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Introduktion 

 

Drygt 3 miljoner svenskar deltar i någon form av organiserad idrottsverksamhet. Av dessa 3 

miljoner är drygt 1,6 miljoner barn och ungdomar som på fritiden deltar i idrottsaktivitet och 

där tas omhand av uppskattningsvis 600.000 ledare. I idrotten finner många barn och ungdomar 

en trygg social gemenskap genom att få en meningsfull fritidssysselsättning under ledning av 

vuxna förebilder. Riksidrottsförbundet [RF] skriver i dokumentet ”Idrotten vill” (2009) 

följande: ”Barn och ungdomar lär sig att respektera och umgås med andra människor, också över 

generationsgränser, kulturella och etniska gränser. Genom ledarna får de positiva vuxna förebilder.” 

(s.5).  

I ett samhälle där det är vanligt att barn och ungdomar växer upp med en eller ibland båda sina 

föräldrar frånvarande fyller andra vuxna förebilder en viktig roll. Som exempel kan nämnas att 

pojkars avsaknad av manliga förebilder är en populär förklaringsmodell till social problematik 

som kriminalitet och psykiska besvär (Johansson, 2006). Vilken betydelse idrottsledaren har 

utöver den rent idrottsliga är något som många är intresserad av att få veta mer om men få kan 

ge något egentligt svar på. I dagsläget finns ett antal undersökningar och vetenskapliga studier 

som utgår från idrottsledarens syn på sitt ledarskap samt betydelsen av detta (Börjeson & von 

Essen, 2007). Undersökningar finns även på hur föräldrar ser på betydelsen av sina barns 

idrottande (Karp, 2004). Däremot saknas till stor del relevanta studier och undersökningar på 

hur barnen och ungdomarna själva ser på betydelsen av idrotten, sina idrottsledare och hur 

viktiga dessa är i jämförelsen med andra personer i deras närhet. Jag anser därför det vara av 

intresse att studera betydelsen av idrotten samt idrottsledaren ur ett barn-/ungdomsperspektiv.  

Det är även viktigt för alla inom det sociala arbetet att få en inblick i den miljö som i stort sett 

alla barn och ungdomar under någon del av sina liv deltar i. 

 

Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att ge en bild av barn- och ungdomsidrotten ur 

deltagarnas perspektiv. Då detta är ett stort område är avsikten att begränsa arbetet kring två 

huvudteman, dessa är; Idrottens betydelse som socialisationsarena samt Ledarnas betydelse.  

Studien syftar även att undersöka om signifikanta skillnader finns mellan flickors och pojkars 

uppfattning av idrotten och ledarna. 
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Frågeställningar 

Vilken betydelse har idrotten i livet? Hur ser socialisationen in i idrott ut? Varför idrottar man? 

Vilken relation till och förtroende för ledarna finns? Vilken intern- och externidrottslig 

betydelse har ledarna? Vilken betydelse har ledarna jämfört med andra personer i barn och 

ungdomars närhet? 

 

Kunskapsläge och tidigare forskning 

Kapitlet syftar att ge en bild av det nuvarande kunskapsläget. För att få en bättre förståelse för 

idrottens del i samhället inleds kapitlet med en kort historisk tillbakablick. Det finns även några 

relevanta begrepp i studien som kan behöva en närmare förklaring innan fortsatt läsning. Med 

barn och ungdom menas här RFs definition där idrott för personer mellan 7-12år benämns som 

barnidrott och idrott för personer mellan 13-20år som ungdomsidrott.  Med organiserad idrott 

menas idrott i föreningsregi, det vill säga idrott som bedrivs målinriktad inom en förening med 

bestämda träningstillfällen som är ledda av en eller flera personer med ett uttalat ledaruppdrag. 

Socialisation kan beskrivas som individens anpassning till omvärldens krav och normer. Med 

idrotten som socialisationsarena ligger fokus på den roll idrotten fyller i att skapa tillfällen som 

leder till socialisation. 

 

Idrotten i ett historiskt perspektiv 

Idrotten har alltid varit en del av människan. Olika former av idrottsutövanden har kunnat 

spåras så långt tillbaka som fornhistorisk tid i östra delarna av Asien och delar av Afrika. Vår 

västerländska idrottstradition härstammar från antikens Grekland, närmare bestämt Olympia där 

dokumenterade tävlingar genomfördes så tidigt som 776 f. Kr. (Linderoth & Norberg, 2002).  

För oss i Sverige uppstod idrottsliga yttringar i form av enklare tävlingar och kraftmätningar i 

samband med Vikingatiden (från 800-talet) som kan beskrivas som en tidig idrottslig högkultur 

i Skandinavien. I modernare historia uppstod de första organiserade idrotten i Sverige under 

1800-talet, bland annat i form av gymnastikföreningar.  1903 bildades Svenska gymnastik– och 

idrottsföreningarnas riksförbund (det som senare kom att bli Svenska Riksidrottsförbundet). 

1913 fick idrotten sitt första statliga anslag på 100.000, delvis som en följd av den lyckade 

Stockholmolympiaden året innan. Riksidrottsförbundet hade år 1921 omkring 1000 registrerade 
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föreningar fördelade på 16 idrotter. I samband med första världskrigets slut kom också 

kvinnorna ut i samhället vilket medförde att kvinnoidrotten fick sitt första stora genombrott.  

Idrotten hade vid slutet av andra världskriget blivit en väletablerad del av det svenska 

samhället. Efterkrigstidens stora ungdomskullar gjorde att idrotten expanderade än mer. I takt 

med den ständigt ökande idrottsrörelsen, samt att allt fler kommuner och myndigheter fick upp 

ögonen för den samhällsnytta som idrotten bidrog till blev också medlen till anläggningsbyggen 

samt ekonomisk hjälp till idrottsklubbar en alltmer självklar utgift i statens och kommuners 

budget. I slutet på 70-talet kunde Riksidrottsförbundet räkna in drygt 2 miljoner medlemmar 

fördelade på uppskattningsvis 14000 föreningar (Linderoth & Norberg, 2002; Patriksson, 1987; 

Riksidrottsförbundet [RF], 2002). Idrotten har från 80-talet och framåt fortsatt att växa om än 

inte lika explosionsartat som tidigare. Idag har idrottsrörelsen omkring 3 miljoner medlemmar 

varav 40 procent utgörs av kvinnor. Cirka 55 procent utgörs av barn och ungdomar upp till och 

med 20 år (Linderoth & Norberg, 2002). 

 

Idrotten som socialisationsarena  

Idrotten är idag mycket utbredd i det svenska samhället och nästan alla barn och ungdomar är 

under någon del av sitt liv med i idrotten. Härigenom ges idrottsledarna en unik möjlighet att 

fostra och påverka ungdomarna. Idrottens roll att bidra till en positiv samhällsutveckling skall 

därför aldrig bagatelliseras. Givetvis ställer det krav på verksamhetens kvalité i allmänhet och 

ledarnas roll i synnerhet. Ledarnas ansvar kan därför inte längre enbart utgå från att skaffa sig 

kunskaper inom den egna specialidrotten utan skall även inkludera kunskap om det sociala 

ledarskapet för att lära ut idrottens grundläggande värderingar samt demokratiska värderingar i 

stort (RF, 2009). Så skriver idrotten själv om sin roll i samhället och sin roll som 

socialisationsarena.  

Flera olika studier på ämnet idrotten som socialisationsarena har genomförts, som exempel kan 

Redelius (2002) studie bland ungefär 500 barn- och ungdomsledare nämnas. Redelius (ibid) 

visar att barnidrotten i stor utsträckning är en fostran till skötsamhet och disciplin. Vidare visar 

Redelius att en relativt samstämmig bild av ledarkårens uttalade ambitioner fanns som 

omfattade att utveckla barnen till kreativa, ansvarsfulla, ärliga och självständiga individer. En 

ambition som inte alltid överensstämde med den faktiska verkligheten som var betydligt mer 

reglerad och auktoritärt styrd när ledarna fick beskriva sin egen verksamhet. Karp (2000) pekar 
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på att olika idrotter skapar olika socialisationsprocesser. Karp valde att undersöka fotbollen, 

som fick representera en fysiskt inriktad lagidrott där rekryteringen skedde från alla 

samhällsskikt, gentemot golf, som fick representera en mer individuell mental idrott där 

rekryteringen skedde mer i de övre samhällsskikten. I fotbollen så värderades samarbetet samt 

att underordna sig kollektiva mål medan golfen mer inriktar sig på självkontroll och att hävda 

sin individualitet. Karp menar att olika idrotter, framförallt individuella idrotter jämfört med 

lagidrotter, främjar olika socialisationsaspekter. I en etnologisk studie där ett pojkfotbollslag i 

en Stockholmsförort följts under fyra år, från det att pojkarna var 11år tills de fyllt 15, visas att 

idrottens fostrande egenskaper inte enbart kan relateras till idrottsverksamheten i sig. 

Socialiseringen inom laget uppstår enligt Fundberg (2003) i ett samspel mellan verksamheten 

och den sociala interaktionen mellan barnen och ledarna.  Många barn och ungdomar spenderar 

en stor del av i sin uppväxt i föreningsidrotten och de beteendemönster och värderingar som 

ledarna där har bidrar till stor del att forma deltagarna menar Fundberg.  

Professor Mats Trondman på uppdrag av Ungdomsstyrelsen har i sin utredning Unga och 

föreningsidrotten (2005) riktat sig till drygt 3000 slumpmässigt utvalda ungdomar i åldern 13-

20år som besvarat en enkät med det överordnade temat föreningsidrottens plats, betydelser och 

konsekvenser i ungas liv. Utredningens generella slutsats är att föreningsidrotten har så många 

mervärden att den förtjänar sitt statliga stöd. Enkäten är den enda av sitt slag som intresserar sig 

för de ungas uppfattning av idrottens betydelse i deras liv, varvid hans undersökning får anses 

som vägledande. I Trondmans undersökning tillskriver 58 procent av de tillfrågade idrotten 

mycket stor eller ganska stor betydelse i sina liv, att jämföra med 20 procent som tillskriver 

idrotten ganska liten, mycket liten eller ingen betydelse alls. 22 procent anser att idrotten 

varken har stor eller liten betydelse i sina liv. Trondman (ibid) ser även en skillnad mellan 

pojkar och flickor då pojkar i högre grad tillskriver idrotten mycket stor betydelse i sina liv än 

vad flickor gör. Här finns även en signifikant skillnad i olika åldersintervall med avseende på 

hur stor betydelse idrotten har. I den yngsta åldersgruppen, 13-14år, tillskriver 40 procent av 

pojkarna och 31 procent av flickorna idrotten mycket stor betydelse. Denna siffra minskar 

sedan signifikant ju äldre respondenterna är för att i den äldsta åldersgruppen, 19-20 år, utgöra 

23 procent av pojkarna och 17 procent av flickorna. 
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Barnen, ungdomarna och ledarna 

En stor svaghet i flertalet studier om ledarnas betydelse i barn och ungdomsidrott är att de unga 

utövarna själva inte tillfrågas om sina uppfattningar. Det finns dock några undantag i 

idrottsforskningen där barn och ungdomar faktiskt används som informanter. De flesta av dessa 

studier har varit såkallade ”drop-out” studier. Det vill säga studier med syfte att undersöka 

varför barn och ungdomar slutar med föreningsidrott där betydelsen av ledarna endast ägnats 

marginell, om ens någon, uppmärksamhet. Som exempel kan nämnas Laakso, Lin Yang, och 

Telema (1996), Gould och Weinberg (2007), Patriksson (1987) samt Franzén & Petterson 

(2004).  

År 2004 gav RF tillsammans med Barnens rätt i samhället [BRIS] undersökningsföretaget 

Temo i uppgift att göra en undersökning kring idrottens mervärden. Undersökningen 

resulterade i rapporten Idrottens sociala betydelse (RF, 2005). Studien riktade sig till nästan 

3000 slumpmässigt utvalda 17-åringar som fick besvara en enkät. Studien undersöker bland 

annat relationen till idrottsledarna utifrån frågan Hur skulle du vilja beskriva din relation med 

dina idrottsledare? Nästan 4 av 5 eller 78 procent anser att de har mycket positiv eller ganska 

positiv relation till sin idrottsledare. I samma undersökning framgår att 15 procent av de 

tillfrågade skulle kunna vända sig till sin idrottsledare om de skulle få problem av något slag. 

Även mindre undersökningar har gjorts. I Lotta Bergnér-Blancks och Rauni Wiberg-Lundins 

(2006) c-uppsats, där föräldraengagemangets betydelse för idrottsungdomar har undersökts med 

hjälp av 68 ungdomar i åldrarna 13-16 år, visar att betydelsen av föräldraengagemang i idrotten 

är stort även i tonåren.  

Trondman (2005) har valt att undersöka betydelsen av ledaren utifrån tre påståenden. Min 

ledare betyder mycket för mig men bara inom idrotten. Min ledare betyder mycket för mig även 

utanför idrotten. Min ledare betyder inget för mig, vare sig inom eller utom idrotten. 65 procent 

anser att deras ledare betyder mycket för dem inom idrotten samtidigt som 19 procent tillskriver 

ledarna stor betydelse även utanför idrotten. 16 procent anser att deras ledare saknar betydelse 

både inom och utanför idrotten. Ledarna ges ingen signifikant betydelse i frågan varför man 

idrottar, i RFs undersökning (2005) och Bergnér-Blancks och Wiberg-Lundins undersökning 

(2006). Den vanligaste orsaken till varför man idrottar i bägge undersökningarna är helt enkelt 

för att det är kul.   
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Metod 

 

Utifrån arbetets syfte har en kvantitativ metod valts för att söka svar på studiens 

frågeställningar. Med en enkätundersökning har det här varit möjligt att på kort tid nå ut till en 

relativt stor grupp idrottande barn och ungdomar för att sedan kunnat analysera svaren 

statistiskt. Visserligen hade ett kvalitativt angreppssätt med intervjuer varit intressant med 

möjlighet till en fördjupad inblick i barnens och ungdomarnas uppfattning av idrotten och 

ledarna, detta hade dock varit på bekostnad av antalet respondenter. En ytterligare fördel med 

enkätundersökning är att intervjuareffekten minimeras samt att det är möjlighet att ställa frågor 

som kan uppfattas som lite mer känsliga utan att svarens uppriktighet minskar avsevärt 

(Ejlertsson, 2005). 

 

Urval 

Urvalet har varit barn och ungdomar deltagande i någon form av organiserad idrottsverksamhet. 

Av främst geografiska skäl så har urvalet begränsats till en kommun av medelstorlek i 

Mellansverige. Åldern på respondenterna har varit från 8år upp till 15år, både flickor och 

pojkar har deltagit (se tabell 1). Respondenterna representerar sex olika idrotter, tre individuella 

(friidrott, gymnastik och judo) och tre lagidrotter (fotboll, handboll och innebandy) 46 procent 

respondenterna representerar individuella idrotter och 56 procent representerar lagidrotter. Ett 

medvetet subjektivt val har gjorts för att få med pojkgrupper med kvinnliga ledare, flickgrupper 

med manliga ledare samt på motsatt sätt, pojkgrupper med manliga ledare och flickgrupper med 

kvinnliga ledare. Två av grupperna har blandade deltagare, en av dessa hade enbart manliga 

ledare medan den andra gruppen hade både kvinnliga och manliga ledare.   

Resultaten kan inte anses som generaliserbara då urvalet är ett strategiskt bekvämlighetsurval. 

Studiens urval är således ett icke sannolikhetsurval. 
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  Tabell 1  Undersökningsgruppens fördelning utifrån ålder och kön. Antal (n) och andel (%) 

  Ålder Summa 

Kön  8-9år 10-11år 12-13år 14-15år Antal (n) Andel (%) 

Pojkar  8 14 13 8 43 54 

Flickor  7 13 10 7 37 46 

Totalt antal (n)  15 27 23 15 80  

Andel (%)  19 33 29 19  100 

 

Barn som respondenter 

En svaghet i många studier som syftar att mäta betydelsen av idrott och ledare är, som redan 

nämnts, att barnen själva sällan tillfrågas. Huvudorsaken till detta har varit att barn, framförallt 

yngre barn, anses som otillförlitliga och oförmögna att kunna lämna information om sig själva 

och sin situation. Den norske barnforskaren Per Olav Tiller (1986) skriver att detta har ett 

samband med att barn anses sakna förmåga till objektivitet samt att de fantiserar, feltolkar och 

missförstår. Tiller kritiserar detta tankesätt och skriver;  

”Sådana drag skulle alltså vara speciellt vanliga hos barn, trots att dessa mekanismer i 

första hand är upptäckta och kartlagda hos vuxna individer. Vi kan tryggt utgå från att 

psykiska ’mekanismer’ som har att göra med försvar mot ångest och självbild i långt större 

grad påverkar vuxnas reaktioner än barns. Så denna typ av argument mot att använda barn 

som informanter är inte särskilt giltig.” (s. 11). 

 

Genomförande 

Efter att först sökt kontakt med berörda föreningar och lag och informerat om syftet bakom 

studien och dess genomförande så har jag åkt ut för att i början eller slutet på en träning 

genomföra enkätundersökningen. Jag har väntat på plats medan deltagarna genomförde enkäten 

vilket gjorde att det externa bortfallet var obefintligt. Deltagarna hade även möjlighet att ställa 

frågor under genomförandet vilket gjorde att även det interna bortfallet blev mycket litet. I en 

grupp där de yngsta deltagarna medverkade och läsförmågan således var begränsad hade 

genomförandet ett något annorlunda upplägg för tre av deltagarna. Där lästes istället varje fråga 

med svarsalternativ upp av mig varvid deltagarna fick svara på sin egen enkät.  
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Bortfall 

Som tidigare påpekat var det interna bortfallet mycket litet, endast tre enkäter hade fall av 

internt bortfall. Två av dessa innefattade att enkätens sista sida missats/inte fyllts i. En enkät 

hade fall av en överhoppad/missad fråga. Dessa tre enkäter har senare sorterats bort i 

samanställningen vilket medför att samtliga frågor i resultatdelen besvarats av 80 respondenter.  

 

Etiska ställningstaganden 

Deltagarna har inför varje undersökning informerats om dess syfte, där i har även noga 

påpekats att deltagandet var helt frivilligt och att alla resultat var helt anonyma. I detta kan 

påpekas att ingen av de tilltänkta respondenterna valde att avstå. Av de föreningar och lag som 

kontaktades avstod endast en förening från att delta, detta då på grund av ett byte av 

träningslokal vilket gjorde att de för närvarande saknade ungdomsverksamhet. 

Ingen av ledarna har varit närvarande medan deltagarna fyllde i enkäten varvid deras påverkan 

kan anses som minimal. Samtliga lag och föreningar har även fått kontaktuppgifter till mig om 

de senare skulle ha frågor. Ett par föreningar har önskat återkoppling, i form av att senare få ta 

del av resultatet av det sammanställda materialet, vilket jag har lovat att återkomma med i 

samband med studiens färdigställande. 
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Resultat 

Resultatet av enkätundersökningen redovisas här under studiens två övergripande teman, 

Idrottens betydelse som socialisationsarena och Ledarnas betydelse. Resultatet redovisas 

utifrån de frågeställningar som studien syftar att söka svar på och ställs mot tidigare forskning. 

 

Idrottens betydelse som socialisationsarena 

Vilken betydelse har idrotten i livet? 

Respondenterna fick utifrån frågan Hur stor betydelse har idrotten i ditt liv? subjektivt värdera 

betydelsen av sin idrott. Resultatet är påfallande då 58 procent av pojkarna och 81 procent av 

flickorna tillskriver idrotten mycket stor betydelse i sina liv. Bland pojkarna tillskriver 42 

procent idrotten ganska stor betydelse medan samma alternativ bland flickorna fick en 

svarsfrekvens på 19 procent. Värt att notera är att de övriga alternativen, Varken stor eller liten 

betydelse, Ganska liten betydelse och Mycket liten eller ingen betydelse alls inte fick några 

svar. Att jämföra dessa resultat med Trondmans (2005) är av intresse då hans undersökning 

med samma frågeställning och svarsalternativ resulterade i att 58 procent av de tillfrågade 

tillskrev idrotten mycket stor eller ganska stor betydelse, detta att jämföra med 100 procent i 

denna undersökning. En trolig förklaringsmodell kan vara att Trondmans undersökning 

besvarades av 3000 slumpmässigt utvalda ungdomar vilket då resulterar att flera av dessa inte 

deltog i någon organiserad idrottsaktivitet vilket rimligtvis borde medföra att idrotten har en 

mindre betydelse hos dessa ungdomar. Trondmans undersökning hade också en i genomsnitt 

äldre respondentgrupp än denna vilket kan vara en möjlig förklaring även om det i denna 

undersökning inte finns några tendenser till att idrotten skulle få mindre betydelse ju äldre man 

blir. Värt att notera är också skillnaderna mellan könen där flickor i högre grad än pojkar 

tillskriver idrotten mycket stor betydelse i sina liv, helt motsatt Trondmans resultat i sin 

undersökning. 

 

Hur ser socialisationen in i idrott ut? 

Socialisationen in i idrott har undersökts med frågan Om du skulle börja med en ny idrott, 

vilken skulle vara den största anledningen? Respondenterna har haft åtta alternativ att välja på 

av vilka högst två fick väljas. Resultatet redovisas här i figur 1. 
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Man kan här påvisa att det finns ett antal individuella drivkrafter som styr valet att börja med en 

ny idrott, störst drivkraft har här behovet av att ha kul före att bli proffs och delta i många 

tävlingar och matcher. Samtidigt finns det en stor del faktorer som inte direkt verkar som 

individuella drivkrafter utan mer som socialisationsagenter, här först och främst i form av 

kompisar men även bra ledare har stor inverkan på valet att börja med en idrott. Patriksson 

(1987) menar att valet att börja med en idrott är en samverkan mellan motivationsteorier (här 

benämnd individuella drivkrafter) och socialisation. Patriksson menar att socialisationsfaktorer 

som kompisar, familj, ledare med flera i lika stora drag påverkar valet att börja med en idrott, 

eller för den delen att inte börja med en idrott, som motivationsfaktorer som trygghet, spänning, 

social jämförelse, muskulär utveckling mm. gör. Detta påvisas även i figur 1 där, även om det 

är uppfattningen av att det är kul som är den största anledningen till att börja idrotta, så ska 

betydelsen av kompisar, ledare med flera inte underskattas. 

 

Varför idrottar man? 

Frågan varför man idrottar redovisas här utifrån två aspekter, dels frågan Jag håller mest på 

med idrott för att: (figur 2) och Vad skulle du sakna mest om du slutar med idrott? (figur 3). 

Båda frågorna är fleralternativsfrågor där det var möjligt att välja mer än ett alternativ. 

I korthet kan sägas att största anledningarna till att idrotta är för att det är kul och man vill hålla 

sig i form vilket även slutsatsen i RFs undersökning (2005) och Bergnér-Blancks och Wiberg-

Lundins undersökning (2006) är.  Dock så har främst pojkar i hög grad även proffsdrömmar 

som påverkar anledningen till att idrotta. 

 

 

Figur 1  Procentuell fördelning av största anledningen till att börja med en ny idrott. 
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Att kompisar håller på har mycket liten påverkan, samtidigt så är laget och kompisarna det de 

allra flesta skulle sakna om de slutar. Detta kan vid en första anblick verka motsägelsefullt. En 

förklaring är att idrottsungdomar har en större kamratskapskrets än de som inte idrottar. Dels 

har man sina kompisar utanför idrotten, dels så lär man känna nya kompisar inom idrotten. Man 

har alltså både internidrottsliga och externidrottsliga kompisar. Detta kan sammanfattas som att 

idrott stärker barn och ungdomars sociala kapital vilket även andra undersökningar styrker (RF, 

2005). Utläsas kan även att begreppet lag inte enbart är förbehållet lagidrotter. Nästan 4 av 5 av 

respondenterna från idrotter som anses som individuella menar att de skulle sakna laget mest.  

 

Ledarnas betydelse 

Vilken relation till och förtroende för ledarna finns? 

Utifrån frågan Hur skulle du beskriva relationen med din ledare? så har relationen med ledarna 

undersökts. Av respondenterna så uppger 51 procent att de har en jättebra relation till sin ledare. 

42 procent uppger att de har en bra relation till sin ledare medan 7 procent anser att de varken 

Figur 2  Procentuell fördelning av största anledningen till att idrotta. 

 

 

Figur 3  Procentuell fördelning av vad respondenterna skulle sakna mest om man slutar idrotta. 
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har en bra eller dålig relation till sin ledare. Ingen av respondenterna uppger att de har en dålig 

eller jättedålig relation till sin ledare. Även om denna undersökning över lag ger en något mer 

positiv bild av relationen mellan ledarna och utövarna så stämmer resultatet förhållandevis väl 

överens med undersökningen från RF (2005). Frågan om förtroende utreds med 

frågeställningen Skulle du kunna tänka dig att prata med din ledare om du skulle få problem av 

något slag? Hela 87 procent av barnen och ungdomarna uppger att de skulle kunna prata med 

sin ledare om de skulle få problem av något slag. Här finns inga skillnader mellan pojkar och 

flickor. En signifikant skillnad finns dock i jämförelse med RFs (ibid) undersökning då endast 

15 procent skulle vända sig till sin idrottsledare om de får problem av något slag. En möjlig 

förklaring på detta är att RFs undersökning vände sig uteslutande till 17åriga ungdomar varvid 

det kan tänkas att idrottsledarna fyller en mindre social roll, ju äldre ungdomarna blir, utan mer 

går mot att enbart fungera som expert på sitt idrottsliga område. Relationen till och förtroendet 

för ledarna i denna undersökta grupp anses sammanfattningsvis överlag vara mycket god. 

 

Vilken intern- och externidrottslig betydelse har ledarna? 

Utifrån samma tre påståenden som Professor Mats Trondman (2005) använder sig av i sin 

studie har här valts att undersöka betydelsen av ledarna. De tre påståendena är. Min ledare 

betyder mycket för mig men bara inom idrotten. Min ledare betyder mycket för mig även 

utanför idrotten. Min ledare betyder inget för mig, vare sig inom eller utom idrotten. Den 

internidrottsliga betydelsen är 69 procent bland respondenterna medan 30 procent anger att 

deras ledare har en stor betydelse även utanför idrotten (externidrottslig). Endast 1 procent 

anser att deras ledare helt saknar betydelse. Här uppger även en större del av flickorna än 

pojkarna att deras ledare har en externidrottslig betydelse, 38 procent av flickorna mot 24 

procent av pojkarna. I en jämförelse med Trondmans studie ser man här en samstämmighet på 

den internidrottsliga betydelsen, 69 procent i denna undersökning jämfört med 65 procent i 

Trondmans. I fråga om den externidrottsliga betydelsen har respondenter i denna undersökning 

högre grad angett det mot för respondenterna i Trondmans. En förklaring kan även här vara 

skillnaden i ålder på respondenterna. Andelen som anger att ledarna helt saknar betydelse ligger 

även den högre i Trondmans studie jämfört med denna. Förklaringen till skillnaden finns även 

här att finna i undersökningens urval då Trondmans studie även innefattade ungdomar som inte 

höll på med någon idrott. 
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Vilken betydelse har ledarna jämfört med andra personer i barn och ungdomars närhet? 

Respondenterna har ombetts ordna nio utvalda personer i deras närhet utifrån hur mycket de 

anser att personerna betyder för dem. Absolut vanligast är att mamma och pappa placeras först 

följt av syskon på tredjeplats, vi kan alltså säga att familjen är absolut viktigast för de flesta 

barn och ungdomar. På fjärdeplatsen kommer för 60 procent av respondenterna kompisar och 

därefter kommer övriga släktingar. Det intressanta är sedan att 4 av 5 anser att idrottsledaren 

har större betydelse än läraren som kommer först på sjunde plats. Därefter följer kompisars 

föräldrar på åttonde plats och slutligen andra på nionde plats. Varför idrottsledaren placeras 

före läraren kan ha att göra med det underliggande systemet som här finns att hitta i skolan och 

idrotten. Idrotten är något frivilligt som man går till för att man själv vill det medan skola är ett 

måste, något alla måste gå till vare sig de vill det eller inte. Idrottsledaren får därmed en unik 

situation till skillnad från läraren. Deltagarna kommer motiverade till idrotten villiga att lära sig 

något nytt medan många går till skolan och inte alls är intresserade eller motiverade att lära sig 

om ett ämne de uppfattar som tråkigt eller ointressant. 

En annan infallsvinkel för att belysa idrottsledarens betydelse var att respondenterna fick ange 

vilka personer de tyckte lyssnade mest på dem, flera val var möjliga. Resultatet (se figur 4) 

visar att näst efter föräldrarna och kompisar så är idrottsledaren den person som flest anser 

lyssnar på dem. Ett resultat som är något överraskande men som samtidigt ytterligare belyser 

ledarens viktiga funktion och roll. Här kan även tidigare resultat om förtroendet till ledaren 

belysas då detta direkt kan kopplas till att ledaren uppfattas som en person som lyssnar på 

barnen och ungdomarna. 
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Figur 4  Procentuell fördelning av vilka respondenterna  anser lyssnar mest på dom.. 
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Diskussion 

 

Idrott och socialisation 

Idrotten fyller en viktig funktion i samhället. Genom att de flesta barn och ungdomar under 

någon del av sina liv är med i en idrottsförening fyller idrotten en viktig funktion som fostrare. 

Gemenskap är en viktig del av idrotten och gemenskapen i laget och med sina idrottande 

kompisar är också något de flesta skulle sakna om de slutar med idrott. Barn och ungdomar som 

deltar i en idrottsförening får fler kompisar och får ett större socialt kapital. De lär sig att 

respektera andra och arbeta tillsammans. De lär sig att glädja sig med sina framgångar och 

hantera motgångar. Samtidigt uppfyller idrotten individuella drivkrafter som drömmar om att 

bli proffs, att få utveckla sin kunskap och mäta sina förmågor. Jag anser därför att idrottens 

främsta uppgift inte är att skapa duktiga idrottare utan att finnas till som socialisationsarena. 

Många barn och ungdomar drömmer om att bli proffs men den största anledningen till att 

idrotta är trots allt att man idrottar just för att det är kul. Allt som har med utslagning, toppning 

och att de sämre inte får vara med i barn och ungdomsidrott är därför helt förkastligt. Något 

som studien hittills inte berört men som är allmänt känt är de positiva hälsoaspekter som 

regelbunden fysisk aktivitet medför (Biddle & Mutrie, 2001). En viktig uppgift för 

föreningsidrotten är därför att skapa ett livslångt intresse för idrott och fysisk aktivitet. 

Visserligen finns det skillnader mellan hur flickor och pojkar ser på sitt idrottande men det är 

dock viktigt att påpeka att likheterna är större än skillnaderna. Inga klara skillnader kan skönjas 

när det kommer till respondenternas ålder, dock så finns vissa skillnader när det kommer till att 

jämföra med tidigare undersökningar som gjorts där respondentgruppen varit äldre. 

 

Idrottsledarna 

Studien av idrottsledarna bekräftar i många delar min uppfattning av att idrottsledarna fyller en 

viktig funktion som vuxna förebilder. Samtidigt så bekräftas även delvis tidigare studier på 

temat. På samma gång så är studiens resultat både överraskande och samtidigt mycket hedrande 

för idrottsledarna. Den bild som framträder av ledarna, deras funktion och roll är långt mer 

positiv än vad jag trott och vad de fåtal tidigare studier på ämnet gett sken av. Ledarna fyller 

inte bara en funktion i form av experter på sitt område utan också en social del i form av 

förebilder, en person som man har förtroende för och som lyssnar på en. Att familjen är 
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viktigast för de allra flesta unga är föga överraskande men att så många som 4 av 5 ansåg sin 

idrottsledare ha större betydelse än sin lärare var överraskande men samtidigt så bekräftar det 

den särställning som idrottsledaren har. Att få arbeta med barn som är motiverade och kommer 

till verksamheten av egen fri vilja gynnar naturligtvis det positiva resultatet i undersökningen. 

Det stora förtroendet de flesta känner för sin idrottsledare som gör att hela 87 procent skulle 

kunna prata med sin idrottsledare om de får problem av något slag är intressant, dock så hade 

en jämförelse med förtroendet för andra vuxna varit önskvärd. Samtidigt så lyfter det 

idrottsledarens roll till ett socialt samanhang som går utöver den rena expertrollen ledaren har i 

sin specialidrott. Frågor om ledarnas kompetens eller kunskap att hantera problem som ligger 

utanför idrotten som till exempel problem hemma eller i skolan, mobbing, depression med mera 

väcks här. Visserligen är det rätt att ifrågasätta om idrottsledarna har den kompetensen som 

krävs för att hantera sådana frågor men viktigast är ändå att påpeka att just det faktum att en så 

övervägande majoritet skulle kunna vända sig till sin ledare om de får problem av något slag 

faktiskt tyder på att de allra flesta ledarna gör ett väldigt bra jobb som det är. Här kan även 

belysas vikten av att den man väljer att vända sig till när man har problem är en person som 

man uppfattar lyssnar till en. Det viktigaste kanske inte då är att ha kunskapen att lösa alla 

problem utan istället den personliga egenskapen att kunna lyssna. 

 

Studiens användning 

Denna studie fyller två viktiga funktioner. För det första fyller den, åtminstone delvis, en 

kunskapslucka då detta är en av få studier som riktar sig till idrottande barn och ungdomar och 

intresserar sig av deras syn på idrotten och betydelsen av ledarna Detta främst då det är den 

första studie i sitt slag som vänder sig till yngre barn (från åtta år), de få tidigare studier som 

gjort har uteslutande vänt sig till ungdomar från 13 år och uppåt. För det andra ger den en 

inkörsport till fortsatt forskning kring ett ämne som det fortfarande finns frågetecken kring. 

Önskvärt hade varit att göra en större, rikstäckande, studie på samma tema för att se om 

resultatet av denna studie är generaliserbart och de slutsatser som gjorts kan tillämpas även på 

en större studie. Även ett kvalitativt angreppssätt är av intresse då det empiriska materialet i en 

större kvantitativ studie kan kombineras med intervjuer av barn och ungdomar i 

föreningsidrotten och därigenom ytterligare belysa idrottens roll och ledarna betydelse. 
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Sammanfattning 

En kort allmän sammanfattning av studien är att idrottande barn och ungdomar anser att 

idrotten har en viktig plats i deras liv. De idrottar för att det är kul, för att hålla sig i form och 

för att de själva vill det. De träffar fler kompisar och får ett större socialt kapital. I idrotten 

finner de genom ledarna vuxna förebilder som de har en bra relation till, ett stort förtroende för 

och som lyssnar på dem. Ledarna anses som viktiga både för utövandet av sin idrott men också 

i områden utöver idrotten och är den person efter familjen, den närmaste släkten och kompisar 

som de anser vara allra viktigast för dem. Slutligen så kan vi konstatera att även om skillnader 

mellan pojkars och flickors uppfattning av idrotten och ledarna finns så är likheterna större än 

skillnaderna. 

Med tanke på att idrottens och ledarnas stora betydelse som socialisationsagent för barn och 

ungdomar är det viktig för alla inom det sociala arbetet att få en inblick i den miljö som i stort 

sett alla barn och ungdomar under någon del av sina liv deltar i. 
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Tack 

 

Jag vill rikta ett stort tack till de barn och ungdomar som besvarat enkätundersökningen som 

ligger till grund för denna studie. Utan er medverkan hade sammanställningen av denna artikel 

aldrig varit möjlig. Tack samtidigt till de idrottsföreningar och ledare som hjälpt till att hitta 

lämpliga lag/grupper av barn och ungdomar att genomföra studien på. 

Slutligen vill jag även rikta ett stort tack till min handledare Anders Röjde som ställt upp med 

tips och råd samt gett värdefulla synpunkter arbetet igenom. 

 

Iggesund 1 januari, 2010 

Kenneth Larsson 
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