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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte var att undersöka upplevelserna av mobbning och kränkande behandling inom 

organiserad barnidrott. Syftet besvarades med hjälp av följande frågeställningar: I hur stor 

utsträckning existerar mobbning och kränkande behandling inom barnidrotten enligt 

föreningsaktiva och tidigare föreningsaktiva barn? Hur skiljer sig upplevelserna av mobbning 

mellan pojkar och flickor och mellan olika idrotter? Hur vanligt är det att barn säger sig ha slutat 

med sin idrott på grund av att de utsatts för mobbning eller kränkande behandling inom 

idrotten? 

 

Metod 

Studien genomfördes med en kvantitativ metod, en enkätundersökning. Urvalet skedde 

strategiskt med hänsyn till skolornas upptagningsområden. Tre skolor deltog i studien, 

sammanlagt 206 barn. Både föreningsaktiva barn och tidigare föreningsaktiva barn deltog i 

studien. Resultaten har analyserats i statistikverktyget SPSS med ett signifikansvärde på 

p=<0.05. Tolkningen av studiens resultat har inspirerats av socialpsykologisk teoribildning och 

Aron Antonovskys KASAM begrepp. 

Resultat 

Resultatet från studien visar att 2 procent av de föreningsaktiva barnen upplevde att de vid 

tidpunkten för undersökningen ofta var mobbade. En tiondel av föreningsaktiva barn sade sig ha 

varit mobbade tidigare inom sin idrott. Något fler, 15 procent av barnen, har sett att 

idrottskamrater tidigare har varit mobbade och 2 procent uppger att någon idrottskamrat vid 

tidpunkten för undersökningen var mobbad ”ofta” eller ”alltid”. Bland tidigare föreningsaktiva 

barn uppgav 7 procent att de ibland kände sig mobbade inom idrotten. Många av barnen (25 %) 

slutade med sin idrott för att de inte trivdes i sitt lag eller i sin förening. Mellan kön och mellan 

individuell- respektive lagidrott, hittades inga signifikanta skillnader. 

Slutsats 

Mobbning inom barnidrotten förekommer i olika hög grad beroende av vilken fråga som 

granskas. Det är endast ett fåtal av barnen som angav att de vid tidpunkten för undersökningen 

kände sig mobbade, detta kan tolkas som en låg förekomst av mobbning. Ett av tio barn har 

tidigare varit mobbad och ett av sex barn säger att de sett andra som blivit mobbade, detta visar 

emellertid på en högre förekomst. Att en fjärdedel av tidigare föreningsaktiva barn slutade med 

sin idrott för att de inte trivdes i föreningen är anmärkningsvärt, men det finns ingenting i denna 

studie som visar på att anledningen till detta skulle vara mobbning och trakasserier.
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Abstract 

Aim 

The study aims to examine the experiences of bullying and abusive treatment in organized youth 

sports. The aim was answered with the help of the following questions: To what extent does 

bullying exist in youth sports according to children involved in organized sports respectively 

children not involved in organized sports? How do the experiences of bullying differ between 

boys and girls and between different kinds of sports? How common is it that children say they 

have given up their sports because they have been subjected to bullying or offensive behavior in 

sports? 

Method 
The study was carried out quantitatively by a questionnaire. The sample was strategically 

chosen with regard to the schools catchment areas. Three schools participated in the study and a 

total of 206 children. Both physically active children and former physically active children 

participated in the study. The results were analyzed in SPSS with a significance value of p = 

<0.05. The interpretation of the results was inspired by social psychology and Aron 

Antonovsky’s theory of SOC. 

Results 
The result shows that 2 percent of the children, who are members of a sports club, have feelings 

that they, at the time of the survey, were bullied often. A tenth of the compound active children 

said they had been bullied before in their sports team or sports club. Slightly more, 15% of the 

children have seen friends who have previously been bullied. 2 percent reported that one of their 

sporting companions at the time of the survey was bullied "often" or "always". Of those children 

who were physically active before but not anymore, 7 percent reported that they sometimes felt 

bullied in sports. Many of the children (25 %) claimed that they were ending their sports 

because they did not feel comfort in their team or club. No significant differences could be 

found between gender or between different sports. 

Conclusion 
The occurrence of bullying in organized children’s sports depends on which question we are 

looking at. There were only a few children who stated that they, by the time of the survey, were 

bullied. This can be interpreted as a low occurrence of bullying. One out of ten children has 

been bullied before and one out of six children claimed to have seen others who have been 

bullied, this shows a higher occurrence. That some of the children chose to quit their sport 

because they did not like the club sport is remarkable but there is nothing that remarks that the 

reason for this could be bullying or harassments. 
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1. Inledning 

 

1.1 Introduktion 
 

”Ingen ska behöva känna sig kränkt, trakasserad eller mobbad inom idrotten. All form av 

mobbing, trakasserier och övergrepp strider mot visionen ”Svensk Idrott - världens bästa” och 

idrottens fyra värdegrunder Glädje och gemenskap, Demokrati och delaktighet, Allas rätt att 

vara med och Rent spel.”
1
 

 

Idrott är något som av många människor sammankopplas med positiva kvaliteter, så som glädje, 

rekreation, samarbete, socialt samspel och laganda. Den spontana känsla som jag tänker infinner 

sig hos många människor, är att mobbning är något som inte är särskilt vanligt inom idrotten. 

Idrott kan sannolikt tvärtom uppfattas som en förebyggande arena mot mobbning, trakasserier 

och kränkande behandling. Enligt vad Riksidrottsförbundet säger i citatet ovan, ska inte heller 

barn och unga behöva känna sig mobbade eller trakasserade inom idrotten. Trots detta, så visar 

tidigare studier på att idrotten inte upplevs som glädjefull och inkluderande av alla barn. Det 

finns organisationer som aktivt arbetar för att förebygga och åtgärda mobbning inom idrotten, en 

sådan är Friends. På Friends hemsida skriver de att ”Idrotten är på många sätt fantastisk men för 

en del är det en miljö där man får stå ut med kränkningar och diskriminering”.
2
 

 

Idrott bygger mycket på interaktion och samarbete med andra människor, vilket lär barn en del 

om lagarbete och respekt för andra. Samtidigt är idrotten ett forum där tävlingsmoment är mer 

centralt än någon annanstans i barnens vardag. Selektion och konkurrens är inte helt ovanligt 

redan i unga år inom vissa idrotter. Enligt min erfarenhet, finns det inte heller någon annan 

arena, där kroppen sätts i fokus och betraktas på samma sätt som inom idrotten. Idrott handlar 

ofta om medgång och motgång, vinst eller förlust. Hur detta hanteras är upp till tränare, ledare 

och föreningar.  

 

Ett problem med att studera förekomsten av mobbning och trakasserier inom idrotten, är att 

mörkertalet kan vara stort. 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.  

 

                                                        
1
 Riksidrottsförbundet, Mobbing/trakasserier. 

2
 Friends a), Friends inom idrotten. 
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Med denna studie vill jag lämna ett bidrag till den kunskap som finns kring mobbning och 

barnidrott. Jag avser undersöka hur vanligt det är med mobbning och kränkande behandling 

inom föreningsidrotten, samt hur vanligt det är att barn lämnar idrotten på grund av att de utsätts 

för detta. Ämnet är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv, eftersom det är angeläget att barn rör på 

sig i det alltmer stillasittande samhäller som vi lever i. Det är därför viktigt att se till att barn 

trivs och utvecklas inom sin idrott så att de väljer att fortsätta sitt idrottande under hela sin 

uppväxt. Ämnet är även viktigt för min framtida profession som idrottslärare. Arbetet som 

idrottslärare innebär inte bara att aktivera eleverna i skolans idrottsundervisning, utan arbetet 

sträcker sig även till att motivera barn till ett aktivt liv utanför skolidrotten. Det är därför viktigt 

att känna till hur verkligheten för barn i den organiserade idrotten ser ut. Det är viktigt att inom 

skolidrotten arbeta med frågeställningar som rör respekt gentemot andra, ansvar, samarbete och 

vinnarattityder. Skolidrotten och föreningsidrotten har många likheter och skulle kunna 

samarbeta kring många frågor. Både skolan och den organiserade föreningsidrotten utgör två 

stora arenor i ett barns liv och det barnet lär sig där, kommer han eller hon även ta med sig in i 

andra sammanhang.  

 

Under hösten 2009 skrev jag en C-uppsats som behandlade just ämnet mobbning inom 

barnidrotten. Detta arbete påvisade en låg förekomst av mobbning, men likväl att det existerade. 

Bristerna i den studien ligger i att undersökningen genomfördes ute i lag och föreningar. De 

barn som eventuellt slutat med sin idrott på grund av mobbning eller kränkande behandling 

fångades därför inte upp i studien. Det är av denna anledning som jag nu väljer att genomföra en 

ny studie i avsikt att försöka fånga upp de barn som eventuellt slutat med sin idrott på grund av 

mobbning.  

 

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.”
3
 

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”.
4
  

 

                                                        
3
 Nationalencyklopedin,  Mobbning. 

4
 Friends b), Mobbning. 
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Jag kommer i denna studie använda Nationalencyklopedins definition av ordet mobbning för att 

jag tycker att den är kort och koncis, en fördel då definitionen ska vara enkel för barn att förstå. 

På detta sätt undviks också olika tolkningar av begreppet. Den valda definitionen av mobbning 

används i enkäterna som undersökningen bygger på.  

 

I litteratur och tidigare forskning om mobbning så förekommer två andra centrala begrepp, 

kränkning och trakasserier. Att kränka en person är att behandla henne illa på så vis att hon 

känner sig ledsen, sårad och mindre värd.
5
  Att på ett upprepat i tiden utdraget vis utsätta någon 

för obehag eller kränkningar, betecknas som trakasserier.
6
 Om kränkande behandling och 

trakasserier fortlöper under längre tid, så definieras det i denna studie som mobbning. 

 

Jag vill med denna studie undersöka mobbning inom barnidrotten, därför behöver även 

begreppet barnidrott definieras. Barnidrott är enligt Riksidrottsförbundets definition - idrott för 

barn mellan 7-12 år. Den ska vara lekfull och ge barn förutsättningen att testa olika idrotter. 

Tävling ska alltid ske på barnens villkor.
 7

  

 

1.3 Bakgrund 
 

Skolan har tydliga regelverk kring mobbning. I läroplanen står det 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 utfärdad av Riksidrottsförbundet, står det numera skrivet, att 

idrotten ska följa FN: s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN: s konvention om barns 

rättigheter (Barnkonventionen) och FN: s internationella konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning.
9
 Detta är något som är bestämt av regeringen sedan september 2008. 

Regeringen antog då en proposition, Statens stöd till idrotten, där det bland annat fastslogs 

att ”All verksamhet inom barn- och ungdomsidrotten bör vara förenlig med FN: s konvention 

om barnets rättigheter”. 
10

 I propositionen citeras vidare att ”barnet är en självständig individ 

med rättighet att uttrycka synpunkter och rätt till stöd och skydd”. Barnet ska sättas i fokus och 

                                                        
5
 Friends c), Ordlista. 

6
 Svenska akademiens ordbok, Trakassera. 

7
 Riksidrottsförbundet, Idrotten vill - Idrottsrörelsens idéprogram, 2009, s.11. 

8
 Skolverket, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 94, s.9. 

9
 Riksidrottsförbundet, Idrotten vill - Idrottsrörelsens idéprogram, 2009, s.11. 

10
 Regeringens proposition 2008/09:126, Statens stöd till idrotten, Stockholm: Regeringen, s.23. 
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alla beslut som tas i en förening ska analyseras utifrån barnets bästa och vilka konsekvenser 

beslutet medför för det enskilda barnet eller för gruppen.
11

  

 

I barnkonventionen står det bland annat att alla barn har rätt till fritid och lek utan 

diskriminering. Inget barn får diskrimineras på grund av kön, social härkomst, ursprung, 

religion, språk, hudfärg, handikapp etc. Barn ska ha rätt 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 

deras ålder och som ska vara tillgänglig för alla barn utan diskriminering.
12

  

 

Idrottsrörelsen ska verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier 

och våld, såväl på som utanför idrottsarenan.
13

 Idrottsföreningarna är för många barn en viktig 

miljö för fostran och utveckling. Barns och ungdomars utveckling präglas i stor utsträckning av 

vilka attityder och värderingar som förmedlas inom idrotten. Föreningen ska därför sträva efter 

att ge barn och ungdomar en kamratlig och trygg social gemenskap.
14

 

 

Organisationen Friends har en egen sektion som heter Friends Idrott. På sin hemsida skriver de, 

att många barn tror att det är något fel på den som blir mobbad och därför förknippas mobbning 

ofta med skam. Detta innebär att ett barn som blir mobbat, kanske inte berättar detta för någon. 

Eftersom idrotten är frivillig, så är det lätt för ett barn att sluta med sin idrott och säga ”jag har 

tröttnat”, fast det kanske är någon annan bakomliggande anledning som är avgörande. 

Mobbning i en idrottsförening kan därför vara svårare att upptäcka än mobbning i skolan. Inom 

idrotten existerar det ofta en jargong, som innebär att man förväntas tåla hårda ord och ett 

tuffare agerande än vad som troligtvis hade accepterats utanför idrotten. Man får stå ut med att 

bli kallad sopa, kärring eller andra förnedrande glåpord.
15

 Det finns ofta en hög acceptansnivå 

för vad som får göras och sägas utan att det betraktas som kränkning. Den allmänna 

uppfattningen är att ”man måste tåla lite” och Friends menar att grupptrycket för att tolerera 

olika beteenden, i sig kan vara ett sätt att skapa sammanhållning. Vissa handlingar kan göras 

och ses som något positivt, men kan egentligen handla om att stå ut med att bli kränkt.
16

 Även 

detta kan göra att mobbning inom en förening är svår att upptäcka. 

 

                                                        
11

 SOU, Föreningsfostran och tävlingsfostran– en utvärdering av statens stöd till idrotten, 2008/09:126, s. 35. 
12

 Barnombudsmannen, FN, Barnkonventionen. 
13

 Riksidrottsförbundet, Idrotten vill - Idrottsrörelsens idéprogram, 2009, s.12. 
14

 Ibid. s.21. 
15

 Friends Idrott d), Kränkningar inom idrotten. 
16

 Friends Idrott e), Agera mot kränkningar. 
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Det är viktigt att undersöka mobbningens spridning inom idrotten. Om det skulle framgå att 

mobbning är vanligt förekommande, så måste åtgärder och förebyggande handlingsprogram 

frambringas. Om det tvärtom är så att idrotten är en arena där mobbning sällan förekommer, så 

är det av största intresse att se vilka faktorer som gör mobbning mindre befintligt just där. 

Kanske kan några av dessa eventuella faktorer omsättas och användas i andra sammanhang, t.ex. 

i skolan. Som yrkesverksam lärare är det viktigt att känna till gruppdynamiken och jargongen 

inom idrotten. Läraren kan genom sitt arbete verka för att skapa en miljö där alla barn känner sig 

trygga i sitt idrottsutövande och uppmuntra till ett liv där fysisk rörelse ingår som något som är 

givande och lustfyllt.  

 

1.4 Forskningsläge 
 

 

Den tidigare forskning som presenteras i denna studie berör mobbning inom idrotten, men även 

frågor kring socialisering, gruppdynamik, attityder och värderingar inom idrotten. Jag har i mina 

sökningar efter tidigare forskning i ämnet, inte funnit så många studier som är riktade mot 

mobbning inom barnidrotten. Emellertid anses studier om sociala fenomen inom idrotten också 

vara relevanta för studien. Jag har även valt att presentera två internationella artiklar kring 

mekanismer bakom mobbning. Dessa berör inte idrott i synnerhet utan i högre grad mobbning, 

och framförallt processerna bakom mobbning, i allmänhet. Forskningsläget är därför uppdelat i 

tre rubriker Mobbning inom idrotten; Attityder, värderingar och socialisering inom idrotten 

samt Mekanismerna bakom mobbning.  

 

1.4.1 Mobbning inom idrotten 

 

Ungdomsstyrelsen gav 2005 ut en publikation, Unga och föreningsidrotten, som är baserad på 

en studie om ungdomars erfarenheter av trakasserier i skolan och även inom idrotten. Studien är 

utförd i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) 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 procent. 

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 svag 

empirisk grund.
17

 Resultaten från undersökningen visar att 25 procent av ungdomarna upplever 

att de i skolan anklagats på felaktiga grunder, rapporten säger ingenting om frekvensen av detta 

                                                        
17

 Ungdomsstyrelsen, Unga och föreningsidrotten; En studie om föreningsidrottens plats, betydelser och 

konsekvenser i ungas liv, (Stockholm, 2005), s.106. 
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eller vad anklagelserna bestod i. I jämförelse med detta, presenteras siffror som visar att 3 

procent av ungdomarna i idrottsföreningar har känt sig anklagade på felaktiga grunder. I samma 

studie framkommer också att 19 procent 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 

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

vis, anger 4 procent att detta hänt i skolan och 1 procent att det hänt inom idrotten. Utöver detta 

anger 5 procent att det hänt även i andra sammanhang, utanför både skolan och idrotten.
18

 

 

Bortfallet i ovanstående undersökning är högt och författarna säger själva att resultatet bör ses 

som mer antagande än fastställande. Då det inte existerar så mycket annan information kring 

mobbning och idrott så väljer jag ändå att använda Ungdomsstyrelsens resultat och det kommer 

att visa sig i hur stor utsträckning deras resultat stämmer överens med de resultat som min studie 

kommer att generera. 

 

I Nederländerna gjordes under 2010 en studie där 441 barn från 8 olika fotbollsklubbar, samt 

481 barn från 10 olika judoklubbar deltog. Barnen fick besvara en enkät med 39 frågor om 

huruvida de varit mobbade, mobbat någon annan, sett någon som blivit mobbad eller 

exempelvis mobbats av tränaren inom sin idrott. Svarsalternativen utgick ifrån en femgradig 

Likertskala som gick från ”aldrig” till ”flera gånger i veckan”. Även tränaren i varje lag fick 

besvara en enkät med liknande frågor, fast utifrån ett tränarperspektiv. Svarsfrekvensen i studien 

landade på 75-80 procent.
19

  

 

Resultaten från ovanstående studie visar att 10 procent av barnen har upplevt mobbning 

regelbundet inom sin idrott, detta jämfört med att 23 procent av barnen har upplevt samma sak 

inom skolan.
20

 På frågan om barnen brukar mobba andra barn, så svarade 6 procent att de inom 

sin idrott har varit aktiva mobbare, jämfört med 20 procent inom skolan. Mellan de två olika 

idrotterna fotboll och judo syntes ingen signifikant skillnad i antalet barn som varit mobbade. En 

skillnad syntes dock i antalet barn som aktivt mobbat andra. Fler barn inom judon sade sig 

aldrig ha mobbat andra inom sin idrott, jämfört med fotbollen, där fler svarade att de har varit 

mobbare.
21

 Bara 14 procent av de mobbade barnen pratade med sin tränare när de utsatts för 

                                                        
18

 Ibid. s24f. 
19

 Collot D’Escury, Annematt L, Dudink, Ad C, “Bullying beyond school: Examining the role of sports”, Handbook 

of bullying in schools: An international perspective, (pp.235-248), (New York, Routledge, 2009:11), s.240. 
20

 Collot D’Escury. s.241. 
21

 Ibid. s.242. 



  

14 
 

mobbning, 7,6 procent ansåg att tränarna ingrep när de såg någon bli mobbad och 21 procent av 

barnen pratade med sina föräldrar.
22

 Författarna framhåller att resultaten skulle kunna skilja sig 

beroende på vilken nivå utövarna befinner sig på. Duktiga lag har fler vuxna omkring sig och 

kanske mer utbildade ledare, möjligtvis har de även ett tydligare regelverk och alla spelare 

befinner sig på en jämnare nivå.
23

 

 

Det står ingenting om barnens ålder i den här studien, vilket hade varit intressant att veta. Det är 

en intressant jämförelse som görs mellan fotboll och judo, men den verkar inte frambringa några 

större skillnader. Den här studien är intresseväckande då den metodiskt är ganska lik 

föreliggande studie. Forskarna har använt sig av en femgradig Likertskala och liknande frågor 

som finns i min studie.  

 

Riksidrottsförbundet (RF) har med Statistiska centralbyråns (SCB) hjälp gjort en undersökning 

om ungdomars tävlings- och motionsvanor. Undersökningen genomfördes år 2005 genom att 

3000 postenkäter skickades ut till ungdomar i åldrarna 13-20 år i hela landet. Svarsfrekvensen 

beräknades till 63,4 procent. I undersökningen tillfrågades bland annat de ungdomar som slutat 

träna i en idrottsförening och vad anledningen var till detta. Den största anledningen, 53 procent, 

var att de tappat intresset. Intressant är att studien visar att 7 procent slutade i föreningen för att 

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

slutade för att de inte platsade. Uttryckt i antal föreningsaktiva individer i hela landet, skulle 

detta motsvara att 25 000 ungdomar känt sig utanför och därför pressats ut ur 

idrottsföreningarna. Detta är en siffra som RF menar kan vara värd att fundera över.
24

  

 

Den här undersökningen är gjord på ungdomar i tonåren och inte på barn i 10-12 årsåldern som 

min studie undersöker. Trots att ovanstående studie har ett bortfall på nästan 40 procent, så visar 

den ändå indikationer på, att det finns personer som slutar med sin idrott på grund av för höga 

krav eller dåliga relationer. Avsikten med denna studie är att undersöka om detta även är fallet 

bland yngre barn. 

 

                                                        
22

 Ibid. s.244. 
23

 Ibid. s.246. 
24

 Riksidrottsförbundet, Ungdomars tävlings- och motionsvanor, 2005. 
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1.4.2 Attityder, värderingar och socialisering inom idrotten 

 

 

Stefan Wagnsson genomförde mellan åren 2005 och 2007 en studie kring betydelsen av 

föreningsidrott som socialisationsmiljö. Fokus riktades mot att undersöka vilken betydelse 

deltagande och grad av involvering i föreningsidrott har för bland annat barns psykosociala 

utveckling i form av självkänsla, upplevd social och fysisk kompetens samt självrapporterade 

moraliska handlingsmönster. Urvalet bestod av 920 ungdomar i åldern 10-19 år som gick på 

svenska grund- och gymnasieskolor. Mätinstrumentet var standardiserade och anpassade 

frågeformulär som besvarades tre gånger under en tidsperiod om två år.
25

 

 

Resultaten visade att unga som föreningsidrottar, i allmänhet har något starkare självkänsla 

jämfört med de som inte idrottar i någon förening. Signifikanta skillnader kunde ses i 

aktivitetsgrad, alltså mellan barn som idrottade mycket och barn som inte idrottade lika mycket. 

Det är lockande att utifrån dessa resultat dra slutsatsen att skillnader mellan grupperna till stor 

del är beroende av ett deltagande i föreningsidrott. Andra resultat från denna studie, visade 

emellertid att det försiggår socialisationsprocesser kopplade till ungas kön, ålder, etnicitet, 

bostadsort och socioekonomisk status som påverkar med vilka psykosociala egenskaper de unga 

kliver in i föreningsidrotten. En lite annorlunda bild framträdde när hänsyn togs till dessa 

variabler. Resultaten visade förvisso att ett högaktivt föreningsidrottande till viss del kan 

fungera som förebyggande faktor mot en försvagning av självkänslan över tid. En fortsatt analys 

visade dock att man bör vara försiktig och inte överdriva föreningsidrottandets betydelse, då 

effekterna visade sig vara mycket svaga, inga tydliga förändringar kunde upptäckas under en 

tidsperiod på två år. Med andra ord kan skillnaderna i självkänsla mellan idrottare och icke-

idrottare samt mellan aldrig, låg- och höginvolverade föreningsidrottare, främst tillskrivas 

selektionseffekter snarare än idrottsliga socialisationseffekter.
26

 

 

Ytterligare resultat från Wagnssons studie visar att barn och ungdomar som idrottar, upplever 

sig vara mer populära och accepterade av sina kamrater jämfört med icke-idrottande ungdomar. 

De upplever sig även som mer socialt kompetenta i jämförelse med andra. När hänsyn togs till 

studiens bakgrundsvariabler, visade det sig emellertid att föreningsidrottens betydelse för att bli 

accepterad och populär hos sina kamrater är ganska små. Det är främst andra faktorer som bidrar 

till denna acceptans och popularitet. De som inte var så socialt kompetenta, valde i högre grad 

                                                        
25

 Stefan Wagnsson, Föreningsidrott som socialisationsmiljö – en studie av idrottens betydelse för barns och 

ungdomars psykosociala utveckling, (Karlstad, 2009: 53), s.105-109. 

26
 Wagnsson, s.147-148. 
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att sluta med idrott för att de inte trivdes med kamraterna. En fortsatt analys visade dock att 

detta inte tycktes påverka den fortsatta utveckling av deras självkänsla, vilket tyder på att de 

som slutar idrotta finner andra betydelsefulla sociala arenor där deras kamratrelationer kan 

fortsätta att utvecklas.
27

 

 

Wagnssons studie kan komma att användas som diskussionsunderlag för vissa handlingsmönster 

eller beteenden som det kan tänkas uppkomma frågetecken kring under studiens gång. 

Diskussionen kring socialisationsprocesser är mycket intressant och kan mycket väl användas 

för att resonera kring andra teman som exempelvis mobbning.  

 

Inger Eliasson undersökte interaktionen mellan barn, ledare och barnens föräldrar. Eliasson 

genomförde fältstudier under två års tid, med observationer och intervjuer av barn, föräldrar och 

ledare. Hennes undersökning visade bland annat, att den viktigaste anledningen till att barnen 

spelar fotboll är att de träffar många kompisar, umgås och har roligt. Näst efter skolan är 

idrotten den mest betydelsefulla arenan för att hitta nya kompisar och umgås. Under fältarbetet 

lade författaren märke till att vissa barn var mer ensamma än andra. Ett barn som av författaren 

uppfattades som väldigt ensam, svarade inte heller i enlighet med de andra barnen på frågan om 

vad som är roligast med fotbollen. De andra svarade att kompisar var den viktigaste anledningen 

till att de spelar fotboll, istället tyckte den ensamma pojken att det roligaste var att göra mål.
28

 

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 

hon är bra på fotboll.
29

 Barnen framhåller några egenskaper som de anser att en lagkamrat bör 

ha. Bland dessa nämns ärlig, kunna lyssna på ledarna, positiv och framåt, ha en egen vilja och 

intresserad av fotboll.
30

 Eliasson lägger under observationerna märke till att barnen aktivt tar 

reda på och tolkar hur de förväntas bete sig i samspelet med lagkamraterna.
31

 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 

                                                        
27

 Ibid. s.168-169. 

28
 Inger Eliasson, I skilda idrottsvärldar; Barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll, (Umeå universitet: 

2009), s.68. 
29

 Eliasson, s.75. 

30
 Ibid. s.76. 

31
 Ibid. s.77. 
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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” 
32

 

 

Eliassons studie är intressant eftersom hon påvisar att det inom barnidrotten existerar medvetna 

val gällande vem man ska umgås med och vem som har det ”rätta” beteendet. Barnen har en bild 

av hur en lagkamrat bör bete sig och hur de ska förhålla sig till varandra. Studien visar också att 

barnidrotten framförallt är en arena för sociala nätverk och samspel med andra barn, det är vad 

de tillfrågade barnen värdesätter högst. Risken för att bli utstött ökar om ett barn avviker från 

den rådande normen.  

 

Ungdomsstyrelsen resonerar i den tidigare beskrivna publikationen, Unga och föreningsidrotten 

(s.10), kring att det inom idrotten existerar en viss jargong och ett klimat som just där är socialt 

accepterat, men som troligen inte skulle vara det i livet utanför idrotten. Ungdomsstyrelsen 

ifrågasätter varför det är förhållandevis vanligt med hårda tag i omklädningsrummet inom 

pojkidrotten och varför ingen klassificerar dessa händelser och aktiviteter som mobbning eller 

trakasserier.
33

 Detta ifrågasätter även Jenny Svender i en studie från 2005. Svenders studie 

behandlar inkilning inom idrotten bland män och kvinnor i 15-33 årsåldern, resultatet från 

studien är därför inte helt relevant för min studie. Det är resonemanget som Svender för kring 

jargonger och ungdomarnas förhållningssätt till varandra som är intressant. Hon skriver att det 

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

som är karaktäristiska för idrotten.
34

 Kanske gör dessa förhållningssätt, att ett beteende som inte 

skulle ses som acceptabelt i andra sociala sammanhang ändå accepteras inom idrotten.  

 

De senast beskrivna studierna tyder på att mobbning inom barnidrotten kan vara svårstuderat, då 

barnen kanske inte ser de handlingar de utsätts för som mobbning, trots att det enligt 

definitionen av begreppet kanske faktiskt är det. Detta är en tanke som är viktig att ta med sig i 

det fortsatta arbetet med undersökningen. 

 

1.4.3 Mekanismerna bakom mobbning 

 

1999 genomfördes en studie i Storbritannien där 89 barn deltog, hälften pojkar och hälften 

flickor i åldern 8-12 år. Observationer av barnens lek, konflikter och dispyter på skolgården 

                                                        
32

 Ibid. s.80. 

33
 Ibid. s.24f. 

34
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genomfördes. Det som observerades var vilka barn som gick ensamma, vilka som var med och 

lekte, vilka som konverserade två o två o.s.v. Även gruppstorlekar och sociala nätverk 

observerades. Barnen fick också delta i intervjuer där de fick svara på frågor om vilka kamrater 

de helst lekte med, vilka de ogärna lekte med samt vilka som blev mobbade eller trakasserade av 

andra barn.
35

 Resultatet visade att gruppstorlek var positivt korrelerat med mobbning, ju större 

grupp desto större risk att några i gruppen utvecklade ett mobbande beteende. Om ett barn 

befann sig mycket ensam och inte interagerade med de andra barnen, så ökade risken för att det 

barnet skulle utveckla ett beteende där hon eller han mobbar andra. Mycket ensamtid kunde 

dessutom åt andra hållet bidra till att det barnet i högre grad riskerade att bli mobbad och han 

eller hon fick inte samma sociala status som andra barn.
36

  Pojkar som var mycket stillasittande 

och konverserade mycket med andra, uppfattades ibland av andra barn som att de agerade fel 

och riskerade i högre grad att bli mobbade. Bland flickorna var det tvärt om statushöjande att ha 

ett stillasittande och konverserande beteende.
37

  

 

Studien ovan är intressant då den förklarar vilka beteenden som riskerar att utveckla ett beteende 

där man mobbar, eller tvärtom en situation där man blir mobbad. Studien är inte gjord i ett 

idrottssammanhang, men frågan är om dessa beteenden även utvecklas inom idrotten och om de 

löper samma risker där? Detta kommer inte min studie kunna ge svar på men frågan är värd en 

diskussion utifrån det kommande resultatet. 

 

I Japan genomfördes 2010 en studie där 452 elever från sex olika skolor deltog, de var 9-10 år 

gamla. Barnen fick fylla i en enkät angående sitt sociala beteende, innefattande psykisk och 

fysisk aggressivitet samt depressiva symptom. Frågorna som ställdes var exempelvis hur ofta 

barnet slog skolkamrater eller hur ofta barnet uteslöt skolkamrater från sin umgängeskrets. 

Studien visade att pojkar uppvisade ett mer frekvent användande av fysisk aggressivitet än vad 

flickor gjorde och att flickor istället använde sig mer av psykisk aggressivitet. Med psykisk 

aggressivitet menar författarna att de i högre grad uteslöt andra barn från sin umgängeskrets, att 

de retades eller på annat sätt gjorde i illa någon utan att för den sakens skull bruka fysiskt våld. 

Pojkar var dessutom i högre grad än flickor utsatta för fysiskt våld. Flickor hade en större 

benägenhet att skapa exkluderande grupper där bara vissa barn fick ingå, samt att det i dessa 

grupper existerade ett klimat där psykisk aggressivitet inte var helt ovanligt. Barn som 

uppvisade en hög grad av psykisk aggressivitet hade större benägenhet än andra barn att bilda 

                                                        
35

 Michael J. Boulton, Concurrent and longitudinal relations between children’s playground behavior and social 

preference, victimization and bullying, Child development, 1999:08, 70:4, (944-954), s.946-947. 
36

 Ibid. s.955. 
37
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exkluderande grupperingar. Författarna menar att det finns positivt laddad vänskap och att det 

finns negativt laddad vänskap. Den positiva vänskapen kan mycket väl skydda mot psykisk 

aggression medan en negativ vänskap kan öka sårbarheten och bädda för en ökad psykisk 

aggressivitet. Både fysisk och psykisk aggressivitet korrelerade med ett depressivt beteende och 

synsätt.
 38

 

 

Studiens resultat bör ses med aktsamhet då undersökningen är gjord i Japan och det bör antas att 

det existerar stora kulturella skillnader länderna emellan. Studien visar på att aggressivitet hos 

flickor respektive pojkar generellt yttrar sig på olika sätt. Jag kommer som en del i 

undersökningen, undersöka skillnaden mellan flickor och pojkar när det gäller förekomsten av 

mobbning och kränkande behandling. Det blir således intressant att se om det förekommer några 

skillnader och om de yttrar sig på ett liknande sätt som i den japanska studien.   

 

1.4.4 Sammanfattning av forskningsläge 
 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att vetenskapliga studier om mobbning inom 

barnidrotten har varit svåra att finna. Jag har påträffat några få studier om mobbning inom 

idrotten, men två av dessa är utförda med postenkäter vilket generellt genererar ett kraftigt 

bortfall. Den nederländska studien, där mobbning inom fotboll och judo undersöks, är den mest 

relevanta studien jag har funnit kring mobbning och idrott. Även denna har dock svagheter, då 

den exempelvis inte säger något om barnens ålder.  

 

Sammanfattningsvis visar resultaten från dessa studier bland annat att mobbning inom 

föreningsidrotten förekommer i mindre utsträckning än inom skolan. Enligt den nederländska 

studien ska 10 procent av de medverkande barnen någon gång ha upplevt mobbning regelbundet 

inom sin idrott. I en svensk undersökning gjord av Ungdomsstyrelsen visade resultaten att 

endast 1 procent av tillfrågade ungdomar upplevt sociala trakasserier inom idrotten.  

 

Övriga studier som presenterats, undersöker förhållningssätt och attityder samt den speciella 

jargong som påvisats förekomma inom idrotten. Från flera källor framkommer att det inom 

idrotten existerar ett sätt att tala med och behandla varandra, som inte skulle accepteras utanför 

idrotten. Även mekanismerna bakom mobbning diskuteras i två av artiklarna som presenterats. 

                                                        
38
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Detta är intressant och jag kommer senare i uppsatsens Teoriavsnitt (s 18) fortsätta samtalet 

kring identitetsskapande och socialiseringsprocesser.  

 

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

studie om mobbning inom barnidrotten kunna lämna ett bidrag med kunskap kring ämnet.  

 

1.5 Teoretiskt ramverk 
 

 

Jag har i den här studien valt att använda mig av två olika teorier. Den första tar ansats i 

socialpsykologin med inriktning mot idrott och grupprocesser inom idrotten. Den andra teorin 

som jag valt att använda mig av är Aaron Antonovskys KASAM- begrepp.  

KASAM – begreppet definieras i sin helhet som ”Känslan av sammanhang”.  

 

1.5.1 Socialpsykologi 

 

Socialpsykologin är en forskningsinriktning som studerar olika sociala fenomen, dvs. 

interaktionen mellan individer och mellan individer och deras omgivning. Människor befinner 

sig alltid i sammanhang där andra människor ingår, antingen direkt eller indirekt genom minnen, 

tankar och fantasier. Dessa sociala sammanhang påverkar människors attityder, tankar och 

känslor, liksom hur dessa förs fram, uttrycks och förändras.
39

 

 

Socialisation omfattar individens förhållningssätt, reaktionsmönster, sätt att bete sig, 

kommunicera, tycka och tänka. Socialisation gör att personen kan fungera i olika sociala 

sammanhang. Individen tillägnar sig attityder, normer och värderingar så att dessa blir en del av 

personligheten. Socialiseringsprocessen har därmed en avgörande betydelse för hur individens 

personlighet formas. 
40

 

 

Idrottandet påverkar individens sökande efter den egna identiteten samt individens sociala och 

moraliska utveckling. Omgivningens inställning till betydelsen av vinst, förlust, fusk, ärligt 

beteende och samarbete inverkar på individens inställningar och attityder till olika sociala 

företeelser. Idrotten är med och konstruerar och återskapar normer.
41
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Attityder är system av positiva och negativa värderingar, känslor och beteendeintentioner inom 

individens sociala värld. Attityder hjälper oss att förklara, förstå och passa in i världen omkring 

oss. Människor är generellt sett mycket duktiga på att ändra sina attityder utifrån den sociala 

kontexten. Attityder kan ha en starkt värderingsförmedlande och gruppidentifierande funktion.
42

 

 

Två centrala begrepp inom socialpsykologin är personlig och social identitet. I den personliga 

identiteten ingår individens bild av sig själv och självkänsla. Människor vill ha en positiv bild av 

sig själv och en stark självkänsla. Den sociala identiteten utgår från de grupper som individen 

tillhör och vill tillhöra. Om en grupp har hög status får individen också hög status. En individ 

kan också vara med och påverka att en grupp får hög status. Genom sin sociala identitet kan 

individen höja sin självkänsla. Det är inte heller helt ovanligt med en överskattning av den egna 

gruppen och en nedvärdering av andra grupper. Detta sker för att höja statusen hos den egna 

gruppen.
43

 

 

Ett annat begrepp som används är sociala representationer. Sociala representationer utgörs av de 

idéer, värderingar och traditioner som delas av en grupp. Detta bildar ett system med 

gemensamma teorier om varför saker är som de är. De skapas som ett resultat av interaktionen 

mellan kulturella/ideologiska värderingar i samhället, värderingar och åsikter hos en grupp samt 

individens egna sociala och personliga erfarenheter. Genom sociala representationer etablerar 

sociala grupper sin identitet. Detta hjälper individen att skapa ordning och hantera den sociala 

verkligheten samt underlättar kommunikationen mellan människor.
44

 

 

1.5.2 KASAM 

   

Den israeliske sociologen Aaron Antonovsky ser hälsa och sjukdom ur ett salutogent perspektiv 

vilket innebär att han koncentrerar sig på vad som gör att människor vidmakthåller god hälsa, 

inte vad som gör dem sjuka. KASAM-begreppet innehåller tre underrubriker. Dessa är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
45

 

  

                                                        
42

 Ibid. s.192-194. 
43

 Hassmén, s.186. 
44

 Ibid. s.188. 
45

 Aaron Antonovsky, Hälsans mysterium, (Natur och kulturs psykologiklassiker, 2009), s. 9-10. 
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Begriplighet – Handlar om hur vi uppfattar vår omvärld. Är den ordnad, sammanhängande, 

strukturerad och tydlig eller är den som ett brus - dvs. kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad 

och oförklarlig. 

Hanterbarhet - handlar om i vilken grad vi upplever att det finns hjälpmedel till vårt 

förfogande, för att möta de krav som ställs av vår omgivning.  

Meningsfullhet – handlar om hur motiverad jag är för det jag ska utföra och vad det har för 

känslomässig innebörd. 
46

 

 

Antonovsky poängterar att delbegreppen inte bör ses som självständiga enheter utan att de står i 

relation till varandra. Hög hanterbarhet kräver hög förståelse, alltså begriplighet. Antonovsky 

menar dock att meningsfullhet förefaller vara den viktigaste komponenten. Utan meningsfullhet 

blir antagligen vare sig hög begriplighet eller hög hanterbarhet särskilt långvarig. De människor 

som har hög meningsfullhet har alltid möjlighet att finna både förståelse och hjälpmedel.
47

 

 

1.5.3 Teorins betydelse för studien 

 

Socialpsykologin är för föreliggande studie intressant, då den förklarar hur det i olika sociala 

sammanhang, i det här fallet idrotten, skapas attityder, förväntningar och traditioner. Den 

förklarar hur identitetssökande sker samt hur socialiseringsprocessen  tar sig uttryck inom 

idrotten. 

 

Teorin om KASAM innehåller begrepp som är intressanta att föra en diskussion kring. Mitt 

antagande är att det i grupper där mobbning påträffas, existerar en låg känsla av sammanhang 

medan det i grupper där mobbning inte påträffas och där medlemmarna mår bra existerar en hög 

känsla av sammanhang. Att idrotten är frivillig kan möjligen bidra till att barn och ungdomar 

upplever en högre KASAM än vad de gör i skolan. Detta resonerar jag mer kring i den 

avslutande diskussionen. 

 

Socialpsykologin kommer att användas som ett övergripande perspektiv i den kommande 

analysen av resultatet och KASAM-begreppet kommer att användas som ett analytiskt verktyg 

att luta mot socialpsykologin. 

 

                                                        
46
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1.6 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka upplevelserna av mobbning och kränkande behandling inom 

organiserad barnidrott. Syftet besvaras med hjälp av följande frågeställningar.  

 I hur stor utsträckning existerar mobbning och kränkande behandling inom barnidrotten 

enligt föreningsaktiva och tidigare föreningsaktiva barn? 

 Hur skiljer sig upplevelserna av mobbning mellan pojkar och flickor, och mellan olika 

idrotter?  

 Hur vanligt är det att barn har slutat med sin idrott på grund av att de utsatts för 

mobbning eller kränkande behandling inom idrotten? 
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2. Metodik 

 

2.1 Val av metod 

 

Den kvantitativa studien genomfördes som en tvärsnittsstudie genom en enkätundersökning. 

Studiens syfte var att undersöka upplevelserna av mobbning inom barnidrotten. För att 

genomföra detta ansågs ett kvantitativt upplägg med en enkätundersökning vara det bästa 

verktyget. En enkätundersökning är bra för att den säger något om en stor population, den mäter 

på ”bredden”.
48

  

 

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 heller som mål att kunna generalisera, utan hade istället gett färre men 

mer detaljerade svar. Sannolikheten att någon av de intervjuade hade berättat om upplevd 

mobbning inom idrotten vid en intervjustudie hade varit ganska liten. Detta med tanke på att 

mobbning kan upplevas som något väldigt skamfyllt av barn. Eftersom en intervjustudie är mer 

tidskrävande än en enkätstudie, så hade inte heller lika många barn hunnit delta i 

undersökningen. 

 

2.2 Urval 

 

Målgruppen för undersökningen var barn i 10-12 årsåldern. Anledningen till att just denna 

målgrupp valdes, var att det är barn som är 7-12 år som räknas in i Riksidrottsförbundets 

definition av barnidrott (se s.10). För unga respondenter hade kunnat komplicera ifyllandet av 

enkäterna, därför uteslöts barn 7-9 år. Under eftersökningen av tidigare forskning, kunde inga 

tidigare undersökningar om mobbning inom barnidrotten hittas, vilket tyder på att det finns en 

kunskapslucka som behöver fyllas.  

 

Alla barn som deltog i studien gick på skolor i Stockholm och i angränsande kommuner. Det var 

206 barn som deltog i studien. Bland de medverkande var 48 procent pojkar och 52 procent var 

flickor. De skolor som medverkat i undersökningen uppfyllde de strategiska kriterierna för 

studien samt var av författaren kända sedan innan. De strategiska kriterierna var att skolorna 

                                                        
48
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skulle finnas i Stockholm eller i angränsande kommuner och målet var att få en spridning på 

skolorna geografiskt, då det kan skilja sig i medlemskap i föreningar och val av idrott. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

 

Jag sökte reda på den aktuella skolans hemsida för att hitta en e-postadress till skolledningen. 

Skolledningen fick sedan vidarebefordra information och förfrågan till ansvarig för respektive 

årskurs. Tio skolor kontaktades med förfrågan om deltagande. Tre skolor tackade nej med 

förklaringen att de inte hade tid att delta i en sådan undersökning. Ytterligare tre skolor hörde 

aldrig av sig och en skola hörde av sig för sent i datainsamlingsprocessen och fick därför 

uteslutas. Tre skolor deltog slutligen i undersökningen. 

 

Enkäterna i studien är egenkonstruerade, med utgångspunkt i frågeställningarna. Slutna frågor 

med bestämda svarsalternativ användes i stor utsträckning för att förenkla ifyllandet. 

Svarsalternativen var i högsta möjligaste mån likadana på de flesta frågor för att skapa 

kontinuitet. Svaren mättes genom en Likertskala, där måttenheten i huvudsak bestod av 

alternativen aldrig, sällan, ibland, ofta och alltid. En Likertskala går ut på att det finns ett antal 

olika påståenden där de svarande kan instämma i olika hög grad, vanligen på en fem- eller 

sjugradig skala.
49

 

 

Jan Trost skriver att vissa enkätfrågor kan vara känsliga på ett eller annat sätt. Det kan därför 

vara av god idé att placera en fråga angående andras känslor först, t.ex. Tror du att många i 

laget känner sig ensamma? Sedan kan frågan om den egna individen ställas, t.ex. Känner du dig 

ensam i laget?  Detta har jag haft i åtanke när jag har utformat enkäterna.
50

 

 

Jag använde mig av två enkäter. De barn som vid tidpunkten för undersökningen var 

föreningsaktiva fick besvara en enkät, medan de barn som just då inte var föreningsaktiva fick 

besvara en annan enkät. Se bilaga 3 och 4.  

 

                                                        
49
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2.4 Procedur 

 

Skolorna kontaktades per mejl där en förfrågan om deltagande ställdes till respektive 

skolledning. När skolorna och respektive klass godkänt medverkan i studien, skickades lappar 

med information ut till barnens föräldrar. Detta skedde via e-post. Om någon förälder ville neka 

sitt barns medverkan i studien, skulle de själva höra av sig till ansvarig klasslärare med 

invändningar. De behövde alltså inte signera lappen. 

 

Datainsamlingen genomfördes under skoltid när eleverna hade lektioner. Enkätdata samlades in 

under en och en halv veckas tid. Ifyllandet av enkäterna tog ungefär 20 minuter, med 

introduktionen av enkäterna inberäknat. Barnen fick information om undersökningen och hur 

den skulle gå till. De informerades om att undersökningen var konfidentiell och att de i sina svar 

skulle vara anonyma. Det poängterades att det är 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 hela tiden närvarande.  

 

2.5 Forskningsetisk diskussion 
 

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

studien. Ett sådant är att mobbning är ett känsligt ämne och i enkäterna ställs känsliga frågor. 

Det har därför varit viktigt att klargöra respondentens anonymitet och syftet med hela 

undersökningen. Eliasson skriver att den som deltar i en kvantitativ undersökning inte är 

intressant i sig själv, utan bara som representant för den grupp som undersökningen gäller. 

Därför är den svarandes identitet helt ointressant och respondenterna bör därför bli försäkrade 

om att deras anonymitet är skyddad.
51

 

 

Barn under 18 år får enligt Vetenskapliga rådet
52

 inte 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 hanterades genom att 

information skickades ut till de medverkande barnens föräldrar med information om studien (se 

Bilaga 2). Föräldrarna fick sedan själva höra av sig till ansvarig klasslärare om de ville förhindra 

sitt barns medverkan i studien.  
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Innan barnen fyllde i enkäterna blev de upplysta om att det var frivilligt 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 skolan.  

 

2.6 Validitet och reliabilitet 

 

Enkäterna som använts i studien är egenkonstruerade och alltså inte testade sedan tidigare. För 

att stärka reliabiliteten i undersökningen genomfördes en pilotundersökning i en skolklass i 

samma ålder som studieobjekten. Den 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 i enkäten, behövde inga förändringar göras. Resultatet 

från pilotundersökningen användes inte i studien.  

 

Jag har alltid varit närvarande när enkäterna besvarats. På så sätt har jag kunnat reda ut de 

frågetecken som uppstod. Det var viktigt att kunna ha uppsikt över att barnen inte pratade med 

varandra under tiden som de besvarade enkäten, då detta skulle kunna påverka hur de fyllde i 

den och därmed påverka pålitligheten.  

 

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. Om ett 

barn hypotetiskt sett skulle svara att han/hon aldrig blir mobbad, men samtidigt har angett 

svarsalternativet ”alltid” på detaljfrågorna om utanförskap, elaka kommentarer och fysiskt våld 

så tyder detta på att barnet behandlas illa inom idrotten, men inte definierar detta som mobbning.  

 

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

från andra studier, då jag inte har kunnat finna 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 givits. 

 

Undersökningen är gjord i Stockholms kommun och närliggande kommuner, några 

generaliseringar för hela landet kan inte göras. Studien anses trots begränsad generaliserbarhet 
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vara användbar och ge en första, om än begränsad, kunskap om mobbningens omfattning inom 

organiserad barnidrott. 

 

2.7 Bortfallsanalys 
 

Det totala antalet barn i de klasser jag besökte uppgick till 216. Sammanlagt var det tio barn som 

av olika skäl inte deltog i studien. Tre av de tio barnen fick inte godkänt av sina föräldrar att 

medverka i studien och sju av dem var sjuka eller av annan anledning frånvarande just den 

dagen då undersökningen genomfördes. Slutligen deltog 206 barn i studien. Svarsfrekvensen 

ligger därför på 95,3 procent. 

 

Det interna bortfallet på de olika frågorna är väldigt litet och rör uteslutande de frågor där 

barnens ombads ge öppna svar. Det interna bortfallet motverkades genom att jag själv 

tillsammans med ansvarig klasslärare hela tiden var närvarande för att besvara barnens frågor 

och för att kontrollera att barnen hade noterat att enkäten hade både en fram- och en baksida.  

 

2.8 Databearbetning 

 

All data har kodats och sammanställts i Excel. För vidare jämförelser och signifikansuträkningar 

har statistikprogrammet SPSS använts. Det test som utnyttjats för att räkna ut den statistiska 

signifikansen i resultaten är ett Chi² test. Testet innebär att ett p-värde på 0,05 eller lägre betyder 

att en skillnad är statistiskt signifikant, alltså att det med 95 procent sannolikhet inte beror på 

slumpen. 

 

I SPSS lades fråga 9-14 i barnens enkät ihop till en poängskala. De barn som angett 

svarsalternativet ”Aldrig” på alla sex frågor har en siffra på 6 poäng, de som har svarat ”Aldrig” 

på fem frågor och ”Sällan” på en har 7 poäng osv. Om någon skulle ha svarat ”Alltid” på alla 

frågor så hade den personen haft 36 poäng på skalan. Ju högre 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. 
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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 

Figur 1 presenteras således inte alternativet ”alltid” då det inte var någon som angav detta 

alternativ. 

 

3.1 Mobbning och kränkande behandling inom barnidrotten  
 

3.1.1 Upplevelsen av att individen själv är utsatt för mobbning i sin 
idrottsklubb enligt föreningsaktiva barn 

 

Majoriteten av de föreningsaktiva barnen upplever inte att de är mobbade i sin idrottsklubb i 

dagsläget. Totalt sett så är det 2 procent av barnen som ofta upplever mobbning inom idrotten 

och 2 procent upplever att de ibland blir mobbade. Ingen upplever att de alltid blir mobbad 

(Figur 1). En tiondel av barnen har tidigare upplevt att de har varit mobbade i sin idrottsklubb 

(Figur 2). 

          

Figur 1. Andel som känner sig mobbade i dagsläget          Figur 2. Andel som tidigare har känt sig mobbade i 

(n=155)                   sin idrottsklubb (n=155) 
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I enkäten ställdes sex frågor till barnen angående deras upplevelser av utstötthet, elaka 

kommentarer, fysiskt våld etc. inom sin idrott. På frågan huruvida barnen upplever att andra 

brukar klaga på att de är dåliga på sin idrott svarar 3 procent att detta förekommer ibland medan 

96 procent svarar att detta händer sällan eller aldrig. Endast 1 procent svarar att detta händer 

ofta.  

 

När det kom till frågan huruvida barnet upplever att andra brukar viska för att han eller hon inte 

ska kunna höra svarar 10 % att detta händer ibland medan 88 % svarar att detta händer sällan 

eller aldrig. Endast 2 % anger att detta händer ofta och ingen upplever att detta är något som 

alltid sker. 

 

Barnen blev även tillfrågade om andra barn brukar säga elaka saker till dem som gör dem 

ledsna. På denna fråga svarade 73 % att det aldrig händer, 18 % svarade att det sällan händer 

och 6 % svarade att detta händer ibland. Endast 3 % av barnen angav att detta händer ofta eller 

alltid. 

 

En klar majoritet av barnen (98 %) anger att de aldrig eller sällan blir knuffade eller slagna inom 

sin idrott. På samma fråga svarar 2 procent att de ibland utsätts för detta.  

 

En liten del av barnen (4 %) upplever att andra alltid eller ofta retas eller skrattar åt barnet 

ifråga, några (2 %) uppger att detta händer ibland. Majoriteten (94 %) upplever alltså inte detta 

som vanligt förekommande.  

 

De flesta barn (81 %) känner sig aldrig utstötta inom sin idrott. Ingen av de svarande uppger att 

de alltid känner sig utstötta, däremot anger 5 procent att de känner sig utstötta ibland och 2 

procent att de känner sig utstötta ofta. 

 

Ovanstående sex detaljfrågor slogs ihop till en skala mellan 6 och 30. En sexa betyder att barnet 

har svarat ”aldrig” på alla frågor. Detta innebär att ju lägre poäng barnet fick desto mindre utsatt 

var hon eller han för mobbning. Ju högre poäng barnet fick desto mer utsatt var hon eller han för 

mobbning. En poäng på 18 betyder att personen har svarat ”ibland” på alla frågor. De barn som 

har en poäng över 18 antas därför någon gång ha upplevt mobbning inom idrotten. Det var 

endast ett fåtal (2 %) barn som hamnade på en poäng över 18. Den högsta poängen som 

uppmättes var 22. 
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3.1.2 Upplevelsen av att andra är utsatta för mobbning enligt föreningsaktiva 
barn 

 

Majoriteten av barnen upplever inte att någon idrottskamrat är mobbad i dagsläget. Totalt sett så 

är det 2 procent av barnen som upplever att en idrottskamrat blir mobbad ofta eller alltid (Figur 

3). Upplevelsen att någon idrottskamrat tidigare har blivit mobbad delas av 15 procent av 

barnen, medan 85 procent anser att detta inte har hänt (Figur 4).  

 

         

Figur 3. Andel som uppger att andra barn bli mobbade i       Figur 4. Andel som uppger att något annat barn  

dagsläget (n=155)                      tidigare har varit mobbad i idrottsklubben (n=155) 

De responderande barnen fick även besvara fyra frågor huruvida de har sett en idrottskamrat 

som råkat ut för att en eller flera andra har skrattat åt eller retat denne, att någon blivit slagen, 

utstött eller illa behandlad. Ungefär en tiondel av barnen (12 %) uppger att någon annan 

idrottskamrat blir utstött. Några barn (16 %) upplever att andra flera gånger har sagt elaka saker 

om en idrottskamrat som gjort honom eller henne ledsen.  Nästan en femtedel (17 %) av barnen 

har sett andra som flera gånger har skrattat eller retat en idrottskamrat så att denne blivit ledsen. 

Majoriteten (90 %) har inte sett någon idrottskompis som flera gånger har blivit knuffad eller 

slagen, detta kvarlämnar 10 procent som uppger att de har sett detta. Barnen fick även besvara 

en öppen fråga där de fick svara på om de någonsin sett mobbning inom idrotten och i så fall 

beskriva en sådan situation. Nedan följer exempel på svar som gavs på denna fråga. 

Flicka A skriver att hon inte har sett mobbning men att hon har ”sett andra som hela tiden stöter 

ut en person”. 

”Flicka B skriver att ”i omklädningsrummet brukar vissa viska med varandra om andras 

utseende och klädsel”. 

Pojke A skriver ”Ja! I omklädningsrummet” 
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Pojke B skriver att ”när jag gick på fotboll så blev det tjafs om vem som var den bästa på 

målvakt och folk blev väldigt elaka”. 

Pojke C skriver att ”min kompis blir alltid puttad och retad men om dom skulle putta mig så 

försvarar jag mig bra”. 

Pojke D skriver att ”en i vårt lag blir mobbad i omklädningsrummet”. 

 

3.1.3 Tidigare föreningsaktiva barns upplevelser av mobbning inom idrotten 

 

Av de 206 barn som deltog i undersökningen var det 56 av dem som vid tidpunkten för 

undersökningen inte var föreningsaktiva. Bland dessa 56 barn var det 14 som aldrig tidigare 

hade varit medlem i en idrottsförening. Resultaten i detta avsnitt bygger alltså på svaren från 44 

barn som tidigare har varit föreningsaktiva men som inte är det längre. 

 

De icke föreningsaktiva barnen fick besvara en fråga huruvida de kände sig mobbade under den 

tid de var föreningsaktiva samt om de under den tiden såg någon idrottskamrat som blev 

mobbad. Majoriteten av barnen (93 %) anger att de sällan eller aldrig upplevde att de var 

mobbade under sin tid i föreningsidrotten. Resterande (7 %) anger att de blev mobbade ibland. 

Ingen anger ofta eller alltid som svar på frågan.  

 

En minoritet av barnen (5 %) svarar att någon av deras idrottskamrater blev mobbad ibland, 

resterande (95 %) svarar att de sällan eller aldrig såg någon idrottskamrat som blev mobbad. 

Ingen anger ofta eller alltid som svar på frågan. 

 

Även i denna enkät fanns en öppen fråga där barnen fick svara på om de sett mobbning inom 

idrotten och eventuellt beskriva en situation. Svarsfrekvensen på frågan är låg och de flesta som 

svarat skriver ”nej jag har aldrig sett något”. Två pojkar skriver dock att ”jag har sett mobbning 

på träningar och matcher” samt ”jag såg killar som slog andra i omklädningsrummet”. 
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3.2 Skillnader i barns upplevelser av mobbning mellan pojkar och flickor, 
och mellan olika idrotter 

 

Av de barn som uppger att de blir mobbade ofta inom idrotten är alla flickor, det är dock så få 

personer att skillnaden inte är statistiskt signifikant. Inte heller på frågan huruvida barnen 

tidigare har varit mobbade fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan könen. 

 

Bland de sex detaljfrågor som ställdes kring barnens upplevelser av att bli utstötta, fysiskt 

trakasserade, utsatta för elaka kommentarer etc. är det bara en fråga som ger statistisk 

signifikans avseende kategorin kön. På frågan ”om barnen upplever att idrottskamrater viskar 

med varandra för att hon eller han inte ska höra”, så är det fler flickor som anger att detta 

händer ”ibland”, ”ofta” eller ”alltid”. Pojkarna anger i högre grad svarsalternativen ”sällan” eller 

aldrig” (p=0,04). 

 

Mellan lagidrott och individuell idrott kunde inga statistiskt signifikanta skillnader ses i 

detaljfrågorna. Inte heller på frågorna om barnet i dagsläget känner sig mobbat, eller tidigare har 

känt sig mobbat, kunde några statistiskt signifikanta skillnader ses mellan lagidrott och 

individuell idrott. 

 

3.3 Anledningarna till att barn utövar respektive slutar med idrott 
 

3.3.1 Anledningarna till att barnen utövar idrott 

 

De barn som vid tidpunkten för undersökningen var medlem i en idrottsförening fick rangordna 

fem alternativ om varför de håller på med idrott. Alternativen var Träffa vänner - Träna och ha 

kul - Vinna matcher/tävlingar - Alla andra som jag känner gör det - Mina föräldrar vill att jag 

ska göra det. Majoriteten av barnen valde Träffa vänner och Träna och ha kul som den främsta 

anledningen till att de håller på med idrott. Det svarsalternativ som fick minst antal svarande var 

Mina föräldrar vill att jag ska göra det. 

 

3.3.2 Anledningarna till att barnen slutar med sin idrott 

 

De barn som tidigare varit föreningsaktiva men som inte är det längre, fick besvara en fråga där 

de fick välja max tre skäl till varför de slutade med sin idrott. Det fanns åtta anledningar att välja 
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mellan samt möjlighet att skriva ett annat skäl som inte stod med på listan. Majoriteten (43 %) 

angav att de ”inte hade tid” som skäl till att de slutade med sin idrott. Många (27 %) valde 

också att skriva ett eget alternativ varpå de flesta skrev att de slutade för att ”det blev tråkigt” 

eller att det ”inte var roligt längre”. De mest intressanta resultaten är att 25 procent barnen 

angav alternativet ”Jag trivdes inte i laget/klubben” som skäl till att de slutade med sin idrott. 

Svaret säger dock ingenting om varför han eller hon inte trivdes i laget eller klubben. Endast ett 

fåtal (1 %) angav att det fanns idrottskamrater som var taskiga och att det var ett av skälen till att 

de slutade. Några stycken (1 %) uppgav att de slutade eftersom tränaren var taskig. Slutligen 

angav 1 procent av barnen att ett skäl till att de slutade var att de inte hade några kompisar.  

 

Tidigare beskrivna resultat visar att sammanlagt 7 procent av tidigare föreningsaktiva barn har 

upplevt att de ibland blev mobbade inom idrotten. I ett av dessa fall svarar en pojke att han 

slutade med sin idrott för att han inte trivdes i klubben och för att han inte hade några kompisar. 

Samma pojke svarar på nästa fråga att han ibland kände sig mobbad under sin tid i idrotten. I 

övriga fall kan inga samband ses mellan barnens upplevelser av att ibland ha varit mobbade med 

deras skäl till att de slutade med sin idrott.  

 

De barn som vid tidpunkten för undersökningen var föreningsaktiva fick besvara frågan vad de 

skulle göra om de råkade ut för mobbning inom sin idrott. De fick välja ett eller två alternativ 

och syftet med frågan var att ta reda på hur många som skulle överväga att sluta med sin idrott 

om de skulle bli mobbade. Majoriteten (60 %) skulle berätta för sin ledare/tränare om 

mobbningen. Många (48 %) skulle berätta för mamma och pappa. Endast en minoritet (4.5 %) 

skulle sluta helt med sin idrott medan 16 procent skulle byta lag/förening. En fjärdedel av 

barnen valde att svara att de skulle strunta i det och fortsätta med sin idrott. 
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4. Diskussion 
 

 

Syftet med studien var att undersöka upplevelserna av mobbning och kränkande behandling 

inom organiserad barnidrott.  

 

4.1 Föreningsaktiva barns upplevelser av mobbning inom organiserad 
barnidrott 
 

Det är 3 procent av föreningsaktiva barn som uppgett att de ofta upplever mobbning i sin idrott. 

Ingen har angett att han eller hon alltid blir mobbad. Detta resultat visar att mobbning inom 

barnidrotten förekommer i tämligen liten utsträckning. Av de tillfrågade har 10 procent svarat 

att de tidigare har upplevt att de blivit mobbade inom barnidrotten men att de inte är det längre. 

Detta resultat ger en annan bild av mobbningens spridning inom barnidrotten. Att ett av tio barn 

upplever att de tidigare har varit mobbade i sin idrott måste ändå ses som en ganska hög siffra. 

 

Att det är 10 procent av barnen som tidigare har känt sig mobbade men som ändå finns kvar 

inom den organiserade idrotten, måste ses som att de trots allt känner meningsfullhet med sitt 

idrottande. Trots motgångar har de varit motiverade nog att fortsätta. De positiva känslorna är 

säkerligen övervägande och de ser kanske ändå sig själva som en betydande individ i föreningen 

eller laget. Enligt KASAM-begreppet, har de säkerligen en hög känsla av sammanhang. 

 

Det var inte särskilt många barn som upplevde att idrottskompisar klagade på dem, sade elaka 

kommentarer, stötte ut dem eller med fysiskt våld trakasserade dem. Svarsprocenten på dessa 

frågor steg aldrig över 3 procent utan det var hela tiden mellan 0 och 3 procent av barnen som 

upplevde att dessa handlingar skedde ”ofta” eller ”alltid”. I en undersökning gjord av 

Ungdomsstyrelsen 2005 visade resultaten på att endast 1 procent av tillfrågade ungdomar, 

upplevde att de blev utsatta för sociala trakasserier inom idrotten. Trakasserier betydde i det 

fallet, att andra visade att de inte gillade barnet ifråga genom att retas, skratta åt honom/henne, 

viska eller skämta om personen. Samma resultat (1 %) framkom på frågan om de någonsin 

kände sig utsatta för fysiska trakasserier som att någon slår dig. Målgruppen för 

undersökningarna är olika då Ungdomsstyrelsen undersökte ungdomar (13-20 år) och jag 

undersökte barn (10-12 år). Ungdomsstyrelsen säger inte heller något om frekvensen, alltså om 

det var ”alltid”, ”ofta” eller ”ibland”. Resultaten i de båda undersökningarna ses ändå som 

likartade och stödjer varandra i att barn och ungdomar inte upplever idrotten som en vanlig 
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arena för psykiska och fysiska trakasserier när de ska besvara frågor sett utifrån den egna 

individen. 

 

När de föreningsaktiva barnen fick svara på frågan om någon idrottskompis i deras lag/klubb 

tidigare blivit mobbad så svarade 15 procent att detta har hänt. Det är alltså 5 procent fler som 

uppger att de har sett andra bli mobbade, än det är som uppger att de själva tidigare blivit 

mobbade. Det är även 2 procent som påstår att mobbning mot någon annan händer ofta eller 

alltid i dagsläget. Att 15 procent uppger att de sett andra bli mobbade är nästan en sjättedel av 

respondenterna och bör ses som ett tankeväckande resultat. Ett av sex barn har alltså sett någon 

annan bli mobbad. Utifrån detta måste det konstateras att mobbning inom barnidrotten tyvärr 

förekommer. 

 

Det är svårt att veta om resultaten från undersökningen är tillförlitliga. Mobbning är ett känsligt 

ämne och i enkäten har det ställts känsliga frågor. Det kan vara känsligt att uppge att mobbning 

faktiskt har hänt. Enligt den socialpsykologiska teorin vill en individ alltid ha en positiv bild av 

sig själv. Det handlar om den personliga identiteten, en positiv bild av sig själv stärker 

självkänslan. Sett ur ett socialpsykologiskt perspektiv kan det, trots framhållen anonymitet och 

konfidens, vara stötande för en individs självkänsla att besvara frågor kring mobbning, 

kränkningar och utsatthet.  

 

En tanke jag fick när jag sammanställde resultatet, var att det kan vara så att barnen svarat att de 

aldrig blir mobbade, men att de ändå angett svar som ofta eller alltid på detaljfrågorna kring 

utstötthet, elaka kommentarer samt knuffar och slag. Jag ville därför slå ihop resultaten från alla 

detaljfrågor. Detta gjordes i form av en skala där en låg poäng betyder att barnet inte blir 

mobbad och en hög poäng betyder att barnet blir mobbad. Resultaten visar dock att endast 2 

procent av de tillfrågade får en så pass hög poäng att de enligt den konstruerade skalan skulle 

klassas som mobbade. Detta korrelerar i hög grad med resultaten från frågan huruvida barnen 

upplever sig som mobbade i dagsläget, där endast 2 procent svarade att de ofta upplever detta. 

Inga signifikanta skillnader kunde alltså ses mellan barnens svar på detaljfrågorna och svaren på 

frågan om de känner sig mobbade i dagsläget.  

 

Resultaten från de olika frågorna i enkäten ger alltså en skiftande syn på mobbningens spridning 

inom barnidrotten. När barnen tillfrågas hur det ser ut i dagsläget och om de själva upplever sig 

som mobbade eller utsatta för någon form av trakasserier så visar resultaten på en låg förekomst. 

När barnen tillfrågas huruvida de tidigare varit mobbade eller om andra i laget/klubben är 

mobbade så visar resultaten på en högre förekomst av mobbning och kränkande behandling. 
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4.2 Attityder, normer och värderingar inom idrotten 

 

Eliasson skriver att barn har skapat en bild av hur en kompis bör bete sig enligt den rådande 

koden och vad som definierar en god lagkamrat. Hon lade under observationer märke till att 

barn studerar och tolkar hur han eller hon förväntas bete sig i olika sammanhang. Detta skildras 

i ett stycke inom socialpsykologin som att människor generellt sätt är mycket duktiga på att 

anpassa sina attityder till den rådande kontexten. Eliasson visar på att barn i första hand väljer 

att utöva idrott för att få uppfylla ett socialt behov att få träffa kompisar. Samma resultat 

framkommer i min egen studie. Det visade sig att när barnen fick skatta på en skala från 1 till 5 

vad som var den viktigaste anledningen till deras medverkan i idrott, så valde de flesta ”Träffa 

vänner” som första alternativ. 

 
 

En individ tillägnar sig attityder, normer och värderingar så att han eller hon kan fungera i olika 

sociala sammanhang. Detta kallas inom socialpsykologin för socialisation. Omgivningen 

påverkar individens inställning och attityd till olika företeelser. Socialisation sker överallt, hela 

tiden. Hur socialisationen ser ut beror på de värderingar och traditioner som existerar på 

respektive arena. Stefan Wagnsson undersökte i en studie betydelsen av föreningsidrott som 

socialisationsmiljö. Han visar i sin studie att det ofta i undersökningar, även i hans egen, 

framkommer att idrottande barn har högre självkänsla än barn som inte idrottar. Wagnsson 

menar emellertid att dessa skillnader snarare beror på selektionseffekter som kön, etnicitet, 

bostadsort, och socioekonomisk status, än idrottsliga socialisationseffekter.  

  

Med hänsyn taget till Wagnssons studie så skulle mitt resultat se annorlunda ut beroende på var i 

landet eller var i Stockholmsområdet jag genomför den. Detta hade jag redan innan 

undersökningens start en föraning om. Det var just därför som urvalet skedde strategiskt i olika 

delar av Stockholm, för att få just en socioekonomisk spridning och en fördelning mellan 

föreningar och idrotter.  

 

De selektionsfaktorer som Wagnsson beskriver skulle enligt socialpsykologin tolkas som de 

sociala och personliga erfarenheter som en individ tar med sig när hon/han äntrar en grupp. När 

barnen kommer in i ett lag eller en förening så har de redan med sig verktyg, attityder och 

erfarenheter som de samlat på sig i andra sammanhang tidigare i livet. Dessa faktorer påverkar 

barnets sociala kompetens, sociala status och självkänsla. Ingen kommer in i idrotten som ett 

oskrivet blad. En individs personliga egenskaper blandas med gruppens gemensamma attityder 
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och åsikter. Dessa i sin tur interageras med samhällets normer och kulturella/ideologiska 

värderingar. Detta bildar enligt socialpsykologin sociala representationer. Genom sociala 

representationer etablerar grupper sin identitet med idéer, värderingar och gemensamma 

traditioner som är representativa för just den arena som gruppen agerar på.  

 

Resonemanget som förs i tidigare forskning kring den jargong och de särskilda attityder som 

existerar inom idrotten blir mot bakgrunden av socialpsykologin särskilt intressant. Studier har 

visat på att det inom idrotten finns en högre acceptans för vad som utanför idrotten, skulle 

klassas som ett oaktsamt beteende. Det språkbruk som ofta används inom idrotten med glåpord 

och andra känsloyttringar skulle utabför idrotten tas med betydligt större allvar. Dettas problem 

tas även upp av organisationen Friends som aktivt arbetar mot mobbning inom idrotten.  

 

Diskussionen kring den särskilda jargong som existerar inom idrotten stärks alltså av 

socialpsykologins teorier kring sociala representationer och identitetsskapande. Frågan är hur 

detta kan ha påverkat min undersökning? Det är viktigt att ha i åtanke, att trots att definitionen 

av mobbning stod utpekad i enkäten, så kan barnet mycket väl ha en egen uppfattning om vad 

mobbning egentligen är och svarat utifrån sina egna ramar och referenser. En händelse som 

enligt den använda definitionen skulle klassas som mobbning, kanske inte upplevs så av barnen. 

Detta går inte att säkerställa. Som socialpsykologin framhäver, så handlar det om vad som i 

barnens värld av attityder och värderingar skulle klassas som en situation där någon blir mobbad 

samt vad som tvärtom, inte skulle göra det.   

 

4.3 Skillnader i upplevelser av mobbning 
 

4.3.1 Skillnader mellan individuella idrotter och lagidrott 

 

En av studiens frågeställningar var att se om det fanns några skillnader mellan kön och mellan 

olika idrotter.  

 

Jag hade ett antagande att det inom lagidrott skulle förekomma mer mobbning och kränkande 

behandling än inom den individuella idrotten. Detta antagande byggde jag på att det enligt min 

egen uppfattning förekommer konkurrens i högre grad inom lagidrott samt att lagidrotter ofta är 

fysiskt tuffare (tänk t.ex. ishockey). Boulton visar dessutom i tidigare forskning på att större 

gruppstorlek är positivt korrelerat med mobbning. Ju större gruppen är, desto större risk att 

någon utvecklar ett mobbande beteende. Min tanke var också att en person som utövar en 
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individuell idrott, inte på samma sätt behöver hitta sin plats i en grupp som en person som 

utövar en lagidrott. De sociala representationer som enligt socialpsykologin förekommer i en 

grupps identitetsskapande, borde inte bli lika tydliga i en individuell idrott. Förvisso så kan det 

vara så, att även om en person praktiserar ridning så är hon/han ändå en del i en grupp eftersom 

lektioner ofta sker i grupp. Jag tänker dock att det inte läggs lika stor vikt vid identitetsskapande 

och rollsökande om inte gruppen ska prestera tillsammans och dela fram- och motgångar. 

Barnens information om vilken idrott de , delade jag in i lagidrott och individuell idrott. 

Fördelningen mellan lag- respektive individuell idrott blev ganska jämn men inga statistiskt 

signifikanta skillnader kunde urskiljas i resultaten. 

 

I en tidigarer studie under sökte D’Escury skillnaderna i förekomsten av mobbning mellan 

fotboll och judo. Inte heller i den undersökningen påvisades några statistiskt signifikanta 

skillnader i antalet mobbade barn mellan idrotterna fotboll och judo. Resultatet från denna studie 

hade dock inte behövt bli detsamma om de jämfört fotboll och ridning, eller judo och ishockey. 

Att studien är gjord i Nederländerna gör också att den inte går att applicera på svensk idrott, då 

det kan finnas kulturella och samhälleliga skillnader.  

 

Min generella slutsats kring detta, är att eventuella skillnader mellan individuella idrotter och 

lagidrotter beträffande trivsel, mobbning och social dynamik behöver utredas ytterligare.  

 

4.3.2 Skillnader mellan kön 

 

Inga statistiskt signifikanta skillnader kunde heller ses mellan kön på frågan huruvida individen 

upplevde att hon eller han blev mobbad. I detaljfrågorna i enkätundersökningen kunde endast en 

signifikant skillnad mellan kön urskiljas. Det var på frågan om andra brukar viska så att barnet i 

fråga inte hör. Flickor upplevde i högre grad att detta förekommer än vad pojkar gjorde. En egen 

hypotes är att flickor mer frekvent än pojkar delar in sig i mindre grupperingar och ”tisslar och 

tasslar” mer i allmänhet. Teorin stärks av Kawabatas studie gjord i Japan som visar att flickor i 

högre grad än pojkar bildar exkluderande grupper som kan ha en tuffare psykisk stämning. Jag 

tolkar det dock så att resultat från enkätfrågan i min undersökning inte nödvändigtvis har 

någonting med mobbning eller kränkande behandling att göra. I kombination med signifikanta 

skillnader i andra frågor hade resultatet kunnat bli intressant men ensamstående är det ganska 

intetsägande.   
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Att det inte finns några signifikanta skillnader mellan kön eller mellan idrotter i min studie ter 

sig inte särskilt oväntat, då det totala antalet barn som upplevt mobbning inte var så stort. 

Underlaget för korrelationerna blev därför för litet. 

 

4.4 Tidigare föreningsaktiva barns upplevelser av mobbning inom 
idrotten 
 

Den tredje och sista frågeställningen, var att ta reda på hur vanligt det är att barn lämnar idrotten 

på grund av att de är mobbade. Detta är den fråga som jag tycker är mest intressant, eftersom jag 

tidigare inte har undersökt just detta. När jag år 2009 skrev min C-uppsats inom samma ämne, 

så gick jag ut direkt till idrottsföreningar med enkäter. Jag fångade därför inte upp de barn som 

eventuellt har slutat med sin idrott på grund av mobbning. Det var därför som jag denna gång 

valde att gå ut i skolor istället, med förhoppningen om att jag på detta sätt kunde få med dem 

som slutat med sin idrott.  

 

Det var 44 barn som deltog i studien som i dagsläget inte var föreningsaktiva men som tidigare 

varit det. Sett till resultaten från enkätfrågan, huruvida barnen blev mobbade under sin tid i 

föreningsidrotten, så var detta ovanligt. Ingen angav svarsalternativen ”ofta” eller ”alltid” på 

denna fråga, 7 procent svarade att de ibland blev mobbade. Ungefär samma resultat kunde 

skönjas på frågan om de under sin tid som föreningsaktiva såg en kompis som blev mobbad, 5 

procent angav att detta hände ibland. Förekomsten av mobbning inom idrotten är alltså inte 

särskilt hög när de barn som slutat med sin idrott tillfrågas.   

 

Varför slutade barnen då med sin idrott? Majoriteten svarade att de inte hade tid och att det var 

anledningen till att de slutade. Många svarade att det blev tråkigt. Uppseendeväckande är 

emellertid att 25 procent svarade att de slutade för att de inte trivdes i sitt lag eller i sin förening. 

Det finns dock inga resultat som visar på att barnen slutat på grund av mobbning, kränkande 

behandling eller trakasserier. Likväl är det ett intressant resultat, då det i praktiken innebär att 25 

av 100 barn slutar med sin idrott på grund av att de av olika anledningar inte känner att de trivs. 

Det är ganska höga siffror och oavsett om mobbning är inblandat eller inte, så skulle det vara 

angeläget att ta reda på vad som gör att barnen inte mår bra och vad som kan göras för att öka 

deltagandet i föreningsidrott. 

 

En undersökning som RF genomförde visade att den största anledningen till att ungdomar (13-

20 år) slutade med sin idrott var att de tappade intresset (53 %). Detta kan jämföras med resultat 
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från min studie som säger att 27 procent av barnen slutade för att det blev tråkigt eller för att de 

inte hade tid (43 %). Att de inte hade tid antyder att de höll med något annat som de prioriterade 

i högre grad eller som intresserade dem mer än idrotten. Det finns inga siffror från RF: s studie 

som, motsvarande min egen studie, visar på att 25 procent av barnen inte skulle trivas i sin 

förening och därför väljer att sluta. Det finns dock resultat i RF: s publikation som visar på att 7 

procent av ungdomarna upplever att tränaren ställer för höga krav, det var 6 procent som kände 

sig utanför och 5 procent som slutade för att de inte platsade. Alla dessa anledningar kan var och 

en för sig vara en orsak till att barn och ungdomar inte trivs i sin idrottsförening. 

 

De barn som av olika anledningar slutar med sin idrott kan, med avstamp i KASAM-begreppet, 

sägas sakna olika värdefulla komponenter. De individer som slutar med idrott för att de inte 

finner det roligt och givande kan sägas sakna meningsfullhet i det de håller på med. De är inte 

motiverade till det de ska utföra. De individer som slutar med idrott för att de inte trivs i 

föreningen kan måhända också sakna meningsfullhet, men troligtvis saknar de även andra 

komponenter som t.ex. hanterbarhet. Om vantrivseln är så stor att en person väljer att lägga ned 

sin idrott så har den personen troligtvis inte upplevt att han/hon fått särskilt mycket hjälp att 

möta de krav som ställs. I värsta fall saknar personen även begriplighet vilken i sin tur innebär 

att han/hon inte ens förstår nyttan med varför han/hon ska utföra den här aktiviteten.  

 

Min åsikt är att barn ska erbjudas hjälp att hantera den verklighet de befinner sig i, oavsett om 

det är i hemmet, i skolan eller i idrotten. Det är vuxnas ansvar att se till att varje barn möts på 

sin egen nivå och erbjuds den hjälp och det stöd som behövs för just den individen. Det är även 

vuxnas ansvar att se till att barnen finner idrotten rolig och inkluderande. Det är i rörelseglädjen 

och gemenskapen som barnet även finner meningsfullheten. Alla barn kan förstås inte förväntas 

tycka om samma aktiviteter, det kommer alltid att finnas de som inte tycker att bollspel är kul 

eller som inte alls ser det roliga i dans. Min övertygelse är dock ändå, att det finns en 

rörelseaktivitet för alla och vår uppgift är att hjälpa barn och unga att hitta den idrott som väcker 

passion hos just honom eller henne. 

 

Sammanfattningsvis visade resultaten från min studie att det inte är vanligt att barn slutar med 

sin idrott på grund av att de utsatts för mobbning, men 25 % slutar för att de inte trivs. 

Barnkonventionen säger att alla barn har rätt till fritid utan diskriminering, att alla barn har rätt 

att uttrycka sina åsikter och att alla barn har rätt att utvecklas i sin egen takt. Detta är viktigt att 

ha i åtanke när vi betraktar ovanstående resultat. Kanske skulle en granskning av föreningars 

arbetssätt i enlighet med barnkonventionen vara en framtida målsättning. 
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4.5 Slutsats 
 

Resultaten från denna studie visar att mobbningens spridning inom barnidrotten ser olika ut 

beroende på hur frågan ställs. Antalet barn som uppgav att de vid tidpunkten för undersökningen 

var mobbade är väldigt lågt, sett till detta resultat är därför mobbning ovanligt förekommande. 

Ett av tio barn säger sig dock ha varit mobbad tidigare och ett av sex barn påstår att de sett andra 

i klubben/laget bli mobbade, utifrån dessa resultat ser förekomsten högre ut. Resultaten från 

undersökningen visar att barnen inte slutat med sin idrott på grund av mobbning eller kränkande 

behandling. Värt att notera är emellertid att en fjärdedel av de barn som tidigare har varit 

föreningsaktiva säger sig ha slutat med sin idrott på grund av att de inte trivs i sitt lag eller i sin 

förening.  

 

Det är viktigt för en verksam idrottstränare, ledare eller för en idrottslärare, att föra en dialog 

med barnen kring attityder, värderingar och allas lika värde. Det är viktigt att vara öppen för 

barnens åsikter, det är de som ska stå i centrum. Tävling är roligt, det tycker många barn. Det är 

dock betydelsefullt att tona ner strävan efter att vinna till varje pris och lära barnen hur de ska 

hantera en förlust. På det viset kan dräpande kommentarer undvikas och onödig rivalitet 

förebyggas. Det är inte okej att en fjärdedel av de barn som slutat med sin idrott, har gjort det 

för att de inte trivdes i laget/föreningen, oavsett anledningen till detta. 

 

Oavsett om resultaten tolkas som att mobbning förekommer sällan eller som att mobbning 

förekommer ofta, beroende på vilken fråga som granskas, så bör resultaten tas på största allvar. 

Om idrotten ska vara den glädjefulla och inkluderande arena som Riksidrottsförbundet och 

barnkonventionen säger att den ska vara, så borde det också enligt min åsikt, råda ”Noll 

tolerans” mot mobbning. Att mobbning förekommer inom den organiserade idrotten går det 

ändå att konstatera av undersökningen och att någon ”Noll tolerans” inte råder i dagsläget är ett 

faktum. 

 

4.6 Förslag på fortsatt forskning 

 

I framtida studier skulle det vara intressant att se hur upplevelser av mobbning och trakasserier 

ser ut i högre åldrar bland ungdomar i åldern 13-18 år. Nästan 80 procent av alla barn och 

ungdomar går någon gång med i en idrottsförening men vid 20 årsåldern är det bara hälften av 
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dem som fortfarande är kvar. Det är i åldern 14-16 år som de flesta barn slutar idrotta.
53

 Det 

skulle vara spännande att jämföra de resultat som framkommit i denna undersökning bland 

yngre barn, med resultat från forskning bland äldre barn. 

 

Det skulle vara intressant att i en longitudinell studie kombinera olika datainsamlingsmetoder 

och återigen undersöka mobbning och trivsel inom organiserad idrott. Genom att under en 

längre tidsperiod använda sig av observationer, enkäter och eventuellt även djupintervjuer skulle 

en mer detaljerad bild av mobbningens utbredning kunna ges.  

 

I studien framkom det att en fjärdedel av de barn som slutat med sin idrott har gjort detta på 

grund av att de inte trivdes i sin förening. En intressant och viktig kunskap skulle vara att vidare 

följa upp de barn som slutat med sin idrott och undersöka orsakerna till att de inte trivs i 

föreningarna. Undersökningar kring avhopp har redan gjorts bland äldre ungdomar men 

dessvärre i liten skala bland yngre barn. 

 

Ytterligare en intressant vinkling skulle vara att gå ut bland vuxna människor och fråga dem om 

erfarenheter av mobbning inom barnidrotten. Kanske har de erfarenheter av mobbning från sin 

ungdom, egenupplevd eller bevittnad,  som de nu fått distans till. Jag har under studiens gång 

stött på en del vuxna som har sagt att ”mobbning inom idrotten, det skulle man ju kunna berätta 

en hel del om” eller ”ja, jag minns ju hur det var i omklädningsrummet i fotbollen”. Jag tror 

därför att vuxna har en del minnen och erfarenheter kring detta samtidigt som de fått en 

tydligare bild av vad mobbning faktiskt är. Därför kan vuxna kanske lämna mer tillförlitliga svar 

än vad barn kan.  

 

4.7 Metodkritik 

 

Att analysera ett resultat är alltid en fråga om att sätta gränser för hur saker och ting ska tolkas. 

Ett resultat kan också se olika ut beroende av vem det är som tolkar det. Allt beroende på hur 

siffrorna värderas och även hur vi använder svaren i resultatet. Ett exempel på detta är att när jag 

slog ihop alla detaljfrågor och utformade en poängskala så valde jag medvetet att bara inräkna 

alternativen ”ofta” och ”alltid” till att barnet hade upplevt mobbning. Om jag hade valt att även 

inberäkna alternativet ”ibland” så hade naturligtvis resultatet visat på en högre förekomst av 

mobbning.  
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 Wagnsson, s.132. 
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Det är även viktigt att ta hänsyn till att vi inte vet något om vad barnen menar med ”ofta” och vi 

vet inte vad de menar med ”ibland”. Då dessa tidsförhållanden inte stod definierade i enkäten så 

kan ”ibland” vara en gång i veckan för en individ medan samma begrepp för en annan individ 

kanske innebär en gång i månaden. Gränsen mellan ”sällan” och ”ibland”, eller ”ibland” och 

”ofta” blir därför otydlig. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Litteratursökning 
 

Syfte och frågeställningar: Studien syftar till att undersöka upplevelserna av mobbning 

och kränkande behandling inom den organiserade barnidrotten. Syftet ska besvaras med hjälp av 

följande frågeställningar.  

 I hur stor utsträckning existerar mobbning och kränkande behandling inom barnidrotten 

enligt föreningsaktiva och tidigare föreningsaktiva barn? 

 Hur skiljer sig upplevelserna av mobbning mellan pojkar och flickor, och mellan olika 

idrotter?  

 Hur vanligt är det att barn säger sig ha slutat med sin idrott på grund av att de utsatts för 

mobbning eller kränkande behandling inom idrotten? 

 

Vilka sökord har du använt? 
 

Mobbning, trakasserier, kränkning, bullying, peer victimization, harrassments 
 

 

Var har du sökt? 
 

CSA, PubMed, Google Scholar, Eric 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
 

CSA: Bullying and sports 

Google Scholar: mobbning and barnidrott 

Eric: Bullying and children and victimization 

Eric: Aggression and children and peer victimization 

 

Kommentarer 
 

Det har varit svårt att hitta forskning kring mobbning inom idrotten, särskilt internationell 

forskning. Sökning på orden trakasserier och harrassments ledde till artiklar om sexuella 

trakasserier vilket inte har med mitt ämne att göra. Eric/CSA har varit den mest användbara 

databasen. 
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Bilaga 2: Informationsbrev till föräldrar 
 
 

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 37 i ett antal olika 

skolor i Stockholmsregionen. Undersökningen vänder sig till flickor och pojkar i 10-12 

årsåldern. 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 skolan, och svaren kommer 

att sammanställas i form av en magisteruppsats. 

 

Om du har invändningar mot att ditt barn deltar i denna undersökning, kontakta ditt barns 

klasslärare/mentor så tas självklart hänsyn till detta. 

 

Hälsningar 

Cecilia Sonefors 

GIH 
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Bilaga 3: Enkät till barn som inte är föreningsaktiva 
 

Kille   Tjej  Ålder:_________________  

1. Jag har tidigare varit med i en idrottsklubb/förening: Ja    Nej   

Om du svarade Nej på fråga 1 så kan du gå vidare till fråga 6. 

 

Då höll jag på med den här idrotten/idrotterna: _____________________________________ 

 
2. Jag slutade med min idrott för att: (välj max 3 svarsalternativ) 

 Jag flyttade 

 Jag hade inte tid 

 Jag fick aldrig vara med och spela match/tävla 

 Jag trivdes inte i laget/klubben/föreningen 

 Jag hade inga kompisar där 

 Mina föräldrar sa att jag måste sluta 

 Det fanns träningskompisar som var taskiga mot mig 

 Min tränare/ledare var taskig 

Annan anledning: ____________________________________________________________ 

 

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. 

3. När jag var med i en idrottsförening så såg jag någon träningskompis som var mobbad: 

Aldrig            Sällan     Ibland                  Ofta      Alltid  

 

4. När jag var med i en idrottsförening så kände jag mig mobbad: 

Aldrig            Sällan     Ibland                  Ofta      Alltid 

 

5. Har du varit med om, eller sett mobbning på träningar, matcher, tävlingar eller i 

omklädningsrummet? Berätta kort: 

 

 

 
6. Jag känner mig mobbad i skolan av mina skolkamrater: 

Aldrig            Sällan     Ibland                  Ofta      Alltid  

 

7. Jag är med i en annan typ av klubb/förening som inte har med idrott att göra: 

Nej   Ja  Vilken? _____________________________________ 

Tack för dina svar! 
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Bilaga 4: Enkät till barn som är föreningsaktiva 
 

Kille   Tjej  Ålder:_________________  

1. Jag håller på med den här idrotten/idrotterna:  

Idrott 1: ____________________ Idrott 2: __________________Idrott 3: _______________ 

 
2. Jag håller på med idrott för att: (Rangordna följande alternativ med siffrorna 1-5) 

___ Träffa vänner 

___ Träna och ha kul  

___ Vinna matcher/tävlingar    

___ Alla andra som jag känner gör det        

___ Mina föräldrar vill att jag ska göra det 

 
Om du håller på med flera idrotter, välj ut en av dem. 

Ange vilken: ………………….. och besvara sedan frågorna nedanför.  

Jag har sett en eller flera träningskompisar som flera gånger har: 

3. … stött ut någon ur gänget så att den personen har känt sig utanför:        Ja         Nej  

 

4. … sagt elaka saker om någon annan som har gjort den personen ledsen: Ja         Nej  

 

5. … retat eller skrattat åt någon så att den personen har känt sig ledsen:     Ja        Nej  

 

6. … knuffat eller slagit någon annan så att den känt sig ledsen:               Ja         Nej  

 
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. 

7. Någon av mina träningskompisar blir mobbad: 

Aldrig            Sällan   Ibland                     Ofta        Alltid  

 

8. Ingen av mina träningskompisar blir mobbad just nu, men någon av mina träningskompisar 

har tidigare blivit mobbad:        Ja           Nej  

 
En eller flera träningskompisar brukar 

 

9. … klaga på mig att jag är dålig på min idrott: 

Aldrig            Sällan   Ibland                     Ofta        Alltid  

 

10. … viska med varandra så att jag inte ska höra: 

Aldrig            Sällan   Ibland                     Ofta        Alltid  

 

 

11. … säga elaka saker om mig som gör mig ledsen:  
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Aldrig            Sällan   Ibland                     Ofta        Alltid  

 

12. … knuffa eller slå mig så att jag känner mig ledsen: 

Aldrig            Sällan   Ibland                     Ofta        Alltid  

 

13. … retas eller skratta åt mig så att jag känner mig ledsen: 

Aldrig            Sällan   Ibland                     Ofta        Alltid  

 

14. Jag känner mig ensam och utstött av träningskompisar: 

Aldrig            Sällan   Ibland                     Ofta        Alltid  

 

 

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. 

 

15. Jag känner mig mobbad av en eller flera av mina träningskompisar: 

Aldrig            Sällan   Ibland                     Ofta        Alltid  

 

16. Jag känner mig inte mobbad just nu men förut kände jag mig mobbad av en eller flera 

träningskompisar:       Ja   Nej  

 

17. Om jag blev mobbad av träningskompisar i min idrottsklubb/förening så skulle jag:  
(Välj ett eller två alternativ) 
 

Berätta för tränaren/ledaren   Byta lag/förening/klubb                    

Sluta med min idrott helt             Berätta för mamma eller pappa  

Strunta i det och fortsätta med min idrott    Annat: __________________  

(Om du väljer annat så måste du skriva vad) 

 

18. Har du varit med om, eller sett mobbning på träningar, matcher, tävlingar eller i 

omklädningsrummet? Berätta kort: 

 

 

 

 

 

19. Jag känner mig mobbad i skolan av mina skolkamrater: 

Aldrig            Sällan   Ibland                     Ofta        Alltid  

 

20. Jag är med i en annan typ av klubb/förening som inte har med idrott att göra 

Nej   Ja  Vilken? _____________________________________ 

 
 

Tack för dina svar! 
 


