

gång råkat ut för att sälja lotter, vara funktionärer eller baka kakor? Därför borde vi 

också kunna dementera att vi endast fått svar från de engagerade målsmännen.  
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Vi diskuterar även målsmännens engagemang och barnens friidrottande, vilket kom 

först? Liksom det filosofiska dilemmat om hönan och ägget frågar vi oss vad som kom 

först, barnens friidrottande eller föräldrarnas engagemang i friidrott. Har föräldrarnas 

engagemang introducerat ungdomen till friidrotten eller ligger ungdomens friidrottande 

till grund för målsmännens omfattande engagemang? Resultatet i studien visar på en 

tvådelad uppfattning om vad som kom först. Vi tror inte att föräldrarna hade varit 

engagerade som exempelvis funktionärer om inte barnen utövat friidrott. Samtidigt 

anger majoriteten att en familjemedlem introducerat friidrotten för barnen i studien, 

vilket kan tyda på att engagemanget inom friidrottsrörelsen redan funnits där. Utifrån 

detta resonemang är det näst intill omöjligt (liksom med hönan och ägget) att veta vad 

som kom först. Kanske är det ett ämne för framtida forskning? 

 

Alfermann, Lee och Würth menar att idrottande ungdomar får mer beröm av sina 

föräldrar än de mindre framgångsrika. I studien visar föräldrarna på stort stöd i form av 

bland annat beröm. Värt att lyfta är huruvida ungdomarna är bra för att de får beröm 

eller om de får beröm för att de är bra? Detta är något som vi inte kan svara på utifrån 

studiens resultat men vi tror att de hänger ihop - oavsett vilket som beror på vad. 

Ungdomarna i denna studie är framgångsrika inom sin idrott och får mycket beröm, mer 

än så kan vi inte konstatera. Är även detta ett ämne för framtida forskning? 

 

Vi tror att respondenternas höga engagemang kan bero på deras sociala och kulturella 

kapital. Hade vi fått samma resultat om 90 % angett att de var arbetslösa? Antalet 

heltidsanställda är 108 av 150 respondenter, 100 av 150 har högskola- eller 

universitetsutbildning som högsta slutförda utbildning. Den höga siffran på 

utbildningsnivå tror vi (utifrån ett habitusperspektiv) speglar att antalet heltidsanställda 

är stort.  

 

7.1.1 Friidrottsrelaterade uppdrag 

Allt engagemang inom friidrotten är tidskrävande. Det räcker inte med att föräldrarna är 

intresserade, de måste även ha utrymme att spendera tid på friidrotten. Resultatet visar 

att målsmännen angav de minst och mest tidskrävande alternativen för att beskriva hur 

ofta de engagerar sig i barnets friidrottsförening. Det visar på en stor spridning som vi 
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tror beror på föräldrarnas eget intresse. Om föräldern är intresserad kan det vara lättare 

att engagera sig ofta. Vi tror även att uppdrag som kräver kunskap är mer tidskrävande, 

såsom tränare och ledare.  

De friidrottsrelaterade utgifterna har varierat med ett stort spann mellan högsta och 

lägsta. Den målsman som har angett en total utgift på 71000 kronor har exempelvis valt 

att inkludera resekostnader och hotellkostnader utöver de ”övriga kostnader” som fanns 

som svarsalternativ. Vi anser att 71000 kronor är en hög summa inom friidrott, men tror 

att många av respondenterna har betydligt högre utgifter än vad de angett (exempelvis 

ökade matkostnader, transportkostnader och kostnader för träningskläder). Om 

enkätundersökningen skulle genomföras igen skulle vi ha definierat kategorin övriga 

kostnader tydligare. En kategori borde varit ”resekostnader” eftersom 

Riksidrottsförbundets kostnadsundersökning visade att resekostnaderna var den största 

utgiften. Vi hade dessutom velat fråga (med en fleralternativfråga) om vilken årlig 

inkomst målsmännen har trots att det kan anses vara en tämligen känslig fråga.  

7.1.2 Avgränsningar 

Hockeypappan som nämns i bakgrund- och tidigare forskningskapitlet är ett extremt 

exempel på negativt engagemang. I studien finns det inget i resultatet som har att göra 

med negativt engagemang, men samtidigt har inte frågorna ställts för att sådana resultat 

ska komma fram. Vi har bland annat använt oss av Augustssons studie om föräldrapress 

för att erhålla kunskaper i ämnen som berör negativt engagemang. Dessa har dock inte 

varit relevanta för studiens resultat och vi har därför valt att bortse från dem i resultatet 

och analysen. Frågorna i enkätundersökningen är möjligtvis för ”riktade” mot ett 

positivt engagemang, men å andra sidan var det positiva engagemanget vad vi ville 

komma åt. Därför går det utifrån syftet att påstå att vi har agerat korrekt vid 

utformningen av studien.  

 

Under arbetets gång diskuterades hur målsmännen skulle benämnas i studien. Till en 

början ansågs ”föräldrar” vara fördelaktigt, men utifrån tankar om olika 

familjeförhållanden togs beslutet att kalla målsmännen för just ”målsmän”. Det var 

viktigt för oss att inte trampa någon på tårna då det finns familjer som inte är 

”kärnfamiljer”. På grund av bland annat skilsmässor och samkönade äktenskap 
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förekommer det numera allt fler familjevarianter. I efterhand har vi däremot ställt oss 

kritiska till detta beslut och hade hellre valt begreppet ”föräldrar”. Begreppet ”förälder” 

stämmer väl överens med den homogena bild som resultatet i denna studie visat. 

”Kärnfamiljen” bestående av en mamma, pappa och två barn stämmer in på majoriteten 

av respondenterna. 

 

7.1.3 Diskussion utifrån egna perspektiv  

Resultaten visar att familjen i stor mån påverkar barnet att börjar med friidrott, hur ser 

det ut för oss? Intressant är att Karolinas familj inte hade någon som helst koppling till 

hennes idrott (dans) medan Rebecca praktiskt tagit vuxit upp i en idrottshall (handboll). 

Rebecca reflekterar över att kompisarna nog hade stor inverkan på hennes idrottsval 

men att det i slutändan förmodligen var föräldrarna som ”godkände” handbollen. 

Karolinas introduktion till idrotten skiljer sig från Rebeccas. I efterhand när hon 

diskuterar sin idrottsbakgrund med sina föräldrar blir det tydligt att deras stöd 

genomsyrat idrottandet, men att de inte påverkat vilka idrotter hon valde. 

7.1.3.1 Uppsats på uppdrag 

I och med att denna uppsats skrivs på uppdrag från forskarnätverket ”Idrottens 

prestationssystem” är det viktigt att diskutera subjektivitet. Vilket utrymme får 

forskarnätverkets värderingar i arbetet? Risken finns att studier på uppdrag blir riktade 

mot det resultat som uppdragsgivaren önskar och därför inte beskriver hela ”bilden”. 

Detta har vi haft med i tanken under hela arbetets gång, vi tycker att det är viktigt att 

inte färgas av uppdragsgivaren och istället presentera ett självständigt resultat.  

 

När frågeställningarna till enkäten färdigställts gavs forskarnätverket möjlighet att 

påverka formuleringar och eventuellt addera frågor. Skillnaden från vårt utkast och 

reviderad enkätundersökning var knappt märkbar, vilket innebär att vårt eget perspektiv 

har präglat enkäten och därmed även resultatet. Målet att presentera ett självständigt 

resultat var fortfarande möjligt tack vare att forskarnätverket var nöjda med 

frågeställningarna. 
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Att vi som skriver studien inte har någon direkt koppling till friidrotten kan vara både 

positivt och negativt. Negativt kan vara att vi inte är tillräckligt insatta i 

friidrottskulturen och därför inte kan ”läsa mellan raderna” i samma mån som en 

friidrottskunnig kanske kan. Innebär det att vi missar relevant information? Positivt är 

att vi inte påverkas av tidigare erfarenheter vilket underlättar vid en neutral 

resultatpresentation. Troligtvis hade vi ställts mer kritiska till vissa svar om det var inom 

våra egna idrotter, exempelvis vid frågan om ekonomi.  

 

7.2 Metoddiskussion  

Begränsningen av urvalsramen skedde genom en granskning av startlistorna från 

Götalandsmästerskapen 2012. Ursprungligen hade vi för avsikt att urvalsgruppen enbart 

skulle bestå av målsmän för ungdomarna från de Småländska föreningarna på 

startlistorna. Detta omvärderades tidigt i studiens skapandeprocess då vi tillsammans 

med nätverket ”Idrottens prestationssystem” ansåg att urvalsgruppen ”Småland” var för 

liten och vi riskerade att inte få in tillräckligt med svar. Med en ”för liten” urvalsgrupp 

riskerade studiens resultat att sakna trovärdighet och validitet. Därför beslutades det att 

urvalsgruppen skulle utökas.  

 

När urvalsgruppen bestämts kontaktades föreningarna via mail, vi trodde att det skulle 

räcka med ett mail och att vi skulle få alla adresser inom två veckor. Så blev inte fallet. 

Många föreningar var mer kritiska än väntat och vissa svarade aldrig, i efterhand tänker 

vi att mailadresser till målsmännen kanske hade varit enklare att få tag på och att vi 

därför borde gjort webbenkäter. Webbenkäter kändes aldrig som ett alternativ under 

studiens inledande del men i efterhand kanske vi borde diskuterat valet djupare.  

 

När svaren från enkätundersökningen mottogs upptäckte vi ett par frågor som 

formulerat på ett svårförståeligt och missvisande sätt. Resultatet av detta gör att fråga 18 

och 31 har ett, för undersökningen, stort bortfall. En lärdom av detta är att i framtida 

studier använda en större testgrupp, korrekturläsa mer noggrant och delge 

enkätundersökningen till opponenter.  

7.2.1 Bortfallsdiskussion 
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Av de 42 friidrottsföreningar i Halland, Skåne och Småland som tillfrågats har enbart 27 

deltagit, detta beror främst på att vi inte fått adresser (trots åtskilliga försök både via 

mail och telefon) till målsmän i alla föreningar. Anmärkningsvärt är därför att vissa 

målsmän inte själva fått vara med och påverka om de vill deltaga i studien eller inte. 

Detta beslut har troligtvis tagits av en kanslist eller annan anställd i föreningen för att de 

inte vill ge ut personuppgifter. Kanske kan bortfallet också bero på att mailen ha hamnat 

i skräppost? 

 

Det går att diskutera varför Skåne varit så återhållsamma med adresser till de målsmän 

vi sökt. Utifrån punkterna nedan kan vi se att föreningarna i Halland och Småland har 

varit tillmötesgående medan föreningarna i Skåne varit mer motsträviga. Vi fick in: 

 

 73 av 94 adresser från Småland. 

 36 av 95 adresser från Skåne. 

 31 av 31 adresser (alla) från Halland. 

 

I efterhand har tankarna florerat vid att kontakta förbunden för att erhålla 

kontaktuppgifter istället för att be föreningarna. Detta kunde dock blivit problematiskt 

då vi fått höra att det saknas ett bra system för adresslistor hos friidrottsförbunden.  

 

För att hinna skriva klart examensarbetet valde vi att redovisa resultatet innan vecka 19 

(när vi fått in 150 enkätsvar). Trots detta fick vi en hög svarsfrekvens - 54 % vilket vi 

tror kan leda till en relevant slutsats.   

 

7.3 Referensdiskussion 

I teori- och forskningsavsnitten presenteras ett antal relevanta studier, teorier och 

tidigare forskning. Referenserna till dessa är till största del förstahandskällor. Det finns 

däremot ett fåtal andrahandskällor - vi är väl medvetna om att detta kan påverka 

trovärdigheten mot det negativa. Trots detta valde vi att behålla andrahandskällorna av 

den anledningen att vi personligen ansåg källorna trovärdiga. Vidare uppkom det 

svårigheter i några fall att hitta förstahandskällan utifrån de disponibla resurser vi 

erhållit från universitetet.  
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Svårigheten med referenserna i denna studie ligger huvudsakligen i att hitta relevant 

information utan att ta den ur sitt sammanhang. Vi ville till exempel använda oss av 

Inger Eliassons ”I skilda idrottsvärldar” men vi ansåg efter noga övervägande att hennes 

forskning inte uppfyllde våra krav ur ett föräldraperspektiv då hennes inriktning var ur 

ungdomars perspektiv. Kraven uppfylldes i större mån av de referenser vi valt att 

presentera, exempelvis av Augustsson och Kay som skriver om engagemang ur ett mer 

för studien passande perspektiv.   
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8. Slutsats 

Studiens syfte var att undersöka målsmännen till deltagare vid friidrottstävlingen 

Götalandsmästerskapen 2012 utifrån idrottsbakgrund, idrottsligt engagemang, kunskap 

och idrottsrelaterade utgifter. Det framkom i studien att: 

 

 Uppemot 90 % av respondenterna har någon gång varit aktiva 

idrottsutövare (vilket ger dem högt kulturellt kapital - habitus) och 29 % av 

dem har utövat friidrott.  

 Antalet som utövat friidrott är högre i denna studie än vad det är generellt i 

Sverige (17 %).  

 Studien visar att näst intill alla respondenter engagerar sig på något sätt i sitt 

barns friidrottande och att familjen haft stor betydelse i barnets val av idrott. 

Utifrån ett habitusperspektiv påverkar omgivning och arvet att ungdomarna 

ägnar sig åt friidrott.  

 Målsmännens kunskap värderas ur ett habitusperspektiv högt då flertalet 

har högskoleutbildning. Högskoleutbildning ger högt habitus. Den riktade, 

specifika friidrottskunskapen visar dock inte lika stora samband med ett högt 

habitus. Majoriteten av respondenterna anser sig medelkunniga, då deras 

kunskap utnyttjas ibland.  

 En utmärkande andel av respondenterna är tränare eller funktionärer.  

 Enligt studiens beräkningar är friidrott överlag ingen dyr idrott men 

respondenterna spenderar mycket tid i samband med friidrottsrelaterade ”roller”. 

Tid är pengar. 

 

Dessa slutsatser bidrar till det idrottsvetenskapliga området genom att introducera ett 

nytt perspektiv, habitus, som analytisk utgångspunkt (i engagemangsdiskussionen). I 

och med detta är det möjligt att öppna upp för en ”högre” diskussion. Vi behandlar inte 

enbart föräldrapress eller direkt engagemang utan presenterar vilka föräldrarna är och 
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vad de gör för att deras ungdomar ska nå framgång inom idrotten. Därmed är den 

idrottsvetenskapliga relevansen hög.  

8.1 Framtida forskning 

Under studiens skapandeprocess har kontinuerliga diskussioner om engagemang förts, 

inom fler idrotter än friidrotten. Eftersom friidrotten klassificeras som en ”billig” idrott 

vore det intressant att göra liknande undersökningar inom ”dyra” idrotter som 

exempelvis ishockey och ridsport. Inom ridsport krävs dessutom (anser vi) ett större 

engagemang än bara det ekonomiska. Vi har inget belägg för detta påstående och önskar 

därför att det undersöks i framtiden. Kräver en häst mer omvårdnad och därmed 

engagemang än en stavhoppsstav?  

 

Önskvärt vore att intervjua alla föräldrar som deltagit i studien för att få en grundligare 

förståelse och djupare förklaringar till deras agerande. Genom intervjuer skulle det 

förhoppningsvis finnas större möjlighet att upptäcka nyanserade svar inom exempelvis 

frågorna om beröm och engagemang. Diskussionen om vad som kom först av 

föräldrarnas friidrottsengagemang och ungdomarnas friidrottande kan inte bevaras med 

hjälp av endast en enkätundersökning, detta motiverar en djupare intervjustudie. I en 

sådan studie vore det även intressant att undersöka om ungdomarna är bra för att de får 

beröm eller om de får beröm för att de är bra.   
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkätundersökningen 

 
Hej! 
Vi är glada för att Du vill deltaga i vår undersökning. 

Vi är två tjejer som heter Karolina Sannefjordh och Rebecca Franzén och läser sista året på 

programmet Coaching och Sport Management vid Linnéuniversitetet. Denna undersökning är 

en del i vårt examensarbete och syftar till att beskriva vad föräldrarna till de barn som deltagit 

på Götalandsmästerskapen 2012 ”gör”. Undersökningen sker genom ett frågeformulär och 

innehåller 40 frågor. Inledningsvis handlar frågorna om Dig personligen, för att sedan leda in 

på ditt barns friidrottande och hur du engagerar dig. När Du svarar på enkäten önskar vi att 

Du gör det utifrån ditt perspektiv och enbart svarar för ditt barn som var med på 

Götalandsmästerskapen (inomhus i Malmö eller utomhus i Ängelholm) år 2012.  

 

Resultatet kommer dessutom att ingå i en flerårig studie kring friidrottande barn och deras 

föräldrar. Undersökningen görs i regi av Centrum för Idrottsforskning och Linnéuniversitetet, 

Coaching & Sport Management. 

 
Ditt deltagande är frivilligt och om Du så önskar har Du möjlighet att hoppa av. Dina svar 
kommer att behandlas konfidentiellt och enbart användas i forskningssyfte. När vår 
studie är färdigställd kommer Du bli tillfrågad om Du vill deltaga i ytterligare en studie, 
en mer djupgående studie som genomförs av forskare på Linnéuniversitetet. 
 
Stort tack för Din medverkan!  
Om du har några frågor eller kommentarer om enkäten, hör gärna av dig till oss. 
 

Rebecca Franzén    Karolina Sannefjordh 
Tfn: 070-625 27 29   Tfn: 070-797 05 51 
Mail: rf222an@student.lnu.se  Mail: ks222cy@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  
 
Per-Göran Fahlström  
Lektor i Idrottsvetenskap  
pergoran.fahlstrom@lnu.se  
 

mailto:rf222an@student.lnu.se
mailto:ks222cy@student.lnu.se
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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 

 

8. Vilken är din högsta slutförda utbildning? 

 

 Grundskola    Folkhögskola 

 Gymnasium   Högskola/Universitet 

 Yrkesutbildning   Annat:____________________ 
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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:____________________ 
 

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) 
 

 

 

  

Vilken idrott? 

Ange namnet på 

idrotten 

 

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

idrotten 

Förening Distrikt Nationell 

Ishockey  X (Smålandslaget/TV-

pucken) 
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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 

 

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 

 

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?  

Vilken idrott? 

Ange namnet på 

idrotten 

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

respektive idrotten 

Tränare Ledare/ 

Lagledare  

Funktionär/T

ävlings-

ledare 

Styrelse-

ledamot 

Annan roll, 

(t.ex. bakning, 

kiosk, tvätt) 
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(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 friidrott). 

 

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 

 

24.  Hur många timmar i veckan tränar ditt barn friidrott? 
 

 1-2 h/vecka   9-10 h/vecka 

 3-5 h/vecka   11 h eller fler/vecka 

 6-8 h/vecka 

 

25.  Hur ofta tävlar ditt barn i friidrott? (I snitt under säsong). 
 

 Mindre än 1 gång/månad   1 gång/vecka 

 1 gång/månad    Mer än en gång/vecka 

 1 gång/varannan vecka 
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26. Varför började ditt barn träna friidrott? 

 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

27.  Vem påverkade att ditt barn började träna friidrott? (Kryssa i det 

alternativet som stämmer bäst överens, ett kryss). 
 

 Jag     Skola 

 Annan målsman   Kändisar 

 Barnets kompisar   Annan:___________________ 

 Syskon 

  

28.  Vilka är de 4 främsta anledningarna till att ditt barn tränar i sin 

nuvarande friidrottsförening? (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 friidrottsförening? 
 

 Ja, en gång 

 Ja, flera gånger 

 Nej (gå till fråga 32). 

 

30.  Varför bytte ditt barn friidrottsförening? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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31. Är det viktigt för dig att ditt barn är framgångsrikt i friidrott? (Ringa 

in en siffra). 

 

Inte alls viktigt        1        2        3        4        5        Mycket viktigt 

 

32.  Är det viktigt för dig att ditt barns friidrottsförening elitsatsar? 

(Ringa in en siffra). 

 

Inte alls viktigt        1        2        3        4        5        Mycket viktigt 

 

33.  Hur förhåller du dig till ditt barns friidrottande?  

(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) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

  



  Friidrottsförälder – en (mång)kamp? 
  Examensarbete VT-13 

 

 

62 
 

36. Var vänlig fyll i nedanstående tabell om hur du förhåller dig till 

nämnda teman rörande ditt barns friidrottande. 

 

 

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

barn om sitt friidrottande. 

 

Teman Fyll i hur ofta du gör respektive sak. 

Aldrig Sällan  Ibland Ofta Alltid 

 

Ger praktiska råd      

Ger feedback      

Skjutsar till  

träning/tävling 

     

Ser till att barnet har en 

bra kosthållning 

     

Tittar på ditt barns  

träning/tävling 

     

Uppmuntrar till extra 

träning 

     

Deltar själv i extra 

träning med barnet 

     

När samtalar ni? Fyll i hur ofta. 

Aldrig Sällan  Ibland Ofta Alltid 

 

Inför träning      

Efter träning      

Inför tävling      

Efter tävling      

Under träning/tävling      

Utan koppling till 

träning/tävling 
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38. Hur mycket pengar lägger du uppskattningsvis på ditt barns 

friidrottande e 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 

 

 

 

Karolina Sannefjordh  Rebecca Franzén 
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Bilaga 2. Tabeller 

Tabell 7. Antal målsmän (N=150) till ungdomar uttagna att deltaga i 

Götalandsmästerskapen i friidrott 2012 som ser till barnets kosthållning  

 Frekvens Procent Aktuell procent Total procent 

 

Aldrig 1 0,7 0,7 0,7 

Sällan 5 3,3 3,4 4,0 

Ibland 21 14,0 14,1 18,1 

Ofta 69 46,0 46,3 64,4 

Alltid 53 35,3 35,6 100,0 

Totalt 149 99,3 100,0  

 Bortfall 1 0,7   

Totalt 150 100,0   

 

Tabell 8. Antal målsmän (N=150) till ungdomar uttagna att deltaga i 

Götalandsmästerskapen i friidrott 2012 som skjutsar till träning och tävling. 

 Frekvens Procent Aktuell procent Total procent 

 

Aldrig 2 1,3 1,3 1,3 

Sällan 7 4,7 4,7 6,0 

Ibland 16 10,7 10,7 16,8 

Ofta 71 47,3 47,7 64,4 

Alltid 53 35,3 35,6 100,0 

Totalt 149 99,3 100,0  

 Bortfall 1 0,7   

Totalt 150 100,0   

 

Tabell 9. Antal målsmän (N=150) till ungdomar uttagna att deltaga i 

Götalandsmästerskapen i friidrott 2012 som tittar på träning och tävling.  

 Frekvens Procent Aktuell procent Total procent 

 

Aldrig 1 0,7 0,7 0,7 

Sällan 5 3,3 3,4 4,0 

Ibland 34 22,7 22,8 26,8 

Ofta 73 48,7 49,0 75,8 

Alltid 36 24,0 24,2 100,0 

Totalt 149 99,3 100,0  

 Bortfall 1 0,7   

Totalt 150 100,0   

 


