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Sammanfattning  

Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med den här studien var att undersöka i vilken utsträckning mobbning förekommer 

inom barnidrotten samt huruvida idrottsföreningar arbetar mot mobbning. De frågeställningar 

som använts för att besvara detta är: I hur stor utsträckning rapporteras mobbning och 

kränkande behandling i de undersökta lagen? Hur skiljer sig frekvensen av mobbning mellan 

pojkar och flickor, och mellan olika idrotter? Har tränarna under sin tid i föreningarna behövt 

ingripa mot mobbning? Hur gick de tillväga? Har föreningarna en handlingsplan eller policy 

mot mobbning? Blir tränare och ledare i föreningarna informerade om hur de ska agera vid en 

eventuell mobbningssituation? 

Metod 

Studien genomfördes som en enkätundersökning där tio lag, totalt 114 barn, från fem olika 

lagidrotter deltog, samt en tränare eller ledare för varje lag. Utöver detta, för att få ett större 

underlag, har även 26 tränare och ledare från andra lag runt om i Stockholmsområdet besvarat 

enkäten. Resultaten har analyserats i statistikverktyget SPSS.  

Resultat 

Resultaten från undersökningen visar att inga barn upplever sig själva som mobbade i 

dagsläget, men vid en särskild uträkning visade det sig att 34 % av barnen kan sägas någon 

gång ha upplevt mobbning och kränkande behandling inom idrotten. Flera av barnen uppger 

också att de sett andra i laget som blivit utsatta för kränkande behandling på olika sätt, sju 

barn beskriver i fritext att de sett eller upplevt mobbning i samband med sin idrott. En 

signifikant skillnad i svaren mellan könen kan urskiljas. Pojkar upplever sig som mer utsatta 

för mobbning och kränkande behandling än vad flickor gör. Mellan olika idrotter hittas inte 

någon signifikant skillnad i svaren. Cirka 20 % av tränarna har någon gång behövt ingripa 

mot mobbning. En fjärdedel av föreningarna uppges sakna en handlingsplan mot mobbning, 

antalet kan vara högre då 27 % av de tillfrågade inte vet om en handlingsplan finns eller inte. 

Slutsats 

Mobbning är inte särskilt vanligt inom idrotten, men undersökningen visar att det i viss grad 

förekommer mobbning och kränkande behandling. Föreningar rapporteras arbeta i låg 

utsträckning med frågor kring mobbning och endast 46 % kan sägas ha handlingsplaner. 
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 

”Erik är inte så särskilt bra på fotboll och han är lite tung och kan inte springa som de andra 

och därför blev han retad. Killarna sa att Erik inte har någon känsla för fotboll och att han inte 

kan springa och att han är dålig. Men Erik är en bra person som bor ganska nära mig och han 

har faktiskt gjort ett mål på en match.” 1  

 

När ordet idrott uttalas är inte det första vi tänker på trakasserier, mobbning och kränkande 

behandling. Åtminstone gör inte jag det. Tvärtom är idrotten en arena som av mig förväntas 

vara fri från dessa företeelser. Idrotten ska vara rolig, glädjefylld och social. Det är tråkigt att 

utifrån citatet ovan behöva konstatera att inte alla upplever den så.  

 

Förutom att vara en arena där barn kan ha roligt tillsammans med andra barn och få möjlighet 

till att utveckla sina sociala förmågor, är idrotten även en arena där tävlingsmomentet ofta står 

i centrum och där selektion och konkurrens förekommer i högre skala än, vad jag tror, på 

något annat område där barn spelar huvudrollen. Dessa faktorer skulle hypotetiskt sett kunna 

leda till en hård miljö där de som är bra på sin idrott accepteras i högre grad än de som inte är 

lika bra. Citatet i första stycket beskriver en situation där en pojke blir retad för att han är 

dålig och inte springer som alla andra. Enligt mina egna upplevelser blir inte heller kroppen 

någon annanstans betraktad och satt i centrum på samma sätt som inom idrotten. 

Riskfaktorerna för mobbning och kränkande behandling är alltså många, men hur stort 

problemet är inom barnidrotten har jag som författare inte kunnat hitta några siffror på då 

antalet studier på området är begränsat. 

 

Till skillnad från skolan är idrotten frivillig. Om ett barn behandlas illa i skolan, kan denne 

inte välja att sluta gå till skolan. De barn som av olika anledningar behandlas illa inom 

idrotten, kan välja att sluta med idrott. Samtidigt skriver Riksidrottsförbundet i sina stadgar att 

alla som vill ska ha rätt att vara med i idrotten utifrån sina egna förutsättningar.2 Under 

Riksidrottsförbundets riktlinjer för barnidrott, står det även att idrottsföreningar ska erbjuda 

 
1 Friends idrott, Unga om idrott. 
2 Riksidrottsförbundet, RF:s stadgar; i lydelse efter RF stämman 2009. 
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barn en kamratlig och social miljö där de ska lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare 

samt lära sig vikten av rent spel.3 

 

Efter att läst in mig på området blev jag alltmer fundersam över hur stort problemet med 

mobbning och kränkande behandling inom barnidrotten verkligen är? Det förefaller sig också 

viktigt att utreda i hur stor utsträckning idrottsföreningar arbetar med det här och finns det 

några riktlinjer från högre instanser för hur detta arbete ska se ut? Problematiken kring 

mobbning och idrott är viktigt för mitt framtida arbete inom folkhälsa eftersom det är av 

högsta angelägenhet att barn är aktiva och rör på sig. Det är därför viktigt att se till att de trivs 

och utvecklas inom idrotten och att de inte blir utsatta för kränkande behandling som får dem 

att vilja sluta med sin aktivitet. Den här studien kommer därför att behandla mobbning i 

barnidrotten, idrottsföreningars arbete mot mobbning samt barns erfarenheter av mobbning 

inom sin idrott. 

 

1.2 Begreppsförklaringar 
 

I studien förekommer några centrala begrepp. Mobbning är ett ord som kan definieras på olika 

sätt. Enligt Nationalencyklopedin definieras mobbning som ”att en eller flera individer 

upprepade gånger och under en viss tid tillfogar en annan individ skada eller obehag”.4 

Organisationen Friends definierar mobbning som ”ett upprepande aggressivt beteende med 

ojämn maktbalans mot ett offer som har svårt att försvara sig. Mobbning är inte 

engångsföreteelser eller konflikter, utan en systematisk kränkning av en person”.5 Den 

begreppsförklaringen som väljs ut kommer att användas i enkäterna som undersökningen 

bygger på, detta för att i största mån undvika olika tolkningar av begreppet. Därför kommer 

jag i den här studien använda Nationalencyklopedins definition av ordet mobbning för att den 

av mig anses vara kort och koncis. Detta är en fördel då definitionen ska vara enkel för barn 

att förstå. 

 

 
3 Riksidrottsförbundet, RF tycker om barnidrott. 
4 Nationalencyklopedin, Sökning: Mobbning. 
5 Friends, Mobbning. 
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I studien förekommer även begreppet kränkning. Att kränka är att behandla en person illa så 

att den känner sig ledsen, sårad och mindre värd. Kränkande behandling kan ske under ett 

tillfälle, eller liksom mobbning under längre tid. 6 

 

Studien vill undersöka mobbning inom barnidrotten, därför behöver även begreppet barnidrott 

definieras. Barnidrott är enligt Riksidrottsförbundets definition idrott för barn mellan 7-12 år.7  

1.3 Bakgrund 
 
 
Skolan har tydliga regelverk kring mobbning som innebär att det i läroplanen står skrivet att 

lärare aktivt ska arbeta för att upptäcka, förebygga och åtgärda trakasserier och kränkande 

behandling.8 Inom idrotten har det fram till år 2009 inte existerat något liknande. I den, för år 

2009, reviderade upplagan av Idrotten vill som är utfärdat av Riksidrottsförbundet, står det 

numera skrivet att idrotten följer FN: s deklaration om barnens rättigheter.9 Detta är något 

som av regeringen är bestämt sedan september 2008. Regeringen antog då en proposition, 

Statens stöd till idrotten, där de slog fast att ”All verksamhet inom barn- och ungdomsidrotten 

bör vara förenlig med FN: s konvention om barnets rättigheter”. 10 

 

Regeringen skriver att all föreningsidrott ska ha ett barnrättsperspektiv som grund, och ordet 

barnrättperspektiv ska tolkas med utgångspunkt i barnkonventionen.11 De ansvariga inom 

idrotten på olika nivåer måste ha insikt i barnkonventionen så att de kan omsätta 

barnrättsperspektivet i den egna verksamheten.12 

 

Barnrättsperspektivet ska alltså enligt Regeringen tolkas med utgångspunkt ur FN: s 

barnkonvention. I FN: s barnkonvention står det att inget barn får diskrimineras på grund av 

kön, social härkomst, ursprung, religion, språk, hudfärg, handikapp etc. Barn ska ha rätten att 

fritt uttrycka åsikter i frågor som rör barnet. Barn ska utvecklas i sin egen takt och de har rätt 

till fritid och lek som är anpassad efter barnets ålder och som ska vara tillgänglig för alla barn 

utan diskriminering.13 

 
6 Friends, Ordlista. 
7 Riksidrottsförbundet, Barn och ungdom, 2007-09-24. 
8 Skolverket, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 94, s.9. 
9 Riksidrottsförbundet, Idrotten vill, 2009;08, s.22. 
10 Regeringens proposition 2008/09:126, Statens stöd till idrotten, Stockholm: Regeringen, s.23. 
11 Ibid. s.23. 
12 Ibid. s.25. 
13 Barnombudsmannen, FN, Barnkonventionen  
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Organisationen Friends har en egen sektion som heter Friends Idrott. På deras hemsida skriver 

de följande. ”Ett problem inom idrotten är att det inte alltför sällan finns en hög acceptansnivå 

för vad som får göras utan att det betraktas som kränkning. Man måste tåla lite och 

grupptrycket att tolerera olika beteenden kan i sig vara ett sätt att skapa sammanhållning.”.14  

Friends menar att det inom idrotten finns beteenden och handlingar som kan utföras som 

något positivt, men som egentligen kan handla om att ”stå ut med att bli kränkt”.15 Jag tolkar 

det som att Friends menar att det inom idrotten finns en viss jargong som inte skulle tolereras 

i det vardagliga livet.  
Friends påtalar ett problem gällande mobbning inom idrotten. De skriver att den som utsätts 

för mobbning ofta skäms och kanske inte berättar detta för någon. Det är enklare att sluta med 

idrotten och säga att man tröttnat. Det faktum att idrotten är frivillig gör att man har full 

möjlighet att inte komma till träningen och sluta spela ifall man blir illa behandlad. Mobbning 

i ett idrottslag kan därför vara svårare att upptäcka än mobbning i skolan.16 
 

Mobbning inom barnidrotten anses ha ett undersökningsvärde då idrottsföreningar enligt 

regeringens bestämmelser ska ha ett tydligt arbete i enlighet med barnkonventionen och 

barnrättsperspektivet. Barnkonventionen behandlar diskrimineringsfrågor, vari mobbning kan 

inkluderas. Det förefaller sig därför med tanke på barnens rättigheter vara viktigt, att 

undersöka mobbning inom idrotten och om handlingsplaner för att förebygga och åtgärda 

mobbning förekommer ute i föreningarna. 

 

1.4 Forskningsläge 
 

De forskningsområden som behandlas i denna genomgång av tidigare forskning är först och 

främst upplevelserna av mobbning bland barn och ungdomar, inom idrotten men även i 

skolan. Även studier som undersökt attityder hos barn och unga och den särskilda jargong 

som flera forskare påstår råda inom idrotten presenteras här. 

 

 
14 Friends Idrott, Agera mot kränkningar. 
15 Ibid. 
16 Friends Idrott, Kränkningar inom idrotten.  
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I Statistiska centralbyråns rapport, Barns villkor från 2005, 17 delas mobbning upp i tre olika 

delar; Anklagelser på felaktiga grunder, Sociala trakasserier, Fysiskt/Psykiskt våld. 

Undersökningen är gjord i skolan på barn och ungdomar i skolår 4-6, 7-9 och gymnasiet men 

här presenteras bara uppgifter från eleverna i skolår 4-6. Det är denna ålder den här studien 

riktas mot. Observera att följande resultat kommer från en undersökning gjord i skolan och 

inte inom idrotten. 

 

Beträffande känslor av att vara oskyldigt anklagad, uppgav 10 % av pojkarna i årskurs 4-6 att 

de minst en gång i veckan upplever dessa känslor. Motsvarande siffra för flickorna är 8 %. 

Att minst en gång i veckan bli retad av andra elever är något som 7 % av pojkarna upplever, 

och 8 % av flickorna. Att känna sig utesluten och uppleva att ingen vill umgås med en är det 

strax över 2 % för flickor som känner och ungefär 3.5 % för pojkarna. Upp emot 4 % av 

pojkarna uppger att de nästan varje dag eller minst en gång i veckan blir slagen i skolan, strax 

över 2 % av flickorna uppger samma sak.18 

 

I min studie angående mobbning inom idrotten används liknande klassificeringar som 

Statistiska centralbyrån har gjort av begreppet mobbning i ovanstående studie. En intressant 

jämförelse blir sedan att ställa de resultat som framkommit i min studie mot de resultat som 

Statistiska centralbyrån presenterar i sin rapport och se om det finns några likheter eller 

skillnader. 

 

Jag har kunnat hitta två studier angående mobbning och idrott. Den första är publicerad av 

Ungdomsstyrelsen år 2005 i en bok, Unga och föreningsidrotten. Studien är utförd i 

samarbete med Statistiska centralbyrån och genomfördes med postenkäter under perioden 

maj-juni 2005.  Populationen utgjordes av Sveriges befolkning i åldrarna 13-20 år. Ett 

slumpmässigt urval gjordes på drygt 3000 individer, dock med ett bortfall på 47 %. 

Ungdomsstyrelsen menar att materialet bör uppfattas som prövande och undersökande på ett 

mer antagande än fastställande vis, då en hel del av de analyser som gjorts vilar på en ganska 

svag empirisk grund.19 I undersökningen presenteras ett resultat som visar att 25 % av 

ungdomarna (13-20 år) upplever att de i skolan anklagats på felaktiga grunder, rapporten 

säger ingenting om frekvensen av detta.  I jämförelse med detta presenteras siffror som visar 

 
17 Berndt Öhman, Statistiska centralbyrån, Barns villkor, 2005; 09. s.82ff. 
18 Ibid. s 84ff. 
19 Ungdomsstyrelsen, Unga och föreningsidrotten; En studie om föreningsidrottens plats, betydelser och 
konsekvenser i ungas liv, (Stockholm, 2005), s. 106. 
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att 3 % av ungdomarna i idrottsföreningar har känt sig anklagade på felaktiga grunder. 20  Den 

här studien är bara gjord på ungdomar mellan 13-20 år så motsvarande siffror för yngre barn 

finns inte att tillgå. 

 

Samma studie visar också att 19 % av föreningsidrottande ungdomar anser att de utsatts för 

sociala trakasserier i skolan, vilket innebär att andra visat att de inte gillar barnet i fråga, 

genom att retas, viska eller skämta om denne. Motsvarande siffra för föreningsidrotten är 1 

%.21 När det gäller fysiskt eller psykiskt våld, att någon slår dig eller gör dig illa på något vis, 

anger 4 % att detta hänt i skolan och 1 % att det hänt inom idrotten. 5 % anger också att det 

hänt i andra sammanhang utanför både skolan och idrotten. 22 

 

Sammanfattningsvis menar ungdomsstyrelsen att mobbning, enligt föreningsidrottande 

ungdomar, är ett ovanligt problem och mindre förekommande än i skolan.  Som avslutning 

ifrågasätter författarna hur det kan komma sig att hårda tag i omklädningsrummet är 

förhållandevis vanligt inom lagidrott för pojkar, men att nästan ingen av dem som upplever 

handduksslag mm. uppfattar detta som mobbning.23 

 

Den andra studien om mobbning och idrott är en internationell studie. Studien är baserad på 

uppgifter ifrån en stor longitudinell studie som utfördes i USA år 2002 vid namn Education 

Longitudinal Study of 2002 (ELS: 2002). Den förde statistik över ett nationellt urval av elever. 

De data som samlades in i ELS: 2002 inkluderade information om studenternas bakgrund och 

även frågor angående mobbning och utsatthet.24 Det är den informationen som använts i den 

studie som jag nu kommer att referera till. Författaren till denna studie kom fram till att 

mobbning är mindre vanligt bland elever som deltar i idrottsaktiviteter arrangerade av skolan 

än bland elever som deltar i idrottsaktiviteter arrangerade utanför skolan. Författaren skriver 

att detta skulle kunna bero på två orsaker. För det första har tidigare studier visat att 

idrottsaktiva elever inom skolan har högre social status än andra elever samt att de är starka 

och därför uppfattas de inte som måltavlor för mobbning. En andra orsak skulle vara att elever 

som idrottar inom skolan har bättre säkerhetsfaktorer omkring sig än elever som idrottar 

utanför skolan.  Författarna skriver att eleverna i skolorna är bevakade av säkerhetspersonal 

 
20 Ibid. s.24f. 
21 Ibid. s.24f. 
22 Ibid. s.24f. 
23 Ibid. s.24f. 
24 Anthony, Peguero, Bullying Victimization and Extracurricular Activity, Journal of school violence 7:3 71-85, 
2008;06, s.74f. 
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under träningar och andra sportevenemang och att de även är omgärdade av metalldetektorer 

etc.25  

 

De resultat som Ungdomsstyrelsen och den amerikanska studien uppvisar är i hög grad 

värdefulla för min studie då de båda kan utgöra en möjlighet till jämförelse mellan resultaten 

som framkom i dessa studier och de resultat som presenteras i min aktuella studie. 

 

Riksidrottsförbundet har med Statistiska centralbyråns hjälp gjort en undersökning om 

ungdomars tävlings- och motionsvanor, där de bland annat frågade dem som slutat spela i en 

idrottsförening vad anledningen var till detta. Den största anledningen, 53 %, var att de 

tappade intresset. Det som är mest intressant för den här studien är att 7 % slutade för att 

tränaren ställde för höga krav, 6 % slutade för att de kände sig utanför och 5 % slutade för att 

de inte platsade. Uttryckt i individer är det 25 000 ungdomar som känt sig utanför och därför 

pressats ut ur idrottsföreningarna. Detta är en siffra som Riksidrottsförbundet menar kan vara 

värd att fundera över.26 

 

Ovanstående studie är gjord på äldre ungdomar och inte på barn, ett resultat från en 

undersökning på barn behöver nödvändigtvis inte visa samma resultat. Ändå är det en form av 

bekräftelse på att det finns personer inom föreningsidrotten som slutar med sin idrott på grund 

av att de inte trivs, då det förekommer höga krav och förväntningar eller dåliga relationer till 

medspelare. Det kommer i min studie inte vara möjligt att på ett trovärdigt sätt undersöka 

anledningarna bakom att barn har lämnat idrotten eftersom de tillfrågade är de barn som 

fortfarande är kvar. De medverkande barnen kommer dock få besvara frågan hur många det är 

som slutat spela den senaste säsongen och vad de tror att anledningen till deras avslut är. 

 

Inger Eliasson har gjort en studie som undersöker interaktionen mellan barn, ledare och 

barnens föräldrar. Hennes undersökning visade bland annat att den viktigaste anledningen till 

att barnen spelar fotboll är att de får träffa nya kompisar, umgås och ha roligt. Många barn 

upplever sig ha fått kompisar tack vare fotbollslaget. Under fältarbetet lade författaren dock 

märke till vissa barn som var mer ensamma än andra. De barn som var ensamma svarade inte 

heller att kompisar var den viktigaste anledningen till att de spelar fotboll, istället tycker de att 

 
25 s.79f 
26 Riksidrottsförbundet, Ungdomars tävlings- och motionsvanor, 2005. 
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det roligaste är att göra mål.27 Eliasson beskriver dessutom förväntningarna mellan barnen. 

Pojkarna betonar att det är viktigt att en spelare som kommer som ny till laget är duktig på 

fotboll. En pojke säger att om någon springer fel hela tiden och är dålig så blir man aldrig bra 

kompisar. Författarens tolkning är att om man inte är så duktig på fotboll så får man svårare 

att bli kompis med dem i laget. Bland flickorna syns en skillnad. Flickorna tycker att det 

viktigaste är att lagkamraten är snäll, inte att den är bra på fotboll. Det kan dock vara roligare 

om de spelat förut tycker många.28 Författaren skriver också att barnen ofta medvetet, men 

ibland också omedvetet, genomför sanktioner mot varandra. Om någon inte uppför sig på ”rätt 

sätt” eller handlar felaktigt, så gör barnen klart för den personen att den inte är välkommen 

som kompis. ”Det handlar huvudsakligen om en makt som utgår från ett aktivt bestämmande 

över vem barnen blir kompisar med” 29 

 

Eliassons studie är intressant eftersom hon både utfört observationer under lång tid och 

dessutom haft löpande samtal med barn, föräldrar och ledare. Eliassons observationer är 

intressanta för min studie eftersom de påvisar att det inom barnidrotten existerar medvetna val 

gällande vem man ska umgås med och vem som har det ”rätta” beteendet. Avviker man från 

den rådande normen så ökar risken för det barnet att bli utstött. Studien visar också att idrotten 

framförallt är en arena för sociala kontakter och samspel med andra människor, det är vad 

barnen värdesätter högst. Detta påvisade resultat skulle kunna bidra till att idrotten, mer eller 

mindre än skolan, är en arena för mobbning och kränkande behandling. Eliassons studie säger 

ingenting om detta. Kanske kan några slutsatser dras efter denna studie. 

 

Jenny Svender har gjort en studie om inkilning inom idrotten. Hon skriver i sin studie att det 

inom idrotten finns särskilda språkliga uttryck, ritualer och vissa förhållningssätt till kroppen 

som är karaktäristiska för idrotten.30 Det Svender skriver i sin forskningsrapport, skulle kunna 

vara en orsak till att mobbning är ett svårstuderat ämne. I och med idrottens karaktäristiska 

språk och förhållningssätt, behöver hypotetiskt sett, inte en händelse som uppfattas som 

mobbning i det vardagliga livet, uppfattas likadant om samma händelse skulle ske i ett 

idrottssammanhang. Detta är något som är värt att reflektera över under studiens gång. 

 

 
27 Inger Elia son, I skilda idrottsvärldar; Barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll, (Umeå; universitet 
2009), s.68.

s
 

28 Ibid. s.75. 
29 Ibid. s.80. 
30Jenny Svender, Inkilning inom idrottsrörelsen, (Stockholm; Riksidrottsförbundet 2005), s. 7ff. 
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I en doktorsavhandling av Krister Hertting, Den sköra föreningen mellan tävling och 

medmänsklighet, behandlas det frivilliga ledarskapet inom barnfotbollen. Studien handlar om 

ledarnas förhållningssätt till barnen. I denna studie framkom fem olika typer av osäkerhet som 

ledare känner; ”En rädsla för att fysiskt skada barnen genom en upplevd brist på kunskaper, 

En rädsla för att barnen slutar på grund av sociala missförhållanden i laget, En rädsla över att 

komma i konflikt med de andra föräldrarna och att relationerna med dem inte ska fungera, En 

upplevelse av tidsbrist och att alltid vara steget efter samt en osäkerhet inför framtiden och 

vad som händer när barnen blir större, kommer in i puberteten och när tävlingskraven 

dessutom ökar”. 31 Ledarnas ängsligheter grundar sig i att som förälder ha upplevt att ledare 

behandlar ens egna barn illa, eller att ledarna själva som barn upplevt att idrottsledare 

behandlat medspelare illa.32 Detta kan tolkas som att ledare inte är säkra på sina kunskaper, 

sina metoder och pedagogiska strategier och att de oroar sig för att barnen ska fara illa. 

Rapporten säger ingenting om huruvida ledarna upplever sig få stöd och utbildning från sina 

föreningar.  

 

Hertting skriver att det råder ett autodidaktiskt förhållningssätt bland ledare. Han menar att 

förändringar i förhållningssätt och attityder som främjar en god idrott och en idrott för alla, 

kommer att ta lång tid att driva igenom om inte förutsättningar och regler för 

idrottsföreningars verksamhet förändras radikalt. Förändrade förutsättningar i föreningarna 

skulle också ändra ledarnas tankar.33 ”… viktigt med goda möten och en livaktig och öppen 

diskussion för att idrotten ska kunna följa med i samhällsutvecklingen och kunna vara den 

socialt och demokratiskt fostrande organisation som idrotten utgör sig för att vara och som 

staten förväntar sig att den ska vara.” 34  

 

Även om inte Hertting skriver om mobbning som fenomen, så behandlar han ändå 

förhållningssätt, attityder, ledares osäkerhet, förutsättningar och regler. Införandet av 

antimobbningsarbete i form av handlingsplaner och policys torde vara en viktig del i den 

utveckling idrottsföreningar bör genomgå, särskilt med tanke på barnkonventionen och de nya 

villkor som regeringen satt upp för föreningsidrotten.  

 

 
31 Krister Hertting, Den sköra föreningen mellan tävling och medmänsklighet, (Luleå; tekniska universitet 2007), 
s.172. 
32 Ibid. s.159. 

 
34 Ibid. s.189. 
33 Ibid. s.188.
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att vetenskapliga studier om mobbning inom idrotten 

inte har funnits i särskilt stor skala. Den forskning som tidigare gjorts kring mobbning och 

kränkande behandling är främst gjord inom skolan. Här presenterades bara en sådan studie då 

den aktuella studien ämnar undersöka mobbning inom idrotten. Jag har kunnat finna två 

studier om mobbning inom idrotten. Den ena är gjord i Sverige och den andra i USA. Båda 

dessa studier visar att mobbning inte är vanligt förekommande inom idrotten.  Den 

amerikanska studien är emellertid svår att jämföra med då idrotten organisatoriskt sett ser helt 

annorlunda ut i USA än vad den gör i Sverige. 

 

Övriga studier som presenterats undersöker orsaksfaktorer till att barn slutat med sin idrott, 

förhållningssätt och attityder samt den speciella jargong som påvisats förekomma inom 

idrotten. Från flera källor framkommer det att det inom idrotten existerar ett sätt att tala med, 

och behandla varandra som inte skulle accepteras i det vardagliga livet.  

 

Med tanke på den bristfälliga forskningen kring mobbning och idrott förväntas min aktuella 

studie om mobbning inom barnidrotten fylla några kunskapsluckor kring ämnet. Jag hoppas 

kunna bidra med något nytt till forskningen genom att ta reda på hur stor förekomsten av 

mobbning inom barnidrotten är samt i vilken utsträckning handlingsplaner mot mobbning och 

kränkande behandling existerar inom föreningarna. 



1.5 Teoretisk anknytning 
 
 
I den här studien används en tes från boken Världens bästa lag 35, att lagets eller den enskilda 

individens prestation och tillfredsställelse bygger på den samlade effekten av ingångs- och 

processfaktorerna. Se Figur 1. 

  

Ingångsfaktorer  Processfaktorer                Utgångseffekter 

 

Gruppmiljön             Effekter på individen 

 

             

 Gruppens struktur      Gruppens-  Grupprocesser 

sammanhållning  

  

Medlemmarnas egenskaper            Effekter på gruppen 

  

Figur 1. Modell för studiet av idrottsgrupper 36 

 

Ingångsfaktorerna inkluderar det som gruppen tar med sig in i själva lagbygget, såsom 

gruppmiljön och medlemmarnas egenskaper.37 Gruppmiljön inbegriper gruppstorleken, 

gruppens uppgift, revir etc.38 I gruppmiljön återfinns även ledaren och dennes roll. En större 

grupp ställer större krav på ledaren och ger mindre utrymmer för kommunikation med alla 

gruppmedlemmar.39 Individernas egenskaper kan vara både i form av personlighetsdrag samt 

individuella förmågor och skickligheter. 40 

 

Processfaktorerna är själva nyckeln i lagbygget. Här behandlas först och främst gruppens 

struktur – normer, roller och status i laget.41 Det finns flera olika teorier kring rollbildning och 

hur en grupp bygger upp en struktur. Jag väljer att bara ta upp det linjära perspektivet som 

 11

                                                 
35 Magnus Lindwall, Urban Johnsson, Olle Åström, Världens bästa lag – om gruppdynamik inom idrotten, (SISU 
idrottsböcker, 2002) 
36 Ibid., s. 24. 
37 Ibid., s. 24. 
38 Ibid., s. 27ff. 
39 Ibid., s. 33. 
40 Ibid., s. 43ff. 
41 Ibid., s. 24. 
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innebär att en grupp går igenom vissa bestämda stadier. Tuckmans teori är ett linjärt 

perspektiv som menar att grupper utvecklas genom fyra faser; forming, storming, norming 

och performing. När gruppen med framgång gått igenom en fas så går den in i nästa. För att 

vara produktiv måste gruppen gå igenom alla stadier. Om det är dålig stämning i gruppen eller 

om gruppen påvisar dåliga resultat så kan de ha fastnat i en fas. Konfliktfasen (storming) är en 

typisk fas där grupper gärna fastnar om de inte känner sig nöjda med tränare, roller, positioner 

eller medspelare.42 

 

Den andra delen under rubriken processfaktorer är gruppsammanhållning. Sammanhållning 

handlar om krafter som får medlemmarna att dras mot gruppen och gå med i den.43 För att 

uppnå en god sammanhållning krävs ett gott kommunikationsklimat där det råder öppen 

kommunikation på ett konstruktivt sätt. Uppmuntran och socialt stöd är även viktiga delar. Att 

utöva aktiviteter utanför idrotten är väsentliga för att stärka lagets identitet och 

sammanhållning.44 Att göra olika saker tillsammans med laget skapar en trygghet för 

individen, det vill säga acceptans från de andra i laget.45 Gruppens sammanhållning påverkas 

negativt om gruppen förändras ofta i och med tränarbyten, nya spelare eller spelare som 

slutar. En stor omsättning på spelare gör det svårt för laget att hålla en hög prestationsnivå och 

god sammanhållning och stämning i gruppen.46 Tränaren påverkar i hög grad lagets 

sammanhållning. Främst genom sitt ledarbeteende och sitt sätt att komma fram till beslut. 

God sammanhållning i laget kan kopplas till en mer demokratisk beslutsfattarstil hos 

ledaren.47 

 

Den tredje och sista komponenten under rubriken processfaktorer är grupprocesser. Här 

återfinns gruppens målsättning48 och kollektivt självförtroende.49 Med kollektivt 

självförtroende menas en grupps gemensamma tilltro till sin kapacitet att organisera och 

utföra handlingar för att uppnå ett önskat mål.50 Tränaren påverkar i stor utsträckning hur 

laget ser på sig själv. Dennes förmåga att ge instruktioner och förmedla kunskap påverkar 

                                                 
42 I f
43 ibid., s.84 

bid., s. 56 . 
 

44 i
45 ibid., s.180. 

bid., s.97f. 

46 Ibid. s. 97f. 
47 Ibid. s.94. 
48 Ibid. s. 100. 
49 Ibid. s. 120. 
50 Ibid. s. 119. 
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lagets självförtroende. En tränare som har hög tilltro till lagets kapacitet och förmedlar detta 

förstärker lagets positiva bild av sig själva.51  

 

Den tredje och avslutande delen i modellen om studiet av idrottsgrupper är utgångseffekterna. 

Dessa är ”konsekvenserna för individen i gruppen, och för gruppen som helhet”.52 

 

Den här modellen för studiet av idrottsgrupper kommer senare att användas för att försöka 

tolka och analysera de resultat som min studie har påvisat. Då min studie behandlar de så 

kallade utgångseffekterna för individen (alltså konsekvenserna av gruppens gemensamma 

struktur, sammanhållning och processer) kan modellen eventuellt användas för att förklara 

vad som leder till en viss utgångseffekt, i det här fallet mobbning. 

 
51 Ibid. s.123  .
52 Ibid. s. 24. 
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1.6 Syfte och frågeställningar 
 

Studien syftar till att undersöka i vilken utsträckning mobbning förekommer inom 

barnidrotten samt huruvida idrottsföreningar arbetar mot mobbning. Syftet ska besvaras med 

hjälp av följande frågeställningar.  

 

• I hur stor utsträckning rapporteras mobbning och kränkande behandling i de 

undersökta lagen? 

• Hur skiljer sig förekomsten av mobbning mellan pojkar och flickor, och mellan olika 

idrotter?  

• Har tränarna under sin tid i föreningarna behövt ingripa mot mobbning? Hur gick de 

tillväga?  

• Har föreningarna en handlingsplan eller policy mot mobbning? I hur stor utsträckning 

anser sig tränare och ledare i föreningarna informerade om hur de ska agera vid en 

eventuell mobbningssituation? 
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2. Metodik  

2.1 Urval  
 

Målgruppen för undersökningen är barn i 9-12 årsåldern. Anledningen till att just denna 

målgrupp valdes var att det är barn som är 12 år eller yngre som räknas in i 

Riksidrottsförbundets definition av barnidrott (se s.3). Under eftersökningen av tidigare 

forskning kunde inga tidigare undersökningar om mobbning inom barnidrotten hittas vilket 

tyder på att detta är en kunskapslucka som behöver fyllas. Studien är begränsad till att omfatta 

lagsporter. Lagsporter valdes för att det inom lagsporter existerar ett tydligare samspel med 

andra människor än inom individuella sporter, och där samspelet dessutom måste fungera för 

att laget ska kunna prestera. I ett lag är alla beroende av varandra, ensam är inte starkast. 

 

Alla lag som deltagit i studien är från Stockholm och angränsande kommuner. Tio lag deltog i 

studien. Ett lag spelade ishockey, fyra lag spelade handboll, ett lag spelade innebandy och 

fyra lag spelade fotboll. Urvalet är riktat mot förutbestämda idrotter och utövandenivåer. Det 

ansågs lämpligt att vända sig till olika idrotter då resultatet hypotetiskt sett skulle kunna skilja 

sig beroende på vilken sport som undersöks. När det gäller nivåer och divisioner så kunde det 

inte uteslutas att det även mellan nivåerna kunde skilja sig gällande barnens attityd till 

varandra, därför eftersträvades ett blandat urval från olika idrotter och utövandenivåer. De lag 

som deltagit i studien valdes ut genom att jag som författare hade kännedom om föreningarna 

som dessutom måste ha lag som uppfyller de krav på ålder, kön och typ av idrott som 

eftersträvades. Jag valde alltså först ut en förening som jag kände till sedan tidigare, jag sökte 

reda på den aktuella föreningens hemsida och undersökte vilka typer av idrott de bedriver, hur 

gamla barnen i lagen är och på vilken nivå de spelar. Jag försökte kontakta lika många pojklag 

som flicklag. Föreningarna kontaktades via mejl, antingen direkt till ledaren för det aktuella 

laget, eller genom styrelsen i den berörda föreningen. 

 

Förutom de barn som deltagit i studien har även tjugosex stycken tränare och ledare för 

barnidrott i olika föreningar också fått besvara en enkät. För det första så fick ledarna för de 

tio undersökta lagen även själva besvara en enkät. På så vis möjliggörs en jämförelse mellan 

barnens och ledarens bild av stämningen i laget. Eftersom jag tyckte att tio tränare var för få 

för att kunna dra någon slutsats om föreningar har handlingsplaner mot mobbning eller inte, 

så skickades enkäter även ut per mejl till flera ledare och tränare för olika barnidrotter. 
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Urvalet gjordes på liknande sätt som när jag valde ut de tio medverkande lagen. Jag 

kontaktade föreningar som jag kände till sedan tidigare och skickade mejl till en tränare för 

varje lag som var inom åldersspannet 9-12 år gamla. Även i detta fall kontaktades bara tränare 

och ledare för lagsporter. Jag fick till slut in sexton besvarade enkäter från tränare och ledare 

via mejl. Totalt medverkade alltså 26 ledare i studien. Detta möjliggör en vidare inblick i hur 

stor utsträckning föreningar arbetar mot mobbning i form av handlingsplaner. Det hade inte 

räckt med tio tränare eller ledare för att göra en generalisering angående detta.  

 

2.2 Datainsamlingsmetod 
 

Studien genomfördes som en tvärsnittsstudie och tillvägagångssättet är kvantitativt genom 

enkäter. Enkäterna är utformade med till största del slutna frågor, med undantag för någon 

enstaka öppen fråga. Svaren mättes genom en Likertskala där måttenheten oftast bestod av 

alternativen aldrig, sällan, ibland, ofta och alltid. En Likertskala mäter attityden hos 

respondenterna i bestämda frågor.53 

 

Undersökningen hade kunnat genomföras med andra undersökningsmetoder som till exempel 

intervjuer men hade då genererat färre respondenter och inte samma generaliserbarhet. En 

intervjustudie har inte som mål att generalisera och hade istället gett färre men mer 

detaljerade svar. Sannolikheten att någon av de intervjuade hade upplevt mobbning inom 

idrotten vid en intervjustudie hade varit ganska liten. Detta med tanke på att antalet barn som 

upplevt mobbning inom idrotten inte är så stort och eftersom en intervjustudie är mer 

tidskrävande än en enkätstudie så hade inte lika många barn hunnit delta i undersökningen. 

 

2.3 Procedur 
 
114 barn deltog i studien. En jämn könsfördelning eftersträvades och bland de medverkande 

är 49 % pojkar och 51 % är flickor. 

 

De tio lag som medverkat valdes ut då de tillhörde föreningar som av författaren är välkända, 

samt att de måste uppfylla de kriterier som beskrivs under rubriken Urval. De skulle alltså 

 
53 Nationalencyklopedin, Sökning: Likertskala 
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finnas i Stockholm eller i angränsande kommuner. De skulle spela antingen fotboll, handboll, 

innebandy eller ishockey och en jämn spridning bland kön eftersträvades.  

 

Lagen kontaktades per mejl där en förfrågan om deltagande ställdes till respektive ledare. När 

lagen godkänt sin medverkan i studien postades lappar för målsmans underskrift till varje 

tränare för att de skulle kunna dela ut dessa till barnen så snabbt som möjligt. Alla 

tränare/ledare fick sedan 2-3 veckor på sig att samla in lapparna. När det började närma sig 

starten för enkätundersökningen kontaktades ledarna för att jag ville höra efter hur det hade 

gått med lapparna och för att bestämma en passande tid för enkätundersökningen. 

 

Datainsamlingen genomfördes på eftermiddags- eller kvällstid under en och en halv veckas 

tid. Ifyllandet av enkäterna tog ungefär 15-20 minuter, med informerande samtal inberäknat, 

det tog lite längre tid med de allra yngsta barnen. Barnen fick information om undersökningen 

och hur den skulle gå till. Det poängterades noga att det är väldigt viktigt att vara ärlig i en 

enkätundersökning och att barnen skulle sitta en bit ifrån varandra och vara tysta under hela 

ifyllandet av enkäten. Om barnen hade frågor så fanns jag som författare hela tiden 

närvarande. Under den tid som barnen fick att besvara enkäterna fick även en tränare eller 

lagledare för respektive lag fylla i en ledarenkät. 

 

Det finns två undantagsfall som avviker från den ovan beskrivna proceduren. Två av lagen 

hade inte tid att ta emot mig och enkäterna skickades därför per mejl till dessa lag. Ett av 

lagen skrev ut enkäterna och barnen fyllde i dem manuellt medan ett lag fick besvara 

enkäterna på datorn och mejla tillbaka till sin ledare som i sin tur vidarebefordrade enkäterna 

till mig. Ledarna fick dock stränga förhållningsregler om hur ifyllandet ska gå till angående 

avstånd mellan barnen, tystnad etc.  

 

De 16 tränare och ledare som per mejl besvarade enkäten är aktiva i föreningar som i förväg 

är kända av författaren och valdes på så sätt ut för deltagande i studien. Föreningarna 

eftersöktes och hittades på Internet och därefter skickades mejl ut till en tränare eller ledare 

för varje lag som befann sig inom åldersintervallet 9-12 år. Enkäten skickades ut till 50 ledare. 

 

Enkäterna är konstruerade av författaren själv med utgångspunkt i frågeställningarna. Slutna 

frågor med bestämda svarsalternativ användes i största utsträckning för att förenkla ifyllandet. 

Svarsalternativen var i största mån likadana på de flesta frågor för att skapa kontinuitet. 
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2.4 Forskningsetisk diskussion 
 

Vid undersökningens start funderade jag över vilka etiska problem som var förenade med 

studien. Ett sådant var att barn under 18 år enligt Rånäsdokumentet 54 inte får delta i 

undersökningar utan målsmans godkännande. Då respondenterna i den här undersökningen är 

under 18 år så krävdes det alltså godkännande av deras föräldrar innan de fick medverka i 

studien. Detta löstes genom att lappar skickades ut till de medverkande lagen med information 

till barnens föräldrar, och utrymme för målsmans underskrift. Dessa informationslappar har 

sedan tränarna fått samla in och de barn som fått sin lapp påskriven har sedan fått delta i 

studien.  

 

Innan barnen fyllde i enkäterna blev de upplysta om att det var frivilligt för dem att delta i 

undersökningen, även om deras föräldrar hade godkänt deras medverkan. De fick också veta 

att de skulle vara anonyma och varken behövde skriva sitt eget namn eller namnet på klubben.  

 

Tränarna respektive ledarna för de lag som deltagit i studien fick i samband med att barnen 

fyllde i sina enkäter, även själva besvara en enkät. Även tränarna var anonyma och behövde 

inte heller ange namnet på klubben. Alla tränare respektive ledare fick även veta att de, om så 

önskas, gärna får ta del av resultat i studien när uppsatsen är färdig. På så sätt kan de känna 

sig säkra på, och kontrollera, att deras anonymitet inte har röjts och att ingen information har 

förvanskats. 

 

Det största etiska dilemmat som uppstod under resans gång var att skicka ut enkäter via mejl 

till ledare och tränare, utöver de tio ledare vars lag deltog i studien. Detta eftersom ett mejl går 

att spåra och hotar deras anonymitet. Respondenterna informerades i ett särskilt brev om att så 

fort de skickat tillbaka besvarad enkät så skulle den skrivas ut, och deras mejladress skulle 

raderas omedelbart. Ett bättre och mer etiskt alternativ hade varit webbenkäter men denna 

metod var inte känd av författaren vid tidpunkten för undersökningen. 

 

 
54 Rånäsdokumentet, (Stockholm; Gymnastik och idrottshögskolan), s. 6. 
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2.5 Validitet och reliabilitet 
 

För att stärka reliabiliteten i undersökningen genomfördes en pilotundersökning på ett flicklag 

och ett pojklag. Det gav möjlighet att se vilka frågor som var svåra att förstå och vad som 

tolkades annorlunda mot vad jag hade tänkt. Pilotundersökningen visade sig gå bra, och 

bortsett från några små justeringar behövde inga förändringar göras. Enkäterna som använts i 

studien är egenkonstruerade och alltså inte testade sedan tidigare. 

 

Jag har i de flesta fall varit närvarande när enkäterna besvarats för att reda ut de frågetecken 

som kan uppstå. Det var viktigt att kunna ha uppsikt över att barnen inte pratar med varandra 

under tiden som de besvarar enkäten, då detta skulle kunna påverka hur de fyller i den och 

därmed påverka pålitligheten. Min närvaro vid ifyllandet av enkäterna stärker därför 

reliabiliteten i undersökningen. 

 

För att stärka validiteten ställdes det förutom övergripande frågor kring mobbning även mer 

detaljerade frågor kring utanförskap, elaka kommentarer, fysiskt våld etc. Detta gjordes för att 

ytterligare kunna bedöma barnens upplevelser av mobbning och kränkande behandling.   

 

Det går inte uttala sig om huruvida resultaten från denna studie stämmer överrens med 

resultaten från andra studier då det inte har gjorts några andra studier på området för just den 

här målgruppen, detta påverkar generaliserbarheten negativt. Det går dock att jämföra med 

tidigare studier som genomförts på andra målgrupper inom idrotten och inom andra områden 

som till exempel i skolan. För att kunna dra några större generaliserande slutsatser utifrån 

denna studie hade det krävts ett större urval. Detta har inte varit möjligt på grund av den 

tidsram som getts och med tanke på tiden det tar att få målsmans godkännande för alla barn. 

Undersökningen är gjord i Stockholms kommun och närliggande kommuner, några 

generaliseringar för hela landet borde inte göras. Studien anses trots begränsad 

generaliserbarhet vara användbar och tycks ge information angående mobbningens omfattning 

inom idrotten och arbetet för en ungdomsidrott utan kränkande behandling. 
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2.6 Bortfallsanalys 
  

Av etiska skäl skickades det ut lappar till föräldrarna som de skulle skriva på, ett orosmoment 

i datainsamlingen var att inte alla lappar skulle komma in igen. I boken Enkäten i praktiken 

skriver författaren att svarsfrekvensen brukar kunna beräknas till 70-75 % i de studier som det 

inte har skickats ut någon påminnelse.55 I den här studien fanns inte möjlighet att skicka ut 

påminnelse direkt till barnen utan påminnelserna gick till tränarna som mellanhänder. Därför 

räknades det från början med en svarsfrekvens på omkring 70 %. Det sammanlagda antalet 

spelare i lagen var 173 och det var 114 svarande i studien. Det ger en svarsfrekvens på 

ungefär 70 % då bortfallet räknas till 34 %. De barn som inte deltog var antingen inte 

närvarande för dagen på grund av sjukdom eller annat, eller så hade de inte fått sin lapp 

påskriven av målsman. 

 

En viktig faktor att belysa är att intresset för enkätundersökningen var väldigt olika från 

ledare till ledare. I de lag där ledaren visade ett stort intresse hade fler barn fått sin lapp 

påskriven av föräldrarna än i de lag där ledaren visade ett lågt intresse för studien. Bortfallet 

från de lag där ledarna inte var särskilt intresserade är därför större, vilket kan ses som en 

påverkansfaktor i sammanhanget.   

 

I två av lagen fungerade det inte att jag personligen kom ut med enkäter, så till dessa två lag 

har enkäterna skickats ut med strikta förhållningsregler om hur ifyllandet ska gå till. Detta är 

en svaghet då jag inte kan veta säkert att barnen inte pratade med varandra under ifyllandet. 

Det interna bortfallet har inte visat sig vara högre i dessa lag än i de andra lagen. 

 

I de fall som enkäter skickats ut till tränare per mejl så förväntades det bli ett stort bortfall. 

Enkäterna har skickats till 50 tränare och ledare för barnidrott i Stockholmregionen. 

Förväntningarna var att få tillbaka ca 20 %. Även här blev utfallet bättre än väntat. Nästan en 

tredjedel, 32 % av 50 tränare besvarade enkäten. 

 

 
55 Göran Ejlertsson, Enkäten i praktiken: En handbok i enkätmetodik, (Lund; Studentlitteratur, 2005) s. 25. 
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2.7 Databearbetning 
 

All data har kodats och sammanställts i excel. För vidare jämförelser och 

signifikansuträkningar har statistikprogrammet SPSS använts. De tester som använts för att 

räkna ut den statistiska signifikansen i resultaten är ett Wilcoxon test, ett Kruskal-Wallis test 

och ett Chi-kvadrat test. Samtliga tester innebär att ett p-värde på 0,005 eller lägre betyder att 

resultatet är statistiskt signifikant, alltså att det med 95 % sannolikhet inte beror på slumpen.  

 

I SPSS lades fråga 6-11 i barnens enkät ihop till en poängskala som hädanefter i studien 

kommer att benämnas som mobbningsskalan. De barn som angett svarsalternativet ”Aldrig” 

på alla sex frågor har en siffra på 30 poäng, de som har svarat ”Aldrig” på fem frågor och 

”Sällan” på en har 29 poäng osv. Om någon skulle ha svarat ”Alltid” på alla frågor så hade 

den personen haft 6 poäng på skalan. Ju lägre poäng barnen har, i desto större utsträckning har 

de varit med om mobbning eller kränkande behandling inom idrotten. Denna skala har 

möjliggjort en jämförelse mellan barnens upplevelser av olika former av kränkande 

behandling och frågan huruvida de känner sig mobbade i dagsläget. Skalan har också 

möjliggjort en jämförelse mellan kön och mellan olika idrotter. 



3. Resultat 
 
Resultatet kommer att presenteras utifrån frågeställningarna. Frågeställning 1 kommer att 

delas upp i underrubriker för att tydligare demonstrera hur upplevelserna av mobbning skiljer 

sig beroende på om barnen ska beskriva sin egen utsatthet för mobbning och trakasserier eller 

om de ska beskriva andras utsatthet för detsamma. 

 

På de enkätfrågor som har svarsalternativen Alltid, Ofta, Ibland, Sällan, Aldrig kommer inte 

alla fem alternativ att visas i diagrammen. De alternativ som fick 0 % svarande presenteras 

inte i diagrammen. I Figur 2 presenteras således bara alternativen Sällan och Aldrig då det 

inte var någon som angav de övriga alternativen. 

 

3.1 I hur stor utsträckning rapporteras mobbning och kränkande 
behandling i de undersökta lagen? 

 

3.1.1 Upplevelsen av att jag själv är utsatt för mobbning i mitt idrottslag 
 

 
Figur 2. Andel som känner sig mobbade i dagsläget (n=114)  
  

Figur 2 visar hur många barn som känner sig mobbade i sitt idrottslag i dagsläget. 

På frågan om barnen tidigare har känt sig mobbade inom idrotten svarade 96 % nej och 4 % 

svarade ja. 
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Figur 3. Andel som upplever att medspelare  Figur 4. Andel som känner sig utstötta i laget  

brukar viska så att vederbörande inte hör (n=114) (n=114)  

     

  

I enkäten ställdes sex frågor till barnen angående deras upplevelser av utstötthet, elaka 

kommentarer, fysiskt våld etc. Figurerna 3 och 4 visar hur många av barnen som upplever att 

andra barn i laget brukar viska så att barnet i fråga inte ska höra och hur många barn som 

känner sig utstötta i sitt lag. Beträffande trakasserier, kränkningar och utsatthet så svarade 2 % 

av barnen att de ibland blir utsatta för elaka kommentarer som gör dem ledsna. En tiondel av 

barnen (18 %) svarade sällan och 80 % svarade aldrig på samma fråga.  

 

Ett fåtal (3 %) av barnen angav att medspelare ofta klagar på vederbörandes idrottsliga 

prestationer, 6 % angav att detta händer ibland medan sammanlagt 91 % angav att detta 

händer sällan eller aldrig. Beträffande fysiskt våld såsom knuffar och slag angav 6 % att detta 

händer sällan, resten svarade att detta aldrig händer. 

 

Hälften (49,1 %) av barnen angav Aldrig på alla de sex frågor angående utstötthet, fysiskt 

våld och elaka kommentarer som ställdes i enkäten. Nästan en femtedel (16,7 %) angav 

svarsalternativet Aldrig på fem av sex frågor och alternativet Sällan på en av frågorna. 

Majoriteten (65,8 %) kan därför sägas aldrig ha upplevt mobbning. Det kvarlämnar 34,2 % 

som någon gång har upplevt mobbning inom idrotten. 

 

För att undersöka i vilken utsträckning ledarna får reda på om det förekommer mobbning i 

lagen, fick barnen besvara en fråga angående hur de skulle handla om de blev mobbade. 

Skulle de berätta för tränaren, för mamma och pappa, byta lag, sluta spela helt eller strunta i 

det och fortsätta spela? På denna fråga fick de välja ett eller två svarsalternativ. Resultatet 

visar att 39 % skulle berätta för tränaren om de blev mobbade. Detta kvarlämnar 56 barn (61 

%) som enligt dem själva inte skulle välja att berätta för tränaren. Många (27 %) av barnen 
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skulle berätta för mamma eller pappa, 13 % av barnen skulle byta lag och 19 % skulle strunta 

i att de blev mobbade och fortsätta spela. Få av barnen skulle sluta helt med sin sport. Två 

barn har valt att skriva egna alternativ.  

Person A skulle ”mobbas tillbaka” 

Person B skulle ”berätta för mobbarna att de gör mig ledsen” 

 

3.1.2 Upplevelserna av att andra i mitt idrottslag är utsatta för mobbning 
 

 

                    
  
Figur 5. Upplevelser av att lagkamrater  Figur 6. Upplevelser av att lagkompisar  

flera gånger stött ut någon ur gänget så  flera gånger sagt elaka saker om någon som 

att den känt sig utanför (n=114)   gjort den ledsen (n=114) 

 

De ovan beskrivna figurerna visar hur många av barnen som upplevt att andra i laget blivit 

utstötta eller utsatta för elaka kommentarer. Vidare uppger även 4 % av barnen att de har 

upplevt att medspelare flera gånger har slagit eller knuffat någon annan i laget så att den blivit 

ledsen. 

 

På den öppna frågan om barnen sett mobbning på träningar, matcher, i omklädningsrummet 

eller på planen svarade de flesta att de inte har sett det. Många barn (37 %) svarade ingenting 

på frågan vilket betraktas som ett bortfall. Över hälften (57 %) gav ett nekande svar, att de 

inte hade sett mobbning. Nedan presenteras de barn som gett ett jakande svar på frågan. Det 

var 7 barn (6 %) som sett mobbning på träningar, matcher, i omklädningsrummet eller på 

planen. 
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Pojke A skriver att ”en gång i omklädningsrummet så var det en kille som tog kort på en 

annan kille och visade för några tjejer”. 



Pojke B skriver ”jag har varit mobbad men det blev bra och nu är vi kompisar”.  

Flicka A skriver att det började en ny tjej i laget, ”många retade henne för hennes hårfärg och 

sa att hon borde byta hårfärg. Hon blev jätteledsen, jag försvarade henne så gott det går”.  

Flicka B skriver ”jag har själv känt mig utanför och ensam i laget, ett tag funderade jag på att 

byta lag”. Ytterligare tre barn skriver att mobbning har hänt; den ena skriver att det hänt ett 

par gånger, den andra av de två förklarar att det har hänt men att han inte kommer ihåg exakt, 

den tredje skriver att det hänt ibland på träningarna. 
 

På fråga 17 i barnens enkät skulle de göra en uppskattning av hur många som har slutat i laget 

den senaste säsongen. I frågan efter skulle de ange vad de tror att orsaken är till att personen 

eller personerna slutade i laget. Medelvärdet på barnens uppskattning av antalet spelare som 

har slutat är 2 personer. Majoriteten av barnen tror att lagkamraterna slutade på grund av att 

de inte tyckte att det var roligt längre. Ett fåtal av barnen tror att spelare i laget har slutat för 

att de inte var tillräckligt duktiga. Lite mer än en tiondel (12 %) av barnen tror att personerna 

har slutat eftersom de inte trivdes i laget. Ett fåtal tror att personerna som slutat inte hade 

någon kompis i laget. Nästan en tiondel, 8 % tror att anledningen var att personen flyttade och 

7 % tror på andra orsaker, framförallt att de slutade på grund av andra aktiviteter. Det interna 

bortfallet är 17 % på den här frågan.  

 

3.1.3 Tränarnas upplevelser av mobbningens omfattning 
 

                  
Figur 7. Är någon mobbad  i  laget i dagsläget? (n=26) Figur 8. Har någon i laget tidigare varit 

mobbad? (n=26) 

 

På enkätfrågorna som presenteras i Figur 7 och 8 fick tränarna ange hur många barn som i 

dagsläget är mobbade i deras lag och om någon tidigare har varit mobbad. Bland de tio 

tränare/ledare vars lag har deltagit i den här studien svarade 100 % Nej på frågan om någon i 
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laget tidigare varit mobbad. De 19 % som kan utläsas ha svarat Ja i Figur 8 är alltså tränare 

och ledare som tillfrågats via mejl, inte dem vars lag deltagit i studien. 

 

Tränarna respektive ledarna fick, liksom barnen, besvara frågor huruvida trakasserier i form 

av knuffar och slag, elaka kommentarer, viskningar och hån förekommer i lagen. Jag kommer 

att presentera resultatet på dessa frågor i två olika delar. Först presenterar jag bara svaren från 

de tio ledare vars lag deltagit i studien, och senare det totala resultatet för alla medverkande 

ledare och tränare. 

 

De tio tränare och ledare vars lag har deltagit i studien svarade som följande. På frågan om 

personen i fråga har hört någon i laget systematiskt säga någonting elakt om eller till en 

medspelare svarade 90 % att detta händer sällan eller aldrig. En person svarade att det händer 

ofta. Samma resultat framkommer på frågan om personen sett eller hört spelare i laget som 

viskar och skrattar bakom ryggen åt någon annan i laget. På frågan om ledaren sett att någon i 

laget systematiskt slagit eller knuffat någon annan svarade 80 % aldrig och 20 % sällan. 

 

När alla tjugosex medverkande tränares respektive ledares svar räknas ihop (alltså inklusive 

de som besvarat enkäten per mejl) ser resultaten lite annorlunda ut. Majoriteten, 88 %, av alla 

ledare som deltagit i studien tycker att knuffar och slag är något som aldrig förekommer i 

lagen, 12 % anger att det förekommer sällan. På frågan om tränarna sett några i laget som 

skrattar bakom ryggen åt någon annan eller viskar så att personen ifråga inte ska höra så 

svarar 8 % att detta händer ofta och 8 % anger att det händer ibland. En femtedel (19 %) 

skriver att det sällan händer och 65 % menar att det aldrig händer. En tiondel (11 %) av 

tränarna tycker att elaka kommentarer är något som förekommer ofta i lagen, 4 % tycker att 

det händer ibland, 31 % sällan och 54 % anger att elaka kommentarer aldrig förekommer. 

 

3.2 Hur skiljer sig förekomsten av mobbning mellan pojkar och 

flickor, och mellan olika idrotter?  
 

En jämförelse mellan pojkar och flickor visar en signifikant skillnad (p=0, 004) att fler pojkar 

än flickor upplever trakasserier eller mobbning inom idrotten. Pojkarna fick ett medelvärde på 



28 och flickorna ett värde på 29 på mobbningsskalan. Detta tyder på att pojkarna i högre grad 

har angett svarsalternativ som alltid, ofta eller ibland medan flickorna i högre grad har angett 

alternativ som sällan eller aldrig. Då pojkarnas median på mobbningsskalan räknades ut så 

blev resultatet 29,0. För flickorna blev resultatet 30,00. Detta kan även avläsas i Figur 9 på 

sida 24.  

 

Figur 9. Tabell över resultat pojkar/flickor vid 25-75 percentilen. (n=114) 

Ett Kruskal- Wallis test visade att det inte finns någon signifikant skillnad i upplevelserna av 

mobbning och trakasserier mellan olika idrotter. Inte heller när svarsalternativen ”Aldrig” och 

”Sällan” gjordes om till ett och samma alternativ – ”Inte mobbad”, och svarsalternativen 

”Alltid”, ”Ofta” och ”Ibland” gjordes om till ett och samma alternativ – ”Mobbad”, kunde 

några signifikanta skillnader mellan idrotter ses vid genomförandet av ett Chi-kvadrat test. 

 

Ingen vidare jämförelse har genomförts mellan olika utövandenivåer eftersom att barnen är så 

unga så det är i de flesta fall mycket svårt att bedöma vad som är en svår serie och vad som 

tvärtom är en enkel serie. Inom en del idrotter och åldersgrupper finns inte så många 

divisioner. I ett fall har ändå en intressant iakttagelse kunnat göras. Ett av lagen kan 

konstateras spela i en svår serie/division och det är värt att notera att det i detta lag 

förekommer en skillnad som visar att barnen i högre grad upplever att det förekommer 

mobbning än i de andra lagen. Barnens medelvärde på mobbningsskalan är i det här laget 27,3 

vilket är under det totala medelvärdet för alla barn som deltagit i studien, det ligger på 28,9. 

En viktig kunskap i sammanhanget är att ruljangsen på spelare är i det här laget ganska hög.  
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Även fast det inte är en del i frågeställningen så ville jag ändå kunna jämföra om idrotten är 

en mer eller mindre utsatt arena för mobbning än skolan. Därför fick barnen även besvara en 

fråga huruvida de känner sig mobbade i skolan. Resultatet presenteras i Figur 10. 

 

 

Figur 10. Andel som känner sig mobbade i skolan av skolkamrater (n=114) 

 

Vid ett Wilcoxon test visades en signifikant skillnad (p=0, 003) mellan mobbning i skolan och 

mobbning inom föreningsidrotten. Mobbning visade sig vara vanligare i skolan än inom 

idrotten i den undersökta gruppen. 

 

3.3 Har tränarna under sin tid i föreningarna behövt ingripa mot 

mobbning? Hur gick de tillväga?  

 

 

Figur 11. Frekvens av tränarnas ingripande mot mobbning (n=26) 
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Figur 11 visar hur ofta tränarna och ledarna har behövt ingripa mot mobbning. Majoriteten 

(81 %) har aldrig behövt ingripa. De har även besvarat en öppen fråga där de fick förklara hur 

de gick tillväga då de ingrep mot mobbningen.  

Ledare A skriver ”Pratade med den gruppen som stötte ut en tjej, det var i ett tjejlag. Det var 

ingen fysisk mobbning utan mer ett utstötande. Har tagit upp ämnet med killaget också då 

jargongen blivit för hård” 

Ledare B skriver ”Samtal med föräldrarna, både med den mobbades och även mobbarens. 

Epost till alla föräldrar med länk till Friendsfilmerna om idrott, uppmaning att de ska se 

filmerna tillsammans med sina barn och diskutera. Mentorsystem där de äldre barnen tar hand 

om de yngre har gjort att mobbningen försvunnit.” 

Ledare C skriver ”Talar med de inblandade i generella ordalag. Gemensamt spelarmöte varje 

år där vi pratar om hur vi bemöter varandra och HUR man är en bra kompis.” 

Ledare D skriver ”Pratat med hela laget om förhållningssätt och kamratskap, hittat på 

teambuilding grejer.” 

Ledare E skriver ”Enskilda samtal med de inblandade. Lösa konflikten innan den bryter ut 

helt.” 

3.4 Har föreningarna en handlingsplan eller policy mot mobbning? 

Informeras ledarna om hur de ska agera mot mobbning?  

 

                        

Figur 12. Har föreningen en handlingsplan mot mobbning? (n=26)  
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Nästan hälften av tränarna (46 %) uppger att föreningen har en handlingsplan mot mobbning, 

detta kan utläsas i Figur 12 ovan. Andelen tränare och ledare som inte vet huruvida en 

handlingsplan mot mobbning existerar eller inte är till synes väldigt stor. 

Majoriteten (77 %) av tränarna anser sig inte ha fått någon information och kunskap av 

föreningarna hur de ska agera vid en eventuell mobbningssituation, 23 % upplever sig ha 

blivit informerade. 

De medverkande fick även besvara en fråga där de fick möjlighet att bedöma sin förenings 

arbete mot mobbning i form av tre olika svarsalternativ. Det interna bortfallet på den här 

frågan är 11 %. Ett fåtal (8 %) av ledarna svarade att föreningarna arbetar mycket bra med 

mobbning, 69 % tycker att föreningarna borde arbeta mer med sådana frågor och 12 % anser 

att mobbning är något som sällan eller aldrig förekommer inom idrotten. 
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4. Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning mobbning förekommer inom 

barnidrotten samt huruvida idrottsföreningar arbetar mot mobbning. 

 

4.1 Förekomst av mobbning och kränkande behandling 
 
 
Resultatet från enkätundersökningen visar att inget av barnen upplever sig själv som mobbad 

och endast ett fåtal upplever att de tidigare har varit mobbade inom idrotten. Kränkande 

behandling i form av elaka kommentarer, utanförskap och negativa kommentarer rapporteras 

dock som mer förekommande.  

 

Vid bearbetningen av resultatet konstruerades en mobbningsskala. Ungefär en tredjedel av 

barnen ska enligt mobbningsskalan någon gång ha upplevt mobbning inom idrotten. Skalan 

kan tyckas ge en skev bild av hur många som upplevt mobbning då det i procentsatsen på 34,2 

% ingår barn som svarat ”aldrig” på fyra av frågorna och ”sällan” på två av dem. Det kan 

anses vara hårt att inkludera dem till barn som upplevt mobbning. Å andra sidan så måste 

svarsalternativet ”sällan” tolkas som att det någon gång har hänt, annars hade barnen troligtvis 

valt ”aldrig” som alternativ istället. 

 

Något som framkommer när resultatet analyseras är att både upplevelserna av mobbning, samt 

upplevelserna av olika kränkande behandling ökar om frågan är ställd så att den gäller 

mobbning på lagkamrater och inte mobbning på den egna individen. Det är svårt att säga 

varför det är så. Kanske är det svårare att erkänna sig själv som utsatt för kränkande 

behandling än att konstatera att andra är det. Eller så kanske det handlar just om de attityder 

och jargonger som beskrivs i tidigare forskning och litteratur. Med det menar jag att det som 

utifrån sett kan uppfattas som kränkande behandling och trakasserier, behöver inte 

nödvändigtvis av den ”utsatta” individen uppfattas på samma sätt. Problemet med attityder 

och jargonger inom idrotten tas upp i flera sammanhang. I bakgrunden till den här studien 

framkommer det att Friends menar att en del beteenden och handlingar inom idrotten kan 

utföras som något positivt fast det egentligen handlar om att bli kränkt.56 Fenomenet tas också 

 
56 Friends Idrott, Kränkningar inom idrotten. 
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upp i Svenders studie57 och även i Ungdomsstyrelsens rapport58 som presenteras i 

forskningsläget. För att närmre och mer konkret studera jargonger och attityder inom idrotten 

hade troligtvis observationer i samband med intervjuer och löpande samtal varit ett bättre 

tillvägagångssätt än enkäter som är väldigt ytliga och övergripande. 

 

I jämförelse med Ungdomsstyrelsens studie, Unga och föreningsidrotten59, där en procent av 

de tillfrågade ungdomarna uppger att det hänt att de blivit utsatta för fysiskt våld såsom slag, 

uppger 6 % av barnen i min studie att de sällan blir utsatta för fysiskt våld som slag eller 

knuffar. Att de angett sällan och inte aldrig tyder på att det alltså har hänt någon gång att de 

blivit det för annars hade de valt att svara aldrig.   

 

Ett fåtal (4 %) av barnen uppger även i min studie att de sett lagkamrater som flera gånger 

slagit eller knuffat en medspelare så att den blivit ledsen. Frekvensen av fysiskt våld är alltså 

högre i den här studien på barn i 9-12 årsåldern, än i Ungdomsstyrelsens studie på ungdomar i 

13-20 årsåldern.  

 

Min undersökning visar att 3 % av barnen upplever att de ibland blir utstötta, 7 % känner att 

lagkamrater brukar viska så att de inte ska höra och 18 % har angett sällan på frågan om 

lagkamrater brukar säga elaka kommentarer som gör dem ledsna vilket återigen insinuerar att 

detta någon gång har hänt. Jämfört med Ungdomsstyrelsens studie är det höga siffror med 

tanke på att de i sitt resultat kom fram till att bara 1 % av ungdomarna känt sig utsatta för 

sociala trakasserier som att någon viskat eller skämtat om dem, eller retats på något sätt.  

Kränkande behandling skulle utifrån denna jämförelse sägas vara vanligare bland yngre barn 

än bland äldre. Det skulle kunna handla om en tolkningsfråga av begreppen och av 

situationen. En 15 åring och en 9 åring tolkar troligtvis inte en situation på samma sätt, 

troligen tolkar de inte heller ett slag eller en knuff på samma sätt. Kanske är det lättare för en 

9 åring att ta till hårda metoder då en så ung individ ännu inte lärt sig allting om 

konfliktlösning. Jag vet heller ingenting om hur frågorna i Ungdomsstyrelsens undersökning 

ställdes och om någon definition av mobbning gavs till respondenterna.  

 

Mobbning rapporteras alltså i min studie som mer förekommande än tidigare utförd studie om 

mobbning inom idrotten, men den rapporteras som mindre förekommande än i skolan om jag 
                                        
57  Svender, 7ff. 
58 Ungdomsstyrelsen, s.24 
59 Ungdomsstyrelsen, s.24 
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jämför med Statistiska centralbyråns studie av mobbning inom skolan.60 Resultaten från min 

studie stämmer även ganska väl överens med den internationella studie som visar att barn som 

idrottar i mindre utsträckning blir mobbade än andra barn i skolan.61 Det är dock svårt att dra 

paralleller till den studien eftersom systemet med idrott och fritidsaktiviteter ser helt 

annorlunda ut i USA. Den studien visar dessutom att det inom idrottsaktiviteter som är 

arrangerade utanför skolan förekommer mer mobbning än vid idrott arrangerad av skolan. 

Studien säger dock ingenting om mobbning är mer eller mindre förekommande under själva 

träningen utanför skolan, än inom skolan på vanliga lektioner. Det hade annars varit en 

intressant upplysning som kunnat jämföras mer med denna studie. 

 

Varför mobbning inte är lika vanligt inom idrotten som i skolan har jag inte försökt utröna. 

Eliasson skriver att den viktigaste anledningen till att barnen spelar fotboll är att de får träffa 

nya kompisar, umgås och ha roligt.62 Kanske är det den sociala biten och den frivilliga 

aspekten som gör att idrotten i mindre utsträckning än skolan är en arena för mobbning? 

 
Det är inte bara barnen som blivit tillfrågade om mobbning, utan det har även en ledare eller 

tränare för respektive idrottslag. Alla tränare eller ledare för de lag som undersökts svarar 

enhälligt att mobbning inte förekommer eller tidigare har förekommit i deras lag. Dock skiljer 

sig barnens bild från tränarnas på denna punkt. Två av barnen skriver att de själva tidigare har 

känt sig mobbade i laget, något som tränarna alltså inte fått vetskap om. När barnen skulle 

beskriva en eventuell mobbningssituation som de sett så skrev fem barn kommentarer som 

tolkas som att de sett någon annan i laget som blivit utsatt för mobbning. Detta trots att 

tränarna ger en bild av att mobbning inte förekommer och inte heller har förekommit i deras 

lag. En slutsats skulle kunna dras att tränarna inte får veta allting som händer i laget och att 

det kan försiggå mobbning utanför deras vetskap. Även om mobbning definierades klart och 

tydligt i både ledarenkäten och i barnenkäten måste dock en reservation göras för att barnen 

och ledarna ändå kan ha olika syn och uppfattningar om vad som är mobbning och vad som 

inte är det.  

 

En av tränarna har svarat att denne ofta har sett spelare i laget som systematiskt sagt 

någonting elakt om eller direkt till en medspelare som gjort denne ledsen. Tränaren har också 

svarat att han ofta har sett spelare i laget som systematiskt viskat om, eller skrattat bakom 

 
60 Statistiska centralbyrån, s. 84-86 
61 Peguero, s.74 
62 Eliasson, s.68 
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ryggen åt någon annan i laget. Trots detta har samma tränare svarat nej på frågorna om någon 

i laget är, eller har blivit mobbad. Trots att den definition av mobbning som är inlagd i 

enkäten skulle inkludera ovanstående observationer i mobbningsbegreppet, har den tränaren 

alltså inte klassificerat sina observationer som mobbning. 

 

Ett intressant faktum är att ingen av de tio ledare och tränare som besvarat enkäten i samband 

med att deras lag deltagit i studien, upplever att mobbning tidigare förekommit i laget.  

Jämfört med att 20 % av de ledare som per mejl besvarat samma enkät, upplever att mobbning 

tidigare har förekommit i deras lag. Det är intressant så till vida att möjligen har slumpen gjort 

att det inte förekommit mobbning i de tio ledares lag som deltagit i undersökningen fast att 

det förekommit i andra lag. Detta motsägs förvisso av barnens enkäter eftersom att det i 

enkäterna framkommer att det i viss mån faktiskt har förekommit mobbning i lagen.  En andra 

förklarande teori till fenomenet är att det har förekommit en större rädsla hos de ledare och 

tränare som jag personligen har träffat i samband med enkätundersökningen, att erkänna för 

mig och för sig själva, att allting inte alltid har varit perfekt i laget. Kanske är det svårare att 

erkänna detta för en person som man har träffat öga mot öga, än om frågorna kommer 

skickade per e-post. Detta resonemang går i enlighet med Herttings tankegångar i hans studie 

Den sköra föreningen mellan tävling och medmänsklighet.63 Författaren beskriver olika typer 

av osäkerhet som ledare för barnidrott känner. Här beskrivs några av de orosmoln som jag just 

spekulerat kring, bland annat en oro över att det ska råda sociala missförhållanden i laget.64 

Att komma ut och ifrågasätta klimatet i en ledares lag, och röra vid frågor som mobbning och 

barnens trivsel, är känsligt och skulle kunna föra med sig en, mer eller mindre omedveten, 

vilja från ledarnas sida att visa upp positiva resultat. En spekulation är alltså att ledarna vill 

visa att de gjort ett bra jobb i laget där alla barn blir sedda och uppskattade av ledaren och av 

varandra. Ett lag där det inte råder några sociala missförhållanden.  

 

Sammanfattningsvis blir slutsatsen på den första frågeställningen i den här studien att 

mobbning är något som, av barnen, rapporteras förekomma inom idrotten. Frekvensen är dock 

låg och lägre än i exempelvis skolan. Utifrån resultaten från ledarenkäterna blir en andra 

slutsats att ingen av ledarna upplever att någon blir mobbad i dagsläget, men att en femtedel 

av de tillfrågade har upplevt att mobbning tidigare har förekommit i laget. Alltså konstaterar 

även tränarna att mobbning förekommer inom idrotten. En tredje och sista slutsats har kunnat 

 
63 Hertting, 2007. 
64 Ibid., s.172. 
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dras utifrån jämförelsen mellan barnens enkäter och de tio ledarenkäterna för de medverkande 

lagen. Slutsatsen här blir att ledarna/tränarna inte alltid får reda på att mobbning försiggår i 

laget, alternativt att de ser det men inte klassificerar det som mobbning.  

4.2 Skillnader i frekvens av mobbning mellan kön och mellan olika 
idrotter 
 
När resultatet analyserades och jämförelser utfördes mellan kön och mellan olika idrotter så 

påträffades det en signifikant skillnad i förekomsten av mobbning mellan pojklag och flicklag. 

Pojkar rapporterar att de i större utsträckning upplever mobbning inom idrotten än flickor gör. 

Mellan de olika idrottsformer som representerats i studien kunde inga signifikanta skillnader 

ses. Studien förmodas inte undersöka ett tillräckligt stort antal barn från olika idrotter för att 

kunna göra denna jämförelse signifikant. I studien deltar till exempel bara ett ishockeylag och 

bara ett innebandylag. För att göra en signifikant jämförelse mellan olika idrotter bör ett större 

antal lag från de olika idrotterna eftersträvas.  

 

Att pojkar är mer utsatta för mobbning och kränkande behandling än flickor är dock ett 

intressant konstaterande som är värt att fundera lite över. Vad är det som gör att pojkarna 

upplever sig själva som mer utsatta än flickorna? Statistiska centralbyråns rapport, Barns 

villkor från 2005, 65 visade även den att pojkar upplever sig som mer utsatta för kränkande 

behandling än flickor. Den undersökningen är gjord i skolan, inte inom idrotten. Pojkars 

benägenhet att känna sig mer utsatta för kränkningar kan utifrån SCB: s rapport alltså inte 

sägas vara något specifikt just för idrotten.  

 

När det gäller divisioner, nivåer och utövandenivåer visade det sig vara svårt att jämföra detta 

i den här studien. Jag vill ända i korthet nämna att i det lag som konstaterades spela i en hög 

division och som hade en ganska hög ruljangs med spelare, visade det sig förekomma fler 

upplevelser av kränkande behandling.  

 

Kopplat till den teori om Studiet av idrottsgrupper 66 som jag använt mig av under studien 

kan förekomsten av kränkande behandling härledas till att spelare kommer och går hela tiden. 

En hög ruljangs på spelare leder till att laget aldrig får en god sammanhållning och att 

individerna inte känner sig trygga och accepterade av de andra i laget. Laget tar sig 

 
65 Öhman, s.84 
66 Lindwall et al. s.24. 
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”stormingfasen” utan måste hela tiden göra upp om rollfördelning eftersom nya spelare dyker 

upp och andra spelare lämnar laget. Att barnen i detta lag känner sig mer utsatta för mobbning 

behöver alltså inte ha att göra med att de spelar i en hög division. Tolkat utifrån modellen för 

studiet av idrottsgrupper känner de sig mer utsatta för mobbning eftersom de aldrig får en 

trygghet i sitt lag som hela tiden förändras. 

4.3 Tränares och ledares ingripande mot mobbning 
 

Resultaten av enkätundersökningen visar att 19 % av alla ledare och tränare som besvarat 

enkäten, någon gång har behövt ingripa mot mobbning. Det vanligaste tillvägagångssättet har 

varit samtal med de inblandade. En av fem skriver att det bedrivits samtal med föräldrar, både 

den utsattes föräldrar och mobbarens föräldrar. Fyra av fem ledare skriver också att de pratat 

om mobbning i generella ordalag med hela laget för att förebygga mobbning och kränkande 

behandling. En av ledarna hänvisar till Friends och deras filmer om mobbning som kan 

hämtas på Friends hemsida, och skriver vidare att föräldrar ska se till att de tillsammans med 

sitt barn tittar på filmerna. Samma ledare nämner även att de i laget har ett mentorssystem där 

de äldre tar hand om de yngre, detta ska enligt ledaren ha gjort att mobbningen har försvunnit. 

En annan tränare nämner teambuilding som metod för att förebygga mobbning. 

 

Mobbning kan tolkas som en utgångseffekt för individen. Eftersom utgångseffekterna enligt 

modellen för Studiet av idrottsgrupper 67 är summan av gruppmiljön, medlemmarnas 

egenskaper och gruppens struktur som i sin tur avgör gruppsammanhållningen, så är alltså 

mobbningen summan av att laget någonstans på vägen har misslyckats i att bygga upp en 

gruppsammanhållning. Enligt modellen kan gruppen fastna i att bygga upp en struktur, 

framförallt i det stadium som kallas för ”storming”, med andra ord ”konfliktfasen”.68 Det som 

några av ledarna i den här undersökningen beskriver som åtgärder för att förebygga mobbning 

skulle mycket väl kunna få gruppen att komma vidare från ”konfliktfasen” och in i nästa fas. 

Teambuilding är ett exempel på något som binder samman gruppen och bidrar till en god 

gruppsammanhållning, likaså att hålla en god dialog med spelarna i laget. Hur ledaren och 

föreningen arbetar med sådana saker har alltså stor betydelse i hur gruppen formas, och vilka 

utgångseffekter som sedan ges både till grupp och till individ. 

 

         
67 Lindwall et al.  
68Ibid. s.56 
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4.4 Handlingsplaner, policys och kunskapsspridning i föreningarna 
 

Med tanke på att regeringen antagit en proposition som innebär att barn och ungdomsidrotten 

ska vara förenligt med konventionen om barnens rättigheter 69, ansågs det mycket viktigt att 

undersöka om det existerar handlingsplaner och policys mot mobbning ute i föreningarna. 

Barnkonventionen innebär att inget barn ska diskrimineras, barn ska få utvecklas i sin egen 

takt 70 och barn ska även enligt Riksidrottsförbundet lära sig att respektera varandra för att 

motverka mobbning och trakasserier.71 Det står inte nämnt någonstans att föreningar måste ha 

en handlingsplan mot mobbning och kränkande behandling men för att kunna arbeta effektivt 

på området förutsätts att en handlingsplan torde vara ett viktigt fundament.  

 

Under studiens gång slog det mig att tänk om resultatet från denna undersökning visar att 

mobbning är något som aldrig förekommer inom idrotten, behövs det verkligen 

handlingsplaner mot mobbning om det är något som aldrig inträffar? Nu när resultatet visar 

att mobbning faktiskt förekommer visar det tydligt att ja, handlingsplaner mot mobbning 

behövs, och mot den bakgrund som jag tidigare presenterat anses det till och med vara av 

högsta angelägenhet. 

 

De ledare och tränare som deltagit i studien har besvarat en fråga huruvida deras förening har 

en handlingsplan eller inte. På denna fråga har 27 % har svarat ”Vet ej”, 46 % har svarat ja. 

Det betyder att 73 % av föreningarna i bästa fall har en handlingsplan. Det faktum att 27 % av 

de tillfrågade ledarna inte vet om det finns betyder dock att arbetet med att förmedla detta till 

aktiva ledare och tränare inom föreningen, inte är optimalt. Att nästan 30 % svarar ett 

definitivt nej, att föreningarna inte har en handlingsplan, är bara det en alltför hög siffra. Att 

siffran skulle kunna vara ännu högre i och med att några har svarat att de inte vet, och att detta 

hypotetiskt sett skulle kunna innebära att föreningarna inte har en handlingsplan, är ännu mer 

illavarslande. 

 

Herttings skriver i sin studie att det är viktigt att idrottsföreningar hänger med i 

samhällsutvecklingen. Ledarnas tankar skulle ändras om föreningarnas förutsättningar 

förändrades. Han skriver att förutsättningar och regler för idrottsföreningars verksamhet måste 

förändras radikalt. Jag anser att regeringens beslut att idrotten ska arbeta i enlighet med 
 

69 Regeringens proposition 2008/09:126, s.23. 
70 Ibid., s.23. 
71 Riksidrottsförbundet, RF tycker om barnidrott. 
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barnkonventionen är en radikal förändring och verkligen något som skulle kunna förändra 

ledarnas tankar. Föreningarna har en viktig uppgift att nå ut till alla aktiva ledare och tränare 

och informera dem hur föreningen vill att de ska arbeta med frågor som mobbning, kränkande 

behandling, förebyggande och åtgärder, lagsammanhållning etc. 

 

I den teori som jag använt i studien; Modellen för studiet av idrottsgrupper 72 nämns inte 

föreningen, stadgar och handlingsplaner som en del i modellen. Det uppfattas av mig som 

märkligt att inte dessa beståndsdelar står beskrivna eftersom att föreningen i hög grad 

påverkar hur ledaren beter sig i sitt sätt att hantera och lösa konflikter. Ledaren nämns som en 

del i gruppmiljön 73, då borde föreningen och dess stadgar också vara en del i den miljön. Vad 

föreningen har för policys angående trivselfrågor och kamratskap är i högsta grad något som 

påverkar lagsammanhållningen, som i slutändan ger effekter både på gruppen men också på 

individen. Kanske är föreningen och dess stadgar inte med i modellen eftersom det är ovanligt 

att sådana policys och handlingsprogram existerar i föreningarna. Kanske håller inte 

författarna med mig i mitt resonemang om att föreningarna spelar en stor roll i hur tränarna 

fostras, som i sin tur påverkar hur laget utvecklas. 

 

4.5 Slutsats 
 
Resultaten från denna studie visar att mobbning förekommer i låg utsträckning inom 

barnidrotten, men den existerar och den bör förebyggas och åtgärdas. Hypotetiskt sett är 

mobbning ännu vanligare än vad resultaten från den här studien visar eftersom denna 

undersökning inte inbegriper de barn som slutat idrotta på grund av de har känt sig illa 

behandlade. Det går därför att skönja ett mörkertal. 

 

I dagsläget är det långt ifrån alla föreningar som har ett handlingsprogram mot mobbning och 

kränkande behandling. Majoriteten av tränarna tycker inte att de fått information och kunskap 

av föreningarna hur de ska hantera en mobbningssituation, och majoriteten tycker även att 

mobbning är något som föreningarna borde arbeta mer med. 

 

 
72 Lindwall, Johnsson, Åström, Världens bästa lag – om gruppdynamik inom idrotten, SISU idrottsböcker, 2002, 
s. 24. 
73 Ibid., s.33. 
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Med tanke på regeringens proposition och fastställande att idrotten ska bedrivas i enlighet 

med barnkonventionen, hoppas jag att föreningar tar detta på allvar och att alltfler börjar 

arbeta fram konkreta handlingsplaner och åtgärdsprogram.  

 

4.6 Förslag på fortsatt forskning 
 

Intressant forskning för framtiden skulle vara att försöka ta reda på varför pojkar i högre grad 

än flickor upplever mobbning och kränkande behandling, både inom idrotten men också i 

skolan. Det skulle även vara intressant att mer noggrant utforska effekterna kring lag där det 

förekommer en högruljangs på spelare och se om det har någon påverkan på barnens 

upplevelser av mobbning och kränkande behandling. 

En annan verkligt intressant studie skulle vara att i skolan göra en liknande undersökning som 

denna, fast istället fråga alla barn om de är föreningsaktiva eller om de tidigare varit 

föreningsaktiva. Sedan får de svara på liknande frågor som använts i den här studien, 

skillnaden bli bara att man gör det i skolan istället för att komma ut till föreningarna. Om 

barnen inte är föreningsaktiva längre men tidigare har varit det, så vore det intressant att ta 

reda på vad som gjorde att de slutade. På så sätt skulle man få med de barn i undersökningen 

som kanske slutat idrotta på grund av att de känt sig mobbade eller illa behandlade. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Sökbilaga 
 
Frågeställning: 
 

• I hur stor utsträckning rapporteras mobbning och kränkande behandling i de 

undersökta lagen? 

• Hur skiljer sig frekvensen av mobbning mellan pojkar och flickor, och mellan olika 

idrotter?  

• Har tränarna under sin tid i föreningarna behövt ingripa mot mobbning? Hur gick de 

tillväga?  

• Har föreningarna en handlingsplan eller policy mot mobbning? Blir tränare och 

ledare i föreningarna informerade om hur de ska agera vid en eventuell 

mobbningsituation? 

 
Vad? 

Ämnesord Synonymer 

Mobbning 

 

Barnidrott 

Idrott 

- Trakasserier, kränkningar. Eng. Bullying, 

victimization 

- 

- sport, träning. Eng. Sports, activities 

 
Varför? 

Jag sökte på begreppet mobbning för att hitta forskningsartiklar till uppsatsen. Jag har även 

sökt artiklar om mobbning på engelska för att öka chansen att hitta internationella studier.  

Jag sökte på Barnidrott för att kunna definiera begreppet, framförallt inom vilka åldrar 

barnidrott gäller som begrepp. Denna sökning valde jag att göra på Riksidrottsförbundets 

hemsida. Jag ville även definiera mobbning för att kunna använda definitionen i mina 

enkäter, därför sökte jag upp detta i Nationalencyklopedin. 
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Hur? 

Databas Söksträng Antal 

träffar 

Relevanta träffar 

Nationalencyklopedin 

Riksidrottsförbundet 

Google 

Statistiska central byrån 

Eric 

Mobbning 

Barnidrott 

Mobbning + barnidrotten 

Mobbning + idrott 

Bullying+victimization+sports 

1 

13 

465 

10 

51 

1 

1 

2 

1 

1 

 
Kommentar: 

Jag har sökt på Google scholar och jag har även använt en mängd sökstränger i databasen 

Eric. Men jag har inte lyckats hitta särskilt många studier som behandlar mobbning inom 

idrotten. Jag valde att söka direkt på Statistiska centralbyråns hemsida och hittade en 

undersökning som gjorts där. Flera av de dokument som jag använt från Riksidrottsförbundet 

har jag hittat på deras hemsida när jag har kollat runt lite, inga särskilda söksträngar har 

använts för att hitta dessa.  
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Bilaga  2. Lapp för målsmans underskrift 
 
 
Hej, 
 
Jag är student på Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm. Jag vänder mig till dig, för att 
be om tillstånd för ditt barn att medverka i en enkätundersökning rörande trygghet och 
kamratskap inom föreningsidrotten. Undersökningen genomför jag från och med vecka 40 i 
ett antal olika idrottsföreningar i Stockholmsregionen. Undersökningen vänder sig till flickor 
och pojkar i 10-12 årsåldern som är föreningsaktiva. Detta kommer att ske i form av en enkät 
där ditt barn, helt anonymt, kommer få besvara frågor rörande trivsel, trygghet, kamratskap 
och erfarenheter av mobbning inom sin idrott. Undersökningen är som sagt anonym, både för 
barnet och för klubben, och svaren kommer att sammanställas i form av ett examensarbete. 
 
Hälsningar 
Cecilia Sonefors 
GIH 
 
Lämna påskriven lapp till din tränare snarast. 
 
 
Jag tillåter mitt barn_______________________ medverka i ovanstående studie. 
  (Barnets namn) 
 
 
Målsmans underskrift__________________________ Datum_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3. Ledarnas enkät 
 
Bakgrund om mig som tränare 
 
• Man  Kvinna  
 
• Födelseår:       
 
• Ledarutbildning:  Nej   Ja    Om ja, vilken?                 
 
• Antal säsonger som ledare/tränare för laget:        
 
Bakgrund om laget 
 
• Flickor  Pojkar  
 
• Födelseår:      
 
• Ange idrott:            
 
• Den här divisionen/serien/ligan spelar laget i:       
 
• Antal spelare i laget:       

 
1. Hur många spelare har lämnat laget (slutat spela) de senaste två säsongerna? 

Ingen 1-2 3-4 5 eller fler 

                
 

 
2. Vet du orsaken till varför personen/personerna lämnade laget?  Ja  Nej  
 
Om ja, förklara:                                                    
 
Om nej, vad tror du själv är orsaken till att personen/personerna lämnade laget?  

Flytt till annan ort  Han/hon platsade inte i laget  Trivdes inte i laget  

Hade ingen kompis i laget  Tappat intresse  Annat:      

 

3. Har du hört att någon eller några i laget systematiskt säger någonting elakt om, eller direkt 
till, en medspelare som gör denne ledsen och nedstämd? 

 
Varje träning  Ofta Ibland Sällan Aldrig 
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4. Har du sett någon eller några i laget systematiskt viska om, eller skratta bakom ryggen åt 
någon annan i laget? 

 
Varje träning  Ofta Ibland Sällan Aldrig 
                   
 
5. Har du sett någon eller några i laget som systematiskt knuffar, slår eller på något annat 

fysiskt sätt trakasserar någon annan i laget? 
 
Varje träning  Ofta Ibland Sällan Aldrig 
                        

 
 
Mobbning definieras enligt Nationalencyklopedin som att en eller flera individer upprepade 
gånger och under en viss tid tillfogar en annan individ skada eller obehag 
 
6. Har någon i det lag du för närvarande leder/tränar blivit mobbad? (frågan inbegriper även 

de som tidigare spelat i laget men som nu har slutat) 
 

Ja    Nej  Vet ej  
 

 
7. Är det någon i laget som i dagsläget är mobbad? 
 

Ja  Nej   Vet ej  
 

 
8. Har föreningen en handlingsplan/policy mot 

mobbning?   Ja  Nej  Vet ej  
 

 
9. Har föreningen givit dig kunskap i hur du ska 

 agera vid en ev. mobbningssituation? Ja  Nej  
 

 
10. Hur många gånger har du som tränare/ledare i din nuvarande förening behövt 

ingripa mot mobbning? 

Aldrig 1-2  3-4 5 eller fler 

               

 
11. Hur gick du tillväga?                                                     

                                                                            

12. Mobbning är något som:  

Föreningen arbetar mycket bra med   
Föreningen borde arbeta mer med   
Sällan eller aldrig förekommer inom idrotten  
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Bilaga 4 . Barnens enkät 
 

Kille   Tjej  Födelseår:_________________  

Mitt lag spelar den här sporten: ____________________Division/serie: _________________ 

I såhär många år har jag spelat i den här föreningen: ______ 

Det här är 3 andra saker som jag brukar göra på fritiden: ____________________________  

1. Jag går i samma skola som många av mina lagkompisar: Ja         Nej  

 
2. Jag spelar den här sporten för att: (Välj endast ett alternativ på denna fråga) 

Träffa vänner  Träna och ha kul   Göra mål och vinna matcher        

Alla andra som jag känner spelar        Mina föräldrar vill att jag ska spela   

 
3. Jag brukar få vara med och spela matcher: 

Alltid           Ofta                        Ibland                Sällan    Aldrig  

 
4. Min tränare brukar berömma mig när jag spelar: 

Alltid            Ofta     Ibland                  Sällan      Aldrig  

 
5. Såhär bra tycker jag att jag är (på min sport) på en skala från 1-5, där 5 är det bästa 

alternativet: (ringa in ditt svarsalternativ) 

1           2  3            4     5 

 
6. En eller flera lagkamrater brukar klaga på mig att jag är dålig på min idrott: 

Alltid            Ofta    Ibland                     Sällan        Aldrig  

7. Några av mina lagkamrater brukar viska med varandra så att jag inte ska höra: 

Alltid            Ofta     Ibland                  Sällan      Aldrig  

8. En eller flera lagkamrater brukar säga elaka saker om mig som gör mig ledsen:  

Alltid            Ofta     Ibland                  Sällan      Aldrig  

9. En eller flera i laget brukar stöta ut mig ur gänget så att jag känner mig utanför: 

Alltid            Ofta     Ibland                  Sällan      Aldrig  
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10. En eller flera lagkamrater brukar knuffa eller slå mig så att jag känner mig ledsen: 



Alltid            Ofta     Ibland                  Sällan      Aldrig  

11. En eller flera lagkamrater brukar retas eller skratta åt mig så att jag känner mig ledsen: 

Alltid             Ofta    Ibland                   Sällan                Aldrig

 
Mobbning betyder att en eller flera personer många gånger är elaka mot en annan människa 

så att han eller hon mår dåligt och känner sig ledsen. 

12. Jag känner mig mobbad av en eller flera av mina lagkamrater: 

Alltid            Ofta     Ibland                  Sällan      Aldrig  

 
13. Jag känner mig inte mobbad just nu men förut kände jag mig mobbad av en eller flera 

träningskamrater:       Ja   Nej  

 
14. Om jag blev mobbad av en eller flera lagkompisar så skulle jag: (välj ett eller två alternativ) 

Berätta för tränaren  Byta lag     Strunta i det och fortsätta spela  

Berätta för mamma eller pappa  Sluta spela helt       Annat:__________________ 
           (Om du väljer annat så får du skriva vad) 

 
14. Jag har sett lagkamrater som flera gånger stött ut någon ur gänget så att den känt sig 

utanför, eller viskat med varandra så att den personen inte hör: Ja  Nej  

 
15. Jag har sett någon eller några i laget som flera gånger sagt elaka saker om någon annan i 

laget som gjort den personen ledsen:   Ja   Nej  

 
16. Jag har sett någon eller några i laget som flera gånger knuffat eller slagit någon annan i 

laget så att den känt sig ledsen:    Ja   Nej  

 
17. Såhär många tror jag har slutat spela i vårt lag den senaste säsongen: 

Ingen          1-2st                   3-4st   5st eller flera 
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18. Jag tror att personen/personerna slutade i laget därför att: 

Han/hon flyttade       Var inte tillräckligt duktig        Trivdes inte i laget  

Hade ingen kompis i laget        Tyckte inte att det var roligt längre   Annat:__________  
             (Om du väljer annat så får du skriva vad) 

 

19. Jag känner mig mobbad i skolan av mina skolkamrater: 

Alltid            Ofta     Ibland                  Sällan      Aldrig  

 

20. Har du varit med om, eller sett mobbning på träningar, matcher, i omklädningsrummet 

eller på planen? Berätta kort: 
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