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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur föräldrars beteende upplevs av tränare inom 

barn och ungdomsfotboll, på vilka sätt tränare upplever att det påverkar dem och hur tränare 

tycker att idrottsrörelsen ska arbeta med att skapa bättre föräldrabeteenden. Nedan är frågorna 

som vi vill ha besvarade i denna uppsats. 

• Hur påverkar föräldrarna tränarnas arbetssituation? 

• Vilka strategier använder sig tränarna av för att bygga relationer med föräldrarna? 

• Hur vill tränare att föräldrar ska bete sig? 

 

Metod  

Studiens ansats är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Med 

hjälp av en tematisk analys undersöktes fotbollstränarnas upplevelser av föräldrarnas 

beteenden. Målsättningen var att få svar på ovanstående frågeställningar och djupare 

förståelse för hur fotbollstränare upplever föräldrarnas beteenden varför vi anser att 

semistrukturerade intervjuer var det bäst lämpade tillvägagångssättet. Urvalsgruppen bestod 

av sju aktiva fotbollstränare i Stockholmsområdet med minst två års tränarerfarenhet i barn- 

och ungdomsfotboll.  

 

Resultat 

Resultatet visar att tränarna upplever att de flesta föräldrar hade tillit och förståelse för deras 

arbete och att de engagerade sig och hjälpte till mycket med sådant som underlättar och 

stödjer tränarnas arbete i form av skjuts, material och cuper. Vidare visar studien att det 

endast var några enstaka föräldrar som var oengagerade. Tränarna var eniga om att med 

tydlighet, längre framförhållning och god kommunikation så kunde man bygga bra relationer 

med föräldrarna. 

 

Slutsats 

Engagemanget varierade bland föräldrarna men i det stora hela var det av positiva uppslag. 

Resultatet visar att fotbollstränarna och föräldrarna kunde hamna i diskussioner om speltid, 

laguttagning och spelverksamhet och det upplevde tränarna som mindre önskvärt. 

Framgångsfaktorn för att upprätthålla bra relation med föräldrarna var genom att ha fler 

föräldramöten och träffar under säsongens gång. Det som tränarna önskade sig var pålitliga 

och stöttande föräldrar i både medgång och motgång.  
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Introduktion 

Så tidigt som på 1960-talet började föräldrarnas engagemang för sina barns idrottande att öka. 

Engagemanget gick från passiva åskådare eller att inte vara med alls till att bli mer 

involverade. När föräldrarna började engagera sig fick de i större grad ledar- och tränarroller i 

föreningarna (Thelin & Hedberg 1998, s. 5). Vid närmare belysning av föräldrarnas 

engagemang för sina barns idrottande på 2000-talet, visar det sig att upp till 80 procent av 

föräldrarna åtar sig en delaktighet i föreningarna. Föräldrarna har således blivit en viktig 

resurs och förutsättning för att så många barn får idrotta och att verksamheterna går runt. Det 

kan vara allt från en mindre grad av engagemang, som att skjutsa till träning och tävling, till 

engagemang runt omkring som kan handla om att ställa upp som funktionärer eller sälja kaffe, 

bullar och lotter (Patriksson & Wagnsson 2004, s. 4). Även sett ur ett ekonomiskt perspektiv 

spelar föräldrar en viktig roll genom att finansiera och planera resor till matcher och 

träningsläger samt medlemsavgifter. (Eliasson 2009, s. 126) Över tid har det också visat sig 

att föräldrars engagemang behöver inte bara vara positivt utan det kan även innebära 

utmaningar i relationen mellan förälder och tränare. Till exempel har tränare och föräldrar 

skilda åsikter om vilken målsättning laget ska ha och hur balansgången mellan de båda 

parterna ska ske (Thelin & Hedberg 1998, s. 5).  

 

Ett ypperligt rättesnöre för ledare och föräldrar att sträva mot är riktlinjerna från 

Riksidrottsförbundet som är skapade för att främja barns och ungdomars idrottande och 

fysiska aktivitet i en så bra verksamhet som möjligt. Dessa riktlinjer som i mångt och mycket 

utgår från barnens behov pekar på en positiv, inkluderande och utvecklande idrott för alla. 

Idrottsrörelsens vision, som vilar på allas lika värde, bygger på att idrotten ska ske inom 

respektfulla fair play ramar. Idrotten ska ha barnrättsperspektivet som utgångspunkt där FN:s 

barnkonvention står som grund (Riksidrottsförbundet 2009, s. 5). 

Som fotbollstränare stöter man på olika utmaningar och situationer där man måste besitta 

vissa egenskaper och kunskaper. Det kan handla om det pedagogiska, psykologiska, taktiska, 

tekniska och så vidare. Som tränare är man i en position där man har ett ansvar för att saker 

blir utförda. Det kan vara allt ifrån att hålla i träningar och ta ut lag inför matcher till att se till 

så att reglerna i klubben följs (Barrling, Fahlén & Mörstam 2013, s. 27; Svenska 

fotbollförlaget 2010, s. 3). Inom ungdomsidrotten finns det olika tränaruppdrag i form av 

huvudtränare, assisterande tränare och lagledare. (Ibsen, von Essen & Larsson 2018, s. 17) I  
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det här arbetet kommer vi att använda oss utav begreppet ledare likvärdigt med tränare. I det 

fall vi avviker från detta kommer vi vara tydliga i just i det sammanhangen om hur begreppet 

definieras. Varje vecka deltar 100 000 tals barn och ungdomar i träningar och tävlingar 

organiserade av fotbollsföreningar (Riksidrottsförbundet 2017, s. 71).  

 

Uppsatsen syftar till att vidga synen på relationen mellan föräldrar och tränare. Detta tror vi i 

sin tur kommer tillföra mer kunskap om och insikt i detta område. Detta kan hjälpa till att 

bidra med förståelse för hur tränare upplever relationen med föräldrar, samt att skapa kunskap 

om hur tränare vill och inte vill att föräldrar ska bete sig. Vidare hoppas vi att detta också kan 

göra tränarnas relationer med föräldrar enklare. 

2. Kunskapsöversikt 

Inom svensk idrott finns det idag över 822 000 personer med olika former av ledaruppdrag 

(ledare, tränare, styrelsemedlem, funktionärer/domare), varav 43 procent är kvinnliga och 57 

procent är manliga ledare. (Riksidrottsförbundet 2017, s. 61) Bland dessa finns ungefär en 

halv miljon ideellt arbetande ledare inom barn och ungdomsverksamheterna som lägger ner 

otaliga timmar helt oavlönat för att leda och fostra barn och ungdomar. (Gerrevall, Carlsson & 

Nilsson 2006, s. 9)  

 

Det har forskats mycket om relationen mellan spelare, ledare och föräldrar. Av dessa är 

idrottsledaren den det finns mest forskning om. I relationen ledare och barn i 

idrottssammanhang har det framkommit att ledaren har stort ansvar för barnen, då ledaren är 

med och påverkar vilka beteenden och språk som är passande utifrån ett moraliskt 

förhållningssätt. (Eliasson 2009, s. 31 f.) 

2.1 Teoretisk utgångspunkt idrottsliga triangeln 

Med tanke på vad studien syftar till så är den här teoretiska utgångspunkten den mest 

relevanta för vårt forskningsområde. Den här teorin beskriver och förklarar förhållandet 

mellan tränare, spelare och föräldrar i form av en “idrottslig triangel” där alla samverkar i en 

social idrottslig kontext med ungdomarnas välbefinnande i centrum. (Smoll, Cumming & 

Smith 2011, s. 14) Hörnen av triangeln illustrerar tränarna, föräldrarna och spelarna. Man får 

ett bredare perspektiv på hur relationerna är uppbyggda och hur samspelet mellan dessa tre 

parter påverkar spelarens utveckling. Om det uppstår en konflikt mellan två av grupperna i 

triangeln så kommer den tredje att beröras, till exempel om en förälder uttrycker sig negativt 
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vid sidlinjen så kommer spelaren reagera på det beteendet. Spelarna kan i högre grad notera 

ett negativt beteende från en förälder, något som i sin tur kan påverka tränaren (Ibid, s. 17; 

Banning, Wells, Baker & Hegreness, 2009, s. 14; Eliasson 2009, s. 15). 

Idrottstriangeln är en av två teorier som studiens syfte kommer utgå ifrån och den kommer 

användas för att förklara generella förhållanden. Denna kommer även att kompletteras av en 

annan teori/modell utifrån föräldrapress och involvering. (Lee & Maclean 2006, s. 168) 

 

2.2 Teori om föräldrapress och involvering 

Den här teoretiska utgångspunkten kompletterar den första teorin och utgår från hur barnen 

upplever föräldrarnas press och även hur involverade föräldrarna är (se figur 2 nedan). 

Modellen påverkar även tränarnas upplevelser av föräldrarna indirekt då till exempel en del 

föräldrar har höga förväntningar på sina barn. Därför ger den här modellen en bra beskrivning 

och djupare förståelse i forskningsområdet. 

 

Lee och MacLean (2006, s. 167) beskriver fenomenet om föräldrars involvering som 

flerdimensionell. Den grundar sig i att ge stöd till sitt barn, men att ett obalanserat missriktat 

stöd kan uppfattas som pressande av barnen. En av de punkter Lee och MacLean (2006, s. 

167) lägger tonvikten på är förhållanden mellan vad barnen vill ha för engagemang och 

egentliga engagemang som föräldrar använder mot sitt barn. De anser att en betydelsefull 

faktor för att förklara processerna beträffande föräldrapress ligger i att förstå relationen 

mellan barnens upplevelse av intensiteten i föräldrarnas engagemang och barnens uppfattade 

press. Intensitet i engagemang och upplevd press eftersträvar Lee och MacLean genom att 

beskriva hur barns uppfattade välbefinnande av idrott påverkas av föräldrarnas 

involveringsgrad av intensitet. (Lee & MacLean 2006, s. 168)  

 

 

 

Enligt Lee och MacLeans teoretiska modell (2006, s.168) är idrottande barns upplevelsers 

uppdelade i tre olika grupper beroende på barnets upplevda press. De delas in i en av tre olika 

stadier (lite, lagom och mycket). Dessutom tar teorin upp barnets känsla av hur involverade 

deras föräldrar är i idrotten. Detta mäts i olika nivåer, låg, medel och hög. Modellen består av 

tre ringar, en ring för varje nivå av känsla av föräldrainvolvering. Dessa ringar är dock inte 

representativa för endast ett stadie av upplevd press. Teorin visar på att barn från till exempel 

ringen medel i upplevd involvering från föräldrar kan uppleva föräldrars press i samtliga 
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grader. (Lee & MacLean 2006, s. 169) Sammanfattningsvis är den här teorin bra att utgå ifrån 

då den ger ett bredare perspektiv inom vårt forskningsområde. Eftersom pressade föräldrar 

gentemot barnen leder till att tränarna indirekt känner sig pressade. (Smoll, Cumming & 

Smith 2011, s. 14) 

 2.3 Relationen mellan tränare och föräldrar 

Föräldrars engagemang är oftast positivt eftersom de tillför glädje och stöd i fotbollsmiljön. 

Det kan också förekomma att föräldrainvolvering är pressande (Patriksson 2007, s. 9). Det 

kan handla om meningsskiljaktigheter om idrottarens skicklighet, att föräldrar ringer tränarna 

på obekväma tider samt att de lägger sig i träningsupplägg. Sådant agerande från föräldrar kan 

göra det svårare för tränare att fokusera på sitt tränaruppdrag och känna en press/stress att 

agera på ett visst sätt (Banning, Wells, Baker & Hegreness, 2009, s. 13; Smoll, Cumming & 

Smith 2011, s. 17). En annan aspekt på relationen mellan tränare och föräldrar är att tränare 

som är för ”snälla” riskerar att utnyttjas av spelarna och föräldrarna på ett negativt sätt. 

Anledningen till detta kan vara att tränarna engagerar sig i alldeles för stor utsträckning i 

sådant som inte har med fotboll och träning att göra. Det vill säga att deras roll intar mer en 

föräldraroll än ledarroll. Ledarna måste veta när gränsen har överskridits och då det är upp till 

föräldrarna att ta ansvar och uppfostra sina barn (Eliasson 2009, s. 88). Tillit till tränarna är en 

förutsättning för att tränarna ska kunna bygga en stimulerande och meningsfull tillvaro för 

barnen. Det är också en förutsättning för att tränaren ska kunna fullfölja sitt uppdrag. 

Föräldrar måste acceptera sina barns besvikelse och frustration så de inte ger obefogat kritik 

till tränaren (Smoll, Cumming & Smith 2011, s. 17).  

2.4 Tränares upplevelser av föräldrar 

Intervjuer med idrottsledare i olika studier visar att föräldrar ofta ses som ett problem utifrån 

ett antal olika aspekter. En aspekt är att föräldrarna lägger sig i ledarens uppgifter. Vidare är 

föräldrarnas okunnighet om barnidrott ett problem, att de har andra åsikter och att de 

framfördes på ett mindre taktfullt sätt. Även föräldrar som är överengagerade i sina barns 

idrottande kan innebära utmaningar för ledarna. En ansträngd relation mellan förälder och 

tränare påverkar givetvis även relationen mellan barn/ungdom och tränare. Det skapar onödig 

misstro och kan rent av skada barnets förtroende för tränaren och därmed påverka barnets 

prestation och motivation. För tränaren innebär detta också stress, speciellt om det funnits ett 

starkt band mellan tränare och barn sedan tidigare. Det finns exempel som visar att föräldrar i 

tre fall av fyra ses som den primära orsaken till stress hos ungdomstränare. Redelius förklarar 

att både kompetens och erfarenhet spelar in i hur hög grad tränarna upplever stress (Redelius 
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2002, s. 158). Om spelarna upplever stress från föräldrarna kan det också påverka tränarnas 

stress. Konsekvenserna av detta är att tränarna kan få det tuffare att utföra ett bra jobb 

eftersom det hela tiden blir störningsmoment. Ledarna kan bli oroliga för dem barn med 

elittänkande föräldrar som pressar sina barn för hårt (Ibid, s. 158). Motsatsen till engagerade 

föräldrar har också lyfts fram som ett problem eftersom oengagerade föräldrar visat lite 

intresse för sina egna barn och verksamheten. (Ibid, s. 158; Knight & Harwood 2009, s. 560) 

Det ledarna värdesatte var föräldrar som höll lägre profil och kunde var en hjälpande hand när 

det behövdes och föräldrar som ställde upp som funktionärer och domare. Att skapa en bra 

relation med idrottarnas föräldrar är nödvändigt för att skapa en trygg tillvaro som är 

framgångsrik. Relationen kan gynnas genom att föräldrar blir medvetna om vad som 

förväntas av dem för att kunna öka deras barns positiva upplevelse av att idrotta (Hopper & 

Jeffries 1990, s. 19; Redelius 2002, s. 167; Ross, Mallett & Parkes 2015, s. 611; Hedberg & 

Thelin 1998, s. 26).  

2.5 Kommunikation och Strategier  

En vanligt förekommande anledning till otrevliga bemötanden och missförstånd bland 

föräldrar är oftast på grund av bristfällig kommunikation mellan föräldrar och tränare. Oftast 

handlar det om föräldrar som inte har varit delaktiga eller att de lägger sig i något de inte är 

insatta i och som faktiskt är inom tränarens område. Det kan till exempel handla om speltid, 

träningsupplägg och taktik. Man måste som tränare vara lugn och inte gå i försvar och vara 

villig att lyssna på föräldrar utan att behöva hålla med om förälderns åsikter. Tränarna bidrar 

till möjlighet för öppen kommunikation när föräldrar får säga sina åsikter. Dock är tränarna 

medvetna om att de i slutändan har sista ordet (Smoll, Cumming & Smith 2011, s. 19; 

Redelius 2002, s. 158). Tränarna behöver förstå föräldrar som inte har möjlighet att delta i sitt 

barns idrottande på grund av olika omständigheter. Tränarna ska så gott det är går välkomna 

föräldrar och påpeka att deras närvaro och intresse är viktigt för att barnens utveckling både 

på spelplanen, i skolan och hemma. Som tränare ska man inte argumentera med varken en 

skrikande förälder eller en förälder som ger instruktioner för att det kommer kunna leda till att 

situationen förvärras (Smoll, Cumming & Smith 2011, s. 20). Man kan i halvtidspausen eller 

efter matchen förklara för föräldern att den är en dålig förebild för barnen när den betett sig 

illa. Smoll med flera menar att man ska förklara för föräldern att spelarna blir förvirrade om 

föräldrar ger instruktioner från sidan. (Ibid 2011, s. 21) En annan viktig faktor är att man tar 

hjälp av en tredje vuxen som är en assisterande eller en form av formell ledare som kan 

fungera som en förmedlare mellan föräldrarna och huvudtränaren. 
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Kontinuerliga föräldramöten är en väldigt viktig kommunikationskanal för att utbyta 

information och göra föräldrarna delaktiga. Smoll med flera poängterar också att ett möte i 

början av säsongen ska ha en struktur där klubbens värdegrund och målsättningar lyfts fram 

för att undvika missförstånd och förebygger otrevliga erfarenheter (Smoll, Cumming & Smith 

2011, s. 22). Syftet med att ha föräldramöten är att ge föräldrarna en inblick i hur klubben 

bedriver sin verksamhet och öka föräldrars kunskap om idrotten. Man kan även låta föräldrar 

komma till tals och deras åsikter kan leda till en ökning av deras barns deltagande vad det 

gäller den fysiska, psykiska och sociala utvecklingen. Ett uppföljningsmöte i mitten av 

säsongen är också önskvärt då detta kommer tillföra en möjlighet att presentera och påminna 

dem om det de sa på första mötet, samt diskutera spelarnas utveckling och komma på 

lösningar till något nuvarande problem (Ibid 2011, s. 21). 

2.6 Att arbeta med att förbättra föräldraengagemang  

Ett sätt att arbeta med för att bli av med föräldraproblemen är att använda sig av “silent 

Saturday”. Silent Saturday går ut på att publik och föräldrar inom ungdomsidrott inte får yttra 

sig på högre ljudnivå än att viska. Detta sker en dag i veckan, det vill säga på lördagar. 

Konsekvenserna blir att föräldrar riskerar få en påföljd i form av böter om de blir för 

högljudda. Silent Saturday är omdiskuterat av forskare eftersom strategin minskar all form av 

yttrande och inte bara de negativa. Ett alternativ skulle istället vara att fokusera på positiva 

beteenden från föräldrarna. Föräldrarna ska vara förebilder och deras goda sätt att uttrycka sig 

riskerar att stängas av helt om man endast får viska. Banning och hans kollegor menar att 

fördelarna med att få uttrycka sig överväger nackdelarna. (Banning, Wells, Baker & 

Hegreness 2009, s. 15) Deltagarna i vår studie kommer att tillfrågas vad de tycker om silent 

Saturday och om det är något de skulle kunna tänkas använda sig av.  

3. Syfte och frågeställningar 
  

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur föräldrars beteende upplevs av tränare inom 

barn och ungdomsfotboll, och på vilka sätt tränare upplever att det påverkar dem och hur 

tränare tycker att idrottsrörelsen ska arbeta med att skapa bättre föräldrabeteenden. 

  

• Hur påverkar föräldrarna tränarnas arbetssituation? 

• Vilka strategier använder sig tränarna av för att bygga relationer med föräldrarna? 

• Hur vill tränare att föräldrar ska bete sig 



 

 

 

7 

 

 4. Metodik och arbetsplan 

4.1 Metodval 

Denna studie har en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer användes som 

datainsamlingsmetod. Eftersom studien har som syfte att undersöka tränarnas upplevelser av 

föräldrars beteenden i barn- och ungdomsfotboll i åldersspannet 10-16 år ansågs intervjuer 

som en lämplig metod då denna metod passar vårt syfte med att återge upplevelser bäst, då 

den ger djup förståelse för fenomenet (Hassmen & Hassmen, 2008, s. 104).    

4.2 Urval 

Urvalsgruppen består av sju tränare. Urvalet skedde med ett kriterieurval. Kriterierna var att 

de skulle ha minst två års tränarerfarenhet av barn och ungdomsfotboll i åldersspannet 10-16 

år. Något som vi ansåg som önskvärt och berikande i vår undersökning var att få intervjuer 

med tränare från både bredd- och akademilag, men det var inget krav. Vi sökte runt på olika 

fotbollsklubbars hemsidor i Stockholmsområdet där det bedrevs barn- och 

ungdomsverksamhet. Vi sökte även genom vårt egna kontaktnät, om de passade in i vårt 

urval. Totalt var det sex personer som inte svarade på vårt informationsmejl. Det påverkade 

inte tillförlitligheten i studien då det inte var av större betydelse vilka tränare som deltog så 

länge våra kriterier var uppfyllda.  

 

4.3 Tillvägagångssätt   

Mejl skickades ut till sammanlagt 13 tränare, 7 tackade ja. Alla tränare var bosatta i 

Stockholm. Via mejlkontakt med våra deltagare kom vi överens om tid och plats som vi och 

respektive deltagare kände sig bekväma med och på en tid som passade oss alla. Vi valde en 

plats där vi kunde prata ostört för att minimera risken för att både vi och deltagaren skulle 

tappa fokus. En pilotstudie gjordes innan forskningsintervjuerna. Det gav oss möjlighet att se 

om intervjufrågorna besvarade studiens frågeställningar. (Hassmen & Hassmen, 2008, s. 110)   

Pilotstudien gav oss möjlighet att omformulera vissa frågor som inte var tillräckligt tydliga 

och även lägga till eller ta bort frågor. Efter pilotstudien lyssnade vi på intervjun. Det tillkom 

några frågor och några omformulerades i samråd med vår handledare. Pilotstudien gav oss 

även möjlighet att testa på hur det var att intervjua samt att se längden på intervjun. 

Pilotstudien gjordes på en person med mångårig erfarenhet av att träna lag i barn- och 

ungdomsfotboll.  
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Intervjuerna varade i genomsnitt 50 min. Under varje intervjutillfälle turades vi om att ställa 

frågorna utifrån att hälften av frågorna ställdes av en av oss och andra hälften av den andra. 

Fem av intervjuerna hölls i Gymnastik- och idrottshögskolans lokaler. En intervju hölls på ett 

café och en annan hölls på en närliggande lokal till GIH. Att fem av intervjuerna skedde i 

grupprummen på GIH var mest effektiva för genomförande av en intervju då risken för 

distraktioner var obefintliga. Intervjuerna spelades in med moderna telefoner med 

inspelningsfunktion. Innan vi började intervjua så upprepades studiens syfte, att det var 

frivilligt att delta, intervjuerna var helt anonyma samt att de fick avbryta sitt deltagande utan 

att behöva förklara varför. Efter intervjuerna transkriberades dessa. För att säkerställa att all 

relevant data kom med under transkriberingsprocessen så delade vi upp arbetet men vi 

bearbetade även materialet tillsammans. Efter transkriberingen raderades ljudfilerna. 

 

De som tackade ja till att delta i vår undersökning hade vi fortsatt mejlkontakt med. 

Deltagarnas personuppgifter och samtyckesblanketter förvarades tryggt på ett säkert ställe. I 

uppsatsens resultatavsnitt presenteras tränarna med ett nummer för att ingen ska kunna bli 

igenkänd, de kommer benämnas som tränare A, B, C, D, E, F, G. Tränare C, E, F, G var 

aktiva inom akademifotboll, medan tränare A, B, D arbetade mer åt breddverksamhet. I denna 

studie är det inte tänkt att vi ska jämföra eller se skillnader utan mer få ett generellt perspektiv 

på vårt forskningsområde.  

4.4 Tematisk analys   

Braun och Clarke beskriver tematisk innehållsanalys som en metod för att analysera och visa 

på förekomsten av teman eller mönster inom empiri. Metoden bidrar till att identifiera, 

analysera och presentera mönster i kvalitativ data (Braun och Clarke 2006, s.79). Fördelen 

med tematisk innehållsanalys är att det kommer ge författaren rika uppgifter som har samlats 

in i datainsamlingsfasen, samt bidra med en logisk struktur till forskningen. Det finns även 

möjlighet att få fram nya teman i materialet och fylla ut med dem i analysen (Langemar 2008, 

s. 127). Enligt några författare är ett tema i stort detsamma som en kod, för andra kan ett tema 

vara mer än en kod och består av en grupp koder. (Bryman 2018, s. 703) Det finns några 

saker man ska ha ögonen öppna för när man söker efter teman. En av dessa är teman som 

upprepas. Detta är ett vanligt sätt för att identifiera teman (Bryman 2018, s. 705). 

 

En tematisk analys har använts där vi har analyserat vårt material som innebär att man 

konstruerar och analyserar olika teman (Braun & Clarke, 2006, s. 6 f.). Enligt Braun och 

Clark (2006, s. 87) görs en tematisk analys i sex steg. Det första steget handlar om att bekanta 
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sig med data genom att läsa textdata flera gånger och att lyssna på de inspelade materialen 

(Braun & Clarke, 2006, s. 87). En del av denna fas är att föra anteckningar samtidigt som man 

lyssnar eller läser datan man har fått in. Syftet med detta steg är att bekanta sig så man kan 

notera saker som kan vara relevanta utifrån sina frågeställningar. Det andra steget handlar om 

att koda data. Koda data innebär att man läser igenom materialet och letar efter relevanta 

aspekter utifrån sina frågeställningar. I det tredje steget ska man försöka hitta teman. Teman 

finns inte där från början utan man måste själv skapa dem. Ett tema kan vara något viktigt 

utifrån rådande frågeställning (Ibid, 2006, s. 89). I det fjärde steget ska man granska teman 

och det innebär att man går igenom alla teman och läser alla de kodade citaten. I denna fas 

kan det innebära att man slår ihop eller delar upp vissa teman. Det femte steget handlar om att 

definiera och namnge teman. När man namnger och definierar teman gäller det att man 

förklarar vad varje tema går ut på och vad som gör det intressant för hela texten (Ibid, 2006, s. 

92). I det sjätte steget ska man analysera resultaten man har fått fram. 

4.5 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Trovärdigheten och tillförlitligheten för den här undersökningen behandlas delvis i 

metodavsnittet. Trovärdigheten ökar när tolkningarna är underbyggda av data och relaterat till 

forskningsläget (Kvale & Brinkmann 2014, s. 210). Därför har författarna alltid belägg för det 

som presenteras som beskrivningar, förklaringar och slutsatser. Författarna har varit noga med 

att granska, kritisera och tyda studiens resultat. I denna studie har författarna inte enbart 

fokuserat trovärdigheten på den slutliga redogörelsen utan lagt vikt på processens alla delar. 

De huvudsakliga insatserna författarna har gjort för att kontrollera trovärdigheten genom 

processen är att noga granska analysen genom att läsa den flera gånger, för att hindra 

misstolkningar (Ibid, 2014, s. 212). Författarna har även analyserat de transkriberade 

intervjuerna tillsammans, annars uppstår risken att intervjuerna tolkas olika utav författarna. 

Kvaliten på intervjuerna har kontrollerats genom att noga granska intervjuguiden med fokus 

på att framställa sig på samma sätt mot alla tränare. Författarna har lagt mycket tid på att 

verkligen redogöra för studiens huvudresultat. En kritik mot kvalitativa studiers kan vara 

deras reproducerbarhet. Det går inte att göra en äkta återupprepning av en kvalitativ studie, då 

det sällan finns några standardiserade procedurer som går att följa. Av föregående anledning 

har därför proceduren i den här undersökningen beskrivits utförligt, tillsammans med 

genomförandet av samtliga steg i analysen. Studiens tillförlitlighet handlar om den forskning 

som genomförs och den metod som används verkligen undersöker det som avses att 

undersökas (Ibid, 2014, s. 215). För att undvika sämre ljudkvalité har författarna spelat in 
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varje intervju med två redskap. I studien så använde vi oss av våra privata mobiltelefoner för 

inspelning och lagring av insamlat material.  

 

4.6 Etiska aspekter 

Vi har utgått ifrån Vetenskapsrådets fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). Informationskravet 

handlar om att man ska berätta syftet med studien, att det är frivilligt att delta och att man får 

avbryta sin medverkan när man vill. Samtyckeskravet går ut på att deltagaren samtycker till 

att delta (Kvale & Brinkmann 2014, s. 107). Konfidentialitetskravet innebär att 

intervjupersonen ska avidentifieras på ett säkert och anonymt sätt så det inte går att spåra för 

utomstående personer. Inspelningarna och samtyckesblanketterna kommer att förvaras av oss 

på ett säkert sätt där endast vi har tillgång till dem. Nyttjandekravet påpekar att uppgifter om 

deltagarna endast är till för forskningsändamål. I studien kommer vi att använda fingerade  

namn på alla intervjupersoner. Fotbollsklubbarna kommer endast benämnas utifrån stad eller 

om det är elit- eller breddverksamhet. Detta gör vi för att säkra deras anonymitet 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 7). 

 

5. Resultat 

5.1 Engagemang  
Det första temat är engagemang. Engagemang har delats in i två underteman, engagemang i 

klubben och specifikt engagemang i sitt barn idrottande. Föräldrars engagemang i sitt barns 

idrottande och i klubben påverkar tränarens arbetssituation i positiv bemärkelse. Det kan även 

medföra utmaningar när föräldrar vill styra och bestämma tränarens roll. Resultatet från våra 

forskningsintervjuer visar att en övervägande del av tränarna upplever att föräldrarna är 

engagerade främst i sitt eget barns fotboll, men att de även är stödjande till tränaren och 

klubben. Att vara stödjande och engagerande till sitt barn kan indirekt leda till att man även är 

stödjande till klubben. Med tanke på att det är en subjektiv tolkning kan det vara bra att ta 

hänsyn till att tränarna kan tolka det olika beroende på hur de själva definierar engagemang. 

För en tränare kan skjuts vara lika med hög grad av engagemang medan någon annan kan 

tycka att det ska vara en självklarhet. 



 

 

 

11 

 

5.1.1 Engagemang i klubben  

Tränarna upplever att föräldrarna hade ganska hög grad av engagemang i sitt barns 

fotbollsklubb men att det varierade. Dock vara alla överens om att det oftast var av positiv 

karaktär. Just tränare C upplevde i princip alla föräldrar hade hög grad av engagemang då de 

tog ett stort ansvar som bland annat kassör, ekonomiansvarig och sponsoransvarig. 

Majoriteten av tränarna hade en handfull personer som hjälpte till med liknande uppgifter. 

Föräldrar kunde även hjälpa till i rollen som lagledare där de var tränarna behjälpliga med i 

form av bl. a samlingar, uppsikt över laget och att även handla diverse saker. Det fanns även 

de som bara ville lämna och hämta sitt barn och bara låta denne spela fotboll och hjälpa till 

med det lilla de kunde. Föräldrar tenderar också att vara mer engagerade i sitt eget barns 

träningsgrupp än i klubben som helhet. Tränare A som har haft lång erfarenhet samt även haft 

olika styrelseroller och varit ansvarig för klubbverksamheten uttryckte sig så här: ”Det har 

ändrats, för tio år sen var det lättare att få föräldrar att ta mer formella och informella 

ledarroller och svårt att få dem engagerade, göra något för hela föreningens nytta. Det blir en 

intressant motsättning, dem är väldigt engagerade men utifrån sina premisser.” 

 

Flertalet av tränarna var överens om att det underlättade mycket när föräldrarna var 

engagerade som tränare G påpekar. ”De hjälper med det administrativa, logistik, bokningar, 

cuper och vart vi ska bo och sådär de grejer som inte jag behöver fokusera på.” Det gjorde att 

tränarna kunde fokusera på sitt tränaruppdrag istället för att behöva lägga energi på saker runt 

omkring. 

5.1.2 Engagemang i sitt barns idrottande 

Tränarna upplever att föräldrarna hjälper till på olika sätt vilket kan vara allt från praktiska 

saker i form av skjuts, betalning av medlemsavgifter, material samt emotionellt stöd genom 

sin närvaro i sitt barns idrottande.  

 

Föräldrar med högre ambitionsnivåer än barnen 

Tränarna upplevde att det finns föräldrar som tenderar att vilja mer än sitt barn i dennes 

fotboll vilket kunde bero på flera orsaker. Det kunde vara som tränare B nämnde att föräldrar 

vill och tror att deras barn ska bli en ny världsstjärna, och därför hade väldigt höga krav på sitt 

barn. En annan orsak är som tränare D menade att föräldrarna själva hade misslyckat med sina 

karriärer inom idrotten och ville få sina barn att lyckas. “Det finns många bakomliggande 

faktorer som jag kan ganska snabbt kan läsa av, dels har de misslyckat i sin fotbolls eller 

hockeykarriär eller sina egna idrottsliv, på något sätt som de försöker applicera på barnen.”  
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Några av tränarna upplevde att föräldrar kunde bli så exalterad att de ville att sina barn skulle 

lyckas så att det gick lite överstyr. Men majoriteten av tränarna upplevde att det var mer 

sällsynt med den här formen av beteende att bli extremt exalterad, eller ha osannolika höga 

förväntningar och prestationskrav som inte stämmer överens med barnens. 

 

Synpunkter 

Alla tränare var överens om att det fanns föräldrar som hade synpunkter av olika slag. 

Tränarna upplevde att de flesta föräldrarna hade tillit och förståelse för deras arbete som 

tränare B beskriver: “Vissa är jättemotiverade till att vara ambitiösa och hjälpa till och stötta 

liksom genom att de har den förståelsen att det inte ska påverka sina barn och bara få låta dem 

ha kul på sitt eget sätt liksom”. Men något de kände sig mindre bekväma med och som 

förekom i hög grad var synpunkter om speltid, nivåanpassning och toppning. Det förekommer 

i högre grad att föräldrar har mer synpunkter på speltid i akademilagen än i breddlagen. Alla 

tränare förklarar att de har sina riktlinjer när det kommer till uttagning. Så här beskrev tränare 

C sitt lags riktlinjer: 

 

Vi har en spelgaranti vilket innebär att varje spelare spelar femtio procent av varje match och startar 

varannan. Vi spelar elvamanna och vi har tio spelare som startar och fyra spelare som sitter på bänken. 

Jag gör fyra byten in med fyra nya spelare, vissa kommer få spela halva matchen bara. Åsikterna är 

oftast: “min son har bara fått spela femtio procent av alla matcher nu tre matcher i rad medans Olof här 

får ju spela nästan varje match fulla matcher. Så här kan det inte vara, det är orättvist”. (Tränare C) 

 

Tränare F menar att det finns en utvecklande och pedagogisk poäng med att vissa spelare får 

lite mer speltid på en lägre nivå, då denne inte vill utsätta dessa spelare för fler pressande 

situationer och större risker för misslyckanden men att så småningom hjälpa dem komma dit. 

Genom att låta de spela mer på sin kunskapsnivå får de större möjlighet att lyckas. Det finns 

föräldrar som har synpunkter på detta. Det kan uttryckas som föräldrarna i tränare F lag då de 

tyckte att deras barn borde få starta fler matcher med svår grupp eftersom det gör att barnen 

utmanas och lär sig. Tränare F höll med om detta, men ansåg att det för deras barn var det 

bättre med fler minuter i en medelsvår nivå. Den här tendensen att föräldrarna inte förstår att 

tränarna har ansvar för ett helt lag är vanligt. Så här beskriver tränare F: “Det finns alltid 

synpunkter på speltid och så där. Vissa spelare är inte på den nivån, de kanske får spela på en 

annan nivå där vissa tycker att de borde spela extra svår, där vi tycker att de måste gå ner en 

nivå till svår där de får hitta sina egna förutsättningar.” 
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Synpunkter om nivåanpassning, speltid och toppning kan se lite olika ut bland breddlagen. 

Tränarna i breddlagen upplever att det förekommer synpunkter. De flesta föräldrarna vill att 

man ska spela mer jämnare fördelat. Det förekommer även föräldrar som vill elitsatsa men då 

är det oftast föräldrar till de lite duktigare barnen. Detta leder till diskussioner mellan 

föräldrar och tränare. Tränare A har mött föräldrar som vill påverka deras spelfilosofi. Så här 

förklarar denna: 

De ska inte försöka göra om vår förening till att bli en mini BP.  Liksom utan vill man vara den typen 

av förening då kanske man ska gå dit istället och det är jätteviktigt att de alltid förstår det är så vår 

förening funkar, man kommer inte få med alla på det och då får det va. Så det gör att man tyvärr tappar 

en del spelare men vi vill bara ha spelare som vill spela hos oss på det sättet vi vill bedriver 

verksamheten. (Tränare A) 

 

Tränare A syftar på att föräldrarna kommer med synpunkter på hur laget ska spela och vilka 

spelare som ska spela vilket framkommer även hos andra tränare. Alla tränarna känner att de 

behöver påminna föräldrarna om vilka grundförutsättningar som gäller just i deras lag.  

 

Stödjande på match  

Under match upplever alla tränare att det förekommer föräldrar som ger feedback av positiv 

karaktär och de vill att det ska gå bra för laget. De stödjer genom att peppa och pusha laget. 

Tränare G “Det klassiska är att de hejar på, pushar sitt barn och andras barn inom laget”.   

Nästan alla tränare hade föräldrar som kunde hjälpa till och ta en informell ledarroll och 

finnas nära till hands för tränarna på matcherna och det uppskattades av tränarna. “Jag hade 

någon pappa som hade spelat collegefotboll och spelat hockey på elitnivå så där, så när hans 

barn reagerade ganska starkt efter matcher som vi förlorade, då var det skönt att han var där 

som stöd”. (Tränare E)  

 

Pressande på match 

På matcher upplever flera tränare att föräldrar ibland kan pusha med negativ betoning. 

Tränarna upplever även att föräldrar kan heja för mycket, det vill säga 10-15 gånger och då 

kan det börja uppfattas som pressande och irriterande för tränarna. Så här beskriver tränare B: 

 

“Kom igen nu”, “för fan gubbar” “ ni kan spela bättre “ah men va fan typ “kom igen” “men spring då 

typ.” De kommentarerna brukar oftast var till andra söner än sina egna. De här med “ kom igen gubbar” 

det är inte den positiva bemärkelsen man vill få fram egentligen. Det är alltid negativ ton i det kan man 

höra tydligt. (Tränare B) 
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Påverkan av beslut i matcher  

På matcher så upplevde flera tränare att de kunde bli påverkade av föräldrarna i sina beslut. 

Det kunde handla om att tränarna undvek att ge den korrigerande feedbacken till spelare som 

behövde den eller att de undvek att byta ut vissa spelare. “Man kan bli lite påverkade av vissa 

föräldrar, det kanske är så att jag tror att de ska bli arga på mig sen efteråt”. (Tränare E)  

 

Så här beskriver tränare B: 

När föräldrarna har varit väldigt hetsiga så tror jag att de kan ha påverkat en viss del av mig liksom. Så 

jag tror det finns en omedveten påverkansgrej som man omedvetet gör. Men hade jag varit mer 

medveten om min handlingar så tror jag kanske inte jag hade gjort det bytet. Kanske inte alla påverkas 

av det, men jag gör det.  

 

Föräldrar som ger instruktioner  

Alla tränare utom en upplevde att föräldrar gav instruktioner från sidan. Tränare C upplevde 

det så här: “Det finns undantag, en, två, tre föräldrar som har en förmåga att styra spelarna i 

deras aktioner. Det är mycket så här, Matteo spela bollen snabbare eller skjut nästa gång och 

det har de inget att göra med. Tyvärr så blir bara barnen stressade och pressade och presterar 

sämre”.  

5.1.3 Oengagemang  

Engagemanget var lågt hos enbart några enstaka föräldrar. Det kunde bero på flera olika 

orsaker varför vissa föräldrar saknade engagemang eller hade väldigt lågt engagemang. Dessa 

orsaker kunde vara att föräldrarna var skilda, att de inte hade tid, arbetade på obekväma 

arbetstider osv. Tränare A beskrev det så här: “Det finns många som man överhuvudtaget 

aldrig ser. I det flesta fall finns det väldigt goda skäl för det. Att de helt enkelt inte har råd 

med olika saker och då kan man inte vara engagerad på samma sätt”. Eller som tränare E 

upplevde det ”Vissa skickar bara dit sitt barn och vet inte ens att de är där liksom eller vad vi 

gör eller om barnen själva vill vara där”. 

 

Samma beteende hos föräldrar förekommer på träningarna. Tränarna upplever att föräldrarna 

är mer närvarande på träningarna när spelarna är i 10-13 årsåldern och deras närvaro minskar 

ju äldre spelarna blir. “De slutar komma på träningar tidigare än matcher, matcher kan de 

tycka att det är fortfarande roligt att komma på. Men förekommer mindre allt eftersom de blir 
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äldre det kan vara en praktisk sak att de inte har tid och sen så låter dem bli vuxna”. (Tränare 

A) 

 

Tränare D upplevde att när föräldrarna behövdes som mest var det endast några få som var 

engagerade och att det alltid var samma personer. Den största utmaningen är att få dem som 

inte var engagerade till att bli mer engagerade menar tränare D. “Mest förekommande är att 

de inte dyker upp alls. Det är min största utmaning. De skjutsar inte ens”. Tränare D saknade 

det praktiska stödet i form av att föräldrarna inte skjutsade sina barn till träningarna. Om inte 

föräldrarna förstår vikten av att tränarna vill ha spelarna med vid varje träning, så är de mer 

benägna att planera in andra saker, vilket i sin tur påverkar tränarnas planering om spelarna 

inte tränar.  

5.2 Att arbeta med föräldraengagemang 

 

Kommunikation och Strategier 

Olika former av strategier som alla tränare påpekar är att man behöver vara tydlig, ha god 

kommunikation, prata mycket och kontinuerligt och så tidigt som möjligt, få dem delaktiga, 

samt visa att man har en längre framhållning. Tränarna upplever att dessa strategier är några 

gemensamma framgångsfaktorer.  

 

Det är kommunikation liksom, det är det mest handlar om. Att man inte misstolkas liksom. Så att när 

jag skickar ut ett meddelande så ska jag veta att ingen kan misstolka det här. Det ska verkligen skrivas 

så klart och tydligt det bara går liksom. (Tränare E) 

 

Tränarna var överens om att man måste förklara för föräldrarna att det är en långsiktig process 

och att man kommunicerar utåt vad det är man tränar på denna vecka, månad och vad som 

händer denna säsong, nästa säsong, kommande förändringar och cuper. Det inger ett lugn och 

trygghet för föräldrarna att man har en långsiktig plan. Tränare G säger så här: ”Jag förklarar 

att det är ett långsiktigt projekt och att jag följer klubbens värdegrunds punkter och att det är 

något jag måste följa så att föräldrar förstår.”  

 

Tränarna upplever att det kan uppstå konflikter om man inte är övertydlig. En sådan konflikt 

kan vara som tränare B upplevde. Han hade pratat med både föräldrarna och spelarna och 

förklarat vad som skulle krävas för att kunna bli uttagen till en cup. Spelarna och föräldrarna 

verkade inte ha lyssnat eller inte riktig uppfattat kraven. När två av hans spelare inte fick följa 
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med till cupen gick spelarna till sina föräldrar och berättade detta. Föräldrarna ville i sin tur ha 

ett möte. Tränare B upplevde att de tog ut sin upprördhet och uppgivenhet på denna över att 

deras barn inte fick följa med. 

Det var två spelare som inte fick följa med och då blev dessa föräldrar skogstokiga och ville ha ett 

möte. De undrade varför deras son inte fick följa med trots att han är bättre än Kalle. Då var vi tydliga 

med att din son inte hade tränat tillräckligt bra. Han har jättebra närvaro, men på träningarna är han nere 

på 80 procent. Vi prioriterar hellre Kalle som är sämre fotbollsmässigt men som ger 100 procent. 

(Tränare B) 

 

Han var bestämd och tydlig om vad som hade informerats och vad som gällde då hen förklarat 

detta innan. De här föräldrarna reagerade ganska starkt eftersom de blev väldigt upprörda och 

arga. Tränarna var eniga om att de inte ville argumentera eller hamna i en djupare konflikt 

med sådana föräldrar. Tränare E som hade samma syn som tränare förklarar det så här: “Varje 

situation är unik. Mer att man försöker vara lugn själv, att inte svara aggressivt mot föräldrar”. 

 

Policy på träningar 

Tränare C, F, G har en policy att föräldrar ska ta strikt avstånd från träningsplanen och inte 

kommunicera på träningar. Tränare C har stängda träningar. Tränare F har samma policy som 

tränare C att de får titta på med överenskommelse om att de inte får ha någon kontakt med 

spelarna under träningarna. 

 

På träningar är några stycken med, men i akademin så har vi som regel att föräldrar ska helst inte titta 

på träningar, för att vissa spelare kan uppleva det som jobbigt om föräldrarna tittar. Men vi har ju aldrig 

varit med om att en spelare hos oss har upplevt det som jobbigt att mamma eller pappa tittar på 

träningen. De flesta följer den regeln om att man inte får titta på.  (Tränare F) 

 

Tränare G har en policy där föräldrarna ska hålla sig på strikt avstånd på träningarna. De är 

välkomna att närvara men inte mer. Tränare G “Kanske att föräldrarna går fram och ger en 

vattenflaska till spelarna så där.” Men ingen längre form av kommunikation ska utbytas 

mellan spelare och föräldrar. 

 

Riktlinjer för att hantera föräldrar 

Tränarna upplever att de generellt hade fått väldigt begränsad hjälp av tränarutbildningen i att 

hantera olämpliga föräldrabeteenden. Men flertalet av tränarna såg utbytet av erfarenheter 

med andra tränarkollegor som givande. Mer än hälften av tränarna kände sig trygga och säkra 

med riktlinjerna och de resterande hade inte så specifika riktlinjer när det kommer till 
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olämpliga föräldrabeteenden. Alla tränare var överens om att om en förälder uppträder 

olämpligt så vill de ta tag i det så snabbt som möjligt. Tränare E “Jag försöker ta det direkt så 

det inte går en dag eller två eller så att det är nära i tid så de förstår att just det här beteendet 

inte är så bra”. Det viktigaste var att tränarna kände att de kunde vända sig och få stöd av 

sportchefen och klubben. Tränare G “klubben stöttar och är bakom oss och backar upp oss”. 

 

Föräldramöte  

Tränarna ansåg att föräldramöten är viktiga tillfällen för att kunna informera föräldrar om 

klubbens policy, värderingar, målsättningar och verksamhetsplan. Majoriteten av tränarna har 

minst två föräldramöten per år med bara föräldrarna och sen fanns det några tränare som hade 

möte med både föräldrar och spelare närvarande. Flera tränare tyckte inte att spelarna skulle 

vara närvarande på grund av att det kan diskuteras känsliga frågor. Tränare F “Vi samlar inte 

dem tillsammans för att det finns vissa frågor som vi vuxna behöver diskutera där vi helst inte 

vill att de ska vara där.”  

 

Första mötet är innan säsongens början och där går man igenom klubbens målsättningar, 

verksamhetsplan och även ett tillfälle för föräldrar och tränare att diskutera, samt en möjlighet 

för föräldrar att ställa frågor, komma med förslag och tankar och idéer. Det kan vara vilka 

cuper man ska åka till samt vilka arbetsuppgifter som ska fördelas. Tränarna lyssnade även på 

föräldrarna om det som rörde det fotbollsmässiga. Tränarna påpekar att det är väldigt viktigt 

att de får fram budskapet att det är de som bestämmer i slutändan. Ambitionen med alla 

föräldramöten är att i så stor utsträckning som möjligt bygga upp en delaktig och involverad 

miljö med alla föräldrar. Tränare D menar att man ska öka föräldrarnas engagemang genom 

att involvera dem mer och få deras stöd. Det här är från hösten 2018:  

Nu kommer hösten bli tuff. Då ställde jag frågan till både spelare och föräldrar hur de uppfattade om de 

gick för vinst eller de kunde acceptera min plan att jag ville låta alla spela och då accepterade de min 

plan. Vad ska de då säga då? Alla fyra fick då spela. Vi hade kunnat vinna men det var inte syftet. Jag 

ville att andra skulle få utmaningen, men jag ville ha stödet från föräldrarna att de förstod att en vinst 

inte är allt. (Tränare D) 

 

Andra föräldramötet är efter säsongen. Då handlar det mer om utvärdering och förbättringar 

inför kommande säsong. Tränare E hade något som kallades föräldramöte light som är var 

sjätte vecka. 

Vi ses i omklädningsrummet eller på kansliet i en halvtimme, 45 minuter och så pratar vi om de senaste 

sex veckorna, vad har hänt, vad vi har gjort och vad händer de kommande sex veckorna. Ibland kan det 
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vara att man bara säger hej för att vi inte har så mycket att prata om, men om ni har några frågor så 

svarar vi på dem. Det behöver inte vara värsta grejen utan man tar det från gång till gång. Ibland kan det 

vara nästan som ett föräldramöte att man kanske sitter en timme eller två och beroende på vad det är. 

(Tränare E) 

En metod för att öka föräldrars engagemang  

Det finns olika åtgärder när det kommer till att förbättra föräldraengagemang. Silent Saturday 

är en av åtgärderna. Det går ut på att föräldrar ska vara tysta på lördagar och att det blir en 

konsekvens i form av vite för föräldrar som är högljudda. Det är ett koncept vi frågade våra 

deltagare om, vad de tyckte om det, samt eventuellt om det var något de skulle kunna tänkas 

pröva.  

 

Alla var överens om att silent Saturday är positivt när alla negativa förstärkningar stängs ute. 

tre av sju tränare ansåg att de inte har något behov av detta. En konsekvens av detta är att en 

tränare blir mer tveksam för att han trodde på positiv förstärkning. Flera var tveksamma då de 

tyckte det krävdes mycket arbete runt omkring. två av tränarna var väldigt tydliga med att de 

föredrar en tyst förälder än framför en förälder som tenderar att vara pressande. “Jag föredrar 

en tyst förälder framför någon som skriker aggressivt på domare eller motståndare eller något 

sådant där.” (Tränare E)  

 

Fyra av sju tränare tyckte det var intressant att pröva det här konceptet för att se om det var 

utvecklande för spelarna. Några av tränarna hade idéer om hur man kunde vidareutveckla 

detta koncept. Tränarna tyckte att de kunde arbeta mer i form av positiv förstärkning, ge 

minuspoäng till föräldrar, ge betyg, ha en föräldraläktare som är långt borta, köra bara ena 

halvleken med silent Saturday konceptet och som tränare E menade att man kan ha en 

förälder som fungerar som matchvärd. Så här beskrev hen hur man kunde arbeta med 

föräldraengagemang. 

 

Matchvärd där man har speciella riktlinjer. Den personen ska hålla koll på de andra föräldrarna att man 

ger konkreta tips liksom dessa beteenden är okej på match och så får den föräldern liksom hjälpa till sen 

ska vi tränare eller någon från klubben så klart hjälpa till och stötta den föräldern i det. (Tränare E) 

5.3 Hur vill tränare att föräldrar ska bete sig? 

Tränarna var överens om att föräldrar som är stödjande, är positiva och pålitliga blir lättare att 

kommunicera med och utveckla en relation till. Det leder till en positiv relation med deras 

barn. Tränarna värdesatte föräldrar som har förståelse för och tillit till deras arbete. Sedan är 

det viktigt att de förstår att tränarna är utbildade, har kunskap, kompetens och erfarenhet. De 
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ansåg att en pålitlig förälder är någon som man kan vända sig till ifall man behöver hjälp som 

att ställa upp med att skjutsa till matcherna. Föräldrar ska dock ha en förståelse för att de inte 

är topptränare utan är ledare som gör det bästa utifrån situationen, omständigheterna och 

spelarnas förmågor. De vill också att föräldrarna ska veta att de vill spelarnas bästa hela tiden 

och verkligen bryr sig om spelarna.  

 

Att de är med så man får lära känna dem, man vet vilka de är. De får jättegärna hjälpa till med skjuts, 

material, matcher, cuper och träningsläger. Vi tränare lägger ju ner ganska mycket tid så det underlättar 

känslan av att man blir att lita på om de också hjälper till. Heja på laget på matcher, ropa lagets namn, 

ge applåder. (Tränare E) 

 

Det förekommer föräldrar som lägger sig i det fotbollsmässiga och alla tränare tyckte inte att 

det var utvecklande eller givande varken för dem själva eller för spelarna. Tränarna ansåg att 

en optimal förälder helst inte ska påverka tränaren i det som rör träning och matcher. Tränare 

A beskriver det så här: “ 99 gånger fungerar det jättebra. De ser till att kidsen har med sig 

grejerna, kommer i tid och jag ser till att de har en meningsfull verksamhet. Allting är asbra 

då.” 

 

Tränarna vill ha föräldrar som hjälper till med saker även utanför planen som kan påverka 

spelarnas utveckling som äta rätt, lägga sig i tid och komma utvilad till träningarna.   

 

De ska vara min förlängda arm där hemma. Eftersom jag försöker utbilda dem i vad som kommer 

hjälpa dem i sin kommande fotbollskarriär, vill jag att den utbildningen sker fortsatt hemma. Jag kan 

inte kontrollera hemma om de äter rätt eller inte. Om jag tycker att de ska äta minst tre måltider hemma 

så kan jag inte gå hem till dem och kolla att de gör det. Föräldrarna ska se till att de gör det. (Tränare F) 

6. Diskussion  
Resultatet visar att föräldrar behövs som en resurs och är en förutsättning många gånger för 

att verksamhetens ska fungera, både vad det gäller att de hjälper till med skjuts, fika, material 

och större ansvarstagande i laget i form av administration, ekonomi och planering av 

aktiviteter. Men det förekommer en del mindre önskvärda beteenden som till exempel när de 

agerar efter sina åsikter som att lägga sig i tränarens arbete, speltid och laguttagning som gör 

det påfrestande för både barn och tränare (Patriksson & Wagnsson 2004, s. 28).  

Tränarna tyckte att man skulle skapa en tydlig, öppen och ärlig relation genom att fokusera på 

kommunikationen och vara mer långsiktig och helst inte argumentera om det som rör det 

fotbollsmässiga, som när föräldrar blir hetsiga eller när det uppkommer pressande situationer. 
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Genom att få föräldrarna engagerade underlättar de barnens utveckling i spelet samt bidrar till 

att skapa positiva relationer till tränarna. Detta är ett exempel på hur tydligt den idrottsliga 

triangeln bekräftas i vår studie att om en part i triangeln inte samverkar så påverkas de andra 

hörnen. Det här sambandet återkommer om att hur viktigt det är att skapa och behålla goda 

relationer. En sak som tränarna lyfte var vikten av att få föräldrar att delta på föräldramöten 

och det är något som tidigare forskning också stödjer (Smoll, Cumming & Smith 2011, s. 16). 

Redelius (2002, s. 158) understryker att det är naturligt att en stödjande och pålitlig förälder 

som är medveten om vad som förväntas av den bidrar till att goda relationer skapas. Resultatet 

från Silent Saturday visar att tränarna som helhet tenderar att vilja ha en tyst förälder framför 

en högljudd förälder. Tränarna såg lite olika på saken vad det gäller konsekvenser i form av 

positiv och negativa förstärkning. De ansåg att en nackdel med detta var att det skulle vara för 

resurskrävande. 

 

I början av våra samtal med våra forskningsdeltagare märkte vi att de inledningsvis hade fått 

mest positiva upplevelser av föräldrabeteenden och deras engagemang. De började lyfta 

negativa eller mer pressande upplevelser först när vi kom allt längre in i intervjuerna. Vår 

förhoppning var att de skulle ge en mer nyanserad bild på positiva och negativa upplevelser 

av vårt fokusområde.  

 

Studien visar på ett övergripande plan att föräldrar är stödjande. Sen om det är lite, lagom 

eller mycket stöd så tyckte tränarna olika, men överlag så var de positiva. Föräldrar uppfattas 

oftast som stödjande men det kan förekomma pressande beteende, så det är en blandning av 

både de stilarna men det förekommer mer sällan med pressande föräldrar (Patriksson 2007, s. 

9). Mätningen från vår undersökning visar att våra deltagare hade delade uppfattningar om 

vilken grad av engagemang bland föräldrarna som de föredrog, (Lee & Maclean 2006, s. 168). 

Men de var eniga om att föräldrar inte ska lägga sig i det som rörde fotbollen som till exempel 

laguttagningar, speltid och hur de vill att laget ska spela (Thelin & Hedberg 1998, s. 5). 

Engagemanget från föräldrarna är uppskattat bland tränarna. Det var enstaka tränare som inte 

påverkades i så hög grad av att föräldrar var engagerade eller inte. Men de var eniga om att 

det var positivt med föräldraengagemang. 

 

Både tränarna och föräldrarna vill att det ska gå bra för laget men bägge vill utveckla 

spelarens förmågor på lite olika sätt och det kan även synas i tillvägagångssättet. En orsak kan 

vara att föräldrar som har höga förväntningar på sina barn kan skapa en stress hos både barnen 
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och tränarna (Lee & Maclean 2006, s. 168). Smoll och hans kollegor (2011, s. 16) påpekar att 

den vanligaste synpunkten var när det kom till barnets skicklighet och det bekräftades även av 

denna undersökning då föräldrar och tränare har olika syn på vad som gör en bra 

fotbollsspelare. Tränarna upplever att föräldrar beter sig på det sättet dels på grund av mer 

egoistiska skäl då föräldrarna har för höga ambitioner själva och vill att barnet ska komma 

långt med fotbollen. De vill förhindra att deras barn inte gör liknande idrottsmisslyckande 

som de själva vilket bekräftas av Redelius (2002, s. 167). Det kan leda till att föräldrar och 

tränare inte kommer överens om klubbens målsättningar och i slutändan kan det leda till att 

deras barn får byta klubb (Patriksson 2007, s. 9). Smoll, Cumming och Smith (2011, s. 14) 

menar att om det blir en konflikt mellan två av parterna i idrottstriangeln så berörs den tredje 

parten.  

 

Som mest upplevde tränarna att det förekom några enstaka som betedde sig olämpligt men att 

det var väldigt ovanligt och att det oftast förekom vid hetsiga situationer. Tränarna var eniga 

om att de flesta föräldrar i deras lag kommer med positiv feedback under matcher och att de 

hela tiden vill lagets bästa. Det uppskattar tränarna, men att det ibland kan bli för mycket, 

även om det var positiv feedback så kunde det uppfattas som tjatig av tränarna. Men det 

förekommer även föräldrar som ger instruktioner till spelarna med god vilja men att det då 

kan bli fel eftersom spelarna redan har fått instruktioner om hur de ska spela av tränaren, en 

uppgift som tränarna har. Tränarna tror att det kan bero på föräldrarnas okunnighet. Även 

Redelius (2002, s. 158) forskning visar detta beteende. 

 

Tränarna var överens om att föräldrarna gärna vill hjälpa till, men att de gärna vill hjälpa till 

utifrån sina egna premisser. Man skulle kunna tolka det som att föräldrarna vill att tränarna 

ska vara någon slags projektledare åt dem och att det är svårare att fördela de uppgifter som 

blir över till de föräldrar som inte är lika engagerade. Till exempel de föräldrar som endast 

kan hjälpa till varannan onsdag. Tränaren behöver då lägga ner tid och hitta lösningar för att 

kunna fördela uppgifterna. Smoll, Cumming och Smith (2011, s. 21) påpekar att man ska få 

föräldrar med låg grad eller ingen engagemang bli involverade i det lilla som de kan och att 

detta leder till att öppen relation samt till bättre stämning.  

 

Alla tränare påpekar att man behöver visa respekt, ha god kommunikation, tydlighet, och en 

längre framhållning. Det är några gemensamma framgångsfaktorer. Tidigare forskning samt 

resultatet från denna studie visar att föräldrarna är viktiga och nödvändiga framförallt i de 
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yngre åldrarna då tränare behöver stödet för att nå uppsatta mål (Patriksson & Wagnsson, 

2004, s. 4).  

 

Föräldramöten är en viktig faktor i arbetet med att kunna skapa framgångsrika relationer med 

föräldragruppen och föräldrarna. Frånvaro eller låg grad av engagemang bland föräldrarna på 

dessa möten leder till svårigheter och konflikter då informationen inte når ut till alla föräldrar. 

Det leder till fler synpunkter. Det behöver inte vara direkt med tränaren utan även hur klubben 

bedriver sin verksamhet. Föräldramöten är en givande del i tränarnas arbete i att planera, 

genomföra och utvärdera tränings och tävlingsverksamheten. Tränarna påpekar vikten av att 

låta föräldrarna komma med synpunkter på dessa möten, men att man visar tydligt att det är 

tränaren som bestämmer i slutändan och det menar även Smoll, Cumming & Smith (2011, s. 

16). 

Silent Saturday 

Banning, Wells, Baker och Hegreness (2009, s. 15) menar den här metoden har diskuterats 

mycket kring om det är en så passande metod att använda för att öka föräldraengagemang. 

Dem flesta tränarna av tränarna såg inte något behov av att pröva detta koncept, medan några 

tränare kunde tänka sig pröva detta med vissa anpassningar. En tränare trodde enbart på 

positiv förstärkning då detta koncept går ut på att ge vite till en förälder som är högljudd eller 

uppför sig olämpligt. 

 

Majoriteten kunde tänka sig pröva detta men var skeptiska till hur denna dag skulle 

organiseras. En likhet med detta koncept var att några klubbar bedrev sina 

träningsverksamheter likt silent Saturday, då de hade som regel att föräldrar helst eller inte 

alls ska vara med på träningar då barnen kunde uppfatta detta som pressande.  

 

Tränarna var eniga om att en optimal förälder är en förälder som är stödjande, positiv, pålitlig 

och hela tiden vill sitt barns bästa när det går bra men även när det går mindre bra. Redelius 

(2002, s. 167) bekräftar att ledare värdesätter föräldrar som är en hjälpande hand när det 

behövs och det bekräftar även tränarna. 

 

6.1 Slutsatser  

Utifrån uppsatsens insamlade material kan många slutsatser dras gällande tränarnas 

arbetssituation. Dels är föräldrarna en förutsättning för att verksamheten ska gå runt. De 

underlättar och avlastar tränarens arbete på så sätt att de hjälper till med skjuts, cuper, 
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försäljning av fika och även med det administrativa. Samt stöttar dem på matcher och 

träningar genom sin närvaro och sitt hejande. Men det förekommer även mindre positiva 

inslag där det mest uppenbara var föräldrar som gav instruktioner från sidlinjen och att dessa 

hade tendens att ibland ge feedback med en negativ betoning eller att det uppfattades som 

tjatigt av tränarna. Det framkommer att tränarna upplever att det finns föräldrar som har för 

höga krav på sina barn men också att de vill förhindra att barnen inte göra liknande 

idrottsmisslyckande som de själva gjort. Det kan även vara att de har mer själviska skäl, som 

att de anser att deras barn är på en högre kunskapsnivå och skickligare än vad de är. Den mest 

argumenterande diskussionen var om speltid. 

Kommunikation är mest betydelsefullt för att motverka missförstånd och konflikter och på så 

sätt kunna skapa mer långsiktiga och hållbara relationer. Det är även viktigt att man har en 

tydlighet och en längre framförhållning. Men viktigaste slutsatsen var upprätthålla en god 

kommunikation. Kärnan till framgångsrika relationer är kommunikation inte bara i idrottande 

utan i alla sociala sammanhang. Att inte hamna i en argumentation med en förälder som 

skriker eller ger instruktioner är en annan slutsats. Har tränaren något att säga föräldern ska 

man göra det efter matchen. En annan strategi man kan använda sig av är att utöka antalet 

föräldramöten och spelarmöten. Det händer en del saker under en säsong och ju oftare tränare 

och föräldrar har dessa möten och ju mer tränarna trycker på vilka riktlinjer de har kan den 

här formen av negativa inslag minska och relationen med föräldrarna kommer att kunna bli 

ännu bättre.  

 

När vi undersökte hur effektiv metoden Silent Saturday var för att öka föräldrars engagemang 

kan vi dra slutsatsen att det nästan hos alla tränarna finns ett begränsat behov av att testa 

metoden. Dock är många tränare villiga att använda den om de kan modifiera och anpassa 

metoden efter behov. Utifrån intervjuerna är alla tränare eniga om att föräldrarna ska vara 

stödjande i både medgång och motgång, positiva och pålitliga och hela tiden vilja barnets 

bästa.  

6.2 Vidare forskning 

Relationen mellan tränare och föräldrar är den del i idrottstriangeln det finns minst forskning 

om. För fortsatt forskning kan man vidga synen ännu mer och forska ännu mer på relationen 

mellan föräldrar och tränare och på så sätt kunna tillföra mer kunskap och förståelse 

inom detta område. Man kan även forska mer om att utveckla strategier både för hur man kan 

få de mindre engagerade föräldrarna att bli mer engagerade och även för hur man kan få 
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föräldrar att inte engagera sig i fel saker. Dessutom skulle mer forskning om hur man 

förhindrar föräldrapress vara bra dels för tränare själva men även för föräldrar. Det är viktigt 

att bevara glädjen med idrotten och skapa en utvecklande miljö som barnen finner mening 

med och låta barnen spela fotboll på sina villkor och inte utifrån vad föräldrar tycker. Med 

mer tid och fler deltagare skulle man kunna försöka få en större geografisk i spridning och då 

skulle helhetsbilden bli annorlunda. Man skulle även kunna göra liknande studier med 

tränarna och föräldrarna i andra lagidrotter för att kunna utöka forskningen på detta område.  

6.3 Styrkor och svagheter med uppsatsen 

Styrkor med uppsatsen är att vi lyckats hitta ett spännande obeforskat område. En annan 

styrka är att vi har intervjuat tränare som är mer inriktade på tävlingsidrott men även tränare 

från breddidrotten. En annan styrka är att alla intervjuer utom en skedde i bokade grupprum. 

Trots att författarna hade lite erfarenhet att intervjua så fick vi djupa och beskrivande svar på 

våra frågeställningar. 

 

En svaghet med uppsatsen var att en av intervjuerna genomfördes på ett Café med en del 

distraktioner. Intervjupersonen kan ha blivit störd av omgivningen. I samband med de andra 

intervjuerna kände vi att det gick lättare att kommunicera med våra forskningsdeltagare då 

informationen stannade mellan oss och intervjupersonen. En annan svaghet med uppsatsen är 

att resultaten i studien inte kan ge en generell bild då deltagarantalet var för få.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur föräldrars beteende upplevs av tränare inom 

barn och ungdomsfotboll, och på vilka sätt tränare upplever att det påverkar dem och hur 

tränare tycker att idrottsrörelsen ska jobba med att skapa bättre föräldrabeteenden. 

https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
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• Hur påverkar föräldrarna tränarnas arbetssituation? 

• Vilka strategier använder sig tränarna av för att bygga relationer med föräldrarna? 

• Hur vill tränare att föräldrar ska bete sig? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 

Ämnesord och synonymer svenska Ämnesord och synonymer engelska 

Fotbollsföräldrar kan mest 

Olika typer av tränare 

Silent Saturday 

Soccer coach youth 

Coach-parent relationship 

Relationship parents and coaches 

Parents influence on soccer coach 

 

Var och hur har du sökt?  

  

Discovery 

 

 

 

 

 

SportDiscus 

 

 

 

 

 

 

 

Google Scholar 

Silent Saturday 

Soccer coach youth 

Coach-parent relationship 

Relationship parents and coaches 

Parents influence on soccer coach 

 

Coach stress 

Coach stressors 

Soccer coach youth 

Parents athlete relation 

Parent youth relation sports 

Parents influence AND soccer 

Coach and parents AND relationships 

 

Fotbollsföräldrar kan mest 

Olika typer av tränare 

 

 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 
                                                                                                   

Informera om: 

·         Syfte med studien 

·         Anonymitet, (inget skall kopplas till intervjupersonen - arbetsplats, orter osv.). 

·         Sammanstallning av intervjun till intervjupersonen? 
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·         Är det ok att spela in intervjun? 

·         Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne så önskar. 

  

Inledning 

Ålder? 

Hur länge har du varit tränare? 

Vilket lag är du tränare för? Och i vilken ålderskull? 

Hur kommer det sig att du ville vara tränare? 

Har du någon eftergymnasial utbildning. 

Jobbar/pluggar du något utöver din roll som tränare? Hur mycket jobbar du? Familj?  

Får du någon form av ekonomisk ersättning. Jobbar ideellt, anställd?  

Har du gått någon tränarutbildning? 

Vad brukar du hitta på en ledig dag? 

 

Huvudfrågor 

Hur upplever du föräldrars närvaro på träningar och matcher?  

·         Vad beror det på? Kan du utveckla det mer? 

• Hur uttrycks föräldrars engagemang under träningar och matcher? Det 

vanligaste förekommande föräldraengagemang? Mindre förekommande? 

·        Hur agerar du under en match när en förälder är för högljudd och för med sig ett 

negativt beteende? 

Har du fått hjälp av tränarutbildningen i hantering av föräldrar i pressade matchsituationer? 

 

Relationen tränare-föräldrar 

Hur påverkar föräldrarna din arbetssituation? 

Hur tycker du din/er relation är med föräldrar? 

·         Vad funkar bra? 

·         Vad funkar mindre bra? Vad beror det på? 

Har ni någon informationsträff med spelare och föräldrar inför varje säsong? 

·         Om inte, varför har ni inte det? 

 Har du några knep för att få relationen med föräldrar att bli så bra som möjligt? 

·         På vilket sätt förmedlar du klubbens målsättningar så att föräldrarna förstår och kan 

ta tillvara det på ett bra sätt?  
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Händer det att du och föräldrarna har olika syn på hur mycket speltid spelarna får? På vilket 

sätt uttrycker sig föräldrar som inte håller med? 

Hur samarbetar ni tränare sinsemellan gällande relationen med föräldrar? 

  

Engagemang 

Har du stöd i form av att föräldrar tar en mer informell ledarroll som t ex hjälper i mycket 

högre grad? På vilket sätt syns det generellt och inte bara på träningar och matcher? 

Hur vill du att den optimala föräldern ska vara? 

Vilka beteenden och engagemang bör man förvänta sig av föräldrarna? 

Brukar föräldrar hjälpa till när det behövs (t.ex. sälja lotter och fika)? 

Vad kännetecknar en oförstående förälder? 

Vilka beteenden är problematiska? (ointresse, överkritiska, föräldrar vid sidlinjen, 

överengagerade) 

-Hur skulle ni kunna göra åt det? 

Bättre med föräldrar som inte bryr sig? 

Är det skillnad om en förälder beter sig dåligt än om det är flera som gör det? 

  

Åtgärder 

Har du hört talas om “silent Saturday”? 

·         Vad tycker du om det? 

·         Något ni skulle kunna tänkas pröva? 

·         På vilket sätt skulle du/ni kunna utveckla det?   

           Avslutning 

• Något du vill tillägga? 

• Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

Bilaga 3 

 

 Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie, med titeln; Hur 

föräldrars beteenden upplevs av tränare inom barn- och ungdomsfotboll 
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Vi heter Jesper Degerlund och Zinar Shamlou och studerar på gymnastik och idrottshögskolan 

i Stockholm. I utbildningen ingår det att genomföra en C-uppsats. Vi kommer intervjua barn 

och ungdomstränare som har minst två års tränarerfarenhet av lag i åldersspannet tio till 

sexton år.  

 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur föräldrars beteende upplevs av tränare inom 

barn och ungdomsfotboll, om tränare upplever att det påverkar dem och hur tränare tycker att 

idrottsrörelsen ska jobba med att skapa bättre föräldrabeteenden. 

 

Intervjun kommer att genomföras på ett bekvämt närområde där vi kommer till dig eller på 

överenskommen plats. Intervjun beräknas ta omkring 20-30 minuter. Hela intervjun kommer 

att spelas in på̊ band. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att 

intervjuerna kommer att avidentifieras och behandlas i enlighet med bestämmelser i 

sekretesslagen. Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Dina fortsatta 

ledaruppdrag kommer inte påverkas av om du medverkar i studien eller inte. Studien 

genomförs som en del av vår utbildning för specialidrottsprogrammet vid Gymnastik och 

idrottshögskolan. 

      

Om du accepterar att medverka i studien kommer du att kontaktas per telefon för att 

bestämma en tid för sammanträffanden och genomförande av intervjun. 

     

Vänliga hälsningar Jesper och Zinar  

 

 

 

 

 

Bilaga 4 Samtyckesblankett    

  
      

Samtycke till att delta i studien: 

      

Hur föräldrars beteenden upplevs av tränare inom barn- och ungdomsfotboll 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

      

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl. 
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Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Gymnastik- 

och idrottshögskolan, GIH behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande 

dataskyddslagstiftning och lämnad information. 

      

.......................................  

Underskrift 

      

.......................................              ……………………….. 

Namnförtydligande                      Ort och datum 

 
      

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


