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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka tennis- och handbollsspelande ungdomars (12-16 år) 

upplevda press från sina föräldrar samt jämföra detta mellan olika socioekonomiska områden.  

• Upplever ungdomar inom handboll och tennis press från sina föräldrar? 

• Finns det några skillnader mellan upplevd föräldrapress beroende på om man bor i en 

kommun med hög medelinkomst eller låg medelinkomst i Stockholms län? 

• Finns det några skillnader mellan upplevd föräldrapress i en ekonomiskt krävande 

idrott (tennis) och en idrott som inte är lika kostsam (handboll)? 

• Finns det något samband mellan upplevd föräldrapress och vilken autonomi 

ungdomarna känner att de har? 

 

Metod 

Undersökningen var en kvantitativ studie, skapad med hjälp av enkäter. Genom Statistiska 

centralbyrån erhölls information om de kommuner med högst och lägst medelinkomst i 

Stockholms län 2005. Vårt urval var begränsat till tennis och handboll. 

Undersökningsgruppen bestod av totalt 238 respondenter varav 125 killar och 107 tjejer. 

 

Resultat 

Resultaten visade att de allra flesta ungdomar, nio av tio, inte upplevde någon eller endast 

”låg” föräldrapress. Det fanns ingen signifikant skillnad i upplevd föräldrapress vid en 

jämförelse mellan de olika socioekonomiska områdena eller mellan de olika idrotterna. Det 

fanns däremot ett samband som var statistiskt säkerställt mellan upplevd föräldrapress och 

vilken autonomi ungdomarna kände att de hade. Fyra av fem föräldrar skjutsade sina barn till 

träningen och mer än hälften av föräldrarna var närvarande vid alla matcher. Drygt tre av tio 

ungdomar tränade mot sin vilja.  

 

Slutsats 

Sammantaget kunde man se att föräldrapress inte var ett problem inom de undersökta 

områdena. Detta oberoende av vilket socioekonomiskt område idrottsföreningen låg i eller om 

man utövade tennis eller handboll. Något att tänka på är att man som förälder kommunicerar 

med sitt barn och diskuterar förväntningar förälder – barn inom idrotten. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Många barn i Sverige är medlemmar i en eller flera idrottsföreningar som drivs ideellt. Idag är 

närmare 22 000 föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet och inbegriper över 

3 miljoner medlemskap.1
 I åldrarna sju till femton år är drygt två av tre pojkar och varannan 

flicka med i en idrottsförening.2
  Många (80 %) av föräldrarna är på ett eller annat sätt 

engagerade i någon av sitt barns idrottsföreningar, främst i form av att skjutsa barnet till 

match eller tävling.3 I genomsnitt engagerar föräldrarna sig 3,5 timmar/vecka i barnens 

idrottsföreningar.4 Varje idrottsförening har i genomsnitt ca 17 ideella ledare som lägger ner 

ca 180 timmar per år på arbetet inom föreningen.5 De idrottsgrenar som föräldrarna engagerar 

sig mest inom är lagidrotterna.6 Som man kan läsa ovan skulle inte idrottsföreningarna klara 

sig utan föräldrarnas hjälp.  

 

Då och då kan man dock läsa i media om hur barn far illa av de höga krav och förväntningar 

som ställs på dem, då barnidrotten mer och mer börjar likna vuxenidrotten. Vi glömmer bort 

att barn är barn och att vuxna är vuxna. Det är framförallt barnen och deras utveckling som 

ska främjas, både den sociala och den idrottsliga. De senaste decennierna har den ekonomiska 

utvecklingen inom idrottsvärlden skjutit i höjden och möjligheten att kunna försörja sig på sin 

idrott existerar nu i mycket högre grad än tidigare. Ett i media uppmärksammat fall är 

systrarna Williams far, som redan innan deras födsel hade bestämt att hans barn skulle bli 

framgångsrika inom tennis, eftersom det fanns mycket pengar inom denna idrottsgren. Detta 

betyder inte att alla föräldrar har ekonomisk framgång som mål för sina barn. Ofta brukar den 

sociala aspekten lyftas fram samt de positiva effekter man får av att utöva fysisk aktivitet. 

Frågan är hur barnen upplever sina föräldrars medverkan. Ser de deras engagemang som 

positivt eller negativt? Är det så att barnen upplever press från sina föräldrar?  

 

                                                 
1 Göran Patriksson & Stefan Wagnsson, Föräldraengagemang i barns idrottsföreningar, FOU– rapport 
(Stockholm: Riksidrottsförbundet, 2004:8), s. 7.  
2 Göran Larsson, <goran.larsson@rf.se> Idrotts – Sverige, 2007-09-25 
<http://www.rf.se/t3.asp?p=14538> (ACC 2007-10-01) 
3 Patriksson & Wagnsson, s. 21. 
4 Ibid., s. 35. 
5 Riksidrottsförbundet, Idrottens föreningar: en studie om idrottsföreningarnas situation, FOU– rapport 
(Stockholm: Riksidrottsförbundet, 2005:3), s. 12. 
6 Patriksson & Wagnsson, s. 24. 
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1.2 Centrala begrepp 

1.2.1 Föräldrapress 

Definitionen av föräldrapress som används i studien är densamma som forskaren Christian 

Augustsson använt sig av i sin avhandling, ”Unga idrottares upplevelser av föräldrapress”. 

Föräldrapress är ”unga idrottares upplevelser av otillräcklighet i sitt idrottande, vilket skapas 

av föräldrars alltför höga, uttalade eller outtalade, förväntningar och krav på individen att 

prestera i idrottsmiljön.”7 

 

1.2.2 Föräldrapresskalan – FPS 

Det instrument som används i studien för att undersöka hur ungdomarna upplever föräldrarnas 

press kallas för föräldrapresskalan. Ursprungligen togs det fram av Susan Harter8 och det 

användes av Augustsson i hans avhandling om föräldrapress. FPS består av fem frågor som 

genom en statistisk analys (faktoranalys) visat sig vara de mest framträdande för att visa på 

viktiga komponenter i förståelsen av upplevd föräldrapress.9 I studien kommer FPS att 

användas i sin helhet. Varje fråga är uppbyggd av två påståenden. Ett påstående som tyder på 

hög föräldrapress och ett påstående som inte tyder på någon föräldrapress. Till varje 

påstående finns två graderingar på hur väl påståendet stämmer. Då det saknas ett 

mittalternativ tvingas den svarande till att ta ställning. 

 

1.2.3 Socioekonomiskt område 

I studien diskuteras olika socioekonomiska områden. Det som avses med begreppet 

socioekonomiskt område är vilken medelinkomst hushållen har. Dessa uppgifter erhölls från 

Statistiska centralbyrån. I den aktuella studiens fall syftar ordet område på kommun. 

1.2.4 Socioekonomisk status – SES 

I enkäten användes tre frågor för att få en bild av ungdomarnas familjers ekonomiska status, 

detta kallas för SES. Detta för att möjliggöra en jämförelse mellan de olika områdena. 

 

                                                 
7 Christian Augustsson, Unga idrottares upplevelser av föräldrapress (diss. Karlstad: Karlstads universitet, 
2007), s. 39.  
8 Susan Harter, “The perceived competence scale for children” Child Development, 53 (1982), p. 90. 
9Augustsson, s. 70. 
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1.2.5 Autonomi 

Ordet autonomi kommer att återkomma i vår teoretiska utgångspunkt och kopplas till 

resultaten. Innebörden av begreppet är en känsla av självbestämmande samt att man handlar 

utifrån sina egna val.10 

 

1.3 Forskningsläge 

1.3.1 Studier som jämför föräldraengagemang mellan flera idrottsgrenar 

Den studie som har varit av mest relevans för vår studie är Christian Augustssons 

doktorsavhandling ”Unga idrottares upplevelser av föräldrapress”. Den är en av få studier 

inom vårt ämnesområde som nyligen publicerats och den behandlar just föräldrapress inom 

idrotten sett ur ett barns perspektiv. Både enkäter och intervjuer har använts som 

datainsamlingsmetod. Urvalet till enkätstudien var stratifierat och bestod av två olika grupper 

beroende på ålder. Den ena gruppen bestod av barn mellan 8-12 (n = 466) år och den andra 

gruppen barn mellan 13-16 år (n = 135). De flesta av dessa unga idrottare hade en 

idrottserfarenhet på 2-4 år inom en eller flera idrottsgrenar. Studien gjordes i en storstad och i 

en mellanstor stad. De idrottsgrenar som undersöktes var fotboll, handboll, simning, ridsport, 

tennis, innebandy, friidrott, golf, ishockey, gymnastik, konståkning och bordtennis.11  

 

Själva enkäten bestod av tre delar där frågor ställdes om barnens idrottsbakgrund och deras 

upplevelse av föräldraengagemang. Den sista delen bestod av två öppna frågor. 

Resultaten av enkätstudien presenterades genom föräldrapresskalan (FPS).12 Svaren delades 

in i tre undergrupper beroende på vilken poäng som erhölls, ”låg”, ”mellan” och ”hög”. 

 

I resultaten kunde man se att nio procent av undersökningsgruppen fortsatte med idrott för att 

föräldrarna ville det. Sex procent tyckte att det var bättre när föräldrarna inte var närvarande 

vid matcher och träningar. I hela undersökningsgruppen var det 19 % som upplevde ”hög” 

föräldrapress.13  Inom tennisen var det 72 % som upplevde ”mellan” eller ”hög” 

föräldrapress. Inom handbollen var det 53 % inom dessa kategorier.14 Alltså upplevde 

                                                 
10 Richard M. Ryan & Edward L. Deci “The “what” and “why” of Goal Pursuit: Human Needs and the Self-
Determination of Behaviour”, Psychological  Inquiry, 11 (2000, a) 
11 Augustsson, s. 89. 
12 Ibid., s. 106. 
13 Augustsson, s. 139. 
14 Ibid., s. 116. 
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ungdomarna som utövade tennis mer föräldrapress än de som utövade handboll. Tennis, 

simning, ridsport och golf var de fyra idrotter som låg över genomsnitt i upplevd 

föräldrapress. Det fanns även individuella idrottsgrenar under genomsnittet.15 Därför kun

ingen signifikant skillnad påvisas mellan de individuella idrottsgrenarna och lagidrotterna. 

Dessa resultat visade tydligt på att inte alla unga idrottare var helt tillfreds med sina föräldrars 

de 

volvering i sitt idrottande.  

n 

som 

 var fotboll, handboll, innebandy, friidrott, gymnastik, konståkning och 

ordtennis.16  

ie 

ellan 

 

åledes 

m 

nga 

poängteras att elva procent av föräldrarna delvis instämde i att hård kritik var nödvändig inom 
                                                

in

 

Studiens resultat visade också på att man upplevde högre föräldrapress om man utövade e

dyr idrottsgren än om man utövade en mindre kostsam idrottsgren. De idrottsgrenar 

ansågs dyra var simning, tennis, golf, ridsport och ishockey. De mindre kostsamma 

idrottsgrenarna

b

 

Som en delrapport till forskningsprojektet ”Föräldrapress inom barnidrott” gjordes en stud

där föräldrar till idrottande barn fick svara på en enkät som riktade in sig på föräldrarnas 

engagemang. Det var för övrigt samma forskningsprojekt som låg till grund för ovan nämnda 

avhandling av Christian Augustsson. Syftet med uppsatsen var att göra en jämförelse m

hur barn upplevde sina föräldrars engagemang och hur föräldrarna uppfattade sitt eget 

engagemang. Urvalet i barngruppen omfattade 244 barn i åldern 8 – 12 år i idrotterna fotboll,

ishockey, simning, tennis, tävlingsgymnastik, konståkning och bordtennis.17 Det var s

både individuella idrotter kontra lagidrotter och tjej- kontra killdominerande idrotter. 

Föräldragruppen, med barn i samma ålder som barngruppen, togs fram från slumpvis valda 

idrottsföreningar. Totalt deltog 142 föräldrar, där deras barn höll på med samma idrott so

barngruppen.18 Intressanta resultat som kom fram var att ingen av föräldrarna ansåg sig 

överreagera på ett negativt sätt när det gick dåligt för sitt barn. Däremot ansåg nära hälften av 

alla föräldrar att andra föräldrar överreagerade på ett negativt sätt. Detta kan ses i ljuset av att 

16 % av barnen kände sig nervösa vid sina föräldrars närvaro.19 Av detta kan tolkas att må

av föräldrarna utövade negativ press utan att veta om det. Det kom även fram att 20 % av 

barnen ibland måste träna för sina föräldrars skull, trots att barnen inte ville. Ytterligare bör 

 
15 Ibid., s. 113. 
16 Ibid., s. 115. 
17 Claes Nyberg, Föräldrars och barns upplevelser av föräldramedverkan i barnidrott, D-uppsats i pedagogik 
vid Göteborgs Universitet, 2001 (Göteborg: Göteborgs universitet, 2001), s. 14. 
18 Ibid., s. 18. 
19 Ibid., s. 37. 
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barnidrott.20 Hur är det med barn i tonåren? Är det någon skillnad i upplevt 

föräldraengagemang för tonåringar? Det var förslag på vidare forskning från Nybergs sida. 

 

Syftet med en studie av Rolf Carlson var att undersöka vilka faktorer som lett till att vissa 

människor går vidare till att tävla i landslaget medan andra, lika duktiga i tonåren, inte når 

landslagsnivå. Totalt sju idrotter (brottning, simning, orientering, längdskidåkning, handboll, 

fotboll samt ishockey) med 358 deltagare svarade på en enkät och av dessa intervjuades 77 

personer21. Studien innehöll två olika enkäter, en för landslagsgruppen och en för 

kontrollgruppen (de som inte nådde landslagsnivå).22 I studien diskuterades föräldrarnas 

viktigaste engagemang, som var att skjutsa till träningar och tävlingar, stötta ekonomiskt, ha 

en positiv attityd till idrotten utan några krav samt att vara engagerade som ledare.23 

Dessutom gjordes en socioekonomisk indelning av idrotterna i tre grupper grundade på 

faderns yrke. Grupp ett avsåg bl.a. akademikeryrken, grupp två avsåg tjänstemän och grupp 

tre facklärda och icke facklärda arbetare. Här såg man att handboll hade lägst andel pappor 

med akademikeryrken. Endast sex procent återfanns i den kategorin.24 

 

1.3.2 Studier som jämför föräldraengagemang mellan två idrottsgrenar 

”Den goda barnidrotten – föräldrar om barns idrott” belyser föräldrarnas engagemang och syn 

på barnidrott. Den syftade till att beskriva föräldrars uppfattningar om vad god barnidrott är 

samt hur man ser på de målsättningar som finns för barnidrott.25 Man har låtit intervjua 24 

föräldrapar till barn mellan sju och tolv år som var aktiva inom badminton och fotboll.26 

Genomgående resultat visar att nästan alla föräldrar hade en positiv inställning till idrott i 

allmänhet. Att barnen får lära känna andra barn och vuxna och att de lär sig ta hänsyn till 

andra var några av de fördelar idrotten förde med sig. Majoriteten av de intervjuade 

föräldrarna tyckte inte att prestation och tävling var det primära för barnens idrottande. 

Tävlingen ska ge ett kvitto på hur mycket barnet tränat samt om det tränat rätt enligt 

föräldrarna och ”genom att tävla ska barnen lära sig att ta motgångar och att sätta upp 

                                                 
20 Ibid., s. 32. 
21 Rolf Carlson, Vägen till landslaget: En retrospektiv studie av framgångsrika ungdomar i sju idrotter 
(Stockholm: avdelningen för idrottspedagogisk forskning, GIH, 1994) s. 58. 
22 Idem  
23 Ibid., s. 139. 
24 Carlson, s. 75f. 
25 Staffan Karp, Den goda barnidrotten: Föräldrar om barns idrottande, FOU– rapport (Stockholm: 
Riksidrottsförbundet, 2004:7), s. 7. 
26 Ibid., s. 10. 
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långsiktiga mål.”27 Ofta sker utslagning och toppning i alldeles för tidig ålder. ”Några av 

föräldrarna menar att man inte bara kan lasta klubben och tränarna för detta utan att det också 

drivs på av en del av föräldrarna.”28  

 

I en intervjustudie diskuterades den betydelse idrotten har på barn och deras föräldrar. Studien 

utfördes i Umeå och omfattade intervjuer med nio familjer vars barn utövade golf och nio 

familjer vars barn utövade fotboll.29 Valet av just fotboll och golf grundades i att de skiljde 

sig åt på många sätt, de engagerade och aktiverade många ungdomar och var två av de me

populära idrotterna om man såg till antalet anslutna medlemmar. I intervjun har frågor om 

bl.a. ekonomisk status, socioekonomisk tillhörighet, utbildning och föräldrarnas uppfattning 

om idrott och föräldraengagemang ställts till de olika familjerna. Precis som i de tidigare 

studierna upplevdes idrotten som något positivt samt att föräldrarna vill att barnen ska delta 

för deras egen skull. Den dominerande uppfattningen i de olika familjerna var att idrotten 

hade ett investeringsvärde, d.v.s. den främjar god hälsa och social anpassning.

st 

                                                

30 Det som 

uppfattades som negativt inom idrotten var i stort sett detsamma som i tidigare forskning t.ex. 

höga krav, utslagning och tidig elitisering. I resultatet redovisades att den ekonomiska 

statusen inte skiljde sig så mycket åt mellan fotbollsfamiljerna och golffamiljerna. Däremot 

fanns det skillnader i den socioekonomiska tillhörigheten grupperna emellan. Ingen av 

golffamiljerna hade ett arbetaryrke medan 33 procent av fotbollsfamiljerna hade ett 

arbetaryrke. Det visas i den här studien att individer ur olika sociala skikt dras till olika 

idrotter.  

 

1.3.3 Studier på föräldraengagemang inom en idrottsgren 

I Uppsala Simsällskap gjordes 1983 en enkätstudie om simmare, i den hade man försökt 

beskriva några relationer mellan barn och föräldrar i samband med barns deltagande i idrott. 

Sammanfattningsvis besvarade 354 personer enkäten. Dessa delades in i två grupper, de som 

fortfarande var aktiva samt de som slutat i Uppsala Simsällskap. Av dessa kom 257 enkäter  

från föräldrar till barn som fortfarande var aktiva och 97 från föräldrar till barn som nu var 

 
27 Ibid., s. 21. 
28 Ibid., s. 22. 
29 Staffan Karp, Barn, föräldrar och idrott: En intervjustudie om fostran inom fotboll och golf (Umeå: Umeå 
Universitet, 2000), s. 53. 
30 Karp, 2000, s. 104: Karp, 2000, s.142. 
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inaktiva.31 Som komplement till enkäterna blev 159 barn i Uppsala Simsällskap intervjuade. I 

resultatdelen diskuterades bl.a. de mål som föräldrarna hade med deras barns idrottande samt 

vilka mål föräldrarna trodde att barnen själva hade. 65 % av föräldrarna hade socialt inriktade 

mål vad gällde deras barns idrottande och 35 % hade prestationsinriktade mål.32 Grupperna 

för vilken anledning föräldrarna trodde att deras barn idrottade var lika stora, alltså 50 % 

vardera.33 Om barnet inte hade någon lust att åka till träningen skulle ca 50 % föräldrarna 

försöka påtala för sitt barn att det ändå borde träna och ca 30 % försöka övertala sitt barn. 

Endast 0,8 % av föräldrarna skulle tvinga sitt barn att träna.34 ”Sammanfattningsvis kan man 

säga utifrån detta att man inte tvingar barnet om det inte vill, utan försöker tala till rätta.”35   

 

I en amerikansk studie från 1997 undersöktes något äldre idrottare än de i Nybergs studie.36 

Undersökningsgruppen utgjordes av tennisspelande flickor och pojkar i åldern 9 – 17 år 

(median 13 år), alltså bara barn från en individuell idrott. 24 barn ingick i det analyserade 

materialet som baserades på hur de svarade på en enkät. Både upplevd föräldrapress och 

upplevt föräldrastöd undersöktes. Upplevd föräldrapress definierade de som ett tillskansat 

beteende hos barnen vilket indikerade på oresonligt höga förväntningar och ej uppnåbara 

prestationer. Denna definition är snarlik Augustssons. Upplevt föräldrastöd definierades som 

beteenden hos föräldrarna som gjorde att deras barn lättare kunde prestera och delta i 

idrotter.37 Utifrån detta tittade man på hur föräldrarnas engagemang korrelerade med glädje, 

statsranking, egenvärderad prestation, självkänsla, kön, idrottslig åldersdebut och idrottens 

betydelse.  

 

Det enda resultat som var signifikant korrelerat med föräldrapress var kön. Där visade det sig 

att tjejer kände högre press än killar.38 Föräldrastöd däremot korrelerade med glädjen för 

tennis, statsrankingen och betydelsen av tennis i barnets liv,39 d.v.s., ju högre föräldrastöd, 

desto högre värde på dessa tre områden. Det man kan säga om studien är att den misslyckades 

med att visa på ett samband mellan föräldrapress och barnens deltagande och prestation.  

                                                 
31 Anna Hedin & Karin Nordin, Barn-idrott-föräldrar: En studie av några relationer mellan barn och föräldrar i 
samband med barns deltagande i idrott (Uppsala: Uppsala Universitet, Sociologiska institutionen, 1983), s. 11. 
32 Ibid., s. 24. 
33 Ibid., s. 27. 
34 Ibid,. s. 32. 
35 Ibid., s. 34. 
36 Stephen S. Leff & Rick H. Hoyle, The role of parental involvement in youth sport participation and 
performance, Adolescence, vol. 32 (1997:125), pp. 233-243. 
37 Idem 
38 Idem 
39 Idem 
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En svensk studie från 1987 visade dock att det tycktes finnas ett samband mellan krav från 

föräldrarna och prestation inom tennisen. Dess huvudsyfte var att titta på 

socialisationsprocesser och se vad som har bidragit till utveckling och framgång. Studien var 

en cross-overstudie, dvs. uppbyggd enligt metoden att jämföra en undersökningsgrupp med en 

kontrollgrupp. Vardera grupp innehöll fem män och fem kvinnor. Undersökningsgruppen 

innehöll de fem internationellt högst rankade kvinnorna och männen (1985) från Sverige 

medan kontrollgruppen matchade undersökningsgruppen vad gäller kön och juniorranking vid 

12 – 14 års ålder. Vidare skulle ingen i kontrollgruppen finnas med på den internationella 

rankningen som låg till grund för urvalet av undersökningsgruppen.40 På så sätt kunde man se 

vilka skillnader som fanns mellan ”elitgruppen” och kontrollgruppen och därav se vilka 

faktorer som ledde till idrottslig framgång. Materialet samlades in genom intervjuer med 

samtliga spelare, tränare och föräldrar i ”elitgruppen” medan det enbart gjordes intervjuer 

med spelarna i kontrollgruppen p.g.a. resursskäl.41 Vad man märkte var att familjen i 

kontrollgruppen spelade en betydligt större roll som påverkansfaktor än den gjorde för 

”elitgruppen”.42  Alla var överens om att föräldrarnas engagemang var en förutsättning för 

tennisutövandet. I ”elitgruppen” kom det fram att föräldrarnas stöd mest bestod av att avsätta 

tid, skjutsa till träningar och tävlingar och en allmänt positiv attityd till tennisen. 

Kontrollgruppens föräldrar var som sagt mer involverade i sina barns tennis och där var det 

allmänna intrycket att det var det ekonomiska stödet som var det viktigaste.43 Det skrevs i 

diskussionen angående föräldrarnas involvering hos kontrollgruppen att, ”Här tycktes också 

finnas ett större krav på barnen vad gäller tennisframgång.”44 

 

1.3.4 Sammanfattning av forskningsläget 

Tidigare forskning, som studerat relationen mellan föräldrar och barn i idrottens värld, har 

främst inriktats på vilken betydelse föräldrarnas stöd har. Det fanns inte så mycket forskning 

som belyste aspekten av att föräldrarnas engagemang blev för stort, så stort att det ur barnets 

synvinkel kändes jobbigt. Om det var med i forskningen, var det oftast inte huvudsyftet med 

undersökningen. I Sverige är det främst Augustsson som inriktat sig på aspekten att 

                                                 
40 Rolf Carlson, Att socialiseras till elitspelare i tennis, (Stockholm: Forskningsgruppen för idrottspedagogik, 
GIH, 1987:6) s. 48f. 
41 Carlson, 1987, s. 50. 
42 Ibid., s. 75. 
43 Ibid., s. 102f. 
44 Ibid., s. 126. 
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föräldrarnas engagemang kan kännas som en press för barnen. I de undersökningar där man 

främst fokuserade på idrottares upplevelser av press från sina föräldrar var majoriteten av 

idrottarna yngre än 13 år. Det man jämförde barnens upplevda press med var bl.a. kön, glädje 

för idrotten, ranking och självkänsla. Många av studierna undersökte enbart en idrott. Några 

andra visade på olika skillnader mellan flera olika idrotter. Sammantaget kan man i de tidigare 

studierna se att föräldrarnas engagemang, såsom ekonomiskt stöd, skjuts till träning och att 

man tittar på matcherna oftast verkar positivt. Man kan dock se en beskärd del av barnen som 

faktiskt upplever det här engagemanget som press från sina föräldrar. Det fanns ingen studie 

som jämförde upplevd föräldrapress med vilket område man kom ifrån, t.ex. om man kom 

från områden med olika socioekonomisk status. Det var något vi intresserade oss för. Kan det 

finnas någon skillnad? Vi ville därför göra vår studie i olika socioekonomiska områden. Då 

områden med olika ekonomiska status undersöks, är det även intressant att jämföra en idrott 

som är dyr att utöva med en som är mindre kostsam att utöva, och se om det föreligger några 

skillnader. Då mycket av den relevanta forskningen undersöker främst yngre barn eller både 

yngre och äldre barn var vi intresserade av att bara undersöka de äldre barnen.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka tennis- och handbollsspelande ungdomars (12-16 år) 

upplevda press från sina föräldrar samt jämföra detta mellan olika socioekonomiska områden. 

 

• Upplever ungdomar inom handboll och tennis press från sina föräldrar? 

• Finns det några skillnader mellan upplevd föräldrapress beroende på om man bor i en 

kommun med hög medelinkomst eller låg medelinkomst i Stockholms län? 

• Finns det några skillnader mellan upplevd föräldrapress i en ekonomiskt krävande 

idrott (tennis) och en idrott som inte är lika kostsam (handboll)? 

• Finns det något samband mellan upplevd föräldrapress och ungdomarnas autonomi? 

 

1.5 Teori 

Inom idrottspsykologin finns det ett teoretiskt synsätt som används väldigt frekvent. Det 

kallas för Self-Determination theory. Det är en teori som har växt fram under de senaste 30 

åren, genom forskning inom det psykologiska fältet, av främst Edward Deci och Richard 

Ryan. 
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Teorin relaterar motivationen hos en människa till utveckling och personlighetsfunktion i 

sociala sammanhang.45 Grundantagandet inom teorin är att vi människor är aktiva varelser 

som vill utvecklas och växa psykologiskt. Detta är inget som händer av sig själv. För att det 

ska fungera på rätt sätt måste vi få stöd från vår omgivning, exempelvis från våra föräldrar. På 

så sätt kan den sociala omgivningen hjälpa eller stjälpa utvecklingen hos människor. 

 

Det finns tre viktiga komponenter i teorin som måste förklaras närmre. Dessa är autonomi, 

kompetens och samhörighet. När dessa tre behov tillfredsställs leder det till att man mår bättre 

mentalt och får en bättre motivation. Man har lättare att motivera sig själv.46  

Autonomibehovet innebär att man som människa vill känna sig fri och bestämma över sina 

egna val. Det är en själv som är upphov till handlandet, vilket kanske inte alltid är så lätt för 

de ungdomar inom idrotten vars föräldrar ställer för höga krav på dem. Det andra behovet är 

kompetensbehovet. Detta innebär att man vill kunna hantera sin omgivning bättre och bättre 

och känna att man ökar sitt kunnande inom olika områden. Samhörighetsbehovet är det tredje 

behovet. Detta behov handlar om att relatera till andra i sin omgivning, bry sig om dem, 

samtidigt som man känner att dem i sin omgivning bryr sig om en själv.47 För att uppnå god 

psykisk hälsa måste alla tre behoven vara tillfredsställda.48 

 

Self-Determination theory handlar i mångt och mycket om motivation. Beroende på hur de tre 

behoven tillfredställs så påverkar det ens motivation. Man pratar om amotivation, yttre 

motivation och inre motivation. Det är ett kontinuum där amotivation ligger i den ena änden 

och inre motivation i den andra änden. När man känner att man har amotivation känner man 

att man inte har några egna intentioner. Antingen agerar man inte alls eller så agerar man utan 

några som helst intentioner. Yttre motivation delas in i fyra undergrupper beroende på hur 

mycket kontroll man tycker sig ha. I ena änden känner man att man inte har någon kontroll 

och därför präglas ens beteenden av belöning eller krav från någon annan, t.ex. kan 

föräldrapress eventuellt resultera i detta beteende. I den andra änden har man tagit till sig de 

yttre kraven och relaterat det till ens egna värderingar och behov. Detta gör att man känner sig 

mer motiverad. Till sist kommer den del i kontinuumet där motivationen är som störst och 

                                                 
45 Richard M. Ryan & Edward L. Deci  <psychweb@psych.rochester.edu> Self-Determination theory: An 
approach to human motivation & personality, 2007-10-01 
<http://www.psych.rochester.edu/SDT/theory.html> (ACC. 2007-10-10) 
46 Richard M. Ryan & Edward L. Deci, “Self-determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, 
Social Development, and Well-Being”, American Psychologist, 55 (2000, b), p. 68. 
47 Deci & Ryan, 2000 a, p. 231. 
48 Ibid., p. 229. 
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känns som bäst. Det är den inre motivationen. Här är de tre behoven kompetens, autonomi 

och samhörighet som störst och man känner att man upplever glädje i det man gör och man 

vill uppnå något och känna stimulans.49  

 

 
Figur 1. Motivationskontinuumet inom ”Self-Determination theory”. Ju mer självbestämmande den aktive är 

desto bättre motivation utvecklas.50 

 

I studien finns en speciell del som just inriktar sig på behovet av autonomi. Känner man sig 

pressad av sina föräldrar kan man känna att man inte bestämmer över sig själv. Därför 

kommer ungdomarnas upplevda föräldrapress jämföras med deras autonomi. Hypotesen är att 

det finns ett samband mellan ungdomarnas upplevda föräldrapress och vilken autonomi de 

har. Närmare bestämt att hög upplevd föräldrapress korrelerar med låg autonomi. 

  

I analysen och diskussionen av studien kommer vi att relatera till denna teori. Det blir 

verktyget för att tolka och diskutera resultaten. Teorin kommer att kopplas till resultatet från 

autonomifrågorna och till resultatet från föräldrapresskalan. 

                                                 
49 Deci & Ryan, 2000 b, p. 69-72. 
50Aage Radmann <aage.radmann@lut.mah.se>, 2007-10-16 
<http://www.idrottsforum.org/articles/isberg_lindblad/teori.pdf> (ACC. 2007-10-16). 
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2. Metod 

2.1 Datainsamlingsmetod 

Studien har genomförts med hjälp av enkäter då det bäst ansågs kunna besvara studiens syfte. 

Denna kvantitativa metod hjälpte oss att få en bild av problemområdet. Enkäten bestod av tre 

olika delar varav den första bl.a. innefattade frågor om kön, ålder och socioekonomisk status. 

Den andra innefattade föräldrapresskalan. Tredje delen var ett instrument som knöt an till den 

teoretiska utgångspunkt som används i studien, nämligen Self-determination theory.51 I 

ursprungsversionen behandlas relationen mellan tränare och barn. I studiens version har ordet 

tränare bytts ut mot förälder. Där fick ungdomarna skatta hur de upplever att föräldrarna är 

mot dem när det gäller idrottsutövandet. Den sammanlagda poängen dividerades med antalet 

frågor och på så sätt erhölls en snittpoäng. Med stöd från Trost är hela enkäten, förutom den 

sista frågan upplagd med fasta svarsalternativ.52 På så sätt blir resultaten lättare att bearbeta 

och analysera. 

 

En kategorisering av föräldrapressen var nödvändig för att lättare kunna tolka resultaten. 

Varje fråga i FPS hade två påståenden, där det ena tydde på föräldrapress och det andra inte 

tydde på det. Beroende på hur väl den svarande instämde i påståendet som inte tydde på 

föräldrapress kunde en eller två poäng erhållas. För påståendet som tydde på föräldrapress 

erhölls tre eller fyra poäng. Ju högre poäng, desto högre upplevd föräldrapress. Således hade 

FPS en maximal poäng på 20 och en minimumpoäng på fem. FPS delades in i fyra 

undergrupper, ”ingen”, ”låg”, ”mellan” och ”hög”. Indelningen skapades med hänsyn till 

vilket av påståendena respondenten svarade flest gånger. Kategoriseringen tydliggörs i 

tabellen nedan. 

 

Tabell 1. Ungdomarnas upplevda föräldrapress indelade i fyra undergrupper utifrån 

föräldrapresskalan. 

 Ingen Låg Mellan Hög 

Intervall (totalpoäng) 5-7 8-10 11-14 15-20 

 

                                                 
51 Pelletier, Fortier, Vallerand mfl “Toward a new measure of instrinsic motivation, extrinsic motivation and 
amotivation in sports: The Sport Motivational Scale (SMS)”, Journal of Sport and Exercise Psychology, 17 
(1995), pp. 35-53. Översatt till svenska av professor Peter Hassmén vid Örebro Universitet (ej publicerad) 
52 Jan Trost, Enkätboken, 2. uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2001), s. 72.  
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2.2 Urval 

Genom Statistiska centralbyrån erhölls information om de kommuner med familjer med högst 

medelinkomst samt de kommuner med familjer med lägst medelinkomst i Stockholms län år 

2005. De tre kommuner med högst medelinkomst som ingick i studien var Danderyd, 402 902 

kronor, Lidingö, 337 538 kronor och Täby, 321 186 kronor. Dessa var placerade som första, 

andra och tredje i Stockholms län. De två andra kommunerna som användes i studien och som 

hade lägst medelinkomst var Botkyrka, 210 977 kronor och Södertälje, 217 976 kronor.53 

Urvalet av tennis- och handbollsklubbar var begränsat till dessa kommuner. För kategorierna 

höginkomsttagare och låginkomsttagare försöktes en så jämn fördelning som möjligt skapas 

inom de båda idrottsgrenarna. 

 

Tennis valdes därför det är en mycket kostsam idrott, som kräver stora ekonomiska resurser, 

då främst i avgifter.54 För att jämföra kostnaderna mellan de olika idrotterna har handbollen 

bytts ut mot basket p.g.a. att det saknas statistik från handboll. Just basket valdes för att den är 

lik handboll – inomhussport, samma utrustningsbehov, liknande lagstorlek och lika stora 

publikmängder i högsta serierna.55 Tennis är dyrare att utöva än basket, vilket märks tydligast 

när ambitionsnivån ökar. När man är uppe i tre träningar i veckan och tävlar mycket kostar 

tennisen mer än tre gånger så mycket som basket.56  

 

Majoriteten av de studier som gjorts på det här problemområdet tidigare har fokuserat på barn 

mellan åtta och tolv år. Endast ett fåtal har använt sig av 12-16 – åringar i sina studier. Därför 

valdes just 12-16 – åringar i denna studie för att ingen av den tidigare forskningen enbart har 

fokuserat på detta åldersspann. 

 

Av ungdomarna var 125 killar och 107 tjejer. Ungdomarna var födda mellan 1991 och 1995, 

d.v.s. de var 12-16 år gamla. 

 

                                                 
53 Statistiska centralbyrån, <webmaster@scb.se >, Sammanräknad förvärvsinkomst, 2006-12-12 
<http://www.scb.se/templates/tableOrChart____118428.asp>  (ACC. 2007-09-25) 
54 Riksidrottsförbundet, Kostnader för idrotter: en studie om kostnader för barns idrottande, FOU – rapport 
(Stockholm: Riksidrottsförbundet, 2004:2), s. 12. 
55 Riksidrottsförbundet <ola.stadler@rf.se> Idrotten i siffror, 2007-10-10 
<http://www.rf.se/files/{8BC5A905-781C-4E1F-B5C6-890A1B294E1A}.pdf> (ACC. 2007-10-18) 
56 FOU– rapport, 2004:2, s. 8.  
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Figur 2. Födelseår och kön (n=232). 

 

Av ungdomarna var 100 st medlemmar i en idrottsförening belägen i en kommun med hög 

medelinkomst. Detta innebar att 132 st av ungdomarna var medlemmar i en idrottsförening 

belägen i en kommun med låg medelinkomst. Totalt deltog två handbollsföreningar och sex 

tennisklubbar. Ungdomarna var uppdelade så att majoriteten utövade handboll. Totalt spelade 

162 st handboll och 70 st spelade tennis. Föreningarna var fördelade på ett jämnt sätt mellan 

låginkomstkommunerna och höginkomstkommunerna, d.v.s. en handbollsförening och tre 

tennisklubbar från vardera kommun. 

 

Majoriteten av de ungdomar som deltog i studien tränade två till tre gånger/vecka. 

Tillsammans med dem som tränade fyra eller fler gånger i veckan utgjorde dessa ungdomar 

90 % av undersökningsgruppen.  
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Figur 3. Träningsfrekvens hos undersökningsgruppen (n=232, bortfall =4). 

 

Tidsramen för att samla in materialet var två veckor. Under den tiden tränade 

handbollslagen/tennisspelarna olika dagar. Intentioner var att samla in enkäter från alla ur den 

valda åldersgruppen. Tyvärr kunde detta inte fullföljas, då träningar var samma tid på olika 

platser. Speciellt svårt var det att få in svar från tennisspelarna då de var spridda i små 

träningsgrupper och de olika klubbarna tränade ofta under samma tider. Urvalet blev till följd 

av detta begränsat till de klubbar som enkäten hann delas ut till.  

 

2.3 Procedur 

Genom att använda oss av sökmotorn Google på Internet erhölls de klubbar/föreningar som 

var delaktiga i studien. Sökkriterierna var tennis- och handbollsklubbar i de tidigare nämnda 

kommunerna. 

 

Via mail- eller telefonkontakt informerades de klubbar som tackade ja till att vara med i 

studien om dess syfte och tillvägagångssätt. Eftersom ungdomarna var under 18 år erfordrades 

enligt forskningsetiska principer ett godkännande från föräldrarna för ett deltagande i studien. 

Ett missivbrev (se bilaga 2) skickades ut där detta belystes och där studien kort presenterades. 

Där fanns även våra kontaktuppgifter för eventuella frågor kring studien. De flesta klubbarna 

hade regelbunden mailkontakt med barnens föräldrar vilket gjorde det möjligt för oss att 

skicka ut missivbrevet till tränarna/lagledarna som vidarebefordrade detta till föräldrarna. 
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Föräldrarna svarade i sin tur till tränaren/lagledaren om deras barn fick vara med i studien. 

Tränaren vidarebefordrade alla namn på barnen som fick deltaga samt deras föräldrars namn 

till oss. Från några av klubbarna erhölls föräldrarnas mailadresser och telefonnummer så att 

direktkontakt kunde hållas med dem. 

 

Studien genomfördes vid de olika lagens träningar på kvällstid. Vi ville vara närvarande när 

enkäten fylldes i. På så sätt kunde eventuella frågor som uppstod besvaras samt att det sågs till 

att inga föräldrar var närvarande när ungdomarna fyllde i enkäten. Vi tror att en del av 

ungdomarna skulle bli påverkade om föräldrarna var i närheten eller få svårt att svara 

sanningsenligt om de visste att föräldrarna såg vad de svarade. Då enkäten handlar om hur 

barnen upplever föräldrarnas engagemang var detta av stor vikt. 

                                                                      

2.4 Databearbetning 

Resultaten sammanställdes i Excel och därefter behandlades all data i SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences).57 Då studiens data var av ordinalkaraktär (FPS- och 

autonomifrågorna) användes Mann-Whitney U – Test för att se om resultaten vara statistiskt 

säkerställda. Signifikansnivån sattes till p ≤ 0,05 enligt forskningsgällande normer. För att 

titta på sambandet mellan föräldrapress och autonomi utfördes en bivariat-korrelation med 

Spearmans korrelationskoefficient. 

 

2.5 Bortfall 

Totalt uppgick det externa bortfallet till 16 enkäter. Dessa bortfall berodde på ungdomar som 

inte ville medverka i undersökningen eller ungdomar som inte fick medverka för sina 

föräldrar. Det interna bortfallet där hela enkäten makulerades uppgick till sex enkäter. Det vill 

säga 2,5 %. Detta berodde på att vissa var födda tidigare än 1991 eller att de på något sätt 

påverkades av sin förälder genom att de var närvarande och kunde hjälpa till att fylla i 

enkäten. Dessutom fanns det interna bortfall på vissa av frågorna, men detta gjorde inte att 

hela enkäten behövde tas bort. I de fall det fanns internt bortfall på enstaka frågor kommer 

detta att belysas i resultatdelen.   

 

                                                 
57 SPSS inc. Chicago IL. USA 
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2.6 Reliabilitet 

Enkäten strukturerades så att den skulle bli så lättöverskådlig som möjligt. Detta för att 

underlätta för respondenterna. För att höja reliabiliteten användes delvis ett tidigare beprövat 

instrument, föräldrapresskalan58. Hela tiden strävades det efter att det skulle vara lugnt och 

stilla när ungdomarna fyllde i enkäten, så att de skulle fokusera helt på frågorna. Dessutom 

var det mycket noga med att inte föräldrarna hade någon möjlighet att påverka svaren. För att 

höja reliabiliteten var vi alltid närvarande vid de tillfällen respondenterna fick fylla i enkäten 

vilket gjorde att vi kunde svara på eventuella frågor. 

 

2.7 Validitet 

Innan ungdomarna fyllde i enkäten informerades de om att resultaten och deras namn skulle 

behandlas konfidentiellt. För att stödja uppgifterna från Statistiska centralbyrån 

kompletterades enkäten med egna frågor om socioekonomisk status. Detta för att även se hur 

väl vårt urval stämmer överens med vårt syfte och våra frågeställningar.  

 

3. Resultat 

3.1 Resultatdisposition 

Inledningsvis presenteras bakgrundsfakta från studien. Därefter uppvisas resultaten del för del 

utefter våra frågeställningar. Vidare kommer även resultat som var intressanta att presenteras, 

fastän de inte ingick i huvudsyftet. Detta i avsikt att göra studien än mer fyllig och få en 

djupare diskussion. I de fall ett internt bortfall fanns på de olika delarna av enkäten kommer 

detta att redovisa för varje fråga som tas upp i resultatdelen. 

 

3.2 Bakgrundsfakta 

Fyra av fem föräldrar skjutsade sitt barn till träningen och mer än hälften av föräldrarna var 

med och tittade på alla matcher. Vid en uppdelning av kommunerna visade det sig att i 

höginkomstkommunerna var sjutton procent (handboll 19 % och tennis 15 %) av föräldrarna 

ledare eller tränare. För låginkomstkommunerna var motsvarande siffra elva procent 

(handboll 14 % och tennis tre procent). 
                                                 
58 Harter, p. 90. 

 21
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Figur 4. Om och med vad undersökningsgruppen upplevde att sina föräldrar ställde upp med 

inom idrotten (n=231, bortfall=1). 

 

3.2.1 Hur ungdomarna upplever det när föräldrarna tittar på matcherna 

Varannan av ungdomarna i studien tyckte att det var roligt när deras föräldrar tittade på deras 

matcher. Mer än var tredje tyckte inte att det kändes något speciellt och en liten andel på fyra 

av 100 personer upplevde det som jobbigt med föräldrarnas närvaro under sina matcher.  
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Figur 5. Hur undersökningsgruppen upplevde föräldrarnas närvaro vid matcher (n=231, 

bortfall=1). 
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3.2.2 Socioekonomisk bakgrund  

SES-frågorna stärkte de uppgifter som hämtats från Statistiska centralbyrån. När frågorna 

slogs ihop visade det sig att ungdomarna från idrottsföreningarna i höginkomstkommunerna 

skattade högre på SES-frågorna än de andra ungdomarna. Detta var statistiskt säkerställt. 

Tittade man på frågorna var för sig så var svaren på frågorna om sommarstuga och 

utlandsresa statistiskt säkerställda på sådant sätt att urvalet motsvarade informationen från 

Statistiska centralbyrån. Däremot var frågan om ungdomarnas upplevelse av sin familjs 

ekonomiska status inte statistiskt säkerställd. 

 

3.3 Föräldrapress och autonomi 

3.3.1 Upplever ungdomar i handboll och tennis press från sina föräldrar? 

De allra flesta, nio av tio ungdomar, upplevde ”ingen” eller ”låg” föräldrapress medan ca en 

av tio ungdomar hamnade i gruppen som visar på ”mellan” föräldrapress. Utifrån FPS var det 

endast en halv procent som upplevde ”hög” föräldrapress. Vilket var lika med en person i hela 

studien. 

 

Tabell 2. Ungdomarnas (n=206, bortfall=26) upplevda föräldrapress indelade i fyra undergrupper. 

 Ingen Låg Mellan Hög 

Intervall 5-7 8-10 11-14 15-20 

Antal 117 69 19 1 

Procent 57,8 33,5 9,2 0,5 

 

 

Om man tittade på en fördelning av FPS för varje poäng såg man att majoriteten av svaren 

hamnade mellan 5 och 8 poäng. Sedan minskade svarsfrekvensen från ungdomarna i takt med 

att värdena ökades. Medelpoängen var 7,52, d.v.s. medelpoängen låg under kategorin ”låg” 

föräldrapress. Handbollsspelarna visade sig ha något högre poäng på FPS än vad 

tennisspelarna hade, 7,57 poäng jämfört med 7,42 poäng. 

 

 23



 

Föräldrapresskalan

60

50

40

30
Antal 

20

10

0

Figur 6. Ungdomarnas fördelning med avseende på FPS (n=206, bortfall=26, medel=7,52). 

 

3.3.2 Finns det några skillnader mellan upplevd föräldrapress beroende på om 

man bor i en kommun med hög medelinkomst eller låg medelinkomst i 

Stockholms län? 

Vår studie kunde inte påvisa några signifikanta skillnader i denna fråga. Det gällde när man 

jämförde de båda idrotterna handboll och tennis tillsammans mellan kommunerna med hög 

medelinkomst och kommunerna med låg medelinkomst. I låginkomstkommunerna var 

medelpoängen på FPS 7,37 poäng medan den i höginkomstkommunerna låg på 7,72 poäng. 

 

Om man däremot delade upp frågan och tittade på respektive idrott jämfört med vilken 

kommun idrotten återfanns i så fanns det en signifikant skillnad. Det visade sig att handboll 

skiljde sig åt mellan de olika kommunerna. I kommunerna med hög medelinkomst upplevde 

ungdomarna högre föräldrapress än i kommunerna med låg medelinkomst. 

Handbollsungdomarna i höginkomstkommunerna hade en medelpoäng på 8,00 medan 

ungdomarna i låginkomstkommunerna hade en medelpoäng på 7,31. Någon signifikant 

skillnad mellan ungdomarna som utövade tennis i de olika kommunerna fanns det däremot 

inte. 

 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Upplevd föräldrapress
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3.3.3 Finns det några skillnader mellan upplevd föräldrapress i en ekonomisk 

krävande sport och en sport som inte är det i samma grad? 

Resultaten visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan tennis och handboll vad 

gällde föräldrapress då man jämförde alla tennisspelare med alla handbollspelare. För 

tennisen var medelpoängen på FPS 7,42 poäng och för handbollen var den 7,57 poäng. 

 

Delade man däremot upp höginkomstkommunerna för sig och låginkomstkommunerna för sig 

så fanns det en signifikant skillnad. För höginkomstkommunerna visade det sig att den 

signifikanta skillnaden låg i att handbollspelarna kände högre föräldrapress än vad 

tennisspelarna kände. Medelpoängen för handbollspelarna var 8,00 poäng medan den för 

tennisspelarna var 7,32 poäng. Däremot fanns det ingen signifikant skillnad mellan idrotterna 

i låginkomstkommunerna. 

 

3.3.4 Finns det något samband mellan upplevd föräldrapress och vilken autonomi 

ungdomarna känner att de har? 

Studien visade att det fanns ett samband som var statistiskt säkerställt mellan upplevd 

föräldrapress och ungdomarnas upplevda autonomi. Korrelationskoefficienten var -0,34 (n = 

202). Det starkaste sambandet fanns bland tennisspelare i höginkomstkommunerna. Alla 

resultat var statistiskt säkerställda förutom resultatet för tennisspelarna i 

låginkomstkommunerna. 

 

Tabell 3. Korrelationskoefficienten indelad i kommun och idrott. 

Indelning 
Korrelations- 

koefficient (r) 

Handboll och låginkomstkommun (n = 88) – 0,30* 

Handboll och höginkomstkommun (n = 50) – 0,29* 

Tennis och låginkomstkommun (n = 28) – 0,35 

Tennis och höginkomstkommun (n = 36) – 0,39* 

* Signifikant. 
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3.4 Övriga resultat 

3.4.1 Svarsfrekvens på föräldrapressfrågorna 

När man tittade på fördelningen över hur ungdomarna svarade på dessa frågor påträffades 

skillnader. Som tidigare nämnts resulterade svaren i en till fyra poäng beroende på vilket av 

alternativen ungdomarna svarade. Ju högre poäng desto högre upplevd föräldrapress. 

 

Tabell 4. Svarsfördelning för varje alternativ på de olika frågorna i föräldrapresskalan. Angivet i 

procent. 

 Svarspoäng  

Fråga 1 2 3 4 Bortfall 

Tid på idrotten (n = 216) 59,5 25,0 8,2 0,4 6,9 

Bestämma själv att träna eller ej (n = 216) 37,1 24,6 23,7 7,8 6,9 

Vem som tycker det är bra med idrott (n = 215) 78,0 6,9 5,2 2,6 7,3 

Nervositet vid träning (n = 218) 56,5 27,2 9,1 1,3 6,0 

Arg förälder vid dålig prestation (n = 219) 75,0 15,1 3,0 1,3 5,6 

Totalt 54,4 23,2 11,6 3,1 7,7 

 

I tabell 4 framkommer det att de allra flesta erhöll en eller två poäng när man tittade på alla 

fem frågor tillsammans, d.v.s. de ansåg att påståendet som inte tydde på föräldrapress stämde 

bäst överens med deras idrottsliga situation. Drygt tre av fyra tyckte detta. En fråga stod ut då 

den fick en större andel av svaren som överensstämde med påståendet som tydde på 

föräldrapress. Det var frågan om ungdomarna kände att de måste träna för sina föräldrar 

fastän de själva inte ville. Drygt tre av tio ungdomar upplevde att de måste träna mot sin egen 

vilja. 

 

När man jämförde upplevd föräldrapress med vilket år man var född påvisades ingen skillnad 

i resultaten. Det fanns heller ingen skillnad i upplevd föräldrapress om man jämförde 

flickorna med pojkarna. 

 

3.4.2 Öppna frågan 

I slutet av enkäten fanns en öppen fråga där ungdomarna kunde lämna övriga synpunkter 

kring ämnet. Man kunde där se att många av ungdomarna ville belysa vikten av deras 
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föräldrars stöd. En av ungdomarna ville hellre att föräldrarna var överdrivet engagerade än att 

de inte bryr sig alls.  

 
Jag uppskattar att mina föräldrar ställer upp så 

mycket som de faktiskt gör. Det kan vara väldigt 

stressigt och svårt att få ihop allting så det är skönt 

att man har föräldrar som finns där och stöttar en.59 

 

Som nämndes ovan måste ca 30 % av ungdomarna ibland träna för sina föräldrars skull trots 

att de själva inte vill. ”Jag måste spela handboll (fotboll, basket etc. går också bra), ofta är det 

kul men om jag inte vill måste jag gå till träningen ändå.”60 Individen som skrev det här hade 

13 poäng på FPS vilket resulterade i att denne upplever ”mellan” föräldrapress. Samma 

individ hade fem poäng (max sju poäng) på frågorna om autonomi. En annan av ungdomarna 

uttryckte föräldrars påverkan som positiv. ”Jag tror att det är viktigt i vissa fall att föräldrar 

pushar en lagom mycket till att träna, för annars skulle man kanske inte komma iväg på t.ex. 

alla träningar och matcher.”61 Samtidigt belyste en handbollspelande tjej vikten av att kunna 

säga vad man känner till sina föräldrar, ”man måste våga säga emot ifall föräldrarna pressar 

en för hårt, som mig och min familj.”62 

 

Det framkom även att det kan vara ett problem att bli tagen på allvar av sina föräldrar. En 

handbollspelande tjej i en höginkomstkommun skrev att hon gärna skulle börja med någon 

annan idrott om hon själv fick bestämma. ”Skulle vilja börja på en ny idrott (kick-boxning) 

men mamma förstår inte att jag är seriös när jag säger att jag vill börja på det.”63  Denna tjej 

hade nio poäng på föräldrapresskalan, alltså ”låg” föräldrapress. Däremot upplevde samma 

tjej låg autonomi då hon erhöll tre poäng på dessa frågor.  

 

4. Sammanfattande diskussion 

Vårt syfte med studien var att undersöka tennis- och handbollsspelande ungdomars (12-16 år) 

upplevda press från sina föräldrar samt jämföra detta mellan olika socioekonomiska områden. 

 

                                                 
59 Enkät i författarnas ägo 
60 Idem 
61 Idem 
62 Idem 
63 Idem 
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Vi var tidigt eniga om att en kvantitativ enkätmetod var det bästa förfarandet för att besvara 

syfte och frågeställningar. En styrka med studien var att det var ett stort urval som svarade på 

enkäten. Anledningen till att vi valde den åldersgrupp vi gjorde var främst att det inte fanns så 

mycket tidigare forskning på den åldersgruppen. Vi anade att föräldrapressen upplevs högre i 

studiens valda åldersgrupp då idrotten är mer prestationsinriktad än vad den är i lägre åldrar. 

Det som dock kunde utläsas från vår studie tillsammans med Augustssons avhandling var att 

så inte var fallet. 

 

En viktig aspekt att ta hänsyn till var att ungdomarna kunde vara bosatta i en annan kommun 

än där själva idrottsföreningen låg. Skulle det vara så att ungdomarna bodde i ett annat 

område än i de kommuner studien avsåg att undersöka skulle de resultat som påvisats inte 

överensstämma med studiens syfte. Därav skulle studien ge en missvisande bild. Men genom 

de frågor som behandlade socioekonomisk status framkom resultat som stödde de uppgifter 

som erhölls från Statistiska centralbyrån. Alltså att det var en skillnad i ekonomisk status 

mellan kommunerna och detta var det primära för studien. Det var endast den sista frågan som 

inte var statistiskt säkerställd. Det här resultatet kan bero på att frågan var av 

skattningskaraktär. Beroende på vilka referensramar man har, kan man, trots att man har 

samma ekonomiska status som någon annan, skatta på olika sätt. Tränarna gav också 

uppfattningen att de flesta ungdomarna bodde i närområdet.  

 

Problemet med att ha tennis som undersökningsgrupp var att man bara tränade två till fem 

personer i varje grupp. Det medförde många sena kvällar ute på tennisklubbar med en inte 

alltför stor insamling av enkäter. En lösning på detta hade kunnat vara att skicka ut enkäten 

till föreningarna och låtit tränaren ta hand om utdelandet och insamlandet vilket vissa tränare 

föreslog. Det var dock aldrig ett alternativ för oss. För att få hög reliabilitet var det av stor vikt 

att vi var närvarande och instruerade, svarade på frågor och såg till att ungdomarna inte blev 

påverkade när de svarade på enkäten. 

 

Något som upptäcktes vid första svarstillfället var att det var svårt för ungdomarna att förstå 

hur man skulle läsa och besvara frågorna rörande FPS. Detta hade antagligen upptäckts om en 

pilotstudie genomförts. Intentionen var att göra en pilotstudie på enkäten. Tyvärr blev det så 

att vi fick lov att tidigare än beräknat gå ut med enkäten till klubbarna och således blev ingen 

pilotstudie gjord. Om studien skulle göras om hade dessa frågor utformats på ett annorlunda 

sätt så att strukturen skulle vara mer självklar för den som skulle svara på enkäten. Trots detta 
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ansågs enkäten i huvudsak vara bra. Den var lagom stor och det var bra att den var uppdelad i 

tre delar. Tack vare denna uppdelning blev det inte bortfall på hela enkäten utan bara på den 

del där någon missuppfattat en fråga eller valt att inte svara. 

 

Det man kunde utläsa ur resultatet var att endast 20 st (9,7 %) av ungdomarna upplevde 

”mellan” eller ”hög” föräldrapress varav det endast var en (0,5 %) som upplevde ”hög” 

föräldrapress. Som de flesta tidigare studierna visade, och även vår, var föräldrapress inte 

något som upplevdes som ett problem, de allra flesta lyfte fram och la betoningen på stöd från 

föräldrarna. I Augustssons avhandling kunde man dock utläsa att 60 % upplevde ”mellan” 

eller ”hög” föräldrapress. Det var en stor skillnad jämfört med våra resultat, trots att det var 

samma mätinstrument som användes. Augustsson hävdade att han utan hänsyn till barnens 

svar delade in FPS i tre delar. ”Låg”, ”mellan” och ”hög” föräldrapress, beroende på vilken 

poäng barnens svar resulterade i. Vi anser däremot att han satte gränserna alldeles för låga och 

därmed fick en högre andel som kände ”hög” föräldrapress. ”Hög” föräldrapress satte han vid 

tio poäng. Med tanke på att man fick tio poäng då man tyckte att de påståenden som inte 

tydde på föräldrapress stämde är Augustssons indelning notabel. De gränser Augustsson satte 

tycker vi inte ger rätt bild av hur stor eller liten press ungdomarna i själva verket upplevde. På 

grund av detta gjordes en annan indelning som vi tycker ger en mer rättvis bild. Med 

Augustssons indelning i vår studie skulle resultatet bli att tolv procent kände ”hög” 

föräldrapress, jämfört med 19 % som hans avhandling visade på. Vad kan skillnaden bero på? 

Vår studie fokuserade enbart på handboll och tennis medan Augustsson hade ett urval på tolv 

idrotter. Detta var en styrka i studien, att så många inom respektive idrott och då främst inom 

handboll besvarade enkäten. Därtill skiljde sig studierna åt vad gällde åldersgrupp. Dessutom 

var vår studie specifikt inriktad på två väldigt skilda områden vad gäller förvärvsinkomst. 

Dessa är faktorer som kan ha spelat in. 

 

Vid jämförelse mellan ungdomarna inom höginkomstkommunerna och 

låginkomstkommunerna visade våra resultat inte på några skillnader i föräldrapress då båda 

idrotterna jämfördes. När idrotterna delades upp framkom det dock skillnader. Det visade sig 

att handbollspelarna kände högre press i höginkomstkommunerna än i 

låginkomstkommunerna. Däremot visade resultaten hos tennisspelarna inte på några 

signifikanta skillnader. Vad gäller denna fråga har vi inte hittat någon tidigare forskning som 

belyser detta område. Det var detta som var anledningen till att vi valde att titta på olika 

socioekonomiska områden. Något som ändå kan tas upp är Carlsons studie från 1987. I likhet 
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med Augustsson och vår studie framkom att det viktigaste föräldrastödet var att skjutsa till 

träningar/tävlingar och ta sig tid för barnet. En annan viktig aspekt som belystes var det 

ekonomiska stödet. De som angav det ekonomiska stödet som viktigast verkade även känna 

av ett större krav från sina föräldrar vad gäller idrottslig framgång. Känner man att föräldrarna 

lägger ut mycket pengar kan man uppleva en press hemifrån på att lägga ner mycket tid på sin 

idrott. I höginkomstkommunerna har familjerna troligtvis mer pengar att röra sig med och 

man kan tänka sig att de då lägger mer pengar på idrotten också. Det är dock inte något som 

har frågats om i denna studie, då vi tror att det är väldigt svårt för barnen att uppskatta hur 

mycket pengar föräldrarna lägger på deras idrott. Varför var det bara en skillnad mellan 

handbollsspelarna och inte tennisspelarna? Det är inget vi kan ge ett säkert svar på. Att 

handbollsspelarna upplevde högre föräldrapress är dessutom tvärt emot vad Augustssons 

resultat visade på. En anledning skulle kunna vara att det endast var två handbollsföreningar 

med i studien. Därför kan faktorer som klubbklimat och hur organisationen styrs ha påverkat 

resultatet. Får föräldrarna vara med på träningen, hur många föräldrar är ledare eller tränare, 

finns det något medvetet arbete kring föräldrapress bl.a.? Vår studie visade dessutom att det 

fanns en skillnad mellan höginkomstkommunerna och låginkomstkommunerna vad gäller 

andel föräldrar som var tränare eller ledare. I höginkomstkommunerna var det fler föräldrar 

som var tränare och det kan ha spelat in på resultatet. Detta skulle kunna resultera i att barnet 

upplever högre press då föräldern ständigt är närvarande och påpekar barnets misstag och 

brister. Det är alltid svårare att ta kritik från någon som står en nära. Samtidigt skulle det 

kunna föra med sig något gott att ha sin förälder som tränare. Vissa barn skulle kunna uppleva 

det som ett stöd att alltid ha sina föräldrar närvarande. Relationen mellan barn och förälder är 

en komponent som skulle kunna avgöra hur barnet upplever det.  

 

Vårt resultat visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan ungdomarna vad 

gällde föräldrapress då man jämförde alla tennisspelare med alla handbollspelare. Däremot 

kände handbollspelarna högre föräldrapress än vad tennisspelarna kände om man delade upp 

låg- och höginkomstkommunerna var för sig. Tvärtemot vårt resultat upplevde de ungdomar 

som utövade en mer kostsam idrott högre föräldrapress enligt Augustssons avhandling. Som 

nämndes ovan kan man tänka sig att ungdomarna inom de idrotter som är kostsammare 

upplevde högre press från föräldrarna då man vet att de har spenderat mycket pengar på just 

sin idrott. Tankar som diskuterats är huruvida det finns någon skillnad i upplevd föräldrapress 

mellan en individuell idrott och en lagidrott. I en individuell idrott är barnets prestation 

tydligare, vare sig det är en dålig eller bra prestation. Däremot märks inte barnets prestation 
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lika tydligt i en lagidrott. Oavsett vilken idrott man utövar kommer föräldrarna dock alltid att 

fokusera mest på sitt eget barn. Därför tror vi inte att just den faktorn är avgörande för 

föräldrapressen. Leff och Hoyle visade dessutom i sin tennisstudie att det inte fanns något 

samband mellan föräldrapress och prestation. 

 

I Nybergs studie framkom det att inga av föräldrarna ansåg sig överreagera på ett negativt sätt 

om det gick dåligt för sina barn inom idrotten. Vår studie visade att fyra procent upplevde att 

föräldrarna blev arga när det gick dåligt. Dessutom framkom det att 30 % måste träna för sina 

föräldrars skull trots att de själva inte ville, motsvarande för Nyberg var 20 %. Detta tyder på 

ett kommunikationsproblem. Både från ungdomarnas sida och från föräldrarnas sida. 

Ungdomarna berättar inte för sina föräldrar hur de upplever dem i vissa situationer och 

föräldrarna frågar inte sina barn hur de känner. I Hedin och Nordins studie framkom det att ca 

30 % skulle försöka övertala sitt barn att gå till träningen. Ett barn som har blivit övertalat 

känner kanske i själva verket att det har blivit tvingat att gå på träningen. Av föräldrarna var 

det t.o.m. en procent som skulle tvinga sitt barn på träningen. Dessutom var det 65 % av 

föräldrarna som hade prestationsinriktade mål för sina barn. Med tanke på att det var så 

många föräldrar som hade detta kan man tänka sig att det fanns en hel del föräldrar som 

medvetet eller omedvetet pressade sina barn mot ökad prestation. Den andel av barnen som 

kände sig nervösa vid föräldrarnas närvaro var tio procent i vår studie och 16 % i Nybergs 

studie. Vad säger det? Vi tycker inte att detta resultat är så konstigt. Frågan som är viktig är 

vad man blir nervös av. Är det för att föräldrarna kommer att skälla på en efteråt är det 

naturligtvis inte bra. Om barnet blir nervöst enbart för att föräldrarna tittar på och barnet vill 

visa sig duktig är det inte så konstigt. Den känslan kommer nog aldrig att försvinna.  

 

Vi hade en hypotes om att det fanns ett samband mellan upplevd föräldrapress och autonomi.  

Resultatet från vår studie visade på ett statistiskt säkerställt samband och det visade sig att vår 

hypotes stämde. Ju högre upplevd föräldrapress desto lägre autonomi. Starkast var sambandet 

för tennisspelare i höginkomstkommunerna.  

 

Först och främst måste det poängteras att de allra flesta hade hög autonomi. Detta är 

glädjande och får inte glömmas bort. Dock kräver resultaten på vår frågeställning eftertanke. 

Enligt Self-Determination theory resulterar ett lågt värde på de tre behoven autonomi, 

kompetens och tillhörighet i att man som individ mår mentalt dåligt. I vårt fall undersöktes 

specifikt vilken autonomi ungdomarna hade inom idrotten relaterat till sina föräldrar. Tyvärr 
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kan inget sägas om de andra två behoven då dessa inte undersöktes. Vad är det man mår dåligt 

av? Är det föräldrapressen eller är det vad den leder till? Vi funderade mycket kring detta, och 

studerar man resultaten i vår studie och jämför detta med Self-Determination theory behöver 

det inte vara föräldrapressen i sig som är negativ. Det negativa är att föräldrapressen kan leda 

till låg autonomi. Man skulle kunna tänka sig att det är tvärtom också, p.g.a. att man har låg 

autonomi resulterar det i att man är mera känslig för press från andra. Därför upplever en 

person med låg autonomi högre press från sina föräldrar än vad en person med hög autonomi 

skulle ha gjort. 

 

Enligt teorin krävs det att alla tre behov är tillfredsställda för att man ska ha god psykisk 

hälsa. Men eftersom det inte är ett perfekt samband är det så att det finns de med högre 

föräldrapress som ändå har hög autonomi och därav har god psykisk hälsa, förutsatt att de två 

andra behoven är tillfredsställda. Det faktum att hög föräldrapress visade på ett samband med 

låg autonomi (n = 202) är dock ett tecken på att en individ skulle kunna må dåligt. Vad kan 

man säga om styrkan i sambandet? Det är inte ett starkt samband men i vår studie anser vi att 

det är ett samband väl värt att reflektera kring och ta hänsyn till. Man ska inte stirra sig blind 

på storleken av värdet. Korrelationsvärdet måste bedömas utifrån vad det är för studie. I en 

studie där man t.ex. mäter styrkan i en muskel relaterat till dess längd hade det inte varit ett 

bra värde. Däremot vad gäller vår studie, där ungdomar skattade hur väl olika påståenden 

stämde överens med deras liv, är samma värde väl värt att diskutera. Detta för att dessa två 

studier skiljer sig åt i hur mätdata fås fram. I det ena fallet är det människor som skattar, i det 

andra fallet något som mäts, vägs etc. med standardiserade instrument. 

 

Använder man sig av ”Self-Determination theory” kommer man oundvikligen in på en 

diskussion kring motivation. En stor del av teorin handlar om vilken motivation en individ 

har. Motivation är viktigt, speciellt inom idrottens värld. Det har en betydelse för hur rolig 

man tycker idrotten är och för hur gärna man vill hålla på med sin idrott. Tyvärr är det svårt 

för oss att utifrån våra resultat säga vilken idrottslig motivation ungdomarna har då inte alla 

tre grundläggande behov undersöktes. Eftersom det bara var autonomin som undersöktes kan 

resultaten endast tolkas som en del i det hela, att det tyder på en viss motivation. Däremot 

finns ett samband mellan föräldrapress och autonomi. Därav kan studiens resultat delvis 

tolkas som att högre föräldrapress tyder på att man skapar sig en yttre motivation. Om man 
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tittar på självbestämmandekontinuumet64 och jämför det med svaret på fråga nummer två i 

föräldrapresskalan, ser man att där finns ett tydligt resultat för yttre motivation. Det är många 

som känner att de måste gå på träningen för sina föräldrars skull fast de själva inte vill, vilket 

är ett tecken på introjicerad kontroll. 

 

Studien visade att de allra flesta inte upplevde någon föräldrapress vilket är glädjande. Ändå 

har frågan om huruvida all press verkligen är negativ varit med oss under hela studien. Kan 

inte den press ungdomar upplever vara nyttig upp till en viss nivå? Man kan fråga sig hur 

ungdomarna skulle agera om inte föräldrarna pushade dem. Ett resultat skulle kunna vara att 

barnet lättare ger upp vid motgång vilket belystes i den öppna frågan. ”Jag tror att det är 

viktigt i vissa fall att föräldrar pushar en lagom mycket till att träna, för annars skulle man 

kanske inte komma iväg på t.ex. alla träningar och matcher.” Den stora frågan är vad som är 

lagom. Det kommer alltid att vara svårt att avgöra, barn och förälder kommer alltid att ha 

olika syn på vad som är lagom. Vilket resulterar i att unga idrottare upplever föräldrapress 

utan att föräldrarna vet om det. Det viktigast för båda parter är att kommunicera, så att 

ungdomarnas glädje för idrotten inte förstörs till följd av brist på kommunikation. 

 

4.1 Fortsatt forskning 

I vårt fall och i alla tidigare studier vi diskuterat har tvärsnittsmetoden använts. Man har tittat 

på hur ungdomar upplever det här och nu. Därför vore det intressant att göra en longitudinell 

studie. Detta för att se hur upplevd press förändras genom åren. Som komplement till vår 

studie kan man göra en intervjustudie för att få en mer ingående bild av hur ämnesområdet ser 

ut. En studie där man tittar på alla tre behoven i ”Self – Determination theory”, kompetens, 

tillhörighet och autonomi, relaterat till föräldrapress skulle vara intressant att ta del av. Då 

skulle man tydligare kunna uttala sig om vilken motivation individerna har och tillsammans 

med kompletterande frågor kunna avgör hur de mår psykiskt.  
 

                                                 
64 Se sid. 15 
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Bilaga 1. 

 
 
 

 
 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm som för 

närvarande skriver vår C-uppsats. Syftet med uppsatsen är att göra en studie på 

ungdomars upplevelser av föräldrarnas engagemang inom idrotten. 

 

Du svarar helt anonymt på frågorna och vi uppskattar om Du svarar så 
sanningsenligt som möjligt. 
 
 
Tack på förhand!  
 
John Sedin & Jessica Åström, Gymnastik- och idrottshögskolan 
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Enkät gällande ungdomars upplevelser av föräldrarnas engagemang inom 

idrotten. 

 
1. Vilket kön är du?    
 
Kille          Tjej    
 
 
2. Vilket år är du född? 
 
19_________________ 
 
 
3. Hur ofta tränar du i din förening? 
 
 1 gång i veckan          2 till 3 gånger i veckan          4 gånger i veckan eller fler  
  
 
4. Tycker du att dina föräldrar/förälder ställer upp för dig i ditt idrottande? 
 
Ja, som ledare/tränare     
Ja, skjutsar mig till träningarna      
Ja, tittar på matcherna   
Nej      
 
 
5. Brukar dina föräldrar/förälder vara och titta på dina matcher? 
 
Ja, varje match   
Ja, varannan match   
Ja, någon match/säsong  
Nej, aldrig   
 
 
6. Hur tycker du att det känns när dina föräldrar/förälder är och tittar på dina matcher? 
 
Roligt   
Jobbigt   
Inget alls   
 
 
7. Har din familj en sommarstuga? 
 
Ja   
Nej   
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8. Hur ofta åker du och din familj utomlands? 
 
2 eller fler gånger/år  
1 gång/år   
Vartannat år eller färre   
 
 
9. Hur upplever du din familjs ekonomiska situation? 
 
Väldigt god   
God   
Ganska god   
Dålig   
 
 
Nedan kommer några påståenden. Kryssa i den ruta som stämmer bäst 
överens med dig. 
 
 _____________________________________________________  
 
10. Mina föräldrar tycker att   Mina föräldrar tycker att jag lägger 
jag lägger för lite tid på idrott   lagom tid på idrott 
 
                             
Stämmer       Stämmer    Stämmer Stämmer  
väldigt bra      ganska bra  väldigt bra ganska bra 
___________________________________________________________________________  
 
11. Jag måste ibland träna  Jag måste inte träna för mina  
för mina föräldrar även    föräldrar om jag själv inte vill 
om jag inte vill    
 
                             
Stämmer       Stämmer    Stämmer Stämmer  
väldigt bra      ganska bra  väldigt bra ganska bra 
___________________________________________________________________________  
 
12. Jag är ibland med i idrott  Jag är med i idrott för att jag 
för att mina föräldrar   själv tycker att det är bra, och  
tycker att det är bra   inte för att mina föräldrar vill det 
 
                             
Stämmer       Stämmer    Stämmer Stämmer  
väldigt bra      ganska bra  väldigt bra ganska bra 
 _____________________________________________________  
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13. Jag blir inte nervös när  Jag blir nervös när mina föräldrar 
Mina föräldrar är med på tävling   är med på tävling 
 
                             
Stämmer       Stämmer    Stämmer Stämmer  
väldigt bra      ganska bra  väldigt bra ganska bra 
 _____________________________________________________  
 
14. Mina föräldrar blir arga   Mina föräldrar blir inte arga 
om det går dåligt för mig   om det går dåligt för mig. 
 
                             
Stämmer       Stämmer    Stämmer Stämmer  
väldigt bra      ganska bra  väldigt bra ganska bra 
 _____________________________________________________  
 
 
 
Nedan kommer åtta frågor om hur du upplever att dina föräldrar är mot 
dig när det gäller ditt idrottsutövande. Skriv en skattning efter varje 
påstående och använd den här skalan: 
 

1           2          3           4           5           6           7 
              Stämmer inte        stämmer 
                      alls           helt 
 
 
 
15. Jag känner att mina föräldrar ger mig valmöjligheter. ___ 
 
16. Jag känner att mina föräldrar förstår mig. ___ 
 
17. Jag känner att mina föräldrar tror på att jag kan prestera bra under träning. ___ 
 
18. Mina föräldrar uppmuntrar mig till att ställa frågor. ___ 
 
19. Jag känner att mina föräldrar tror på mig. ___ 
 
20. Mina föräldrar lyssnar på hur jag skulle vilja göra saker. ___ 
 
21. Mina föräldrar försöker att förstå hur jag ser på saken innan de föreslår något nytt sätt. ___ 
 
22. Det känns som att jag kan visa mina känslor för mina föräldrar. ___ 
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Har du några övriga synpunkter eller tankar du vill dela med dig kan du skriva det här. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
 

Tack för din medverkan! 
 

Jessica Åström & John Sedin 
Gymnastik- och idrottshögskolan 
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Bilaga 2.    Missivbrev 
 

 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm som för 

närvarande skriver vårt examensarbete. Syftet med examensarbetet är att göra en 

studie på ungdomars upplevelser av föräldrarnas engagemang inom idrotten. 

Som metod använder vi oss av enkät. 

 

Enkäten kommer att vara helt konfidentiell och svaren kommer inte att kunna 

spåras till någon.  

 

För att få så tillförlitligt resultat som möjligt krävs att många svarar på enkäten 

därför är vi tacksamma om ert barn får deltaga. 

 

Om ni har några frågor om denna studie är ni välkomna att kontakta oss. 

 

Ja, jag låter mitt barn deltaga ___________________________________ 
           Underskrift målsman 

 

 

 

John Sedin  070-3385637  ihs1797@stud.ihs.se 

Jessica Åström  073-7321319  ihs1528@stud.ihs.se 

 

Tack på förhand! 
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Bilaga 3.    
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

 

Frågeställningar:  

• Upplever ungdomar inom handboll och tennis press från sina föräldrar? 

• Finns det några skillnader mellan upplevd föräldrapress beroende på om man bor i en 

kommun med hög medelinkomst eller låg medelinkomst i Stockholms län? 

• Finns det några skillnader mellan upplevd föräldrapress i en ekonomisk krävande 

idrott (tennis) och en idrott som inte är lika kostsam (handboll)? 

• Finns det något samband mellan upplevd föräldrapress och ungdomarnas autonomi? 

 

VAD? 

Vilka ämnesord har du sökt på?  

Ämnesord Synonymer 

Sve: press, föräldrapress, idrott, barn, föräldrar 

Eng:  parental,  pressure, involvement 

Sve: 

Eng: 

 

VARFÖR? 

Varför har du valt just dessa ämnesord?  

Vi valde att söka på dessa ord eftersom de är relevanta för vår frågeställning och för syftet med vår 

studie. 

 

HUR? 

Hur har du sökt i de olika databaserna? 

Databas Söksträng Antal  

träffar 

Antal relevanta 

träffar 

Libris 

SportDiscus 

GIH´s Artikelsök 

GIH´s Artikelsök 

Libris 

PubMed 

PubMed 

Föräldrapress 

Parental pressure 

Föräldrapress 

Idrott och föräldrar 

Barnidrott 

Parental involvement sport 

Parental pressure sport 

5 

35 

5 

14 

56 

28 

19 

2 

1 

2 

1 

4 

1 

1 
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KOMMENTARER:  

Vi har först och främst fokuserat på svensk forskning för att få en trygghet i vårt ämne. Det var svårt 

att hitta och få tag på internationell forskning som stämde överens med våra frågeställningar. Flera 

tidigare studier behandlar föräldrarnas stöd men inte press.  
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