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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att studera betydelsen som föräldrarna har haft för sina barns 

idrottande. Studien riktar in sig på fotbollsspelare och via åtta semistrukturerade intervjuer med 

spelare på seniornivå har frågor om föräldrarnas inverkan på deras idrottsliga uppväxt besvarats. 

Intervjuerna gjordes med spelare från två lag, ett dam- och ett herrlag, från samma svenska 

fotbollsförening. Det insamlade materialet har bearbetats med induktiv kodning för att få fram 

kategorier till den analys som avslutar arbetet. I presentationen av analysen användes Tony 

Byrnes teorier om The parental involvement continuum för att dela in föräldrarna i olika fack 

baserat på deras nivå av delaktighet. Som ytterligare hjälp i teorin men också som ett ramverk för 

hela studien användes Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv och begreppen 

regionsbeteende, roll, och fasad. 

Resultaten av arbetet visade på främst två typer av inverkan: press och stöd. Med undantag för en 

intervjuperson som märkbart kunde känna press från sin pappa så hade de flesta intervjuade 

upplevt någon form av nervositet inför sitt fotbollsutövande. En nervositet som ofta kunde spåras 

tillbaka till föräldrarna. Samtliga intervjuade kände dock ett stöd och hade aldrig stött på 

motstånd från föräldrarna när det gällde deras fotbollsutövande.  
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Sociologiska institutionen. 

Examensarbete i 

Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C, 15 hp. 

VT-16 

1.  Inledning 

När jag var 13 år så åkte mitt bandylag en lördagsmorgon 45 mil för att spela en match. Vi 

förlorade matchen med 25-0 för att sedan åka hem igen. Dagen efter var det motståndarnas tur att 

åka 45 mil till oss. Denna gång blev det bara förlust med 18-0. Hur stämningen var i laget efter 

den här helgen? Den var bra, som alltid. Dessa siffror är enorma inom idrotten bandy och hade 

jag idag som seniorspelare1 på elitnivå förlorat med liknande resultat så hade jag antagligen slutat 

för alltid. När jag var 13 år så fanns det inga sådana tankar, vi hade roligt när vi spelade och alla 

var lika glada innan match som efteråt. Det här är någonting som Inger Eliasson tar upp i sin 

artikel Barn, ledare och föräldrar i skilda idrottsvärldar. För unga idrottare är gemenskapen och 

möjligheten att få göra saker med sina vänner det viktigaste (Eliasson, 2011, s. 29). Dessa tre 

komponenter; barn, föräldrar och ledare har studerats flitigt, bland annat av Tony Byrne som 

kallar relationen mellan de tre komponenterna för The sporting triangle (Byrne, 1993, s. 41). 

Nu fungerade mitt bandylag exemplariskt, men tyvärr så är det inte så överallt. År 2012 gav 

regeringen Centrum för idrottsforskning (CIF) i uppdrag att ”genomföra en fördjupad analys av 

vad som kännetecknar en bra föreningsdriven idrottsverksamhet som får barn och ungdomar att 

vilja fortsätta idrotta” (CIF, 2013, s. 9). Insatser görs varje år för att få ungdomar att fortsätta 

idrotta längre upp i åldrarna men i rapporten från CIF förklaras det också att de satsningar man 

gör inte fungerar. Det går till och med bakåt. Efter att CIF analyserat aktivitetsstödet till lokala 

idrottsföreningar så stod det klart att aktivitetsnivån inom barn- och ungdomsidrotten har minskat 

de senaste åren. Den största minskningen har skett hos ungdomar mellan 17 och 20 år och 

vanligtvis hos flickor (CIF 2013, s. 7). Den fördjupade analysen som CIF gjorde mynnade ut i två 

rapporter, Spela vidare samt Dolda utmaningar. I den förstnämnda rapporten ligger fokus på vad 

som gör en idrottsförening “bra” för ungdomar, och hur det här ska få fler att stanna kvar inom 

föreningar (CIF 2013, s. 9). I rapporten presenteras några anledningar till varför barn och 

                                                
1 Med senior menas den äldsta åldersgruppen. Ett seniorlag är en förenings bästa lag. Ofta kallas det för “A-

laget” eller “Herr-/Damlaget”. 
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ungdomar väljer att sluta. En av anledningarna sägs vara det allt större tävlingsfokus som finns 

runt om i landets idrottsföreningar. De menar att tävlingsfostran, då barnen förbereds för att tävla 

och vinna, är större än föreningsfostran, där det mer handlar om att alla får vara med och 

utvecklas på sina egna premisser. Detta ska alltså leda till att barn tappar lusten för idrotten och 

väljer att lägga av (CIF, 2013, s. 36-37).  

Mycket av den tidigare forskningen som har gjorts inom området handlar om relationen mellan 

barn, föräldrar och ledare och hur den här ska se ut för att barnen ska få den bästa möjliga 

upplevelsen. Det har också gjorts en del forskning som enbart fokuserar på föräldrarna men inte 

fullt lika många studier har gjorts kring relationen mellan barnen och föräldrarna.  

Här kommer min studie in i bilden. Jag har valt att fokusera på föräldrarnas funktion gentemot 

barnen. Hur mycket påverkar egentligen föräldrarna barnens idrottande?  

Min kunskap inom bandyn är allt för stor för att kunna göra ett arbete utan att min förförståelse 

skapar problem. Därför har jag valt att rikta in min studie på idrotten fotboll.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att studera hur intervjupersonerna har upplevt sina föräldrars påverkan på 

deras idrottsutövande. Via intervjuer med både dam- och herrfotbollsspelare på seniornivå vill jag 

få en bild av hur de har upplevt föräldrarnas inverkan på deras idrottande.  

1.1.1 Frågeställning 

Hur har idrottare upplevt stöd och press från sina föräldrar? 

1.2 Disposition 

Arbetet kommer att inledas med en presentation av den tidigare forskningen kring föräldrar och 

barn i idrottssammanhang, följt av en teoridel där studiens teoretiska ramverk kommer att 

redogöras. Därefter kommer en metoddel. Här går jag igenom hur arbetet har gått till, från val av 

teorier och utförande av intervjuer till kodning och analysarbetet. Stor vikt kommer att ligga på 

intervjudelen och hur jag tänkte när jag gjorde de val jag gjorde. Metoddelen kommer att avslutas 

med ett avsnitt om de etiska överväganden jag har gjort under studiens gång.    

Arbetet fortsätter med en presentation av resultat och analys.  

Till sist avslutas studien med ett diskussionsavsnitt där jag sammanfattar arbetets viktigaste 

slutsatser samt en kritisk reflektion över min egen insats och funderingar kring framtida studier 

inom ämnet.  
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer den tidigare forskningen om föräldrapress och relationen mellan föräldrar 

och barn inom idrott att presenteras. Studier som tidigare har gjorts kommer att kartläggas och 

kort beskrivas.  

Jennifer A. Fredricks och Jacquelynne S. Eccles förklarar att forskning kring familjesocialisation 

inom idrotten är tämligen begränsad. De menar att det har forskats flitigt om föräldrars inverkan 

på barnen men inte inom just idrott. Angående föräldrars inverkan på barnens moraliska 

utveckling, samhällsutveckling och akademiska bedrifter säger de att det finns gott om studier att 

ta del av, men alltså inte inom idrott (Fredricks & Jacquelynn , 2003, s. 145). Eftersom mitt syfte 

handlar om att undersöka upplevelser hos barn inom idrott så är det ändå olika idrottsstudier jag 

har valt att ta upp. Mycket av den forskningen handlar om relationen mellan de tre 

komponenterna barn, föräldrar och ledare. Endast ett fåtal studier fokuserar enbart på föräldrarnas 

relation till barnen, vilket styrker resonemanget som Fredricks & Jacquelynne (2003) för 

angående den forskning inom ämnet som redan finns. Större delar av den forskning som har 

gjorts har en psykologisk inriktning medan allt färre arbeten är av sociologiskt slag. 

Kapitlet är uppdelat i två delar där den första delen innehåller forskning som har fokuserat på 

relationen mellan de tre komponenterna barn, föräldrar och ledare medan kapitlets andra del tar 

upp forskning som enbart riktar in sig på föräldrarna till barnen. 
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2.1 Forskning fokuserat på relationen 

Tony Byrne myntade begreppet The sporting triangle (idrottstriangeln) för att beskriva de tre 

relationerna mellan komponenterna barn, föräldrar och ledare (Byrne, 1993, s. 41) (figur 1). 

 

 

 

Figur 1.  

 

Byrne menar att det är vedertaget att en ledares relation till barnet måste vara bra för att barnet 

ska kunna trivas och prestera rent idrottsmässigt. När man pratar om föräldrarnas funktion menar 

han dock att det kan variera. Han menar att en del ledare gärna välkomnar föräldrar medan andra 

ledare föraktar föräldrarnas inblandning. Byrne avslutar diskussionen med att slå fast att för att 

inte skapa osämja så måste alla tre relationer i triangeln fungera. Skulle till exempel föräldrarna 

inte komma överens med ledaren så kommer detta att påverka barnet negativt (Byrne, 1993, s. 

42).  

Byrnes idrottstriangel fungerade som grund för bland annat Inger Eliassons artikel om vad som är 

viktigast med idrotten, utifrån barnen, föräldrarna och ledarnas ögon (Eliasson, 2011). Eliasson 

har under två år gjort studier på två ungdomslag, ett pojk- och ett flicklag. Intervjuer har blandats 

med observationer med målet att förklara vad de tre olika komponenterna barn, föräldrar och 

ledare ser som viktigast med idrotten. Anledningen till att barnen, föräldrarna och ledarna hade 

olika prioriteringar var att de alla utgick från skilda logiker:  

Barnens logik grundades främst i en social logik där det största värdet låg i sällskapet av 

kompisar. Att få vara med sina vänner var det absolut viktigaste. 
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Ledarnas logik kom från en idrottslogik där målet var att forma högpresterande spelare. De 

intervjuade ledarna berättade om glädjen de kände när de såg spelare göra saker på matcher som 

de hade ägnat tid åt på träningar att öva in.  

Föräldrarnas logik utgick efter vad som var bäst för just deras barn, en så kallad fostranslogik. 

Det föräldrarna önskar är att barnen lär sig om samarbete och att hjälpa sina vänner (Eliasson, 

2011, s. 30-32).   

Laura E. Wolfenden & Nicholas L. Holt är två andra som också har forskat på relationen mellan 

de tre komponenterna barn, föräldrar och ledare. Även om de aldrig nämner begreppet 

idrottstriangeln så är det samma relationer de undersöker. De fokuserade på amerikansk elit-

ungdomstennis där de ville se på de tre komponenternas uppfattning av barns utveckling inom 

elittennisen (Wolfenden & Holt, 2005, s. 108). Deras resultat mynnade ut i sex kategorier för att 

beskriva interaktionen mellan barn, föräldrar och ledare: känslomässig support, konkret support, 

informationsupport, uppoffringar, press och relationen till ledarna. Under varje kategori beskriver 

de sedan de tre komponenternas olika uppfattningar (Wolfenden & Holt, 2005, s. 115-122). 

Dessa kategorier har sedan fungerat stöd i andra liknande studier.  

2.2 Forskning fokuserat på föräldrarna 

Efter att ha presenterat den forskning som riktat in sig på de tre komponenterna barn, föräldrar 

och ledare så kommer här den forskning som bara fokuserar på relationen mellan barn och 

föräldrar. 

  

Virginie Hurtel & Marie-Françoise Lacassagne har arbetat med att titta på föräldrars engagemang 

inom deras barns idrottande (Hurtel &  Lacassagne 2011, s. 421). De tar hjälp av Wolfenden & 

Holts sex kategorier (Wolfenden & Holt, 2005) när de delar upp barnens idrottande i tre stadier: 

The sampling years (prövoåren) som pågår mellan åldrarna 6 - 12, The specializing years 

(Specialiseringsåren) mellan åldrarna 13 - 15 och The investment years (satsningsår) som börjar 

vid 16 års ålder och fortsätter uppåt.  

Det som skiljer den här studien mot de som tidigare presenterats är att datan enbart har samlats in 

från föräldrarna. Författarna intervjuade 36 föräldrar till tennisspelande barn, i Frankrike, och 

ställde frågor angående deras engagemang kring barnen och dennes tennisspelande (Hurtel &  

Lacassagne , 2011, s. 421). Studiens resultat visade att föräldrar till barn som inte än tävlade på 

allvar inte var så engagerade och såg barnens idrottande mest som en fritidsaktivitet. Föräldrarna 
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till barnen som tävlade mer seriöst däremot såg sig själva som mer hjälpsamma i sitt barns 

utövande. 

 

1998 publicerade Göran Patriksson en artikel med namnet Idrottande barns upplevelser av 

föräldrapress (Patriksson, 1998). Här går Patriksson igenom en enkätstudie som han har gjort i 

Sverige angående pressen på idrottande barn från föräldrar. Resultatet av enkäterna som 

Patriksson fick in visar på att en majoritet av barnen som deltog i studien inte kände någon 

speciell press från sina föräldrar. De flesta barn tyckte dessutom om att deras föräldrar var 

närvarande vid träning- och tävlingssammanhang. Endast ett fåtal, 5.7%, tyckte att det skulle vara 

bättre ifall föräldrarna inte var där överhuvudtaget (Patriksson, 1998, s. 22).  

Thomas Søbirk Petersen tar delvis upp just det att föräldrarna kanske inte ska vara så delaktiga i 

sina barns idrottande. I hans artikel “What makes a good sports parent?” går han igenom två 

förslag som uppkommit i samband med allt fler “dåliga idrottsföräldrar” (Petersen, 2010, s. 23). 

Det första förslaget handlar om att föräldrar inte ska närvara vid barnens idrottsevenemang, och 

om de gör det så ska de vara tysta. Petersen förklarar att ett av de största problemen med dåliga 

idrottsföräldrar är att de gärna skriker på sina egna barn, andras barn och domaren (Petersen, 

2010, s. 25-26). Trots de självklara fördelarna med att inte ha dåliga, skrikande föräldrar på 

matcherna så menar Petersen att det också kommer drabba de föräldrar som faktiskt sköter sig då 

dessa också kommer bli portade från matcherna. Det andra förslaget som Petersen tar upp är att 

upprätta regler/riktlinjer för föräldrarna att följa. Han nämner ett exempel från det internationella 

tennisförbundet som har skapat en lista på riktlinjer till föräldrar att följa under barnens 

idrottsliga uppväxt (Petersen, 2010, s. 26-27). Petersen menar att riktlinjer självklart är bra men 

att det också kommer bli svårt att täcka allting under en enda lista. Han förklarar att dessa två 

förslag på lösningar hamnar i någon form av gråzon där det är svårt att säga vad som är moraliskt 

rätt eller fel (Petersen, 2010, s. 35). 

 

Jennifer A. Fredricks och Jacquelynne S. Eccles som nämndes i början av kapitlet tar också upp 

mycket om vad som påverkar barn i sitt idrottande. De nämner olika anledningar till varför 

föräldrar bör engagera sig inom sina barns idrottsutövande, bland annat eftersom barn gärna 

lyssnar på föräldrars feedback och om de får bra sådan så kan det få barnen att vilja fortsätta med 

idrotten (Fredericks & Jacquelynne, 2003, s. 146).  

Fredericks & Jacquelynne fortsätter att diskutera föräldrarna som förebilder till barnen. De tar 

bland annat upp Banduras observationsinlärning och förklarar att barn med föräldrar som i någon 

form utövar sport gärna själva också involverar sig i idrott. Föräldrarna behöver inte vara 
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elitatleter utan det kan räcka ifall de är aktiva på något plan bara för att det är roligt (Fredericks & 

Jacquelynne 2003, s. 150). 

Det nämns också att barn i yngre åldrar starkare influeras av föräldrarna än vad barn i övre 

tonåren gör. Anledningen ska vara att yngre barn spenderar mer tid med familjen än vad de äldre 

barnen gör då de äldre gärna umgås mer med vänner eller lägger ned mer och mer tid på träning. 

Då de umgås med vännerna eller spenderar mer tid åt sin idrott så kommer det in fler källor till 

inflytande, så som ledare och kompisar, vilket gör att föräldrarnas influens blir mindre kännbar 

(Fredericks & Jacquelynne, 2003, s. 145-146).  

Den tidigare landslagsmannen i bordtennis och nuvarande sportpsykologen för det danska 

fotbollslaget F.C Köpenhamn, Johan Fallby, har skrivit en bok som blandar forskning och råd till 

föräldrar med barn som idrottar (Fallby, 2015). Också här fokuseras det mest på föräldrarna till 

barnen. Boken är uppdelad i fem delar och behandlar som sagt främst föräldrarnas relation till 

barnen och hur den här relationen påverkar barnen. Några av frågorna som tas upp är “Effekterna 

av föräldrars beteende” och “Hur barnets idrottsmiljö kan utvecklas med hjälp av ett 

prestationsorienterat perspektiv” (Fallby, 2015, s. 9). Det som gör den här boken speciell jämfört 

med de tidigare nämnda exemplen är just det att forskning blandas med råd och riktlinjer för 

föräldrarna att ta del av.  

En annan forskare som skiljer sig lite från mängden är Dawn E. Trussel (2009). Trussel har gjort 

det bakvända och istället för att titta på konsekvenserna hos barnens idrottande så har han valt att 

fokusera på avtrycken som barnens idrottande gör på familjelivet (Trussel, 2009). Via intervjuer 

med samtliga familjemedlemmar, de idrottande barnen, föräldrarna och eventuella syskon, så är 

målet att utforska familjedynamiken hos familjer som är aktiva inom organiserad ungdomsidrott.  

Av sitt material så har Trussel kunnat dela in resultatet i tre större delar: “Understanding 

Children’s Experiences” som tar upp barnens upplevelser. Hur deras relationer till syskonen 

påverkas av deras idrott och hur de tycker att föräldrarnas inverkan fungerar 

(Trussel, 2009, s. 105). “Parenting in Public and Private Spaces” är den andra delen och är mer 

fokuserat på föräldrarna och handlar om hur de hanterar det emotionella, psykologiska och 

ekonomiska bitarna samt hur de ställer sig till andra föräldrars beteende (Trussel, 2009, s. 146). 

Den sista delen heter “The Nexus of Family Experiences” och sammanställer barnens och 

föräldrarnas perspektiv som presenterats i de tidigare delarna (Trussel, 2009, s. 191). 

En annan studie som också har valt att se på det från det andra hållet är Wiersma och Fifers 

arbete med fokusgrupper bestående av 55 föräldrar till idrottande barn (Wiersma & Fifer, 2008). 

De 55 föräldrarna delades in i 10 fokusgrupper med uppdrag att diskutera de positiva och 

negativa sidorna med att vara involverad i sina barns idrottande. Wiesma & Fifer nämner att 
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något av det mest intressanta som dök upp var att bara 1 av alla 55 föräldrar nämnde den fysiska 

hälsan som en fördel med barnens idrottande medan de andra föräldrarna istället valde att 

fokusera på det psykosociala. De berättar att en möjlig förklaring kan vara att de flesta 

föräldrarna själva är, eller varit, idrottsligt aktiva vilket gör den fysiska biten naturlig för dem. De 

tänker inte på de fysiska fördelarna eftersom det hela tiden har varit en självklarhet för dem. De 

menar också att det här kan leda till att deras barn formas till en aktiv individ vilket i sin tur kan 

vara ytterligare en anledning till att de inte tänker på de fysiska fördelarna, då det aldrig varit ett 

problem för deras barn (Wiersma & Fifer, 2008, s. 526). 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Efter att ha gått igenom tidigare studier inom ämnet så kan jag slå fast att det inte har gjorts så 

mycket forskning angående föräldrars inflytande på idrottande barn. Det som var speciellt 

inriktad på föräldrars betydelse, och som således ligger närmast min frågeställning, var 

Patrikssons (1998) enkätstudie där frågorna inte var speciellt djupa. De djupare studierna 

handlade mest om relationen mellan barn, föräldrar och ledare eller så fokuserade de enbart på 

barnen eller enbart på föräldrarna. Jag tror att min studie kan fylla en lucka mellan dessa olika 

typer av studier då den ger djup i frågan om föräldrars betydelse.  

 

De allra flesta studier utgår från någonting negativt, det kan vara om hur föräldrar är dåliga 

föräldrar eller hur relationen mellan föräldrarna och barnen skapar press på just barnen. Sällan är 

det positiva vinklar på studierna vilket får mig att undra ifall det på något sätt kan ha format 

resultatet. Istället för att undersöka fenomen så verkar bland annat Patriksson (1998) och Petersen 

(2010) leta fel hos, främst, föräldrarna.  
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3. Teori 

Här följer ett teorikapitel där jag kommer ta upp de teorier och begrepp som ska fungera som ett 

ramverk när det kommer till mitt datainsamlande och min analys. Erving Goffman (2014) och 

Tony Byrne (1993) kommer att tas upp. Ur deras teorier har jag plockat ut de begrepp som 

kommer vara mest betydelsefulla för min studie och jag kommer att förklara hur de är relevanta. 

Kopplingar kommer sedan att dras mellan begreppen och den tidigare forskningen som 

presenterades i det föregående kapitlet.  

3.1 Erving Goffman - Det dramaturgiska perspektivet 

För att leda mig genom den djungeln som är “frågan om identitet” så har jag valt att främst ta 

hjälp av Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv. Det dramaturgiska perspektivet använder 

metaforer från teaterscenen där huvudtanken är att individer se andra människor som åskådare till 

sitt eget uppträdande (Goffman, 2014). Perspektivet innefattar en rad olika begrepp där jag har 

valt att fokusera på tre stycken: regionsbeteende, roll och fasad.   

 

Begreppet roll handlar om det rollspel som hela tiden utspelar sig mellan oss människor. 

Beroende på var och när en individ befinner sig så förväntas denne att bete sig på ett speciellt sätt 

för att passa in i den rådande normen. Det finns roller för oss människor, var vi än befinner oss, 

som vi måste passa in i för att inte bryta normen och vara avvikande (Goffman, 2014, s. 25). Det 

kan handla om hur 18-åriga killar förväntas agera på krogen eller hur 14-åriga flickor förväntas 

bete sig i skolkorridoren. Goffman tar också upp idén om att rollspelet spelas till förmån för 

andra. Att vi människor försöker skapa fördelaktiga intryck hos personerna vi möter. Vi känner 

av situationen och försöker anpassa vårt beteende utefter den norm som råder där och då 

(Goffman, 2014, s. 11).  

Nästa begrepp, fasad, används för att få liv i rollen och kan ses som ett ”ansikte utåt”. Individer 

ändrar sin fasad, medvetet eller omedvetet, för att passa in i rollen som krävs för att således passa 

in i normen. Det hela ingår i det tidigare nämnda rollspelet och handlar alltså om hur vi framställa 

oss inför andra och försöker skapa fördelaktiga intryck genom att anpassa vårt agerande. Det kan 

handla om kön, temperament, kläder eller kanske olika typer av smink (Goffman, 2014, s. 29).   
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Regionsbeteende, som är det tredje begreppet, kan delas in i två delar: Bakre och främre 

regioner. Goffman använder scenen hos en teater för att förklara de olika delarna. De främre 

regionerna kan liknas vid stora scenen där uppträdandet sker. Här är ett sammanhang där du är 

medveten om att du visar upp dig för åskådarna och det är här som fasaden behövs. Vilka som 

står bland åskådarna beror på när och var uppträdandet sker (Goffman, 2014, s. 97-98).  

I de bakre regionerna, bakom kulisserna, är inte fasaden lika viktig längre. Här finns det inga 

åskådare som kan se dig och därför behövs inget önskvärt beteende hållas uppe. I de bakre 

regionerna sker planering och träning inför framträdanden i de främre regionerna. De bägge 

regionerna är inte rumsliga utan består snarare av olika sammanhang och sociala relationer. 

(Goffman, 2014, s. 101-102).  

 

Byrne är också inne på området med rollspelet när han pratar om sin idrottstriangel då han 

förklarar att föräldrars beteende lätt kan bli vad barnen tror sig förväntas av dem själva (Byrne, 

1993). Byrne använder ett exempel där han säger att föräldrar på sidan av planen ibland kan 

skrika ut sin besvikelse på och mot domaren. Detta hör barnen och kommer sedan att göra samma 

sak då hen tror att det är ett beteende och en roll som föräldrarna förväntar sig (Byrne, 1993, s. 

45). 

Fortsätter vi på exemplet som Byrne nämner så kan vi lägga till fasaden, då barnet till den 

skrikande föräldern kanske blir arg, vulgär och högljudd, för att passa in i rollen som förväntas av 

sin förälder. Med samma exempel så kan vi säga att rollen som “aggressiv fotbollsspelare” och 

fasaden arg, vulgär och högljudd är någonting som barnet visar upp i främre regionen där 

föräldrarna är åskådarna som observerar.  

Den främre regionen i denna studie kommer betyda de sammanhang där barnen är i kontakt med 

sina lagkamrater, andra fotbollsföräldrar eller sina ledare. I den bakre regionen utanför fotbollen, 

kanske i hemmet eller i skolan, så behövs inte samma beteende hållas uppe då åskådarna, 

föräldrarna i det här fallet, inte ser. Den bakre regionen i en fotbollsstudie som denna kan som 

sagt vara i hemmet eller i andra sammanhang där fotbollen inte är central.  

3.2 Tony Byrne - The parental involvement continuum 

I samma bok som Byrne tar upp idrottstriangeln tar han också upp The parental involvement 

continuum som handlar om olika typer av föräldrar som engagerar sig olika mycket (Byrne, 1993, 

s. 42). 
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Det är svårt att kalla det för en teori men han har skapat tre fack där han placerar olika 

föräldratyper. Facken är; Underinvolverad, lagom involverad samt överinvolverad (Byrne, 1993, 

s. 43). I analys- och resultatdelen kommer denna teori främst till hjälp när jag kategoriserar 

föräldrarna till intervjupersonerna under presentationen av deras olika bakgrunder.  

  

Inom facket underinvolverad finns två typer av föräldrar: 

Ointresserade föräldrar: Här är föräldrarna som använder ledarna som barnvakter. De släpper 

av barnen på olika träningar och så vidare, innan de fortsätter vidare till egna aktiviteter. Byrne 

skriver att många barn med föräldrar av den här typen inte själva har valt sporten utan håller 

endast på för att föräldrarna vill det (Byrne, 1993, s. 43). 

Felunderrättade föräldrar: Media skriver ofta om pressen på barn från deras föräldrar och hur 

skadligt det är för barnen. För att undvika att deras barn tappar intresset på grund av pressen så 

menar Byrne att en del föräldrar helt väljer att hålla sig utanför. De kan skjutsa dit barnen men 

stannar aldrig kvar för att titta på. Byrne fortsätter med att lägga ansvaret på ledarna att informera 

föräldrarna om att det ofta är väldigt viktigt för barnen att få visa upp vad de kan för sina 

föräldrar, eftersom det är något som barn verkligen tycker om (Byrne, 1993, s. 44).  

 

Facket lagom involverad benämner Byrne som en “comfort zone” där allt är just lagom. Här finns 

heller inga speciella typer av föräldrar.  

 

Facket Överinvolverad innehåller, precis som det första, två typer av föräldrar: 

Upphetsade föräldrar: I den här kategorin menar Byrne att en ledares dröm befinner sig. De 

upphetsade föräldrarna har fullt förtroende för ledaren och är alltid på plats för att se sitt barn. 

Nackdelen är att de ofta kan bli lite för involverad i själva spelet och kanske börja skrika på 

domaren och så vidare. Byrne säger att dessa föräldrar inte är dåliga personer utan bara 

människor som blir så pass insatta i det de gör att de inte inser hur deras uppträdande påverkar 

barnet. Byrne menar att det antagligen är väldigt pinsamt för barnet om föräldrarna står och gapar 

och skriker från läktaren (Byrne, 1993, s.45).  

Fanatiska föräldrar: 

Den sista kategorin handlar om de mest problematiska föräldrarna. De här vill inget hellre än att 

se sina barn bli idrottsstjärnor och de tror sig själva veta precis vad som krävs. När barnet gör bra 

ifrån sig så får hen höra det, men likaså om hen gör dåligt ifrån sig. Om det då inte är barnets fel 

så har ledaren eller domaren gjort något misstag. Alltid finns det människor att skylla på och de 
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måste få höra det. Det här färgar sedan av sig på barnet som bland annat kan gnälla på domaren 

då de tror att det är ett förväntat beteende från föräldrarna.  

Byrne påstår att den här sortens press från föräldrarna ofta leder till ät- och sömnproblem och att 

barnen ofta inte njuter av träning och tävling lika mycket som de skulle kunna göra. De slutar 

idrotta för sin egen skull och gör det istället för att göra sina föräldrar stolta (Byrne, 1993, s. 45). 

3.3 Sammanfattning av teori 

Min frågeställning handlar om hur spelarnas idrottande har påverkats av föräldrarna.   

Goffmans (2014) begrepp regionsbeteende har använts för att bygga upp den kommande 

analysendelen då. Begreppen roll och fasad kommer också att användas för att förklara vissa 

typer av ageranden som går att se hos intervjupersonerna.  

De olika föräldrafacken som ingår i Byrnes teori om The parental involvement continuum (1993) 

kommer jag främst att använda i inledningen av analys- och resultatdelen där spelarnas olika 

bakgrunder presenteras.  

4. Metod 

Under metodkapitlet kommer studiens genomförande att beskrivas. Valet av metod, urvalet, 

datainsamlingen och kodningen kommer alla att tas upp. Efter en inledande metoddiskussion så 

kommer organisationen jag använt för studien kort att presenteras, följt av en mer noggrann 

beskrivning av hur jag gick tillväga vid utförandet av intervjuerna och databearbetningen. 

Kapitlet avslutas med en diskussion om förförståelse samt ett avsnitt om olika etiska 

överväganden. 

4.1 Metodval 

Jag har använt mig av en kvalitativ ansats då syftet med studien är att undersöka idrottares 

erfarenheter och subjektiva uppfattningar, vilket gör att djupa, kvalitativa intervjuer passade bäst 

som metod för datainsamling (Ahrne & Svensson, 2013, s.10-11). När jag använt mig av 

intervjuer som metod så begränsar det antalet respondenter men tillåter mig däremot att mer gå in 

på djupet, vilket passar mitt syfte bra (Ahrne & Svensson , 2013, s. 11-16).  

Intervjuerna i sig är strukturerade och bygger på öppna frågor, vilket betyder att jag har gjort en 

intervjuguide med frågor som hjälpte mig under samtalen (Trost, 2010, s. 42). Intervjuguiden är 

uppdelad i olika teman där varje frågetema sedan har en del underfrågor. Dessa underfrågor, de 
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jag ställde till intervjupersonen, var inte skrivna i sten utan kom att ändras under intervjuns gång. 

Det viktiga var att jag höll mig till de teman jag satt upp och sedan använde de skrivna frågorna 

mer som riktlinjer och påminnelser. De olika teman som byggde upp intervjuguiden var baserade 

på studiens frågeställning och är som följer: Bakgrund, Fotbollen, Personen och Familjen. 

4.2 Organisationen 

Föreningen där de bägge lagen spelar har lag med spelare i alla åldrar. Damlaget får ses som den 

främsta representanten då de spelar i den högsta serien av alla lag i föreningen. 

Nu är det dock svårt att jämföra dam- och herrserier då den svenska fotbollens seriesystem för 

damer innefattar 7 serier och för herrarna 10 stycken. Gemensamt för lagen är dock antalet 

träningstillfällen per vecka samt att de inte tjänar pengar på sin idrott. Ingen av spelarna i lagen 

kan alltså livnära sig på sitt fotbollsutövande vilket på ett sätt kan beskriva nivån de spelar på. 

Hade de spelat på en nivå där de kunde livnära sig på fotbollen så skulle de klassas som 

elitspelare. Samtidigt som många spelare antagligen siktar mot att en dag nå till en nivå där de 

kan leva på sitt idrottande så finns det också spelare i föreningen som är lite äldre och som 

kanske inte planera att göra fler klubbyten.  

4.3 Tillvägagångssätt 

Här beskrivs det mer konkret hur jag har gått till väga vid urvalet, intervjuerna och 

databearbetningen.  

4.3.1 Urval 

Studien är inriktad på idrottare som håller en relativt hög nivå då jag ville ha människor som till 

stor del prioriterar fotbollen när det kommer till dygnets 24 timmar. Ett annat alternativ var att 

fokusera på idrottare på elitnivå, men då ökar också svårigheten när det kommer till 

tillgängligheten. Med den nivån jag har valt så får jag motiverade idrottare som samtidigt är 

relativt lätta att få tillgång till. Jag har alltid gillat lagbiten inom idrott och så länge jag kan 

minnas har jag ingått i ett eller annat lag och gör det än idag. Jag har valt att rikta in studien på 

lagidrottare framför individuella idrottare av den enkla anledningen att jag känner mig mer 

hemma inom det fältet.  

Jag använde mig av ett bekvämlighetsurval (Trost, 2010, s.140) och skaffade mig först tillgång 

till ett damfotbollslag som ligger en serie under vad som betecknas “elitnivå” i Sverige 

(Riksidottsförbundet, 2016). Inom laget har jag kontakt med en så kallad dörröppnare som har 
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hjälpt mig att få tag på intervjupersoner från hennes lag (Ahrne & Svensson, 2013, s. 32). Denna 

dörröppnare är ingen jag intervjuade då jag känner henne allt för väl vilket lätt hade kunnat leda 

till att jag undvikit att ställa vissa frågor som jag trodde mig redan veta svaret på. Föreningen som 

damlaget spelar för kommer från en ort i Norrland och har allt från juniorlag till ett dam- och ett 

herrlag där de två sistnämnda ses som föreningens A-lag. Trots att studiens syfte inte tar upp 

könsaspekten på något sätt så har jag ändå valt att också intervjua herrlaget i föreningen. 

Anledningen är helt enkelt för att jag vill ha svar från bägge sidorna då idrotten i stort ofta är 

uppdelad i herr/pojk- och dam/flicklag. Som nämndes i avsnittet om organisationen var det svårt 

att jämföra de bägge lagen rent seriemässigt. Jag var ute efter två lag som var relativt jämbördiga 

och efter att ha frågat min dörröppnare om antalet träningstimmar i veckan hos de bägge lagen så 

slog jag fast att de helt klart var jämförbara. Anledningen till att jag ville ha spelare på samma 

nivå var för att jag ville undvika extremfall som lätt kan uppstå ifall jag intervjuar spelare som 

inte alls är speciellt motiverade till idrotten samtidigt som jag intervjuar spelare som har ägnat 

hela sitt liv åt saken. 

Det är också viktigt att ta upp det faktum att jag har valt att intervjua aktiva fotbollsspelare och 

inte före detta fotbollsspelare. Hos aktiva spelare finns bevisligen någon form av motivation kvar 

och någonting som får dem att fortsätta medan spelare som har slutat har gjort det av en 

anledning. En anledning som säkert hade varit intressant att titta närmare på, men som inte rör 

denna studies syfte.  

Efter att ha pratat med min dörröppnare så fick jag kontakt med hennes tränare samt herrlagets 

motsvarighet. Via telefonkontakt bokades tider in och det bestämdes att jag skulle utföra 

intervjuerna under och innan deras träningar, utspritt på tre dagar under en och samma vecka. Jag 

gav ansvaret till ledarna att utse intervjupersoner då det skulle underlätta för deras schema. Nu 

fick jag till exempel intervjua någon som var skadad och inte aktivt deltog på träningen just den 

dagen. Det enda kravet jag hade var att en av personerna inte skulle vara min dörröppnare. 

Risken med att överlåta valet av respondenter till någon annan är att urvalet kan bli snedvridet 

och på så sätt rubba reliabiliteten. Det positiva med att låta ledarna bestämma var att de spelare 

som blev “utvalda” fick avsatt tid för intervjuerna och alltså inte hade bråttom iväg. Sammanlagt 

intervjuades åtta personer, fyra från varje lag, med ett åldersspann på 19-31 år.  

4.3.2 Intervjuer 

Intervjuerna tog plats på kansliet i en av föreningens byggnader. Detta främst på grund av 

bekvämligheten för intervjupersonerna då det var runt deras träningstider som intervjuerna 

genomfördes. Om mitt syfte hade varit mer fokuserat på ledarnas funktioner i individens uppväxt 
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så hade det kanske inte varit lika bra att sitta i en föreningslokal då intervjupersonen lätt kan bli 

återhållsam med sina svar med rädsla för att ledaren, som befinner sig i närheten, ska höra. Nu 

handlade det istället om föräldrarna vilket gjorde föreningens lokaler till en “säker plats”.  

Jag satt vid ena sidan av ett bord och hade intervjupersonen på andra sidan, framför mig hade jag 

min intervjuguide som hjälpte mig genom samtalet. Som tidigare nämndes så följde jag den inte 

helt och hållet utan hoppade ganska friskt mellan frågorna beroende på vart samtalet ledde. När 

jag följde de riktlinjer jag satt upp så bidrog det till en ökad validitet då risken minskade för att 

jag skulle ställa frågor och få svar som inte var relevanta för mitt syfte. Jag försökte också låta 

intervjupersonen styra så mycket som möjligt och lämnade gärna lite tomrum innan jag svarade 

eller fortsatte med nästa fråga för att kanske få intervjupersonen att berätta ännu mer. En nackdel 

med att ha en så pass lös intervjuguide kan vara att reliabiliteten sjunker. Hade jag istället följt ett 

strikt protokoll där jag började med fråga 1, sedan 2 och sedan 3 och så vidare så hade jag 

standardiserat intervjun på ett annat sätt och därmed fått mer reliabla svar (Trost, 2010, s. 42). En 

annan viktig del när det kommer till reliabiliteten är att samma fråga ska ge samma svar vid ett 

annat tillfälle (Trost, 2010, s. 132). Det här är dock ingenting som jag är intresserad av i min 

studie då jag enbart är ute efter individers subjektiva upplevelser, där och då.    

Någonting jag var medveten om innan intervjuerna var den så kallade forskareffekten (Ahrne & 

Svensson, 2013, s. 57). Att intervjupersonen skulle ha påverkats av att jag som forskare satt 

framför henne/honom och att svaren då kanske förvrängdes. Det kan vara för att försöka 

imponera och visa upp bra svar, eller kanske för att de är rädda för att vara ärliga. Det här är svårt 

att undvika och det finns inte mycket som forskare att göra åt saken annat än att försäkra 

intervjupersonen om hens anonymitet, vilket jag också gjorde. Jag förklarade att jag enbart tog 

hens namn och spelade in samtalet för att det skulle hjälpa mig med färdigställandet av arbetet 

men att det materialet inte skulle sparas längre än nödvändigt. Ingen av intervjupersonerna hade 

några problem med att bli inspelad så den delen av intervjuerna gick smärtfritt.  

4.3.3 Databearbetning 

Efter att alla intervjuer hade utförts så fortsatte arbetet med transkribering av all insamlad data. 

Precis som Aspers beskriver så startade delar av analysen redan under transkriberingen (Aspers 

2007, s. 152). Transkriberingen var första gången jag egentligen bekantade mig med den 

insamlade datan och också första gången jag fick chansen att uppfatta mönster i de svar jag 

samlat in. Efter att alla intervjuer var nedskrivna så började jag om från första intervjun och läste 

igenom allting igen. Det var här som kodningen började på riktigt. Trost beskriver det som 
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induktiv kodning då jag utgick från ett stort material för att sedan leta efter mönster som fanns, 

eller inte fanns (Trost, 2010, s. 36). Jag hittade gemensamma koder i de olika intervjuerna som 

sedan samlades ihop till kategorier som till slut kom att fungera som underrubriker till 

analysdelen. De kategorier jag kom fram till och som kommer fungerar som underrubriker i 

analysen är: Press och Stöd.  

Ahrne och Svensson nämner vikten av att bemöta empirin, mina insamlade data, med respekt. Att 

låta mig “disciplineras av den” och låta den styra min förståelse av det jag studerar, istället för att 

låta min förförståelse och eventuella fördomar ta över (Ahrne och Svensson 2013, s. 198).  

4.4 Förförståelse 

Aspers tar upp förförståelse som någonting att vara försiktig med (Aspers, 2007, s. 34). Visst kan 

det vara tryggt att veta en hel del om fältet jag ger mig in på men i det här fallet fick jag vara 

försiktig. Risken fanns att jag tog saker för givet och kanske inte ställde vissa typer av frågor då 

jag trodde mig redan veta svaret. Aspers tar också upp begreppet desintresserad observatör som 

någonting att sträva efter i en studie. Det betyder att man som forskare ska ha en vetenskaplig 

attityd och inte låta personliga intressen styra studien. Han menar att det är lätt att förstå varför 

forskare väljer att undersöka områden som de själva intresserar sig i då det är fruktansvärt 

bekvämt (Aspers, 2007, s. 64-65). Jag håller själv på med lagidrott men har aktivt valt att inte 

göra studien på idrottare inom min egen idrott utan har valt fotbollen eftersom jag har så pass lite 

förförståelse att jag inte ska kunna påverkas negativt av det men ändå så pass stor förförståelse att 

det kan hjälpa mig, och då främst i förarbetet med urval och så vidare men också under alla 

intervjuer. 

4.5 Etikfrågor 

Jag har följt vetenskapsrådets (Vetenskapsrådet, s.6) etiska riktlinjer när det kommer till 

intervjuerna. För att studien ska vara genomförd på ett etiskt korrekt sätt så finns det fyra 

huvudkrav att följa: 

1. Informationskravet  

2. Samtyckeskravet  

3. Konfidentialitetsrådet  

4. Nyttjandekravet  
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Enligt informationskravet så informerades alla respondenter innan intervjuerna att deltagandet 

var helt frivilligt. Jag berättade också att de inte behövde svara på frågor som de inte kände för att 

svara på och att de, när de ville, fick avbryta intervjun. Alla godkände användandet av deras 

fingerade namn samt inspelningen under arbetet med studien men att ingenting av det skulle visas 

för någon annan. Innan varje intervju försäkrade jag också respondenterna om deras anonymitet. 

Ingenting som nämnts under intervjuerna ska kunna spåras till vem som sagt det eller till vilken 

förening det handlar om.  

Såväl tränare som spelare har blivit informerade om syftet med studien och att allt material samt 

resultat endast kommer användas för forskningsändamål. De inblandade har också informerats 

om var studiens slutprodukt går att finna.  
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5. Resultat och analys 

Här kommer resultatet av intervjuerna att presenteras tillsammans med en analys av datan. Fokus 

för kapitlet kommer ligga på studiens forskningsfråga: Vilken betydelse har föräldrarna haft för 

sina barns idrottande? 

Till min hjälp i analysen har jag Erving Goffmans begrepp regionsbeteende, roll och fasad.   

Jag har valt att under hela presentationen växla mellan resultat och analys för att underlätta för 

läsaren. Kapitlet är uppdelat efter de kategorier som skapades under kodningen: Press och Stöd. 

Under varje kategori följer två underrubriker som baserats på Goffmans regionsbeteende: Främre 

region och Bakre region. Bägge delarna avslutas med en kortare sammanfattning. Hela kapitlet 

inleds med en bakgrundsdel där spelarnas bakgrunder presenteras.   

 

För att bevara anonymiteten hos respondenterna så kommer deras riktiga namn inte att nämnas i 

kommande del. Jag har istället valt att ge varje spelare ett fiktivt namn.  

Alla eventuella namn på platser kommer att benämnas som X för att inte på något sätt avslöja 

någonting om intervjupersonen. 

5.1 Bakgrund 

Denna första del kommer att handla om bakgrund. För att kunna skapa en bild av nivån som 

spelarna befinner sig på så behövs en beskrivning av deras förflutna tas upp. Alla spelare är i 

skrivande stund aktiva inom samma förening men så har det inte alltid sett ut. För en del är det 

här den högsta nivån de någonsin spelat på medan en del har tyngre meriter på sin lista.  

För att kunna ge svar på min frågeställning så är det inte bara spelarnas bakgrunder som är 

intressanta utan även föräldrarnas förflutna blir relevanta då det kan vara orsaker till medveten 

eller omedveten press från deras sida.  

 

Nedan följer en presentation av spelarna i tabellform. Det som ingår i presentationen är; namn 

(fiktivt), ålder, fotbollsbakgrund, föräldrarnas idrottsliga bakgrund och föräldrarnas delaktighet.  

När det kommer till föräldrarnas delaktighet så har jag använt mig av Byrnes The parental 

involvement continuum (Byrne, 1993, s. 42) som beskriver olika fack föräldrarna kan placeras i 

baserat på hur pass delaktiga i barnens idrottande de är. De tre olika facken, med underfack, är: 
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- Underinvolverade föräldrar 

- Ointresserade föräldrar 

- Felunderrättade föräldrar 

- Lagom involverade föräldrar 

- Överinvolverade föräldrar 

- Upphetsade föräldrar 

- Fanatiska föräldrar 

 

  

Namn Ålder Idrottsliga 

meriter 
Föräldrars 

idrottsbakgrun

d 

Föräldrars 

delaktighet 

Nelson 24 Riksidrotts- 
gymnasium. 

Aldrig spelat 

högre än nu. 

Obefintlig.  Lagom 

involverade. 

John 27 Aldrig spelat 

högre än nu. 
Obefintlig. Lagom 

involverade. 

Sara 22 Aldrig spelat 

högre än nu. 
Fd. utövare 

inom annan 

idrott på 

landslagsnivå. 

Överinvolverad

e,  fanatiska. 

Fanny 19 Aldrig spelat 

högre än nu. 
Obefintlig.  Lagom 

involverade. 

Fatima 23 Aldrig spelat 

högre än nu. 
Hela familjen 

spelar/har spelat 

fotboll.  

Lagom 

involverade. 

Jenny 19 Aldrig spelat 

högre än nu. 
Mor och far har 

spelat/tränat. 
Överinvolverad, 

upphetsade. 

Nils 34 Aldrig spelat 

högre än nu. 
Obefintlig. Lagom 

involverade. 

Kriss 25 Tidigare spelat 

fotboll på 

elitnivå. 

F.d. utövare av 

annan idrott 

samt tränare på 

elitnivå. 

Överinvolverad, 

upphetsade.  
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Samtliga intervjuade är uppvuxna i samma kommun. Moderklubbarna, de föreningar där de 

startade sina fotbollskarriärer, varierar dock. Likaså gör åldern då de för första gången ingick i ett 

fotbollslag. De yngsta började spela när de var 6-7 år och den som var äldst, Nelson, hade hunnit 

fylla 11 år innan han började spela fotboll. När det kommer till fotbollsmässiga meriter så har alla 

spelat i olika klubbar runt om i kommunen innan de hamnade i den aktuella föreningen. Även om 

några har spelat för klubbar strax utanför kommunen och till och med gått på fotbollsgymnasium 

med riksintag2 så är det en av intervjupersonerna, Kriss, som sticker ut ur mängden som den enda 

av de åtta att, på seniornivå, ha meriter från svensk elitfotboll. 

När intervjupersonerna minns tillbaka och berättar om sina yngre dagar så syftar de på de tidiga 

tonåren, ungefär 10-15år, då det var den här perioden jag frågade om. 

 

 

Fortsättningen av analysen är nu uppdelad efter de kategorier jag kom fram till under kodningen. 

Första delen handlar om hur de intervjuade upplevde eventuell press från sina föräldrar. Den 

andra delen tar upp stödet de berättar att de fått från sina föräldrar. Bägge delarna avslutas med 

en kortare sammanfattning. 

5.2 Press 

5.2.1 Främre regionen - Press 

Ingen av intervjupersonerna säger att deras föräldrar varit ointresserade, men däremot har 

intresset varierat. Hos de föräldrar som varit mest intresserade hör de mammor och pappor som 

själva idrottat. Ett tydligt exempel kommer från Sara vars pappa en gång i tiden varit väldigt 

framgångsrik inom annan idrott. Hon berättar att han från början inte var det minsta intresserad 

av fotboll men att det senare skulle ändras: 

 

Sara: Pappa är ju, alltså, väldigt stötande på att man ska vara bra på någonting. Så när han insåg att jag faktiskt kunde 

bli bra då var det ju väldigt positivt. Och sen dess har det väl varit så. 

 

                                                
2 Ett idrottsgymnasium med riksintag, riksidrottsgymnasium, antar bara elever på en viss idrottslig nivå och med 

mål att bli elitidrottare.  
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Hon berättar att det växande intresset blev ett problem för henne då han ofta ville lägga sig i när 

det kom till hennes fotboll. Jag frågade på vilket sätt det här kunde visa sig och hon svarade: 

 

Sara: Ja, han stod och skrek på sidan. Högljutt. På alla ibland, men det var mest på mig. Men det var speciellt efter 

matcherna som han kunde komma fram och protestera och säga saker. Både bra och dåligt. 

 

Pappan har fungerat som en källa till prestationsångest och hon har alltid varit nervös över att hon 

hela tiden varit tvungen att göra bra ifrån sig när han tittade på.  Den press som kom från pappan 

visade sig här i den främre regionen. Hans skrikande skedde vid fotbollsplanen och Sara berättar 

att det speciellt var efter matcherna som han kunde komma fram och ”protestera och säga saker”.   

Sara förklarar senare att mycket av den press hon kände också handlade om hennes pappas 

tidigare idrottsliga karriär: 

 

Sara: Han var så duktig på sin grej så då ville jag vara duktig på min grej och göra han stolt. hur klyshigt det än låter 

så så är det ju så. 

 

Det är möjligt att Sara skapade en roll som hon själv försökte passa in i. En roll där hon trodde att 

pappan förväntade sig att hon presterade bra eftersom han själv hade varit så duktig.  

 

Precis som i Saras fall så berättar också Jenny att hennes pappa tyckte om att höras under 

matcherna. Ofta var det hon men ibland också domaren som var målet när han skrek. Till skillnad 

från föregående exempel så tyckte Jenny att det ibland kunde vara skönt att hennes pappa hördes 

då det kunde göra henne förbannad vilket ledde till att hon spelade bättre.  

Intresset från hennes föräldrar, särskilt från pappan, var minst sagt stort. Hon berättar att hennes 

höga krav på sig själv gjorde att hon förväntade sig lika höga krav från föräldrarna. Detta ledde 

till nervositet innan matcher, en nervositet som gjorde att hon ofta kunde ha svårt att äta. Rädslan 

för att misslyckas och spela dåligt inför ögonen på föräldrarna menar hon är en stark orsak till att 

hon kunde må så dåligt innan matcher. 

 

Jenny: Ja, det känner jag nu åh. Gör jag en dålig match så mår jag dåligt för att  jag spelat dåligt men även för att jag 

inte vill att dom [föräldrarna] ska se mig så dålig. Alltså, dom har ju sett mig när jag varit klappkass men det är inte 

kul eh. 

 

Föräldrarnas närvaro skapade en press på deras barn, en press som ledde till illamående.  
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Jenny: Alltså, jag har ganska höga krav på mig själv också. Och då blir det så här att jag förväntar mig att dom 

[föräldrarna] också ska ha det. 

  

Det var inte publiken i sig, det gjorde hon klart för mig tidigare i intervjun, utan det var just att 

föräldrarna ingick i publiken som gjorde henne nervös. Precis som i exemplet med Sara så visade 

sig Jennys press också i den främre regionen. Det var när föräldrarna var där och såg henne spela 

som hon blev nervös. Det är möjligt att Jenny blev nervös över att hennes fasad skulle rasera och 

att hon skulle falla ur rollen om hon inte presterade bra.  

  

Både Saras och Jennys pappor har varit idrottsligt aktiva tidigare i livet, vilket kan förklara deras 

stora intresse. Jämför vi med Nils och Nelson vars föräldrar inte varit lika intresserade så ser vi 

att de inte alls var lika nervösa innan match. Nils och Nelson nämner att de heller inte känt någon 

form av press från sina föräldrar utan kunde spela fotboll relativt ostört. Bägge två berättar att 

deras föräldrar kollade på matcherna när de hade tid och kände för det. Sönernas idrottande var 

alltså ingenting de hade som första prioritet, till skillnad från de två föregående exemplen. När 

jag frågade Nils om hur de pratade om fotboll i hemmet så svarade han: 

 

Nils: Jorå! Det pratades ju om det hur det gick och sådär. Men det har inte varit nå större diskussioner egentligen. Så 

pass intresserade har inte dom varit så dom har själva kunnat… tagit upp det och sådär. 

 

Han berättar att han aldrig känt deras närvaro på matcherna som någonting negativt, utan snarare 

att det var roligt när de väl var där och tittade. I och med deras okunskap inom området så bildade 

de inte någon bild av hur en fotbollsspelande son skulle uppträda, de hade inga som helst krav på 

sonen och hans roll som fotbollsspelare. Det här märkte sonen, eller snarare märkte inte, och 

kunde spela fotboll helt utan den press som både Sara och Jenny berättat att de upplevt. Nelson 

berättar att han inte heller kan komma ihåg att han har påverkats av någon form av press från sina 

föräldrar. 

 

Nelson: Gick bara ut och körde. Typ vara den jag var. Bara vara mig själv, tänkte inte på att vara på något speciellt 

sätt utan bara ut och köra. 

 

Nelson agerade likadant i den främre regionen som han gjorde i den bakre. Han såg inte den 

skillnad som Sara och Jenny gjorde.  
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5.2.2 Bakre regionen - Press 

Saras pappa har nämnts som en källa till press i den främre regionen där han bland annat har stått 

och skrikit vid sidan av planen. Men tittar vi bakom scenen, i den bakre regionen, så går det 

också att finna press.   

 

Sara: För mig, jag har mycket prestationsångest. Jag måste vara bra. Och mycket av det tror jag kommer från min 

pappa. Jag måste vara bra, vi pratar inte om nånting annat än fotboll och har inte nånting annat gemensamt. 

 

Fotbollen var det enda de hade gemensamt vilket ledde till att de inte pratade om någonting 

annat. Trots att de var bakom scenen, där hon egentligen inte kände sig tvungen att upprätthålla 

ett visst beteende, så sattes en form av press på Sara redan där. Trots all press så förklarar hon 

ändå att kritiken hon fick från sin pappa inte störde henne så mycket just då och att hon tog för 

givet att det han sa var rätt. Nu i äldre åldrar så menar hon att hon vet bättre själv vad hon kan 

och inte kan, och att kritiken från hennes pappa inte rör henne på samma sätt: 

 

Sara: Nu är jag ändå självständig och jag vet vad jag kan. Och så tycker inte jag han vet riktigt hur jag ska spela men 

han tycker ändå han har ett finger med i spelet ändå.  

 

När hon var yngre så accepterade hon situationen, det var ingenting konstigt med att pappan lade 

sådan press på henne då Saras bild av “fotbollsspelande ungdom” kan ha varit att föräldrarna 

visste bäst. För att passa in i rollen så var hon då tvungen att använda sig av en bestämt fasad, och 

i den fasaden ingick det inte att protestera.  

 

Fatima berättar att även om hennes föräldrar aldrig gjorde henne nervös under matcher, i den 

främre regionen, så var hon mån om vad de hade att säga i den bakre regionen:  

 

Fatima: Ja, så det var därför jag ville visa mig. Det var ju mer det här snacket kring matbordet och så, men visst 

kunde dom nämna om jag gjorde nån felpass och sagt vad jag kunde gjort bättre och så. Men inte som något negativt, 

utan mer som hjälp liksom. 

 

Hon lägger till på slutet att det aldrig var som någonting negativt, utan att det alltid var för att 

hjälpa henne. Det visar på att hon förstod varför de sa som de gjorde, och att hon inte blev arg på 

föräldrarna över det.  

Fatima som hade testat en mängd andra idrotter förklarade att familjen också var den största 

anledningen till att det till slut blev fotboll: 
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Fatima: Det är alltid det som legat i familjen liksom. Hela min familj är fotbollsfamilj. Brorsan har spelat, syrran, 

pappa. Så det har alltid varit en boll i bilden enda sen jag var liten.  

 

Det låter som att Fatima omedvetet blivit formad av sin omgivning. Även om hon redan i nästa 

mening försäkrar mig om att det inte var den enda idrotten som fanns med i bilden: 

 

Fatima: Alltså, det var deras inriktning så det var självklart. Dom lät mig hålla på med andra saker men alla andra 

[familjen] höll på så det vart väl så. 

 

“Alla andra” syftar här på alla andra familjemedlemmar och visar hur hon kliver in i den roll som 

hon tror förväntas av henne. Rollspelet spelas till förmån för andra människor och eftersom alla 

andra i familjen spelar eller har spelat fotboll så kan hon ha känt att hon också måste göra det för 

att inte ses som avvikande.  

När en förälder, och ibland hela familjer, är så pass idrottsintresserade så är det möjligt att det blir 

svårt att själv undvika det. Först kan det handla om att individerna, intervjupersonerna i det här 

fallet, ofta exponeras för idrottsliga aktiviteter under uppväxten i och med att föräldrarna utför 

dessa. På så sätt bildas en roll om att vara idrottare. Individerna testar sig fram och bestämmer att 

fasaden fotbollsspelare blir bäst för att passa in i rollen. Hos de individer som har föräldrar och 

syskon som specifikt utövat fotboll, precis som i Fatimas fall, så skapas ett önskat beteende, en 

roll, om att vara fotbollsspelare som individen känner att hen måste uppfylla för att passa in, för 

att ses som “normal”. Allt detta sker i den bakre regionen där föräldrarnas betydelse ibland kan 

vara större än vad de själva tror.  

 

När vi pratade om det rent materiella inom fotbollen så berättade Fanny att hennes föräldrar 

erbjöd sig att betala mycket av hennes utrustning eftersom de ville att hon skulle fortsätta: 

 

Fanny: Och ganska länge har jag fått betala vanliga kläder själv men när det är fotboll så tyckte dom att dom ville att 

jag skulle fortsätta och så. 

 

Det är möjligt att Fanny kände en del press på att fortsätta spela fotboll då hennes föräldrar valde 

att betala för det. Någon press från föräldrarnas sida i den främre regionen hade inte Fanny känt 

av, men här i den bakre regionen kan det vara någonting som har påverkat henne då hennes 

föräldrar visat att de brytt sig om hennes idrottande och att de gärna ville att hon skulle fortsätta.  
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5.2.3 Sammanfattning 

Den press som några av intervjupersonerna har upplevt har främst uppkommit i den främre 

regionen. Det är när de hamnar i fotbollssammanhang där föräldrarna kan se dem som 

nervositeten kommer fram. Gemensamt för dessa är att deras föräldrar en gång i tiden själva var 

idrottsligt aktiva och såldes också mer intresserade av barnens idrottande. För att gå tillbaka till 

Byrnes föräldrafack så går dessa föräldrar att placeras i facket för överinvolverade. Hos de 

personer vars föräldrar inte var lika intresserade och inte hade någon egen idrottslig bakgrund så 

fanns inte heller samma press. De kände inte av sina föräldrars närvaro i den främre regionen lika 

mycket som individerna med överinvolverade föräldrar gjorde.  

I den bakre regionen har det också förekommit en del press. Inte i samma utsträckning och inte i 

samma konkreta slag, utan mer som någonting bakomliggande. 

5.3 Stöd 

När det kommer till stödet från föräldrarna så går det att dela upp i två delar, materiellt och 

emotionellt stöd. De båda delarna kommer att tas upp under rubrikerna för den främre och den 

bakre regionen. 

 

5.3.1 Främre regionen - Stöd 

Det emotionella stödet varierar en del mellan de intervjuade till skillnad från det materiella stödet 

som visade sig vara ganska likartat bland alla intervjupersoner. Det var också det emotionella 

stödet som de intervjuade lade fokus på när vi pratade om just “stöd”. När det kommer till stöd i 

form av feedback så ligger de före detta idrottande föräldrarna i framkant. Ofta fick barnen 

respons direkt efter en spelad match då föräldrarna stått i publiken och tittat på. Både bra och 

dålig kritik som togs emot på olika sätt av spelarna. 

Sara, vars pappa en gång i tiden var väldigt framgångsrik inom annan idrott, fick främst ta emot 

stöd i form av tips och råd direkt efter matcherna: 

 

Sara: Nästan jämt kom han fram efter matcherna och ville säga sitt. Både bra saker och mindre bra saker. När vi hade 

förlorat så var det kanske inte så positivt men jag kunde ju ta åt mig en del och komma ihåg fast ibland rann det bara 

av liksom 
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Jennys pappa som var väldigt intresserad av fotboll och som också han gärna hördes från läktaren 

under matcherna stod för samma typ av stöd som Saras pappa: 

 

Jenny: Ja, han var den första jag gick till efter matchen. Fick både bra och dåliga saker. Han tror han vet allt haha. 

 

Jenny: Ibland pratade han med andra spelare också men alla visste ju vem han var så dom lyssnade ju liksom men jag 

vet inte det var pinsamt ibland. I alla fall om jag visste att jag hade spelat dåligt. 

 

Jenny berättar att hennes pappa ibland kunde ha åsikter om andra spelares prestationer och gärna 

kom med samma typ av tips och råd som han hade gett till sin egen dotter. När hon säger att ”alla 

visste vem han var” så syftar hon till att hennes pappa hade tränat många av spelarna i tidigare 

åldrar och var på så vis bekant med dem sedan tidigare. Att den här formen av stöd skedde i den 

främre regionen verkar varken Sara eller Jenny ha haft några problem med. Samma sak gäller för 

John vars pappa inte själv varit idrottsligt aktiv men som ändå gärna kom med stöd direkt efter 

matcherna:   

 

John: När jag var yngre så spelade både brorsan fotboll också. Och då var intresset stort. Då var det både jag och 

pappa med på varenda fotbollsmatch när brorsan spelade och det var lika när jag spelade. Då var det mycket fotboll 

för dom. Sen alltid efter matcherna, var jag duktig då eller inte. Sen kan dom ha nån åsikt då. Men det var ju bara bra 

jag lärde mig ju och så. 

 

John är den enda intervjupersonen med ”lagom intresserade” föräldrar som nämner den 

fotbollsrelaterade feedbacken som det allra främsta stödet. Annars visas det emotionella stödet 

från föräldrar som inte är så fotbollsintresserade vanligast i den bakre regionen. 

5.3.2 Bakre regionen - Stöd 

Det materiella stödet med skjuts till träningar, ekonomiskt stöd och så vidare, skilde sig inte så 

mycket mellan de intervjuade. Samtliga vittnade om att stödet fanns där. Nils säger till exempel 

att han tidigt blev “ensambarn” då hans äldre syskon flyttade hemifrån, vilket ledde till att han 

lärde sig att ta hand om sig själv väldigt mycket. Det innebar bland annat att på egen hand ta sig 

till och från träningar och matcher på cykel:  

 

Nils: Ja, alltså den biten skötte jag själv ganska fort. Jag var ganska självgående och skötte mig så, cyklade ner på 

träningarna själv och så. Men på bortamatcher skjutsade dom när laget behövde det. Och med skor och sånt har jag 

heller aldrig haft problem med att få. 
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Det materiella stödet är någonting som Fanny också kommer in på: 

 

Fanny: Alltid funnits. I X så var det väldigt nära så då har jag alltid cyklat och så men annars har dom alltid skjutsat 

och så, till matcherna när det var så. Och alltid köpt fotbollsskor, eller jag har väl fått vara med och köpa. 

  

När det kommer till det emotionella stödet i den bakre regionen så nämndes de främst av 

intervjupersonerna vars föräldrar inte varit de mest fotbollsintresserade. Nelson berättar om en 

tung period i mitten av tonåren då han till och med funderade på att sluta med fotbollen. Det var 

vid 15 års ålder då han flyttade till en ny stad för att satsa fullt på fotbollen. Här kom pressen och 

förväntningarna på honom att leda till att glädjen helt försvann och en klump av illamående i 

magen uppkom innan varje träning och match. Allting tror han orsakades av den press han fick 

utstå från ledarna han hade vid den tidpunkten. När han utförligt berättar om hur denna period såg 

ut så nämner han hela tiden sin pappa, som vid den tiden inte befann sig på samma ort.  

 

Nelson: Och det var liksom det, jag kunde öppna mig för honom och han fanns där och dömde mig aldrig och sa 

aldrig, eller han sa så klart “Jag tycker det låter som att du låter glad. Att du gjorde en bra träning av det du berättar”. 

Det var aldrig att han sa “men skärp dig nu” Det var bara stöttning till 100% där, det var mitt val, det är jag som ska 

ägna mig åt fotbollen, det är ingen annan. Så det var jättebra på så sätt. 

 

Hans pappa valde att inte lägga fokus på fotbollen, utan mer på individen och dennes välmående. 

Pappan, som själv inte hade varit särskilt idrottsintresserad innan hans son började spela fotboll, 

ställde inga krav menar Nelson:  

 

Nelson: Det är aldrig han som ringer och ba “ah ska vi snacka om matchen”. Utan det är oftast jag som ringer och, 

jag ringer ju aldrig och säger att “nu ska vi snacka om matchen”, utan jag ringer allmänt, pratar allmänt och så 

kommer vi in på matchen och vill jag öppna mig så gör jag det. 

 

Nelson: Han tjatade aldrig på mig eller bestämde aldrig över mig utan han sa “berätta, hur gick det idag” och så 

berättade jag och så sa han “ja, det gick ju bra idag”. 

 

Det fanns inga som helst idrottsliga förväntningar på Nelson från föräldrarnas sida, utan de 

fasader han fått lära sig ska ingå i rollen som fotbollsspelare har kommit från annat håll, samma 

håll som den glädjedödande pressen också kom från. När han nämner sina föräldrar så är det bara 

positiva saker som kommer upp: 
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Nelson: Jag snackade med farsan om, nästan varje dag hur det gick och så vidare. Och han stöttade mig, sa positiva 

grejer, han sa liksom att du måste säga själv att vill du inte så vill du inte. Du måste bestämma själv. Ingen annan 

bestämmer åt dig. 

 

Här hade föräldrarna, och då främst pappan, fungerat som ett stöd och som någon att öppna sig 

inför. Stödet skedde bakom scenen, där ingen annan än de två var med. Den press i den främre 

regionen som fick Nelson att må så dåligt kom från ledarna och det var genom pappans stöd i den 

bakre regionen som fick honom att över huvud taget fortsätta med fotboll. Det stöd Nelson fick 

var inte direkt fotbollsrelaterat, men det betyder inte att det gick att få fotbollsstöd även i den 

bakre regionen. Kriss pappa jobbade som fotbollstränare och var betydligt mer fotbollsintresserad 

än vad Nelsons pappa var. Att han var så pass intresserad behöver dock inte betyda att han stod 

och skrek vid sidan av planen utan istället fick Kriss ofta ta emot tips och råd utanför den främre 

regionen. 

  

Kriss: Ja, pappa är ju tränare så han gillade ju att, ja inte respons kanske men han gillade att prata om matcherna. Jag 

har alltid velat ha respons så jag kunde liksom utveckla mig. Men har aldrig känt nån sorts, att det varit jobbigt. Har 

jag velat haft respons så har jag frågat efter det. 

 

Kriss berättar att han tyckte om det stöd han fick från sin pappa, då han ville använda det för att 

kunna bli bättre. Hans pappa har länge varit involverad i fotboll på något vis och det är tydligt att 

Kriss litade på vad pappan hade att säga. Han berättar bland annat om hur han i början av sin 

fotbollskarriär bara såg sig själv på planen och inte brydde sig om sina medspelare så mycket. 

Det här skulle komma att förändras för varje år han spelade då han fick höra av sin pappa att han 

måste “prata och synas mer”. Utanför planen beskriver han sitt yngre jag som väldigt tyst och 

tillbakadragen, något som alltså kom att ändras när det blev dags för fotboll. Här gjorde han som 

han blev tillsagd då han litade på att det skulle göra honom och laget bättre. 

Jenny berättade också hon att fotbollsrelaterat stöd ibland skedde i den bakre regionen: 

 

Jenny: Ja, pappa brukar komma, jag kan bli sur ibland om det inte gått så bra nån gång. Då kan han komma efter 

några timmar och ba “Ja jag märkte att det inte gick så bra det där”  haha, Och man bli ju fortfarande arg på han men 

man vet ju vad man har gjort för fel. Han säger ju det också men han vet ju att jag vet det så att. Men det är väl ändå 

så att “nu ska vi träna på det här”, han vill ju hjälpa och så. 

 

Även om hon här nämner att hon blir arg på sin pappa så lyser det igenom att hon uppskattade 

den här formen av stöd från honom. Tidigare har det nämnts att Jennys pappa gärna syntes och 
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hördes i den främre regionen men han har alltså också haft en betydande del i den bakre regionen, 

någonting som uppskattades mer av Jenny.    

 

Fatima som, precis som Kriss och Jenny, hade en väldigt fotbollsintresserad familj berättar att 

hon ville spela bra så att de hade något att prata om i den bakre regionen: 

 

Fatima: Ja, så det var därför jag ville visa mig. Det var ju mer det här snacket kring matbordet och så, men visst 

kunde dom nämna om jag gjorde nån felpass och sagt vad jag kunde gjort bättre och så. Men inte som något negativt, 

utan mer som hjälp liksom. 

 

Fatima nämner aldrig att hon fick ta emot stöd i form av kritik i den främre regionen utan det var 

i den bakre regionen som det visade sig.  

5.3.3 Sammanfattning 

Sara, Kriss och Fatima som alla har föräldrar med idrottslig bakgrund har, oavsett om de 

uppskattat det eller inte, alla fått erfara fotbollsrelaterad feedback. De har match efter match fått 

höra hur de har spelat och hur de ska göra för att bli bättre. Nelson, Nils och Fanny däremot, vars 

föräldrar var lagom intresserade av idrott, har fått emotionellt stöd i annan form. Speciellt i 

Nelsons fall handlade det mer om individen och dennes välmående istället för själva fotbollen. 

Det idrottsliga intresset går ofta parallellt med tidigare idrottslig bakgrund. Sara, Kriss och 

Fatima ha alla föräldrar som tidigare utövat idrott medan varken Nelson, Nils eller Fanny har det.  

 

 

 

 

6. Diskussion 

Nedan följer en diskussionsdel där jag kommer sammanfatta resultatet av studien, föra en kritisk 

diskussion kring metoden, materialet och resultatet samt visa på vad framtida studier inom 

områden skulle kunna bidra med.  

6.1 Resultatdiskussion 

När tävlingsfostran inom idrottsföreningar börjar bli allt vanligare än föreningsfostran så ökar 

också avhoppen bland idrottande ungdomar. Allt fler väljer att lägga av innan de ens får chansen 



30 
 

att träna och tävla på seniornivå. Den press som sätts på ungdomarna blir ofta för hög vilket kan 

leda till att glädjen för idrotten försvinner och då också motivationen till att fortsätta. Ansvaret 

för tävlingsfostran ligger hos föreningarna och ledarna men det finns press från flera håll. 

Föräldrarna till barnen står sällan helt oskyldiga och är ett hett ämne att diskutera när studier görs 

på pressen hos unga idrottare. Mycket av den forskning som har gjorts fokuserar på relationen 

mellan barnen, föräldrarna och ledarna för att försöka reda ut varifrån pressen kommer. 

Forskningen på enbart relationen mellan barnen och föräldrarna har inte varit sämre och kommer 

i olika former. Enkätundersökningar riktade mot barnen, fokusgrupper riktade mot föräldrarna 

och intervjuer med hela familjer har bland annat genomförts för att dels ta reda på om det finns 

någon press från föräldrarna på barnen men också för att se hur relationen till idrotten påverkar 

föräldrarna och familjen. Den lucka jag försöker fylla med min studie är den som mer djupgående 

fokuserar enbart på barnen och hur föräldrarnas inflytande har påverkat deras idrottande. Med 

frågeställningen Vilken betydelse har föräldrarna haft för sina barns idrottande? ville jag titta 

närmare på en fotbollsförenings två A-lag för att se hur spelarna där, som unga, upplevde 

föräldrars inflytande på sitt fotbollsspelande. Efter mina åtta intervjuer så kom jag fram till att 

inflytandet gick att dela upp i två delar: Press och Stöd.   

Den första delen, pressen från föräldrarna, varierade en hel del och hängde ofta ihop med hur 

pass intresserade föräldrarna var av, först och främst, idrott men också av fotboll och sitt barns 

framgångar. Dessa föräldrar kunde ibland synas och höras i de intervjuades främre region. Ofta 

kunde de stå på läktaren under matcher och skrika vilket resulterade i att deras barn kunde känna 

en viss press över att prestera bra. Även om en del kunde berätta att deras föräldrar brukade 

kunna göra dem nervösa så var det egentligen bara en person som uttryckte starkt missnöje mot 

sina föräldrar, eller snarare pappan, som ofta hade stått och skrikigt vid sidan av planen och som 

gärna kom med kritik efter matcherna.  

De spelare som vittnade om mest press förklarade att deras föräldrar, och ibland hela familjer, var 

eller hade varit idrottsligt aktiva. De nämnde att de hade börjat med fotboll eftersom alla andra i 

familjen gjorde det vilket också kan tyda på en viss typ av press men som istället förekommer i 

den bakre regionen. Det kan ha skapats en roll som barnet tror att hen måste passa in i. Rollen 

som fotbollsspelare innebar en fasad med beteenden som barnen kände sig tvungna att uppfylla 

då de valde att spela just fotboll. För spelarna med särskilt intresserade föräldrar så höll det 

förväntade beteendet i sig upp i yngre tonåren och många intervjupersoner berättade att de ofta 

var väldigt nervösa inför fotbollen, speciellt matcher. De ville så gärna prestera bra och visa att 

de kunde upprätthålla det förväntade beteendet när de spelade. Den gemensamma nämnaren var 

förväntningar. De intervjuade hade föreställningar om vad människorna runt omkring dem 
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förväntade sig av dem och var nervösa över att de inte skulle lyckas uppnå dessa och på så sätt 

falla ur rollen som fotbollsspelare.  

 

När det kommer till analysens andra del, stöd, så förekom det på två olika sätt. Det fösta sättet var 

det emotionella stödet. Här berättar många av de intervjuade hur de ofta kunde få stöd i form av 

tips och råd i den främre regionen. Föräldrar som kom fram efter matcher och ville ge feedback 

var vanligt. Gemensamt för dessa fall var att föräldrarna själva var väldigt intresserade av 

fotbollen och ofta själva varit idrottsligt aktiva.  

De intervjupersoner som inte hade ett liknande stöd förklarade att deras föräldrar inte heller hade 

varit så intresserade. Stödet de fick var istället för kritik mer mänskligt stöd då de inte hade 

kunskaper nog för att ge specifika fotbollsråd. Detta stöd visade sig i den bakre regionen eftersom 

dessa föräldrar sällan var betydande i den främre regionen. 

Den andra typen av stöd, det materiella, visade sig också enbart i den bakre regionen.   

Här skiljde det inte så mycket mellan de intervjuade. Alla hade på något sätt fått skjuts till 

träningar, hjälp med att betala utrustning och så vidare. 

De allra flesta intervjuade hade nästan enbart positiva saker att berätta om sina föräldrars 

delaktighet. Stödet, oavsett om det var fotbollsspecifikt eller mer allmänna emotionella råd, har 

för det mesta varit bra och hjälpsamma.  

 

Så för att ge ett konkret svar på studiens frågeställning så går det att se en viss typ av press från 

föräldrarnas sida som har lett till nervositet inför utövandet av fotboll. Trots att pressen ibland 

kunde bli väldigt kännbar så nämndes ändå stödet från föräldrarna som någonting mer 

betydelsefullt. De barn som hade idrottsintresserade föräldrar var de som fick utså mest press 

men också de som fick ta emot mest fotbollsrelaterad feedback. Barnen till de lagom intresserade 

föräldrarna utsattes inte för samma typ av press men fick heller inte samma typ av stöd. Deras 

stöd bestod istället av ett känslomässigt stöd som inte fokuserade på fotbollen utan mer på 

människan. 

Ingen av de intervjuade nämnde sin mamma i samband med stöd och press. Det var alltid pappan 

som kom upp då de nämnde en specifik förälder. Jag valde tidigt i arbetet att inte gå in för 

mycket på kön och genus, men just den här detaljen gick inte att blunda för.  

Det var ingen av de intervjuade som hade upplevt någon form av motstånd mot sitt idrottande 

från föräldrarnas sida. Även om föräldrarna kanske inte alltid var så intresserade av fotbollen så 

fanns det alltid stöttning. De problem som tagits upp handlade heller aldrig om ett bristande 
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intresse från föräldrarnas sida utan de gånger det har blivit problem så har det berott på allt för 

intresserade föräldrar.  

 

När arbetet startade hade jag förhoppningar om att hitta mer intressanta, hemska om ni så vill,  

resultat att presentera men efter analysen så kan jag konstatera att det inte är så illa som jag 

trodde. Nu går det inte att generalisera mina resultat över världens alla fotbollsspelare men jag 

hade någonstans en tro, en outtalad hypotes, om att på åtta intervjupersoner kunna hitta mer press 

och krav från föräldrarna. 

6.2 Självreflekterande diskussion 

Mitt största problem har varit under intervjuerna. Eftersom jag ville undvika huvudfrågan 

betydels så fick jag ställa frågor som gjorde att jag kunde gå runt ämnet men samtidigt kunna 

plocka upp vissa spår av inverkan att fortsätta intervjun på. Ibland fungerade det bra och ibland 

mindre bra. En del intervjupersoner visste inte riktigt vad det skulle komma att handla om när vi 

satte oss mittemot varandra för att starta intervjun. Det gjorde att jag fick förklara för dem att det 

skulle handla om deras föräldrars inflytande på dem som unga, vilket ledde till att de ibland 

kunde slå på någon form av försvarsmekanism då de tidigt i intervjun tydligt förklarade att de 

inte hade blivit utsatta för någon typ av press. Ofta lyckades jag arbeta runt det med andra typer 

av frågor och ändå få ut att de visst hade känt press men ibland så kändes det som att de tidigt 

hade bestämt sig för att inte berätta någonting om föräldrapress.  

En annan svårighet som uppkom under intervjuerna var antalet ledande och stängda frågor. När 

intervjun ibland tog vägar jag inte hade förväntat mig så kunde jag bli ställd vilket ledde till att 

jag ställde korta ledande frågor som i sin tur besvarades med korta raka svar. Det här kan jag 

skylla på min oerfarenhet som intervjuare men också på att jag kanske inte var tillräckligt 

förberedd till intervjutillfället.  

 

Jag har under arbetets gång börjat fundera på ifall det kanske hade varit mer intressant att 

intervjua personer som inte längre spelar fotboll utan som har valt att lägga av. Kanske finns det 

fler intressanta fall att hitta i den kategorin? Problemet med den tanken var hur jag skulle få tag i 

intervjupersoner. Att hitta fotbollsspelare var inte speciellt svårt, men att hitta personer som valt 

att sluta spela fotboll är en helt annan sak.  
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6.3 Utvecklingsidéer  

Som nämndes ovan så tror jag det hade det varit väldigt intressant att ställa samma typ av frågor 

som jag gjorde i detta arbete till personer som valt att sluta med idrott. Chansen att föräldrapress 

visar sig hos de personerna är nog större än de chanser jag hade i min studie.  

 

En annan fundering som hängde med ända fram till första intervjun var ifall jag verkligen hade 

valt att rikta in mig på rätt nivå av fotbollsspelare. Det slutade nu med att jag valde denna nivå 

eftersom jag fick människor som var relativt seriösa i sitt idrottande men som ändå gick snabbt 

och bekvämt att få tag på. Kanske skulle det vara intressant att se vad elitidrottare har att säga om 

den här typen av frågor. Är det någon skillnad hos de som tagit sig ända upp i eliten jämfört med 

de som inte kommit lika långt ännu? Kan man sedan utöka urvalet och göra studien större så 

skulle det nog kunna komma fram en del intressanta resultat.  

 

En tanke som länge hängde med i processen av det här arbetet var genusfrågan. Vem av 

föräldrarna syntes mest i den främre regionen och vem syntes mest i den bakre? Är det någon 

skillnad beroende på vilket kön idrottaren identifierar sig med? Det är bägge två väldigt 

intressanta frågor men som tyvärr får vänta till ett annat tillfälle.   
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