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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Inger Eliasson, som också är 

forskningsledare för forskningsprojektet Emotional abuse in Swedish child sport –

existence, experience and effect, vilket detta arbete är en del av. Du har varit ett stort 

stöd och inspirationskälla under hela arbetet.  

Jag har under denna tid haft förmånen att få arbeta i eget rum på pedagogiska 

institutionen vid Umeå universitet. Jag vill därför passa på att tacka alla anställda på 

peddan för vänligt bemötande och stöttning under dessa tio veckor.  

Vill även passa på att tacka alla barn som ställt upp på en intervju med mig, utan er 

hade detta arbete inte kunnat färdigställas.  

Slutligen vill jag tacka min familj och mina vänner för enormt stort stöd under hela 

min studietid, vilket avrundas med denna kandidatuppsats, utan er hade det inte 

gått!



 

 

Lindkvist, L. (2017). Barns upplevelser av emotionella kränkningar och övergrepp 

inom barn- och ungdomsidrotten. [Children´s experience of emotional abuse and 

maltreatment in children´s sports]. Examensarbete i idrottspedagogik. Pedagogiska 

institutionen, Umeå universitet. 

 

Abstract  

Since 2009 the Swedish Sport Confederation has included a child rights perspective in their policy 
guidelines for child sport in Sweden. These guidelines states that all children shall be protected from 
all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment 
or exploitation. Despite this, studies show not only that emotional abuse and maltreatment occurs in 
children´s sport but that it is has a great effect on children. The aim of this study was to analyze the 
experiences and effects of emotional abuse and maltreatment among children athletes. Data were 
gathered through semi-structured interviews with nine children, 13-18 years old, from both team- and 
individual sports. The result shows that emotional abuse and maltreatment occurs between both 
athletes and between athletes and their coaches. It is the coherency and atmosphere in the group that 
is a vital factor for the sport to lead to positive feelings and experiences. When there is no strong 
coherency, the atmosphere is perceived as negative, destructive criticism between athletes increases or 
when destructive criticism comes from coaches, it leads to negative feelings and experiences. The most 
commonly form of emotional abuse and maltreatment was verbal abuse, lack of attention, neglect and 
non-verbal abuse. The result show effects such as decrease in performance, lower self-confidence and 
insecurity. It also shows effects associated with feelings such as irritation, inadequateness, 
unsuccessfulness and sadness. Emotional abuse and maltreatment occurs on practice, competitions as 
well as beside the field of play and is in the vast majority of situations linked to performance. 

 

Nyckelord: Barnkonventionen, Beskydd av barn, Mobbning, Negligering, 

Trakasserier 

Keywords: Bullying, Child protection, Convention on the Rights of the Child, 

Harassment, Neglect  
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Den organiserade barn- och ungdomsidrotten för tankarna till något tryggt, säkert 

och stärkande för våra barn och ungdomar. Vi tänker oss att det ska vara en plats där 

de viktigaste vi har får känna sig trygga, utvecklas och ta del av en gemenskap svårt 

jämförbart med något annat. Närmare 90 procent av svenska barn och ungdomar har 

någon gång under sin uppväxt deltagit i den organiserade idrotten 

(Riksidrottsförbundet [RF], 2017). Idrotten är därför ett viktigt inslag i många barn 

och ungdomars uppväxt och ett stort ansvar vilar på idrottsrörelsens axlar.  

När man talar om idrott är det ofta dess positiva egenskaper som lyfts fram. Idrott 

stärker självförtroendet, ökar självkänslan, förbättrar den sociala kompetensen och 

ger människor ett rikare socialt liv. Idrott motverkar också kriminalitet, fetma och 

stärker självförtroendet (Jacobs, Smith & Knoppers; 2017; Stafford, Alexander & Fry, 

2015; Williams, 2010). De allra flesta barn har också positiva erfarenheter av sitt 

idrottsutövande och brinner för idrotten (Redelius, 2011; Williams, 2010). Men det 

finns de som får uppleva det motsatta och som påverkar idrottares hälsa, 

välbefinnande och integritet orsakat av trakasserier och övergrepp (Mountjoy et al., 

2016). Detta är dock oacceptabelt eftersom alla idrottare har rätt att vistas i en 

idrottsmiljö som är respektfull, rättvis och fri från alla former av våld, trakasserier 

och övergrepp (RF, 2009). 

SIFO gjorde på uppdrag av stiftelsen Friends en undersökning där barn fick svara på 

frågor om kränkning inom idrotten (Perlind, 2013). Undersökningen visade att 26 

procent av barnen som är aktiva inom idrottsrörelsen i Sverige har blivit kränkta av 

en lag- eller träningskamrat och att tio procent av barnen har blivit utsatta för 

kränkning av en tränare. Man kunde även se att det var betydligt vanligare med 

kränkningar inom lagidrotter än inom de individuella idrotterna och att pojkar oftare 

utsattes än flickor.  

Även Rädda Barnen har låtit SIFO genomföra en undersökning. Syftet var att få en 

bild av föräldrars erfarenheter av diskriminering och kränkande behandling av barn 

inom den organiserade idrotten i Sverige. Undersökningen visade att 23 procent av 

de föräldrar som uppgett att deras barn deltog eller deltagit i idrottsverksamhet vid 

ett flertal tillfällen sett en ledare hetsa, skälla eller ge kränkande kommentarer till 

barn. Något fler (33%) föräldrar hade vid ett flertal tillfällen i samband med 

idrottsutövande sett en annan förälder hetsa, skälla eller ge kränkande kommentarer 

till barn. Mest vanligt (42%) var det att föräldrar vid flera tillfällen hört 
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barn/ungdomar fälla kränkande kommentarer eller uttala sig nedlåtande mot andra 

barn/ungdomar i samband med idrottande (Rädda barnen & SIFO, 2013).     

Enligt Mountjoy et al. (2016) och Vertommen et al. (2016) talas det sällan om 

idrottens negativa sidor. De argumenterar för att beslutsfattare ofta är mer upptagna 

med att göra idrotten tillgänglig och att arbeta skadeförebyggande än att motverka 

trakasserier och övergrepp. Det som ofta också lyfts fram inom idrotten är kopplat till 

idrottares prestationer, inte hur vägen till den enskilda prestationen har sett ut 

(Gervis & Dunn, 2004).  Det finns en kultur och en allmän acceptans inom idrotten 

att den som är med i leken får leken tåla. Det finns därmed en viss tolerans mot 

fysiskt våld, psykisk påfrestning och detta ofta i kombination med en dominant 

ledarstil. Enligt Vertommen et al. (2016) skulle väldigt få, trots detta, förknippa 

idrotten med något som kan beskrivas som våldsamt eller skadligt.  

Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnens 

rättigheter (barnkonventionen). Sverige var ett av de första länderna i världen att i 

juni 1990 ratificera konventionen och idag är det konstaterat att svenska lagar i 

huvudsak också överensstämmer med de åtaganden man fått från barnkonventionen 

(Brandin Berndtsson & Juhlén, 2008). Regeringen var dock intresserad av att 

undersöka hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter överensstämde med 

barnkonventionen inom särskilt angelägna områden och tillsatte därför den 19 

februari 2015 en barnrättsutredning som fick till uppdrag att lämna förslag till en lag 

om inkorporering av barnkonventionen i svensk lag. Barnrättsutredningen lämnade i 

februari 2016 in sitt betänkande med förslag på en lag om inkorporering av 

barnkonventionen samt åtgärder som behöver vidtas vid en inkorporering. 

Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 (SOU 2016:19). Men 

redan idag ska all svensk idrott bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s 

barnkonvention (RF, 2009). Det finns dock ingen direkt vägledning för vad exakt 

som krävs för att man ska kunna säga att den svenska idrottsrörelsen följer 

barnkonventionens riktlinjer (Eliasson, 2011).  

Trots att svensk barn-och ungdomsidrott ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och 

följa FN:s barnkonvention är det ändå uppskattningsvis 20 procent av alla barn som 

utövar föreningsidrott som befinner sig i riskzonen för att utsättas för övergrepp, 

kränkningar eller på andra sätt fråntas sina rättigheter och tio procent som är offer 

för någon form av kränkning eller övergrepp (Redelius, 2011). 
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Detta visar att idrotten inte alls alla gånger är så trygg, säker och stärkande som det 

skulle önskas, utan det finns problem som dagligen upplevs av våra barn och unga 

inom den svenska organiserade idrotten. Enligt resultat från kvantitativa studier har 

omfattningen av emotionella kränkningar och övergrepp inom barn- och 

ungdomsidrott synliggjorts (Perlind, 2013; Rädda barnen & SIFO, 2013; Stafford et 

al., 2015; Vertommen et al., 2016). Men både den kvantitativa och kvalitativa 

forskningen på området är begränsad. Det finns resultat från ett antal kvalitativa 

studier på området gjorda utomlands men inom den svenska organiserade barn- och 

ungdomsidrotten har vi inga större vetenskapliga studier att falla tillbaka på. Detta 

medför att kunskapen kring hur emotionella kränkningar och övergrep kommer till 

utryck inom barn- och ungdomsidrotten samt vilka effekter det kan få för barnen är 

otillräcklig. Mer kunskap på området behövs, dels för att förstå varför emotionella 

kränkningar och övergrepp sker men också för att kunna bidra till att lösa problemet 

med att det faktiskt finns barn och ungdomar som far illa inom den organiserade 

idrotten.  

Stirling och Kerr (2008) skriver att det har växt fram en bättre förståelse för 

förekomsten av sexuella övergrepp på unga idrottare men att det nästan inte finns 

någon forskning över andra typer av övergrepp. Ett flertal författare (Glaser, 2002; 

Stafford et al., 2015; Stirling & Kerr, 2008; Vertommen et al., 2016) förklarar att 

bristen av en konsekvent och specifik definition av emotionella övergrepp medverkar 

till en begränsad forskning som inte bidrar till att de emotionella övergreppen 

minskar, varken inom idrotten eller samhället i stort. Att det inte finns en enhetlig 

definition över vad emotionella övergrepp är medför att forskningen inte undersöker 

samma företeelser. Detta i sin tur leder till ett skevt resultat. Det finns alltså ett behov 

av att utveckla och identifiera definitionen av emotionella kränkningar och övergrepp 

för att komma till konsensus om vad emotionella övergrepp faktiskt innebär samt hur 

de kan studeras och förstås. 

Det är ett problem att emotionella övergrepp och kränkningar förekommer inom den 

svenska organiserade barn- och ungdomsidrotten och att vi vet så lite om hur de ska 

motverkas.  Det är därför viktigt att göra ett nedslag och försöka synliggöra de 

problem som finns med emotionella kränkningar och övergrepp inom barn- och 

ungdomsidrotten för att skapa bättre kunskap om vad som sker, hur emotionella 
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kränkningar och övergrepp kommer till uttryck, hur de kan påverka och påverkar 

våra barn och ungdomar samt hur de kan förebyggas ur ett pedagogiskt perspektiv. 

Olika lärosäten har varierande definitioner på begreppet 

pedagogik/idrottspedagogik. Umeå universitet menar att: 

 Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de 

processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, 

kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet 

behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller 

andra påverkansprocesser. I idrottspedagogik behandlas dessa processer inom 

idrottens område. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa 

värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras 

inom och mellan generationer, grupper och individer. (Umeå Universitet, 2015, 

s. 1).  

I linje med Umeå universitets definition av pedagogik har författaren till denna 

studie, genom att undersöka och förstå upplevelsen av olika typer av beteenden samt 

dess betydelse och effekter, bildat sig kunskap om de processer genom vilka 

människan formas och förändras i olika sociala och kulturella sammanhang. Denna 

studie är även en del av det idrottspedagogiska forskningsfältet då författaren 

undersökt olika fostrans- och påverkansprocesser inom idrottens område eftersom 

det specifika syftet var att analysera erfarenheter och effekter av emotionella 

kränkningar och övergrepp inom den svenska barn- och ungdomsidrotten.  

Den här studien kommer göra ett nedslag i problemområdet och beskriva hur barn 

och ungdomar upplever olika typer av beteenden, positiva som negativa, inom den 

svenska organiserade barn- och ungdomsidrotten. Studien kommer bidra med 

kunskap för att försöka fylla den lucka som finns inom forskningen om hur 

emotionella kränkningar och övergrepp kommer till uttryck i praktiken och vilka 

effekter de har på barn och ungdomar.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att analysera erfarenheter och effekter av emotionella 

kränkningar och övergrepp bland 13–18 år gamla idrottare. Följande frågor har 

formulerats för att besvara studiens specifika syfte:  

• Hur upplever och beskriver unga idrottare situationer i idrotten som leder till 

positiva och negativa känslor och upplevelser? 

• Vilka former av emotionella kränkningar och övergrepp kommer till uttryck i 

interaktion emellan unga idrottare samt mellan unga idrottare och vuxna 

tränare?  

• Vilka skadliga eller potentiellt skadliga konsekvenser/effekter har emotionella 

kränkningar och övergrepp på unga idrottare? 

• Hur kan de situationer där emotionella kränkningar och övergrepp kommer 

till uttryck förstås? 

 

Litteraturgranskning 

För att tydligt anknyta syfte och frågeställningar till tidigare forskning har 

litteraturgranskningen delats upp i tre delar. Dessa är förekomst, former och effekter 

av emotionella kränkningar och övergrepp. 

 

Förekomsten av emotionella kränkningar och övergrepp 

Tidigare forskning visar på att emotionella kränkningar och övergrepp förekommer 

inom barn- och ungdomsidrotten. Vertommen et al. (2016) har undersökt det 

interpersonella våldet som sker mot barn inom den organiserade idrotten i 

Nederländerna och Belgien. Med ett interpersonellt våld menar författarna våld som 

kommer till uttryck mellan människor. Man samlade in 4000 enkäter från vuxna 

män och kvinnor som fick uppskatta förekomsten av interpersonellt våld under den 

period de var aktiva i en organiserad barnidrott. Vertommen et al. (2016) undersökte 

även om det fanns någon skillnad mellan mäns och kvinnors upplevelser av 

interpersonellt våld inom den organiserade barnidrotten. Forskarna kom fram till att 

38 procent av alla respondenterna hade erfarenhet av psykiskt våld, 11 procent av 
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fysiskt våld och 14 procent hade utsatts för sexuellt våld inom idrott som barn. 

Studien visade ingen signifikant skillnad mellan könen när de kom till psykiskt våld 

men de kunde se att det fanns en större andel män som rapporterat att de blivit utsatt 

för fysiskt våld och en högre andel kvinnor som rapporterat att de blivit utsatt för 

sexuellt våld.  Studien visade även att etniska minoriteter, lesbiska/gay/bisexuella, 

handikappade och de som tävlar på internationell nivå signifikant oftare än de som 

inte tillhörde någon av dessa grupper, hade erfarenhet av interpersonellt våld inom 

idrotten.  

Vertommen et al. (2016) skriver tydligt fram att dessa resultat understryker behovet 

av vidare forskning. De menar att resultaten överensstämmer med de resultat som 

erhållits utanför idrotten. De anser att man måste komma längre när de kommer till 

interventioner och systematiska uppföljningar, för att minimera förekomsten av 

dessa negativa upplevelser inom ungdomsidrotten. De slutsatser Vertommen et al. 

(2016) kommer fram till är i linje med det som skrivs fram i Barnkonventionens 

artikel 19 som handlar om barnets rätt till skydd mot alla former av våld (Brandin 

Berndtsson & Juhlén, 2008). 

Även Stafford et al. (2015) har genomfört en enkätstudie. Studien hade till syfte att 

undersöka negativa och skadliga beteenden inom den organiserade barnidrotten i 

Storbritannien. 6124 enkäter samlades in från personer mellan 18–22 år. De 

enkätfrågor som sedan av respondenterna besvarats med alternativen en eller två 

gånger eller regelbundet, kodades om till emotionell skada. I en uppföljning av 

enkäten genomfördes 89 semistrukturerade intervjuer. Enkäten visade att det inte 

fanns någon större skillnad mellan kvinnor och mäns erfarenheter av negativa och 

skadliga beteenden men man kunde se att erfarenheterna ökade i frekvens när 

idrotten blev mer elitinriktad.  

Stafford et al. (2015) visar att i 81 procent av fallen var det kompisar eller lagkamrater 

som utsatte andra lagkamrater för ett emotionellt skadligt beteende. Att regelbundet 

känna sig generad eller bli förödmjukad var de 5 procent män och 7 procent kvinnor 

som upplevt. Regelbunden mobbning hade 4 procent män och 5 procent kvinnor 

blivit utsatta för och att bli retad regelbundet hade 8 procent män och 7 procent 

kvinnor upplevt. Att bli kritiserad för sin vikt eller sitt utseende hade 5 procent män 

och 8 procent kvinnor regelbundet upplevt. Att någon skrikit eller svurit åt en inom 
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idrotten hade 11 procent män och 6 procent kvinnor regelbundet erfarit (Stafford et 

al., 2015). 

I studien delades idrott upp efter Recreational-, Local-, District-, National- och 

International level (Stafford et al., 2015, s. 127). Dessa olika nivåer representerade 

varierande grader av skicklighet där Recreational level var den lägsta och 

International level den högsta graden av skicklighet. Resultaten visar att både i 

gruppen Recreational- och Local level var de 16 procent som upplevt regelbunden 

emotionell skada. Under de tre resterade grupperna rapporterade District- 18 

procent, National- 20 procent och International level 32 procent att de upplevt 

regelbunden emotionell skada.  

De två viktigaste resultaten som Stafford et al. (2015) ansåg att dem kommit fram till 

var för det första, att förekomsten av en idrottskultur som är känslomässigt skadlig 

och negativ är utbredd och existerar på alla skicklighetsnivåer inom idrotten. Den 

andra upptäckten var att det på alla nivåer inom idrotten finns en utbredning av 

mobbning som begås av andra barn och unga som allvarligt kan påverka barns 

förmåga att tycka om idrotten. Författarna anser att för att utveckla ungdomsidrotten 

borde den nuvarande idrottskulturen ses över och förändras. Problemet måste våga 

lyftas till ytan och barn måste få kunskap om sina rättigheter (Stafford et al., 2015).  

There is a pressing need to address the widespread acceptance of a culture in 

sport where emotionally harmful bullying behaviours are accepted as normal. 

There is a need to promote a more positive, rights based approach to sport 

participation, where children are involved fully in decisions about their sporting 

lives, training and competition, knowledgeable about the standards they should 

expect from sport, and where they feel empowered to speak up for their right to 

participate in sport in ways that are safe, fun and carefree. (Stafford et al., 2015, 

s. 135).  

Gervis och Dunn (2004) använde semistrukturerade intervjuer för att retrospektivt 

undersöka vad tolv före detta elitidrottande barn hade för erfarenheter av 

emotionella övergrepp mellan tränare och barn inom elitidrott i Storbritannien. 

Respondenterna hade identifierats som före detta elitidrottare då de som 8–16 

åringar varit aktiva och tävlat internationellt för sin idrott. De var idag 

uppskattningsvis tio år sedan de lämnat elitidrotten. Författarna använde sig utav 

Garbarino, Guttmann och Seeleys (1986) åtta nyckelbeteenden som indikation för ett 
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känslomässigt övergrepp. Dessa åtta beteenden är skrika, förringa, förödmjuka, göra 

någon till syndabock, hota, isolera, ignorera och avvisa. Resultatet från Gervis och 

Dunns (2004) studie visade att alla respondenterna upplevt någon form av 

emotionellt skadligt beteende från sin tränare under sin period som elitidrottande 

barn. Alla respondenter hade både känt sig förringade och varit med om att tränaren 

frekvent skrikit åt dem. Nio deltagare berättade att de känt sig hotade eller 

förödmjukade. Det var även nio av deltagarna som ofta känt sig förringade och 

förödmjukade. Författarna kom även fram till att denna typ av beteende från tränare 

hade en direkt inverkan på dessa personers mående långt efter de slutat med 

idrotten. Att känna sig dålig, värdelös, ledsen, att känna brist på självförtroende och 

ilska är några av de känslomässiga effekter som rapporterades. Författarna menar att 

vidare forskning behövs för att förstå problemet med att tränare utsätter idrottare för 

emotionella övergrepp. 

En annan studie har genomförts av Alexander, Stafford och Lewis (2011) som handlar 

om barns och unga personers erfarenhet av organiserad idrott i Storbritannien. Syftet 

var att belysa de brister som finns kring psykiska och emotionella skador som 

drabbar barn inom idrott samt att undersöka omfattningen av övergrepp och 

negativa erfarenheter barn kan möta inom idrott. Studien består av 6000 insamlade 

enkäter från 18–22 åriga studenter. Syftet var att undersöka respondenternas 

erfarenheter, retrospektivt, av att delta i den organiserade barnidrotten upp till 16 års 

ålder. Tanken var att samla in information kring idrottens inverkan på den egna 

kroppsbilden. Författarna ville även undersöka respondenternas erfarenheter av 

emotionella-, sexuella-, och fysiskt skadliga beteenden men även erfarenheter av ett 

självskadebeteende. Andra delen av studien bestod av 89 djupgående 

telefonintervjuer med de personer som i enkäten uppgett att de upplevt någon form 

av skadlig beteende inom barnidrott (Alexander et al., 2011).   

Alexander et al. (2011) kom fram till att totalt 75 procent av respondenterna någon 

gång utsatts för ett emotionellt skadligt beteende. Det går dock inte utläsa om detta 

var något deltagarna blev utsatta för regelbundet eller om det hänt vid enstaka 

tillfällen. Det vanligaste emotionellt skadliga beteendet var att bli kritiserad för sin 

idrottsliga prestation vilket 79 procent av respondenterna uppgav att de upplevt. Det 

var oftast någon idrottare i laget/gruppen som låg bakom men förekom även ifrån 

tränarna. Det fanns respondenter som uppgav att bli kritiserad för sin prestation var 
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anledningen till varför det slutat med idrott. Resultatet från Alexander et al. (2011) 

studie visade även att 66 procent av deltagarna någon gång blivit retade och 

förövaren var oftast en idrottare från laget eller träningsgruppen. Vidare uppgav 51 

procent att någon skrikit eller svurit åt dem. Det var oftast någon idrottare från laget 

eller gruppen som var skyldig till detta men det fanns även respondenter som uppgav 

tränaren som den skyldige. Av dem som uppgett att de blivit utsatta för emotionellt 

skadliga beteenden var de 77 procent som uppgav att dem känt sig generade eller 

förödmjukade. Detta beteende visade sig också oftast komma från tränaren 

(Alexander et al., 2011). 

Det finns en studie gjord av Jacobs et al. (2017) som är en del av en större studie som 

undersökt hur emotionella övergrepp fortsätter förekomma inom elitgymnastikidrott 

för barn trots försök att reglera och eliminera problemet. Syftet med studien var att 

undersöka hur tränare och sportdirektörer pratar om barnidrott för att legitimera sin 

ledar- och organisationsstil. Denna studie har, till skillnad från de tidigare nämnda 

studierna, genomfört semistrukturerade intervjuer med fem tränare och fem 

styrelsemedlemmar inom en holländsk gymnastikförening som arbetar med att träna 

upp kvinnliga elitgymnaster. Alla respondenter var män och hade mellan 15–20 års 

erfarenhet som tränare. Ett flertal teman diskuterades under intervjuerna men 

frågorna varierande från gång till gång. Studien kom fram till att sportdirektörerna 

utvecklat en låt-gå attityd gentemot tränarna, man anställer tränare vars mål är att ta 

fram idrottare i världsklass och man litar på deras expertis. Sportdirektörerna ansåg 

att syftet med att föreningen hade ett elitidrottsprogram var för att ta fram vinnande 

atleter. Att vinna har ett pris och därför ansågs det inte viktigt att i första hand göra 

idrotten rolig. Sportcheferna var väl medvetna om att tränare utsatte barn för 

emotionella övergrepp och uttryckte öppet sitt missnöje men man gjorde egentligen 

ingenting för att stoppa eller motverka övergreppen (Jacobs et al., 2017).  

Tränarna legitimerade enligt Jacob et al. (2017) sitt ledarskap genom att falla tillbaka 

på vad de tyckte karaktäriserade elitidrott. Elitidrott är tufft och barn behöver därför 

lära sig ta kritik. Att idrotten skulle vara roligt kopplas bara ihop med hur bra barnen 

presterar, inte vägen dit. Det är även tränaren som vet vad som är bäst för idrottaren, 

inte idrottaren själv. Enligt tränarna i studien legitimeras det egna ledarskapet 

genom att lägga över ansvaret för idrottens negativa effekter på andra så som 

idrottare, andra tränare och styrelsen i föreningen. Det finns även en sorts dold 
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konsensus emellan tränare. Man är väl medveten om att vissa tränare använder 

osunda metoder men man säger inget av rädsla för att göra sig ovän med andra 

tränare och därmed förlora sin egen status (Jacobs et al., 2017). 

Varken unga idrottare eller vuxna tränare vet att den svenska idrottsrörelsen är 

skyldig följa barnkonventionens riktlinjer (Eliasson, 2015b) och detta skulle kunna 

vara en riskfaktor till att emotionella kränkningar och övergrepp förekommer inom 

den svenska barn- och ungdomsidrotten. Eliassons (2015b) studie hade som syfte att 

öka förståelsen för barns rättigheter, som den är specificerad i FN:s barnkonvention, 

och hur den upplevs av unga idrottare och vuxna tränare inom den svenska 

idrottsrörelsen. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 12 barn och sex 

tränare från en lagidrott (fotboll) och en individuell idrott (ridsport) inom den 

svenska barn- och ungdomsidrotten. Intervjuerna genomfördes under åren 2011–

2012, alltså två till tre år efter att RF:s stämma beslutat att den svenska barn- och 

ungdomsidrotten ska följa FN:s barnkonvention. Studien visar att varken barnen 

eller tränarna visste om att den svenska idrotten 2009 hade inkorporerat FN:s 

barnkonvention i idrottsrörelsens riktlinjer. De hade lite kunskap om vad barnens 

rättigheter innebar och hade inte tagit del av någon information rörande barns 

rättigheter varken från föreningen eller någon annanstans ifrån.  Varken barnen eller 

tränarna hade heller någon kunskap om hur det var tänkt man skulle arbeta med 

dessa riktlinjer. Föreningarna arbetar alltså inte aktivt med ett barnrättsperspektiv 

vilken resulterar i att barn inte skyddas i den utsträckning de har rätt till. Barn 

känner inte alls till sina egna rättigheter och vet därför inte vad de har rätt att kräva. 

Trots att deltagarna fick kunskap om FN:s barnrättsperspektiv och inkorporeringen i 

den svenska idrottsrörelsen genom intervjun tyckte man sig ändå inte behöva den. 

Både barnen och tränarna tyckte att innehållet var viktigt men man såg inget värde i 

det skrivna ordet eller policys utan det var istället aktiva handlingar som behövdes ta 

till om barn for illa (Eliasson, 2015b).  

 

Former av emotionella kränkningar och övergrepp 

Den forskning som undersöker olika former av övergrepp inom idrotten är 

begränsad. Kerr, Stirling och Bandealy (2016) har gjort en annan typ av studie och 

valt att undersöka hur man inom 19 nordamerikanska sportfilmer skildrat emotionell 

misshandel mellan tränare och idrottare. Författarna har tittat på olika typer av 
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emotionellt skadliga beteenden som tränaren använder sig av i bemötandet med 

idrottaren. Författarna har även undersökt i vilket sammanhang emotionell 

misshandel uppträder, var den uppstår, anledningarna till varför den används, 

utfallet av händelserna, tidpunkten under säsongen och effekten av den som skildras i 

filmen. Filmerna var från 1990–2015 och analyserades genom ett bekräftande 

tematiskt tillvägagångssätt. Beteenden som porträtterades i filmerna kategoriserades 

utifrån hur tidigare forskning belyst de tre formerna av emotionellt skadliga 

beteendena; verbala beteenden, fysiska beteenden och nekande av uppmärksamhet 

och stöd. Även orsaker och idrottares upplevelser av emotionella övergrepp utgick 

från tidigare forskning (Kerr et al., 2016). Studiens resultat visade på totalt 346 

incidenter av emotionellt skadliga beteenden mellan tränare och idrottare. Av dessa 

346 incidenter så skedde 95,6% inom lagidrotten och 4.3% av incidenterna 

rapporterades från individuella idrotter. Den vanligaste förövaren bakom ett 

emotionellt skadligt beteende var huvudtränare. Denna stod för 68,2% av 

incidenterna. Av de totalt 346 incidenterna stod män för 96,8% av fallen. Av de tre 

formerna av emotionellt skadlig beteende stod kategorin verbala beteenden för 86,1% 

av incidenterna, fysiskt beteende för 35,8% och nekande av uppmärksamhet och stöd 

för 16,2%. De tre vanligaste orsakerna till varför ett emotionellt skadligt beteende 

användes var kopplad till dålig prestation (32%), sportligt misstag (22%) och ett 

störande beteende (19%). Effekterna av att ha upplevt ett emotionellt skadligt 

beteende var framförallt kopplade till känslor så som vemod, ilska, ångest, irritation 

och dåligt självförtroende (Kerr et al., 2016). Trots att denna studie undersökt fiktiva 

spelfilmer så överensstämmer resultatet väldigt väl med annan form av tidigare 

forskning som undersökt effekter av emotionella kränkningar och övergrepp inom 

idrottsrörelsen. De resultat som presenteras i detta avsnitt visar att de olika formerna 

för emotionella övergrepp inom idrotten som författarna undersökt inte skiljer sig 

väsentligt åt från de olika studierna. Detta trots att författarna valt att kategorisera 

och definiera företeelserna en aning olika. 

Tidigare forskning visar att det finns en rad olika former av emotionella övergrepp. 

Några av dessa former är mobbning, trakasserier och verbala övergrepp. Stirling och 

Kerr (2008) har genomfört en kvalitativ studie med syfte att definiera och 

kategorisera emotionella övergrepp inom idrotten. Detta gjordes genom 14 

semistrukturerade intervjuer med 14 före detta elitsimmerskor mellan 19–29 år. Alla 

deltagarna hade tävlat nationellt eller internationellt för Kanada och de var mellan 3–
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6 år sedan de lämnade idrotten. För att besvara syftet med studien undersöktes 

intervjupersonernas erfarenheter av emotionella övergrepp inom idrotten. Stirling 

och Kerr (2008) kom fram till att det finns tre olika typer av beteenden som kommer 

till uttryck mellan tränare och idrottare kopplat till emotionella övergrepp. Dessa tre 

är fysiska-, verbala beteenden och avsaknad av uppmärksamhet och stöd. Ett fysiskt 

emotionellt skadligt beteende innefattar till exempel att tränaren kastar saker på eller 

i närvaro av idrottaren. Att skrika och använda sig av nedvärderade ord är exempel 

som kopplas till kategorin verbalt beteende och att känna sig ignorerad, exkluderad 

eller inte få det stöd man behöver är exempel kopplade till tredje kategorin avsaknad 

av uppmärksamhet och stöd.  I studien undersöktes inte förekomsten av de tre olika 

kategorierna men 13 av 14 respondenter deklarerade att de hade erfarenhet av någon 

form av emotionella övergrepp och flera av deltagarna angav att dessa beteenden 

ökade när idrotten blev mer elitinriktad. Respondenterna fick även frågan hur vart 

och ett av dessa beteenden fick dem att känna sig. Deltagarna uppgav då att de var 

kategorin avsaknad av uppmärksamhet och stöd som hade de mest negativa 

effekterna. Verbalt emotionellt skadligt beteende kom som nummer två medan 

deltagarna uppgav sig vara relativt opåverkade av ett fysiskt beteende (Sterling & 

Kerr, 2008).  

Mountjoy et al. (2016) har uppdaterat Internationella Olympiska Kommitténs (IOK) 

ramverk från 2007 där man med hjälp av vetenskapliga-, kliniska- och politiska 

experter tog fram ett gemensamt uttalade vad gäller sexuella trakasserier och 

övergrepp inom idrotten. Syftet var att granska den kunskap som finns och lägga 

fram rekommendationer som kan bidra till att förebygga och hantera det författarna 

kallar oavsiktligt våld inom idrotten. Eftersom ny forskning tillkommit har man 

uppdaterat innehållet till att även innefatta psykiska- och fysiska trakasserier och 

övergrepp samt tvingande till fysisk ansträngning och negligering (Mountjoy et al., 

2016).  

Mountjoy et al. (2016) skriver att när idrottare själva få beskriva ett psykologiskt 

kränkande beteende så rapporterar de bland annat om ett beteende som innebär att 

förringa, förödmjuka, skrika, vara hotfull, ignorera eller nekas uppmärksamhet och 

stöd. Det finns väldigt lite forskning kring negligering inom idrotten enligt författarna 

som menar att: 
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The physical impact of neglect may be greater on the developing young 

athlete who has unique physical, cognitive and psychological 

vulnerabilities……Other forms of neglect in sport are the denial of access to 

appropriate medical care, and the failure to implement sport safety 

equipment and rules in the training and competition environments. All forms 

of abuse and neglect are underpinned by psychological maltreatment. 

(Mountjoy et al., 2016, s. 3)  

Mountjoy et al. (2016) skriver att övergrepp och trakasserier sker genom olika typer 

av interaktioner. Idrotten går ut på att människor frekvent interagerar med andra i 

grupp. Denna interaktion är i sig ingen riskfaktor men utnyttjas av de som utsätter 

andra för övergrepp och trakasserier. Dessa personer utnyttjar helt enkelt gruppen 

som sådan. Det är vanligt med verbala trakasserier inom idrotten och det sker oftast 

från en kompis i gruppen. En annan form av trakasserier sker online. Övergrepp och 

trakasserier online sker i ett flertal olika former exempelvis genom att man utsätter 

någon för hatmail eller att man olovligt tar bilder som man sedan skickar vidare 

(Mountjoy et al., 2016). Detta är absolut något för idrotten att vara uppmärksam på 

så inte bilder från exempelvis omklädningsrum sprids online.  

Stirling et al. (2011) har gjort en forskningsöversikt över problemen övergrepp, 

trakasserier och mobbning inom kanadensisk idrott. Syftet var att skapa kunskap 

som kan vara behjälplig vid identifiering och bemötande av personer som drabbats av 

övergrepp, trakasserier och/eller mobbning. För bidra med kunskap beskriver 

författarna bland annat de olika formerna som finns av övergrepp, trakasserier och 

mobbning. Författarna delar in övergrepp i de fyra kategorierna fysiska-, sexuella-, 

emotionella övergrepp samt negligering. Exempel på emotionella övergrepp är 

nedlåtande kommentarer, hotfulla aggressiva beteenden som exempelvis att kasta 

saker, att neka någon uppmärksamhet och/eller stöd. Det kan även innebära att neka 

en idrottare nog mycket tid för återhämtning.  

Trakasserier delas in i de fyra olika formerna fysiska-, sexuella-, emotionella- och 

köns/etniskspecifika trakasserier. Exempel på emotionella trakasserier är bland 

annat att man utsätter någon för förnedrande eller besvärande skämt eller bemöter 

någon annan med ett vulgärt, hotfullt eller otrevligt beteende. Mobbning inom 

idrotten delas in i grupperna fysisk-, emotionell- och social mobbning. Emotionell 

mobbning är att fälla nedlåtande kommentarer, sprida rykten, vara hotfull och så 
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vidare. Social mobbning kan bland annat inkludera att stänga någon annan ute från 

gruppen eller att utföra vissa typer av insparksritualer (Stirling et al., 2011).  

Enligt Stirling et al. (2011) är det viktigt att komma ihåg att både barn och vuxna kan 

påverkas starkt av att utsättas för övergrepp, trakasserier och mobbning. De sker inte 

bara mellan tränare och idrottare utan övergrepp, trakasserier och mobbning kan 

även förekomma inom gruppen/laget och det är både pojkar och flickor som utsätter 

andra, och som själva blir utsatta för övergrepp, trakasserier och mobbing (Stirling et 

al., 2011).  

 

Effekter av emotionella kränkningar och övergrepp 

Tidigare forskning kring effekter av emotionella övergrepp inom idrottsrörelsen är 

begränsad. Detta avsnitt försöker dock belysa de eventuella effekterna av emotionella 

kränkningar och övergrepp. Får dessa emotionella upplevelser av skadliga beteenden 

några effekter och kan i så fall idrottsutövare påverkas olika? Stirling och Kerr (2013) 

har undersökt hur elitidrottare upplever effekterna av emotionella övergrepp i 

relationen mellan tränare och idrottare i ett flertal idrotter. I studien har man 

intervjuat sex manliga och åtta kvinnliga före detta elitidrottare mellan 17–28 år från 

Storbritannien. Alla respondenter hade tävlat nationellt eller internationellt och det 

var mellan ett till fem år sedan de avlutat sin karriär. Endast före detta elitidrottare 

som upplevt emotionella övergrepp i relation till deras tränare togs med i studien. 

Författarna arbetade efter metoden grundad teori och man använde sig av 

djupgående öppna intervjuer.  

Studien visar att alla 14 respondenterna, innan de fyllt 16 år, haft en tränare som 

utsatt dem för emotionella övergrepp. Vidare delade författarna in resultatet av 

elitidrottares upplevda effekter av emotionella övergrepp i relationen mellan tränare 

och idrottare i tre kategorier; upplevd psykologisk effekt, upplevd effekt på träning 

och upplevd effekt på prestation. Under kategorin psykologiska effekter rapporterade 

tolv respondenter att de känt sig nedstämda, sju personer berättade att de fått dåligt 

självförtroende, fem personer upplevde ineffektivitet på träningarna och fyra 

personer hade upplevt ilska, frustation, stress och ångest. En av deltagarna hade fått 

dålig självbild medan tre av deltagarna upplevt en känsla av att ha lyckats. 

Respondenterna tyckte att belöningen de fick av en lyckad prestation i relation till 
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vad de fick utstå från tränaren var värt mycket mer och därför var tränarens beteende 

värt att stå ut med (Stirling & Kerr, 2013).  

Under kategorin upplevd effekt på träning beskrev elva respondenter att deras 

erfarenheter av emotionella övergrepp ökade deras motivation till att prestera på 

träningen. Många av deltagarna uppgav dock att denna motivation att träna hårdare 

var ett resultat av att man var rädd för negativa påföljder. Vissa av respondenterna 

uppgav att motivationen att träna hårdare kom från att man ville återvinna tränarens 

respekt (Stirling & Kerr, 2013). 

En av deltagarna uppgav att tränarens beteende var uppmuntrande och att han 

uppfattade de som ett tecken på omsorg och omtanke. Sju personer beskrev en 

minskad motivation som ett resultat av de emotionella övergreppen, fyra personer 

ansåg sig fått en minskad glädje till idrotten, sju personer hade till och med haft 

perioder då de lämnat idrotten på grund av emotionella övergrepp från tränaren. En 

respondent uppgav att hans fokus försämrats och två deltagare ansåg sig haft 

svårighet att förvärva nya färdigheter. I sista kategorin, upplevd effekt på prestation, 

uppgav sex respondenter att deras prestation blev sämre medan tre deltagare tyckte 

att detta beteende ökade deras sportliga prestation. Studien visar att idrottsutövare 

påverkas olika och effekterna av emotionella övergrepp kan upplevas både positivt 

och negativt (Stirling & Kerr, 2013).  

Tittar vi utanför idrotten finns fler studier att tillgå. Mullen, Martin, Anderson, 

Romans och Herbison (1996) har undersökt de långsiktiga effekterna av fysiska-, 

emotionella- och sexuella övergrepp på barn inom familjen. Författarna skriver att de 

övergrepp som sker under barndomen inte bara skapar ångest och skada vid 

tidpunkten för övergreppen utan även skapar stora skador för de drabbade under 

lång tid efteråt. Studiens första del består av 1376 enkätsvar från Nya zeeländska 

kvinnor mellan 18–65 år. Författarna genomförde även telefonintervjuer, 107 av 

dessa matchade studiens kriterier och användes vid analysen. Det var 57 (11,5%) 

kvinnor som meddelade att de under barndomen fått utstå emotionella övergrepp. Av 

dessa 57 kvinnor var de 28 (5,6%) av dem som upplevt emotionella övergrepp utan 

inverkan från någon annan typ av övergrepp. Åtta (1,6%) kvinnor hade upplevt en 

kombination av emotionella- och sexuella övergrepp, 16 (3,2%) kvinnor hade upplevt 

en kombination av emotionella- och fysiska övergrepp och slutligen var den fem 

(1,0%) kvinnor som upplevt en kombination av alla tre typer av övergrepp. I 23 av 
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fallen var de fadern som var förövaren, 24 av fallen stod modern som förövare och i 

10 av fallen var båda föräldrarna ansvariga för övergreppen (Mullen et al., 1996).  

Riskfaktorerna för de tre olika typerna av övergrepp var likartade men de personer 

som hade drabbats av emotionella övergrepp löpte större risk för att bli; inlagd som 

patient inom psykiatrin, drabbas av en ätstörning, bli gravid innan 19 års ålder, 

separera eller skilja sig från sin partner i vuxen ålder, sexuella problem, låg 

självkänsla, försöka ta självmord och depressiva sjukdomar. Man kunde även se att 

de kvinnor som utsatts för emotionella övergrepp som barn oftare hade sexuella, 

interpersonella och mentala svårigheter (Mullen et al., 1996). Eftersom forskning på 

effekter av emotionella övergrepp inom idrottsrörelsen är ytterst begränsad är det 

svårt att jämföra olika studier just på grund av att det inte finns så mycket forskning 

gjord på idrotten att jämföra med. Därför togs en studie gjord utanför idrotten med i 

denna genomgång. Det man kan se vid en jämförelse mellan de två studier i detta 

avsnitt är att det i båda fallen leder till negativa känslor som drabbar självbilden, 

självförtroendet och nedstämdhet. 

 

Kritisk värdering av tidigare forskning 

Forskning som undersöker emotionella övergrepp inom idrott är begränsad. 

Majoriteten av den forskning som beskriver förekomsten av emotionella kränkningar 

och övergrepp är kvantitativa studier. Författare av en del studier har följt upp 

enkätundersökningar med att intervjua de respondenter som svarat att de upplevt 

någon form av emotionellt skadliga beteenden. Att undersöka förekomsten av 

emotionella övergrepp med hjälp av kvantitativ forskning är rimligt, men det kan 

samtidigt resultera i ett bortfall. Det kan finnas respondenter som av olika 

anledningar väljer att inte uppge, när de besvarar enkäten, att de utsatts för någon 

form av emotionella övergrepp. Det kan också finnas respondenter som inte anser att 

de beteenden de varit utsatta för faller inom ramen för det som beskrivs i enkäten och 

därför väljer att inte återge händelsen. Detta medför att dessa respondenter inte följs 

upp med en intervju vilket i sin tur kan betyda att det finns ett mörkertal och att 

förekomsten av emotionella övergrepp är mer vanligt än vad forskning visat. 

Forskning som specifikt studerat effekter av emotionella kränkningar och övergrepp 

inom den organiserade barn- och ungdomsidrotten är begränsad. Eftersom det finns 
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studier som tydligt visat på att emotionella övergrepp förekommer är det av vikt att 

även undersöka dess effekter. 

Ytterligare en lucka inom den nuvarande forskningen är att de allra flesta studier är 

gjorda på vuxna och deras minnen av olika negativa beteenden inom barn- och 

ungdomsidrotten som går att koppla till emotionella kränkningar och övergrepp. Det 

finns i princip inga studier som undersökt hur barn och unga som är aktiva 

idrottsutövare uppfattar negativa beteenden inom idrotten. Det finns även ett stort 

behov av studier från breddidrotten. Ofta är respondenterna, i tidigare studier, före 

detta elitidrottare. Om man räknar på alla barn och unga som idrottar är det ett fåtal 

av dessa som kommer att bli elitidrottare. Att därför bara undersöka hur emotionella 

övergrepp kommer till uttryck inom elitidrotten ger ett väldigt skevt resultat som inte 

ger en klar bild av hur det ser ut inom den resterande delen av idrottsrörelsen. Det 

verkar heller inte finnas många tidigare studier som valt att observera emotionella 

övergrepp inom idrotten. Varför det är så är svårt att sia om men de bidrar till en 

lucka inom forskningen då dessa former av övergrepp faktiskt är observerbara 

jämfört med exempelvis sexuella övergrepp som ofta sker i det dolda. 

Ett flertal av de forskare som undersökt övergrepp och trakasserier inom idrotten har 

studerat förekomsten av sexuella övergrepp och trakasserier. Detta trots att 

emotionella övergrepp visat sig varit betydligt mer vanligt förekommande (Glaser, 

2002; Stafford et al., 2015). Flera av de studier som undersökt emotionella övergrepp 

har samtidigt undersökt sexuella och fysiska övergrepp. Det finns alltså ett behov av 

mer forskning som endast fokuserar på emotionella övergrepp då man på så sätt kan 

få en djupare kunskap om individens upplevelser av emotionella övergrepp som är en 

vanlig form av övergrepp inom idrotten.  

Det finns även ett etiskt dilemma vilket kan vara en bidragande orsak till varför så 

många av de tidigare studier som är gjorda fokuserat på vuxnas erfarenheter av 

negativa beteenden, retrospektivt, inom idrotten. För att få tillåtelse att intervjua ett 

barn krävs ett godkännande från en vårdnadshavare. Emotionella övergrepp är ett 

känsligt ämne och det kan vara svårt för forskaren att veta hur man på bästa sätt ska 

försäkra sig om att barnen inte kommer till skada på något sätt beroende på vilka 

erfarenheter som kommer fram genom intervjuerna.  
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Centrala begrepp och definitioner  

Ett problem med att skriva om emotionella kränkningar och övergrepp är avsaknad 

av konsensus vad gäller begreppen och hur dessa ska tolkas. För att studiens design 

och resultatet ska förstås redogörs först för vad som står i svensk lag och 

barnkonventionen. Det är sedan svensk lag och barnkonventionen som ligger till 

grund för den definition av emotionella kränkningar och övergrepp som används i 

föreliggande arbete. För att sedan djupare utveckla den egna definitionen kommer 

idrottsrörelsens ståndpunkt beskrivas och åtföljas av hur forskare inom fältet valt att 

definiera emotionella kränkningar och övergrepp. Av alla dessa delar har en 

definition fastställställt och gäller för föreliggande arbete.  

 

Svensk lag och barnkonventionen   

Alla brott som berör barn finns reglerade i brottsbalken (Polisen, 2017). Brottet 

kränkning är dock reglerat i skadeståndslagen (Skadeståndslagen, 197s:207). Enligt 

svensk lag är kränkning: ”Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som 

innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada 

som kränkningen innebär.” (Skadeståndslagen 2 kap 3§). 

I barnkonventionen artikel 19 står det: 

Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och 

sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla 

former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller 

försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella 

övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, 

vårdnadshavares eller annan persons vård. (Brandin et al., 2008, s. 187) 

Det står även att inget våld mot barn är försvarbart och att allt våld kan förhindras. 

Kategorin psykiskt våld inbegriper förnedring, trakasserier, verbala övergrepp, 

följder av isolering och andra metoder som kan orsaka psykisk skada. Artikel 19 

skyddar också mot övergrepp barn emellan som exempelvis mobbning eller annat 

våld mellan barn och olika former (Brandin et al., 2008).  
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Idrottsrörelsen riktlinjer  

RF skriver tydligt fram i sitt idéprogram Idrotten vill (2009) vilka riktlinjer som finns 

för svensk idrott. I förorden går att läsa: 

 Idrottsrörelsen är öppen för alla, oavsett fysiska, psykiska, ekonomiska och 

andra förutsättningar. Verksamheten ska präglas av respekt för alla människors 

lika värde. Barn- och ungdomsidrotten ska utgå från ett uttalat 

barnrättsperspektiv, med FN:s Barnkonvention som grund. Idrottsrörelsen 

präglas av framtidstro. I idrotten finns en inbyggd ambition till utveckling och 

ständig förbättring. Vi vill genom vår verksamhet inom idrottsrörelsen utveckla 

människor positivt i alla avseenden. (RF, 2009, s. 5) 

Den svenska organiserade idrotten följer FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna, FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning och FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen). 

Idrottens värdegrund består bland annat av glädje, gemenskap och allas rätt att vara 

med. Den svenska idrotten ska utveckla människor fysiskt, psykiskt, socialt och 

kulturellt. Idrottsrörelsen ska även erbjuda barn en trygg social gemenskap. Ledare 

för både barn- och ungdomsidrotten ska ha grundläggande kunskaper om barn och 

ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling samt bygga på barnens egna 

behov och förutsättningar (RF, 2009). 

 

Studiens centrala begrepp  

För att svara på studiens syfte innehåller intervjuguiden (se Bilaga 2) frågor som 

berör positiva och negativa känslor. Tanken var att få barnen att beskriva situationer 

och beteenden som kan relateras till emotionella reaktioner, vilket i sin tur kan tolkas 

som emotionella kränkningar och övergrepp. Positiva känslor är kopplat till att känna 

sig betydelsefull, viktigt, tillräcklig, glad, lycklig, stark, positiv etc. Negativa känslor 

och andra sidan är känslor som kan göra att man känner sig utanför, nedvärderad, 

ledsen, otillräcklig, inte omtyckt, upprörd, rädd, arg etc (se Bilaga 2).   

Två av studiens viktigaste begrepp att definiera är just emotionella övergrepp och 

kränkningar. Några forskare har tidigare försökt sig på att definiera begreppet 

emotionella övergrepp. Här följer några av de definitioner av emotionella 

kränkningar och övergrepp som ligger till grund för föreliggande arbetes definition.  



 

20 
 

Skottland har till skillnad från Sverige en klar och tydlig definition av vad emotionella 

övergrepp innebär. Följande definition går att läsa i The national guidance for child 

protection in Scotland: 

 Emotional abuse is persistent emotional neglect or ill treatment that has 

severe and persistent adverse effects on a child´s emotional development. It 

may involve conveying to a child that they are worthless or unloved, 

inadequate or valued only insofar as they meet the needs of another person. It 

may involve the imposition of age- or developmentally-inappropriate 

expectations on a child. It may involve causing children to feel frightened or in 

danger, or exploiting or corrupting children. Some level of emotional abuse is 

present in all types of ill treatment of a child; it can also occur independently of 

other forms of abuse. (The Scottish Government, 2010, s. 13) 

Det man ser i denna definition är att ett emotionellt övergrepp måste vara bestående 

och innefatta både emotionell negligering och skadlig behandling. Dessa ord kommer 

användas i studiens definition av emotionella kränkningar och övergrepp. 

Stirling och Kerr (2008) har lagt som förslag att emotionella övergrepp ska definieras 

enlig följande:  

A pattern of deliberate non-contact behaviours by a person within a critical 

relationship role that has the potential to be harmful. Acts of emotional abuse 

include physical behaviours, verbal behaviours, and acts of denying attention 

and support. These acts have the potential to be spurning, terrorizing, 

isolating, exploiting/corrupting, or deny emotional responsiveness, and may 

be harmful to an individual’s affective, behavioural, cognitive or physical well- 

being. (Stirling & Kerr, 2008, s. 178)  

Stirling och Kerr (2008) använder i sin definition av emotionella övergrepp ord som 

pattern, non-contact behaviours, critical relationship, potential to be harmful, 

verbal behaviours och acts of denying attention and support. Dessa ord kommer 

användas i studiens definition av emotionella kränkningar och övergrepp. 

Glaser (2002) har undersökt vilken roll emotionella övergrepp och psykologisk 

misshandel har inom den övergripande ramen för barnmisshandel och vanvård. Både 

i USA och England tror man att de barn som är i behov av hjälp och skydd på grund 

av denna typ av övergrepp är underskattat. Författaren menar att det finns många 
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orsaker till varför antalet emotionella övergrepp är underskattat men att en 

anledning är att vissa anser begreppet övergrepp vara onödigt grovt och därför 

tillämpas de inte. Detta särskilt i de fall där det inte finns någon tydlig avsikt att 

skada barnet, även om interaktionen är klart skadlig för barnet.  

Ytterligare ett problem är att begreppet inte har en tydlig definition och man vet 

därför inte vilka beteenden som kan klassificeras som ett emotionellt övergrepp. 

Glasers definition av emotionella övergrepp och negligering ser ut enligt följande:  

Emotional abuse and neglect are defined as a carer-child relationship that is 

characterized by patterns of harmful interactions, requiring no physical contact 

with the child. Motivation to harm the child is not necessary for the definition 

(Glaser, 2002, s. 697).   

Många forskare har i sina arbeten refererat till Glaser (2002) och föreliggande studie 

anser därför Glasers definition är relevant att ta i beaktande. Författaren använder i 

sin definition ord som carer-child relationship, patterns och harmful interactions. I 

studien kommer dessa ord att användas i framställningen av en definition. 

Stirling, Bridges, Cruz och Mountjoy (2011) har i sin forskningsöversikt definierat 

begreppen övergrepp, trakasserier och mobbning. Övergrepp definieras som; “a 

pattern of physical, sexual, emotional, or negligent ill-treatment by a person in a 

caregiver capacity (eg, parent, coach) resulting in actual or potential harm to the 

athlete.” (Stirling et al., 2011, s. 385). Trakasserier inom idrotten definieras som; “as 

single or multiple acts of unwanted or coerced behaviors by a person within a 

prescribed position of authority over the athlete (eg, coach, official, administrator) 

that have the potential to be harmful.” (Stirling et al., 2011, s. 385). Mobbning inom 

idrotten definieras som; “as a pattern of physical, verbal, or psychological behaviors 

between peers (eg, teammates) that have the potential to be harmful. Bullying is 

based on an imbalance of power between peers and includes an absence of 

provocation.” (Stirling et al., 2011, s. 385). Då alla dessa tre begrepp går att koppla till 

en emotionell påverkan anses de vara relevant för denna studie. Författarna använder 

i sin definition ord som pattern, ill-treatment, caregiver capacity, multiple acts och 

potential to be harmful. Dessa ord kommer föreliggande arbete använda i 

framställningen av en definition. 
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Studiens definition av emotionella kränkningar och övergrepp 

Eftersom denna studie valt att fokusera på den svenska organiserade barn– och 

ungdomsidrotten är det relevant att i en definition av emotionella kränkningar och 

övergrepp utgå från svensk lagstiftning. Eftersom svensk lagstiftning följer FN:s 

barnkonventions riktlinjer kommer definitionen av emotionella kränkningar och 

övergrepp att byggas upp från dessa riktlinjer men hänsyn kommer även tas till vad 

idrottsrörelsen skriver fram och hur tidigare forskare valt att definiera de olika 

begreppen emotionella kränkningar och övergrepp.  

Efter en analys av ett flertal definitioner kan man urskilja vissa återkommande ord 

som jag valt att koppla ihop med varandra och sedan dela in i tre olika kategorier. 

Kategori ett innehåller ord som, persistent, pattern och multiple acts. Detta visar på 

att ett flertal studier menar att handlingen måste ske mer än en gång för att de ska 

räknas som ett emotionellt övergrepp. Kategori två innehåller ord som critical 

relationship, carer-child, position of authority och caregiver capacity. Detta tolkas 

som att ett flertal studier som definierat begreppet emotionella övergrepp anser att 

de barn som utsätts för ett emotionellt övergrepp står i någon form av 

beroendeställning till utövaren. Kategori tre innehåller ord som harmful interactions, 

potential to be harmful, ill-treatment, non-contact behaviors, verbal behaviors och 

acts of denying attention and support. Detta visar att ett flertal tidigare studier med 

olika ord beskriver samma fenomen, att emotionella övergrepp kan ta sig i uttryck på 

olika sätt och är potentiellt skadligt. Alla dessa tre kategorier kommer att tas med i 

föreliggande arbetes definition.  

Genom analys av svensk lagstiftning, barnkonventionen och tidigare forskning har 

följande definition av emotionella kränkningar och övergrepp formulerats för denna 

studie:  

Emotionella kränkningar och övergrepp är ett återkommande potentiellt 

skadligt beteende, utfört av en person i någon form av maktposition, som kan 

resultera i känslomässigt negativa upplevelser eller olustkänslor. Det behöver 

inte finnas någon intention att skada för att ett beteende, en handling eller ett 

uttryck ska rankas som emotionellt skadligt, vilket kan komma till uttryck 

genom verbala och ickeverbala formuleringar (kroppsspråk) eller negligering. 
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När begreppen emotionella kränkningar och övergrepp används i studien fungerar de 

som ett samlingsnamn och inkluderar det som man i tidigare forskning beskriver som 

emotional abuse, neglect, harmful behavior, harmful interactions, harassment och 

maltreatment. Mitt argument för det är att man i tidigare forskning många gånger 

undersökt i stort sätt samma fenomen men har valt benämna dem med olika ord. 

Dessa två begrepp inkluderar även förnedring, trakasserier, verbala övergrepp, 

följder av isolering och andra metoder som kan orsaka psykisk skada, då 

barnkonventionen inkluderar dessa begrepp under kategorin psykiskt våld. Eftersom 

barnkonventionen ligger till grund för studiens definition känns det viktigt att även 

inkludera deras begreppsbestämning av psykiskt våld eftersom de ger en emotionell 

påverkan. Studiens definition av emotionella kränkningar och övergrepp menar att 

ett potentiellt skadligt beteende utförs av en person som besitter någon form av 

maktposition. Eliasson (2009; 2015a) menar att både barn/lagkamrater samt tränare 

anses ha makt i förhållande till enskilda barn på olika sätt. Det ansågs därför relevant 

att även i denna studie åskådliggöra den maktposition som uppstår mellan enskilda 

barn och andra barn/lagkamrater samt mellan enskilda barn och tränare.  

 

Metod 

Studiens resultat baseras på semistrukturerade intervjuer med nio idrottsaktiva barn 

och ungdomar i åldern 13–18 år. Att använda en kvalitativ intervju som metod ger 

respondenten tillfälle att besvara frågorna utifrån sina egna upplevelser och 

erfarenheter (Bryman, 2012; Kvale & Brinkmann, 2014). Det är med andra ord 

respondentens egen tolkning av verkligheten som analyserats och ligger till grund för 

resultaten. Man tar ofta hjälp av en intervjuguide som ger förslag på relevanta frågor 

samtidigt som andra frågor kan ställas av forskaren, samt att respondenten ges stor 

frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2012).  

 

Urval 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har intervjuer genomförts med nio 

barn i åldrarna 13–18 år. Urvalet är ett bekvämlighetsurval. Med det menas att de 

föreningsidrottande barn som fanns till hands efter kontakt med idrottsföreningar, 

lärare på idrottsgymnasier, bekanta, och som valde att tacka ja till att ingå i studien 
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intervjuandes utan att hänsyn togs till vilken idrott de tillhörde. Det krav som fanns 

var att barnen skulle uppfylla de urvalskriterier som fanns för studien. Det hade 

därför kunnat resultera i att andra idrotter representerats i studien men det har ingen 

betydelse för analysen eftersom det var barnens upplevelse av emotionella övergrepp 

och kränkningar som studerades. Urvalet bestod totalt av nio barn och av dessa nio 

var tre pojkar och sex flickor. Medelåldern för alla deltagarna var 14 år och de hade 

varit aktiva idrottare inom sin idrott mellan 3–10 år. För att få en bra spridning på 

urvalet kontaktades både lagsporter och individuella idrotter. De idrotter som är 

representerade i denna studie är fotboll, innebandy, simning och volleyboll.  

De urvalskriterier som fanns för studien var dels att det skulle genomföras intervjuer 

med både pojkar och flickor i åldrarna 13–18 år. Kriteriet för att räknas tillhöra detta 

åldersspann var att respondenten skulle vara född något av åren 1999–2004. Var 

respondenten född år 2004 men inte hunnit fylla 13 år ansågs de ändå räcka för att 

delta i studien. Fördelningen mellan könen skulle vara så jämt fördelat som möjligt. 

Barnen och ungdomarna skulle vara aktiva inom den organiserade svenska idrotten 

och var tvungen varit aktiv inom samma idrott i minst tre år. De flesta deltagarna i 

denna studie har dock långt mer erfarenhet än så. För att idrotten i denna studie 

skulle räknas till den svenska organiserade idrotten var det tvunget vara en idrott 

som har ett eget specialidrottsförbund (SF) under RF. 

Intervjupersonerna (Se tabell 1) benämns fortsättningsvis som Deltagare 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 och 9. Det kan nämnas att Deltagare 1 hade hållit på med både fotboll och 

innebandy men eftersom hon nyligen slutat med fotbollen valde vi att bara prata om 

hennes erfarenheter kring innebandyn. Deltagare 4 hade hållit på med både fotboll 

och innebandy. Under intervjun koncentrerade vi oss dock bara på fotbollen eftersom 

det var den idrott han kommit längst inom sin elitsatsning. Deltagare 5 var aktiv 

inom fotboll, vollyboll och innebandy. Under intervjun pratade vi endast om hennes 

erfarenheter kring fotboll och vollyboll eftersom det var de idrotter som pågick för 

tillfället. Deltagare 8 hade tidigare tagit en kort paus från idrotten på grund av stress. 

Men eftersom uppfattningen var att denna paus var under en kort period och att han 

sedan hösten återupptagit sin träning igen anses han uppfylla kriterierna för att delta 

i studien. Deltagare 9 var 12 år men född 2004 och uppfyllde därför urvalskriteriet. 
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Tabell 1. Studiens intervjupersoner 

Deltagare Kön Ålder Idrott År inom idrotten 

1 Flicka 16 år Innebandy Sedan 6 års ålder 

2 Flicka 15 år Simning Sedan 4 års ålder 

3 Flicka 15 år Volleyboll 9 år 

4 Pojke 15 år Fotboll Sedan 6–7 års ålder 

5 Flicka 14 år Fotboll och volleyboll 6 år 

6 Flicka 13 år Simning Sedan 10 års ålder 

7 Flicka 13 år Simning 6 år 

8 Pojke 13 år Innebandy 6–7 år 

9 Pojke 12 år Simning Sedan lågstadiet 

 

 

Forskningsprocessen 

Denna studie är en del i ett forskningsprojekt som pågår vid pedagogiska 

institutionen vid Umeå universitet. Inledningsvis arbetades en forskningsplan för 

examensarbetet fram som sedan skickades in för godkännande av min handledare 

Inger Eliasson, som också är forskningsledare för forskningsprojektet Emotional 

abuse in Swedish child sport –existence, experience and effects.  Ett inledande möte 

med utsedd handledare genomfördes och en plan för arbetet sattes upp. Studiens 

intervjuguide utarbetades inom forskningsprojektet av ansvarig forskare. För att 

säkerhetsställa kvaliteten och lämpligheten på frågorna för det specifika 

examensarbetet, genomfördes en provintervju med en pojke, elva år. Det är viktigt att 

intervjuaren är uppmärksam på att respondenten förstår de frågor som ställs 

(Bryman, 2012; Kvale & Brinkmann, 2014). Därför bör man, när man intervjuar barn, 

använda sig av åldersanpassade frågor. Problem som kan te sig svåra vid intervju av 

vuxna kan försvåras ytterligare vid intervju med barn. Detta kan till exempel vara om 

intervjuaren ställer fler än en fråga åt gånger eller om frågorna är för komplexa 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Det stod efter provintervjun klart att vissa av frågorna 

var väldigt svåra att svara på för ett barn. En del frågor visades också skulle bli 

betydligt lättare att besvara om de slogs ihop. Därför reviderades intervjuguiden (se 

Bilaga 2) och skickades till handledare för godkännande innan den togs i bruk. 
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Kontakt med intervjupersoner 

Efter att forskningsplanen godkänts började arbetet med att finna lämpliga 

intervjupersoner till studien. Inledningsvis kontaktades två föreningar, en 

simförening och en ishockeyförening, via mail. Sportchefen för simföreningen 

skickade efter kontakt ut medlemslistor på alla sina medlemmar födda 1999–2004. 

Sex av dessa medlemmar valdes slumpmässigt ut och information om studien 

mailades ut till föräldrarna. I mailet beskrevs syftet med studien och en kort 

presentation av författaren. Även ett mer utförligt informationsbrev bifogades (se 

bilaga 1). Då responsen var låg upptogs kontakten efter några dagar, denna gång per 

telefon. Tre av föräldrarna ville få information skickad till sig igen. Ett liknande mail 

gick därför ut en gång till dessa tre föräldrar. Ett av barnen tackade efter detta mail 

nej, enligt föräldern, till att delta. Ytterligare en påminnelse gick ut via mail till 

föräldrarna och därefter var det ytterligare ett barn som, enligt föräldern inte vågade 

ställa upp på grund att hon var för blyg. Tre av barnen kunde tänka sig ställa upp med 

förbehållet att intervjun gick att göra över telefon. En av föräldrarna hörde inte av sig. 

Efter att två tackat nej till att delta valdes ytterligare fyra barn ut och ett mail av 

samma slag som skickats ut till de tidigare föräldrarna skickades även ut till dessa. 

Två av dessa tackade ja till att delta i studien. De andra två föräldrarna återkom inte 

med något svar.  

Kontakt återupptogs med ungdomsansvarig för hockeyföreningen via telefon efter 

dåligt gensvar. Där meddelades att tränare för ungdomslagen var vidtalade och 

information om studien även hade lagts ut på två av föreningens interna Facebook 

sidor. Då ingen av medlemmarna anmält sitt intresse försökte ungdomsansvarig 

ytterligare en gång uppmana, och via föreningens interna Facebook sida påminna, 

medlemmar att delta i studien. Då ingen av medlemmarna fortfarande anmält sitt 

intresse, beslutades det att lägga ner ytterligare försök. Kontakt togs istället med 

sportchefen för en innebandyförening. I mailet beskrevs syftet med studien, ett 

informationsbrev bifogades (se Bilaga 2) och en önskan om att fler killar behövdes till 

studien. Klubbens ungdomsansvarig återkom med en medlemslista på åtta 

medlemmar födda 2000–2003. Samtliga åtta av dessa medlemmar kontaktades via 

telefon. De var sex personer som svarade, en av dessa gick med på att ställa upp på en 

intervju, två avböjde och tre återkom inte med svar. Ytterligare en kontakt togs, 

denna gång med en idrottslärare som vidarebefordrade information om studien till 
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barn och ungdomar i hennes närhet. Åtta ungdomar kontaktades och fyra av dessa 

ungdomar gick med på att ställa upp på en intervju.  

 

Konstruktion av intervjuguide 

Denna studies intervjuguide (se Bilaga 2) delades in i fyra teman. Dessa teman är 

bakgrund, beteende som ger positiva känslor/upplevelser, beteende som ger negativa 

känslor/upplevelser samt betydelse och påverkan. Dessa teman utformades i 

forskningsprojektet för att undersöka vad i barn- och ungdomsidrotten som kan ge 

känslomässigt negativa upplevelser eller olustkänslor vilket är i linje med denna 

studies definition av emotionella kränkningar och övergrepp. Med semistrukturerad 

intervju är processen flexibel. Intervjuaren kan både göra förändringar men även 

ändra ordningsföljd på frågorna. Svaren kan följas upp samt följdfrågor kan ställas 

för att få ökad förståelse för respondentens subjektiva upplevelse (Bryman, 2012; 

Kvale & Brinkmann, 2014). Under varje tema fanns ett antal frågor som hade till syfte 

att ligga som grund för studiens frågeställningar men samtidigt gavs stort utrymme 

att följa upp respondentens egna upplevelser och erfarenheter.  

Under temat bakgrund ställdes några inledande frågor så som exempelvis namn, 

ålder och hur länge de idrottat. Detta för att lära känna barnet och för att få dem 

känna sig mer bekväm med situationen. Under temat som handlade om positiva 

känslor och upplevelser ställdes frågor så som beskriv när du trivs som bäst eller 

tycker det är som roligast på träningen och när upplever du dig betydelsefull? 

Frågor under temat beteende som ger negativa känslor och upplevelser ställdes frågor 

som exempelvis när trivs du som sämst eller när tycker du inte det är så roligt på 

träningen? och hade lagkamraterna någon betydelse för att du kände så? Under 

sista temat betydelse och påverkan ställdes bland annat frågorna vad kan det få för 

betydelse för dig om kompisarna beter sig dåligt mot dig? och vad har det för 

betydelse att tränarna beter sig på ett sätt som du upplever är dåligt? 

Frågorna ställdes inte alltid ordagrant utefter hur dem var konstruerade i 

intervjuguiden utan anpassades efter barnets ålder och hur de valde svara på 

frågorna men innebörden i frågorna var densamma även om de valdes uttryckas på 

olika sätt. 
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Genomförande av intervjuer 

På respondenternas egen begäran skedde sex av intervjuerna över telefon. 

Konversationen skedde via sms där var och en av respondenterna själva fick välja tid 

och dag för intervjun, jag ringde därefter upp enligt överenskommet. En av 

respondenterna ville bli intervjuad under en helgdag då detta passade bäst rent 

tidsmässig. Två av intervjuerna ägde båda rum under en veckodag i anslutning till ett 

träningstillfälle. Ytterligare två intervjuer skedde efter skoltid och en intervju 

genomfördes kvällstid. Intervjuerna spelades in med hjälp av högtalarfunktionen på 

mobiltelefonen och en diktafon. De resterna tre intervjuerna skedde genom 

personliga möten. Även här skedde den i ledande konversationen via sms och 

respondenterna fick själva välja tid och plats för intervjun. Två av respondenterna 

ville träffas i anslutning till ett träningstillfälle och den sista respondenten ville ses 

under en längre rast på skolan. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon.  

Fem av intervjuerna transkriberades av författaren själv. Transkriberingen 

genomfördes inom en dag eller två efter det att intervjuerna ägt rum för att inte 

nyanser eller intryck skulle glömmas bort. Fyra av de nio intervjuerna skickades i väg, 

som en del i forskningsprojektet, till ett företag för transkribering. Efter en vecka 

fanns alla fyra intervjuer i textformat och klar för att analyseras.  

 

Bearbetning av material  

En stor del av det inledande arbetet gick åt till att läsa och samla in tidigare forskning 

på området. Eftersom denna studie är en del av ett befintligt forskningsprojekt fanns 

redan en del insamlad tidigare forskning. Resterande delen av artiklarna hittades 

genom att följa referenslistor från tidigare genomförd forskning på området och på 

den vägen finna lämpliga artiklar. Författare och/eller artiklar som återkommande 

var refererat till användes i stor utsträckning för att välja ut relevant forskning. Även 

forskare som publicerat flera artiklar valdes ut till föreliggande studie. Samtidigt som 

detta skedde pågick arbetet med att hitta lämpliga intervjupersoner. Intervjuer 

skedde därför löpande under arbetets gång och transkriberades kort därefter. Efter 

att alla intervjuer och transkriberingar var gjorda började arbetet med att framställa 

resultatet för att besvara så väl syfte som frågeställningarna. 
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Analys 

I studien används en fenomenologisk analys (Brinkmann & Kvale, 2015) för att tolka 

barns upplevelser av emotionella kränkningar och övergrepp inom svensk barn- och 

ungdomsidrott. De upplevelser och känslor som barnen beskriver under intervjuerna 

har tolkats i relation till innehållet i denna studies definition av emotionella 

kränkningar och övergrepp. Om barnen beskriver beteenden, upplevelser, känslor 

eller effekter som överensstämmer med studiens definition tolkas det som en eller 

flera olika former av emotionella kränkningar och övergrepp. Studiens teoretiska 

definition menar att emotionella kränkningar och övergrepp måste bestå av ett 

återkommande potentiellt skadligt beteende. Jag bad under intervjuerna inte 

deltagarna redogöra för exakt hur ofta de upplevt en viss typ av beteende. Men 

utifrån barnens beskrivningar av sina upplevelser har jag valt att tolka beteenden, 

som går under begreppen emotionella kränkningar eller övergrepp, och som beskrivs 

vid ett flertal tillfällen, som återkommande. 

Brinkmann och Kvale (2015) beskriver en fem stegsmodell i arbetet med att analysera 

kvalitativa intervjuer. Första steget innebär att alla intervjuer läses igenom för att få 

en känsla av helheten. I andra steget fastställs de naturliga meningsenheterna så som 

de uttrycks av respondenterna. I tredje steget omarbetas det temat som dominerar en 

naturlig meningsenhet så enkelt som möjligt. Tematiseringen av respondenternas 

uttalanden sker utifrån hur forskaren uppfattar och förstår de. I fjärde steget prövar 

forskaren de utplockade naturliga meningsenheterna i relation till studiens 

frågeställningar. Femte och sista steget innebär att forskaren knyter ihop och 

deskriptivt beskriver de centrala teman i alla intervjuer.  

I linje med Brinkmann och Kvales (2015) rekommendationer för att analysera 

kvalitativa intervjuer analyserades studiens data utifrån dessa fem steg. I steg ett 

lästes hela det transkriberade materialitet noggrant igenom två gånger för att få en 

känsla av respondenternas erfarenheter och för att tillgodogöra sig viktiga detaljer. I 

steg två lästes varje intervju igenom var för sig och alla meningar som var relevanta i 

relation till syfte och frågeställningar plockades ut, kortades ner, och skrevs ut till 

höger på sidorna av det transkriberade materialet. Varje rad i det transkriberade 

materialet var numrerad för att underlätta att hitta i materialet under arbetets gång. 

Denna induktiva kodning gjordes för att omformulera betydelsen av de uttryckta 

värderingarna och upplevelserna för varje enskild deltagare och därmed abstrahera 
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meningen i det uttryckta. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att närvaro eller 

frånvaro av ett visst fenomen enkelt kan uttryckas om kodningen sker enligt fasta och 

väl definierade kategorier.  För att öka studiens validitet och försäkra att de 

meningsenheter som plockades ut innehöll samma fenomen samtidigt som det 

säkerhetsställdes att studiens syfte undersöktes användes ett analysschema till hjälp 

(se Bilaga 6).  

I steg tre omformulerades och tematiserades alla kortare meningsenheter i 

tabellform. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att analysens teman kan utvecklas i 

förhand eller konstrueras under arbetets gång. Att reducera stora mängder data 

underlättar vid jämförelser och hypotesprövning. De olika temana i studiens analys 

konstruerades under arbetets gång och baserades på studiens frågeställningar och var 

till hjälp vid reducering av data. Tabellens tema innehöll positiva och negativa 

känslor och upplevelser, former, situationer och effekter av emotionella kränkningar 

och övergrepp (se Bilaga 7). Detta var fundamentalt för att få en överblick av 

innehållet och för vidare tolkning. Relevanta citat valdes även ut och antecknades i 

tabellen. Varje citat följdes av en notering där det framgick vilken deltagare citatet var 

tagit ifrån samt radnummer. Detta för att det framledes skulle vara lätt att återgå till 

rådata om så behövdes. Fjärde steget innebar en djupare tolkning av det material som 

fanns kvar med hjälp av egna tolkningar och tidigare forskning. I det femte steget 

knöts relevanta teman ihop till ett deskriptivt resultat för att svara på studiens 

frågeställningar och lämpliga citat för att styrka resultaten valdes ut.  

 

Forskningsetiska principer 

Studien följer etiska riktlinjer för forskning. Detta står fast efter att 

forskningsprojektet som studien ingår i fått ett rådgivande yttrande avseende sin 

ansökan om etikprövning av forsning som avser människor av regionala 

etikprövningsnämnden i Umeå (se Bilaga 3). I beslutet går det läsa att nämnden inte 

ser några etiska problem med projektet. Arbetet följer även de forskningsetiska 

principerna som har till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och 

deltagare. Principerna utgör riktlinjer för etikkommitténs granskning av 

forskningsprojekt och är även avsedda att vägleda den enskilde forskaren vid 

planeringen av projekt (Vetenskapsrådet, 2002). 
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För att säkerställa att studien genomfördes utefter de etiska principer som 

Vetenskapsrådet (2002) föreslår förvissades det om att deltagarna i studien tagit del 

av, och förstått innebörden av informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

informationskravet. Dessa fyra olika krav delgavs i första hand respondenternas 

vårdnadshavare via ett informationsblad (se Bilaga 1) när en första kontakt togs via 

mail. I informationskravet ingår bland annat att den intervjuade skall vara införstådd 

med studiens syfte och vad som avses att undersökas. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna i studien är med på frivillig basis och att de själva när som helst kan 

avbryta deltagandet utan att behöva specificera varför eller att det får negativa 

konsekvenser. Konfidentialitets- och informationskravet säkerställer att ingen annan 

än de som arbetar med studien kommer kunna ta del av personuppgifter och att de 

data som samlas in endast kommer att användas i just det givna vetenskapliga syftet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Denna information gavs även ut muntligen till samtliga 

deltagare innan intervjuerna inleddes och ett godkännande om att få spela in 

intervjuerna inhämtades. I linje med etikprövningsnämnden i Umeås 

rekommendationer och för att försäkra sig om att intervjupersonerna godkänt att 

frivilligt delta i studien ombads respondenterna skriva under en blankett för 

samtycke. Blanketten formulerades i forskningsprojektet, en för barn under 15 år, då 

även en vårdnadshavare underskrift krävdes (se Bilaga 4) och en för barn från 15 år 

(se bilaga 5). 

 

Metoddiskussion  

Författaren till föreliggande studie har använt sig av kvalitativa intervjuer för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Det man skulle kunna ha gjort för att få ut 

ännu mera data var att komplettera intervjuerna med observationer. Eftersom 

emotionella kränkningar och övergrepp är ett känsligt ämne skulle man kunnat 

observera dessa beteenden som annars kan vara svåra att berätta om. Det kan även 

vara så att man är så van vid en viss typ av beteende, eller att de är så allmänt 

accepterade, att man vid en intervju därför inte reflekterar över det som något 

negativt och därför inte nämns. 

För att begränsa studien och examensarbetet något har urvalet i denna studie endast 

bestått av idrottsaktiva barn och ungdomar mellan 13–18 år och inte tränare, som 

även ingår i forskningsprojektet. Studien kommer endast utgå ifrån perspektivet att 
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barnet själv upplevt sådant som kan ses som emotionella kränkningar och övergrepp 

och inte huruvida de utsätter andra för denna form av emotionellt skadligt beteende. 

Alla personer under 18 år är enligt svensk lag att räkna som barn (SOU 2016:19), 

dock skiljer RF på barn och ungdomsidrott (RF, 2009). Eftersom fokus i detta arbete 

ligger på personer inom barn- och ungdomsidrotten har föreliggande studie valt att 

utöka begreppet barn till barn och ungdomar.   

Det kan finnas en viss skevhet i studien då det skulle kunna vara så att det är de barn 

som tycker idrotten fungerar bra som väljer att ställa upp på en intervju. Flickor är 

överrepresenterade i denna studie, då det var svårare att få pojkar att delta, vilket 

också kan leda till en viss skevhet. Denna studie kommer inte kunna säga någon om 

hur utbrett emotionella kränkningar och övergrepp är då ett fåtal intervjuer är 

genomförda och frågorna inte är av kvantitativ karaktär. Då det bara genomförs en 

intervju med respondenterna kommer studien inte heller komma fram till om 

emotionella kränkningar och övergrepp har några långsiktiga effekter. Att försöka 

uttala sig om några långsiktiga effekter skulle därför vara detsamma som att gissa. I 

studien har författaren istället frågat barnen vilka konsekvenser de tror ett upprepat 

potentiellt skadligt beteende skulle få för dem.  

Bortfallet av respondenter har under arbetets gång varit relativt högt. Vad detta beror 

på är svårt att svara på men det anses inte ha något större betydelse för studien. Det 

hade möjligen kunnat vara så att fler barn ställt upp om jag istället för att skicka mail 

åkt ut och informerat hela gruppen/laget i samband med en av deras träningar. Fler 

påminnelser i form av både telefonsamtal och mail hade kunnat genomföras för att 

minska bortfallet. Detta examensarbete var dock förlagt med en snäv tidsram vilket 

betyder att det fanns ett stort behov av att få ett antal deltagare att tacka ja relativt 

snabbt och det fanns därför ingen tid att gå ut med flera påminnelser. Det var även 

svårare få pojkar tacka ja till att delta i studien än flickor. Vad det beror på blir rena 

spekulationer eftersom inget av barnen behövde förklara varför de valde att inte ställa 

upp på en intervju. 

Ytterligare ett avseende att ta i beaktande är de etiska principerna. Det är väldigt 

viktigt att tänka på hur resultatet framställs. Eftersom respondenterna är få till 

antalet och barnen ger väldigt mycket av sig själva är det väldigt viktigt att tänka på 

hur resultatet framställs. För att försäkra deras anonymitet och att ingen av 

deltagarna tar någon skada av att delta har denna studie varit noga med att ingen 
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information som kan kopplas till en specifik person tas med i resultatet. Det betyder 

att allt som sagts inte har publicerats. Detta påverkar endast framställningen i sig och 

inte resultatet som sådant. 

Det finns en risk att jag som oerfaren intervjuare missat att ställa relevanta 

följdfrågor eller förbisett viktiga nyanser som därför inte uppfattats. En mer van 

intervjuare hade förmodligen kunnat ställa andra följdfrågor som eventuellt lett till 

mer utvecklade svar. Det som dock gör denna studie en aning unik är att den faktiskt 

har undersökt barns upplevelser av emotionella kränkningar och övergrepp. Det kan 

ses som en tillgång till dagens forskning som till stor del undersökt vuxna före detta 

idrottares upplevelser i ett retrospektivt perspektiv. 

 

Validitet och reliabilitet 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver reliabilitet och validitet inom 

intervjukunskap. Författarna skriver att forskningsresultatens reliabilitet ofta 

behandlas i relation till huruvida resultaten kan reproduceras vid en senare tidpunkt 

och av andra forskare. Det jag har gjort för att öka denna studies reliabilitet är att 

samma intervjuguide har tillämpats vid samtliga intervjuer, undvikit ledande frågor 

samt att allt material är inspelat och transkriberat ordagrant. Ytterligare vidtagna 

åtgärder för att öka denna studies reliabilitet är att jag noggrant redogjort för 

tillvägagångssätt, urvalskriterier, centrala begrepp och definitioner samt bifogat 

intervjuguide (se bilaga 2). 

 

Med validitet menas att den metod man använder sig utav mäter det man avser att 

mäta. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att en god validitet genomsyrar hela 

forskningsprocessen. För att försöka säkra studiens validitet har en noggrann 

genomgång av tidigare forskning genomförts som ligger till grund för det syfte och de 

intervjufrågor som utarbetats. Även de resultat som framkommit har lyckats besvara 

studiens frågeställningar. Citat från intervjuerna har redovisats i resultatdelen för att 

styrka studiens tolkningar och analysen har noggrant redogjorts för. Vidare redogör 

jag för denna studies analysprocess både genom att analysschemat (se Bilaga 6) och 

analys av data (se Bilaga 7) redovisas i bilaga och citat redovisas i resultatet. Jag har 

under hela processen haft ett nära samarbete med utsedd handledare och ansvarig 
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forskare för de forskningsprojekt denna studie är en del av. Detta för att försöka 

minska risken för en selektiv perception och snedvriden tolkning av det egna 

materialet. Jag har även diskuterat de egna resultaten i relation till tidigare forskning. 

 

Resultat  

Resultatet av studiens intervjuanalys presenteras nedan i samma ordning som 

frågeställningarna är framskrivna under syftet. För att underlätta för läsaren är 

citaten som redovisas omarbetade, utan att innebörden förändrats, till skriftspråk. 

Ett exempel på detta är ett citat från Deltagare 5 som säger ”laget är, jamen väldigt 

tight å alla har kul med alla å vi skrattar liksom såhära å har kul hela tiden. Så att de 

är väldigt såhär positiv energi!”. Detta citat omarbetades och i texten går nu att läsa 

”Laget är väldigt tight och alla har kul med alla och vi skrattar och har kul hela tiden. 

Det är väldigt positiv energi!” (Deltagare 5). För att försvåra identifiering och för att 

idrotten i sig inte är det centrala i analysen har vid citering den aktuella idrotten 

plockats ur citatet och ersatts med ordet träningen. Resultatet kommer stundvis dela 

upp barnen i två olika grupper, yngre barn och äldre barn. Med yngre barn avses barn 

13–14 år och äldre barn 15–18 år. I resultatet redogörs för den tolkning som gjorts av 

datamaterialet i relation till studiens definition av emotionella kränkningar och 

övergrepp; 

Emotionella kränkningar och övergrepp är ett återkommande potentiellt 

skadlig beteende, utfört av en person i någon form av maktposition, som kan 

resultera i känslomässigt negativa upplevelser eller olustkänslor. Det behöver 

inte finnas någon intention att skada för att ett beteende, en handling eller ett 

uttryck ska rankas som emotionellt skadligt, vilket kan komma till uttryck 

genom verbala och ickeverbala formuleringar (kroppsspråk) eller negligering. 

 

Positiva känslor och upplevelser 

När barnen själva fick beskriva i vilka situationer idrotten ledde till positiva känslor 

och upplevelser så var alla deltagare väldigt eniga om vad exakt det var som gjorde 

idrotten så rolig. De gav alla uttryck för att stämningen och sammanhållningen i 

gruppen var en avgörande faktor. ”Det är roligare ju mer sammanhållning gruppen 

och tränarna har, det blir så mycket roligare!” (Deltagare 2). 
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Det är viktigt att både kompisarna i gruppen/laget och tränarna är positiva för att 

man ska tycka idrotten är rolig. När kompisar och tränare peppar, hejar, ger positiv 

feedback och berömmer skapas en positiv stämning som man längtar till. ”Laget är 

väldigt tight och alla har kul med alla och vi skrattar och har kul hela tiden. Det är 

väldigt positiv energi!” (Deltagare 5). Barnen tyckte även att konstruktiv kritik från 

både kompisar och tränare är en del av idrotten som ger upphov till positiva 

upplevelser då det resulterar i en möjlighet att utvecklas och bli bättre på sin idrott. 

Deltagarna beskrev att den egna idrottsliga prestationen var väldigt viktigt för att 

idrotten skulle medföra positiva känslor men att de även var viktigt att det skulle gå 

bra för de andra i laget/gruppen. Deltagare 4 beskrev, precis som Deltagare 5, den 

positiva energin som viktig men tillade samtidigt att hela gruppens idrottsliga 

prestation var viktigt för att de skulle ge upphov till positiva känslor. 

När det är positiv energi från både tränare och spelare, på övningar och på 

match, det är som då det är roligast. Det blir ju inte alltid så men det är då det är 

som roligast och när det går bra för alla. Det är oftast då det blir positiv energi. 

(Deltagare 4) 

Det fanns också annat som nämndes för att idrotten skulle ge upphov till positiva 

känslor. Innehållet på träningarna var framförallt viktigt för de yngre barnen. När de 

yngre barnen fick frågan om när det var som roligast att träna, var övningarna en del 

av svaret. Innehöll träningstillfällena övningar man tyckte om så beskrevs idrotten 

som rolig. ”Jag tycker det är väldigt kul att träna och när vi gör övningar jag tycker 

om, de är bäst!” (Deltagare 7). Både tävlings/match liknade övningar på träning och 

riktiga tävlingar/matcher/cuper var något som man tyckte var kul och såg fram emot 

då stämningen i gruppen/laget var på topp och barnen fick möjlighet att umgås 

tillsammans under en längre tid. ”På tävlingarna har vi mycket roligare [i jämförelse 

med på träning]! Då är man tillsammans och har roligt hela tiden.” (Deltagare 2).  

Alla barnen kunde berätta om upplevelser inom idrotten som gav upphov till positiva 

känslor. På frågorna när de känner sig betydelsefulla och viktiga så svarar de flesta 

barnen att det sker när de gjort något som gynnat hela gruppen/laget, när de får 

beröm för sin prestation eller när man känner sig behövd. En av deltagarna svarade 

så här på frågan om i vilka situationer hon känner sig betydelsefull.  

Ja men det är oftast när jag får beröm för något. Om någon säger ”å men gud så 

bra du fixade de där”, de kan komma både från en tränare eller en lagkamrat. 
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Då kan jag känna att, ja men det kanske bara är jag som kan fixa sånt här, och 

då känner jag att jag har en plats i systemet. (Deltagare 3) 

 

Negativa känslor och upplevelser 

Sammanhållningen och stämningen i gruppen visade sig vara det absolut viktigaste 

för att idrotten skulle vara rolig. Därför upplevdes idrotten som tråkig när det var ett 

fåtal personer från gruppen/laget på träningarna då det oftast ledde till sämre 

stämning i gruppen. På frågan när de trivs som sämst eller inte tycker det är så roligt 

på träningen svarade en av deltagarna; ”När man bara har nån tränare och när de 

kanske inte är så många av kompisarna där. Och sen kanske tränaren är, ja 

negativ….” (Deltagare 2).  

Ytterligare en orsak till att stämningen blev sämre var konflikter inom gruppen och 

detta beskrev barnen som jobbigt, främst när det skedde barnen emellan. När barnen 

beskrev konflikter inom gruppen så handlade det ofta om att man gav varandra 

negativ kritik för sin prestation utan förbättringsförslag. Så här svarar Deltagare 4 på 

frågan om när det inte var så roligt att träna. ”Det är väll om du har en dålig träning 

och så får du höra ännu mera dåligt [handlade om prestationen på idrottsplan], då 

blir det inte så bra till slut.” (Deltagare 4). Detta gav upphov till irritation och ilska 

men även osäkerhet och dåligt självförtroende. Det var väldigt jobbigt att bli 

kritiserad för sin prestation om kritiken inte var konstruktiv. Det var svårt att se 

någon mening i kritiken och många upplevde det som ett personligt angrepp. 

Destruktiv kritik från både kompisar och tränare gav upphov till negativa känslor. En 

av de yngre deltagarna beskrev en situation mellan henne och en annan idrottare som 

bidragit till att hon känt sig upprörd ”….det hade inte gått så bra för mig och den 

personen hade vunnit över mig, då blev jag irriterad eftersom den personen sa ”haha 

jag var mycket snabbare än dig”, jag vann över dig!” (Deltagare 6). Så här svarar en av 

de äldre deltagarna på frågan om i vilka situationer på träningen tror du att du skulle 

kunna känna dig upprörd. ”Om någon klagar på alla, bara säger dåliga saker 

[kritiserar när någon annan i laget försöker] och den personen inte gör inte sitt bästa. 

Den bara springer runt och påpekar saker utan att försöka göra nått åt det istället.” 

(Deltagare 4). 

Andra konflikter som bidrog till en mer negativ stämning kunde bestå av att ett fåtal 

personer i gruppen/laget inte lyssnade på tränaren eller inte gjorde som de blev 
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tillsagda och därför ådrog sig uppmärksamhet från tränarna. Detta resulterade i av de 

andra barnen fick mindre tid och uppmärksamhet och att träningstiden minskade då 

lång tid gick åt konflikthantering istället för träning. Alla personer i gruppen/laget 

förväntas prestera efter bästa förmåga. Gör man inte det skapas mycket frustration i 

gruppen och barnen blev irriterade på sina kompisar vilket bidrar till sämre stämning 

och negativa känslor och upplevelser.  

Ja men om man skjuter ett dåligt eller löst pass så att man förstör för resten av 

laget i en övning. Man är lat, om man inte orkar så kan man ju lika gärna gå av 

planen. Så då behöver man inte förstöra för de andra. (Deltagare 5) 

Avsaknad av uppmärksamhet från antingen tränare eller kamrater var något som 

deltagarna ansåg ledde till negativa känslor då man kände sig både ignorerad, 

förbisedd och oviktig. Deltagare 1 hade känt sig ignorerad av både lagkamrater och 

tränare. Så här svarar hon på frågan om hon någon gång känt ignorerad.  

Ja det har jag absolut gjort…..Då de [andra lagkamrater] inte ville prata med 

mig eller stå på samma sida som mig när vi körde en övning. Men ibland är det 

tränare också. Ibland kanske det varit någonting som hänt som gjort att man 

inte fått spela men om man frågar dem varför så har de inget bra svar. 

(Deltagare 1)  

Det behöver inte bara vara konflikter som leder till avsaknad av uppmärksamhet utan 

storleken på gruppen/laget eller antalet tränare är också en avgörande faktor. ”Då var 

vi ett väldigt stort lag och då blev det som att man blev borttappad i smeten. Det var 

heller inte så många tränare i gruppen. Så då blev det som att man bara försvann där 

nånstans.” (Deltagare 3). 

Andra situationer som bidrog till negativa känslor eller upplevelser var när barnen 

upplevde att vissa i gruppen/laget favoriserades. Det kunde ske genom att vissa fick 

mer speltid, mer uppmärksamhet under träningarna eller andra fördelar så som att 

spela med ett bättre lag. Detta beteende ledde till negativa känslor då det av barnen 

uppfattades som orättvist. Så här svarar en av deltagarna på frågan om tränare någon 

gång kan vara orättvisa. ”….hon fick mer speltid än alla andra och det tycker jag är 

orättvist!....det är inte rättvist att ge den personen mer än alla andra….” (Deltagare 5). 

Ytterligare negativa situationer var när det inom gruppen/laget skapades 

grupperingar eller när man uppfattade den egna idrottsliga prestationen som dålig. 
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På frågan om du känt dig ledsen svarade en av deltagarna ”Ja men det är mer om det 

gått dåligt [syftar på sin egen prestation] efter något.” (Deltagare 6). De yngre barnen 

tyckte idrotten blev mindre rolig om övningarna på träningarna var tråkiga och 

tunga. Tråkiga övningar relaterades ofta till övningar där barnen inte presterade på 

samma nivå som på de övningar de tyckte om. ”Om det är långa saker jag ska träna 

på eller nånting. Jag kanske inte är så bra på de och då brukar de inte va så kul.” 

(Deltagare 7). 

 

Interaktion emellan unga idrottare 

Det var ingen av deltagarna som uttryckligen sade att de blivit utsatta för emotionella 

kränkningar eller övergrepp, vilket det inte heller ställdes direkta frågor om. Det 

bedömdes vara mer relevant att få barnen att beskriva sina upplevelser med ett 

vardagligt språk, och utan ledande frågor, för att sedan göra en analys utifrån dessa 

mer teoretiska och komplexa begrepp. Så som denna studie valt att definiera 

emotionella kränkningar och övergrepp visar analysen att de är förekommande. 

Barnen beskriver att när de blir kritiserade för sin prestation utan att kritiken är 

konstruktiv utan bara uttryckt för att, som de uppfattar det, såra ger det upphov till 

negativa känslor. Jag tolkar att barnen uppfattade denna kritik som ett angrepp på 

dem som person och detta är, enligt denna studie, en form av emotionell kränkning. 

Många av barnen tog även väldigt illa vid sig och kände sig dåliga, otillräckliga, 

misslyckade och ledsna vilket kan kopplas till studiens teoretiskt konstruerade 

definition av emotionella övergrepp. 

Ja när folk [lagkompisar] är liksom jobbiga, när de irriterar en mycket och sånt. 

Trackar på någon om de gör fel……Om jag missar när jag skjuter till exempel då 

säger de; ”Ååå det är alltid du som missar”, även fast det inte är så, men de 

skyller på mig. De är inte så kul men jag får leva med det! (Deltagare 8) 

Verbal mobbning kan sägas förekomma då det fanns barn som under intervjuerna 

uttryckte att det uppstår situationer då andra barn i gruppen/laget negativt 

kommenterar utrustning eller barns utseende. Det finns även mer subtila sätt att 

utsätta andra för mobbning. Barnen beskrev ett negativt kroppsspråk, som i denna 

studie tolkas som icke verbal mobbning. Detta kroppsspråk kunde innehålla 

beteenden som suckar och blickar riktade till dem personligen. ”Om jag slagit tre 

felpass i rad då hör jag att folk blir irriterade, jag ser att folk blir irriterade, att de 



 

39 
 

suckar, de ger mig blickar.” (Deltagare 1). Att stänga ute någon från gruppen/laget 

eller att det skapades grupperingar som exkluderar vissa personer, tolkas även de 

som en form av icke verbal mobbning. Så här beskriver en av deltagarna en situation 

på träningen där hon inte kände sig omtyckt. ”Vi var ett större lag och man blev som 

borttappad. Jag kunde känna att det var den här mellanstadiehetsen, att alla skulle 

byta bästa kompis varje vecka och då kunde jag känna att, nä men jag har ingen.” 

(Deltagare 3)  

Dessa beteenden ledde till att barnen varken kände sig behövda eller välkomna. De 

kunde även bli ledsna. De hade även en negativ effekt på den egna prestationen och 

självförtroendet. Många av barnen beskriver även att dessa personer väljer sina 

tillfällen när de rent verbalt uttrycker sig negativt. Det är ofta i situationer där 

tränaren inte hör eller att man vet att de inte kommer uppfattas av någon annan än 

den de riktar sitt beteende mot. Denna studie inkluderar alla former av 

återkommande mobbning, verbal som icke verbal, inom begreppet emotionella 

övergrepp. 

Barnen beskriver en form av hierarki inom idrotten där det är viktigt att veta sin plats 

och att yngre spelare inte tillåts ta lika mycket plats som de äldre. Man både verbalt 

kritiserar, stänger ute och med ett tydligt kroppsspråk visar sitt missnöje när de yngre 

inte beter sig på ett korrekt sätt. De yngre ska veta sin plats i gruppen och detta 

beteende beskrivs som väldigt jobbigt eftersom det kan finnas flera stycken i laget 

som riktar in sig på en och samma person. 

De former, denna studie kan identifiera, av emotionella kränkningar och övergrepp 

som uppkommer i interaktion emellan unga idrottare är angrepp mot person, verbala 

formuleringar, kroppsspråk och negligering. De faller inom ramen för studiens 

teoretiska definition av emotionella kränkningar och övergrepp eftersom de 

beteenden som beskrivs under intervjuerna är återkommande och resulterar i 

känslomässigt negativa känslor och upplevelser.  

 

Interaktion mellan unga idrottare och vuxna 

Ett beteende mellan idrottare och tränare som barnen tycker är jobbigt är avsaknad 

av uppmärksamhet från tränaren. Barnen upplever att de inte blir sedda om 

grupperna blir för stora eller om tränaren är väldigt resultatinriktad och gärna ger 
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dem idrottare som redan är duktiga mer stöttning. Detta kan ses som en form av 

negligering då tränare väljer ut vilka barn som ska får mer stöd och stöttning. ”Om 

man vill bli bättre på någonting, och så är man inte bra på det, då vill man kanske ha 

uppmärksamhet och inte bara att de som redan är bra får det.” (Deltagare 2). Det 

förekommer även att tränare ger vissa idrottare fler fördelar så som mer speltid eller 

att man får träna med en bättre grupp om man till exempel är duktig, vilket uppfattas 

som väldigt orättvist. Favorisering kopplas i denna studie till en form av negligering 

då vissa barn beskriver detta beteende från tränaren som jobbigt eftersom de inte får 

lika mycket uppmärksamhet. De upplever också att deras prestation inte värderas 

lika högt och att de därför inte är lika mycket värda.  

….Tränaren liksom trycker på det. Man vet ju själv att hade jag varit jättebra så 

hade jag kanske också varit med och valts ut. Men alla är inte där för att sikta på 

att bli elit, vi kommer till träningen för att ha kul. Om då tränarna bara fokusera 

på dem som vill nå jättehögt, då blir man lite, ja det blir som favorisering. 

(Deltagare 3) 

Att tränare även negligerar mobbing inom gruppen kan ses som en form av 

emotionellt övergrepp även om det inte är tränaren i sig som utför mobbningen. Att 

inte ingripa när man är medveten om att ett barn far illa kan enlig denna studie 

klassas som ett emotionellt övergrepp. Så här beskriver en deltagare sin upplevelse av 

tränares handlande när hon kände sig utfryst av de andra i träningsgruppen. 

Först lyssnade tränarna inte, de gjorde i alla fall inget åt saken utan jag var 

tvungen att säga det en gång till. Jag var tvungen säga att jag inte klarar av de! 

De fortsätter hela tiden och jag tycker inte det är okej. (Deltagare 1)  

Mer ovanligt men som ändå förekommer är att tränare beter sig på ett aggressivt sätt 

som gör att barn känner sig hotade. Att som tränare bete sig på ett sätt som kan 

uppfattas som hotfullt faller inom studiens teoretiskt konstruerade definition av 

emotionella övergrepp. Efter frågan om en deltagare någon gång känt sig hotat 

berättar hon om en matchsituation där motståndarlagets tränare upplevdes som 

hotfull. 

Till slut då började han prata om oss framför oss och sen var det nästan som att 

han blev aggressiv mot sitt eget lag. Han tog time-out och tvingade någon att 

trycka i sig en banan och grejer. Det var konstigt. (Deltagare 3) 
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Det förekommer även att tränare visar sig besvikna eller blir arga när idrottarna 

inte presterar enligt tränarens förväntningar. ”När man spelar är de ju ofta de blir 

arga för att vi spelar dåligt. Det har hänt jätte många gånger att de blir arga för att 

de tycker vi är dåliga.” (Deltagare 1). Detta är både ett angrepp mot person och kan 

klassas som ett verbalt skadligt beteende och faller därför inom studiens teoretiska 

definition av både emotionella kränkningar och övergrepp  

Att ensam bli utpekad av sin tränare inför hela gruppen och samtidigt få utså 

personlig kritik är även det både en emotionell kränkning och ett övergrepp. De 

beskrivs som väldigt jobbigt, väcker ilska, man känner sig misslyckad och 

självförtroendet påverkas negativt. Att inte få några förbättringsförslag när tränaren 

kritiserar tycker många av barnen är jobbigt och svårt att hantera. Man känner sig 

utpekad och vet inte vad man ska göra istället. Det kan många gånger vara svårt att 

berätta för sin tränare att man känner att deras beteende leder till att man känner sig 

utpekad och ledsen eller att man känner sig åsidosatt och utanför då vissa barn 

automatiskt får fördelar eftersom tränarna ofta är förebilder, de är de som 

bestämmer och dem man ska lyssna på.  

Emotionella kränkningar och övergrepp är, enligt denna studie, ett återkommande 

potentiellt skadlig beteende, utfört av en person i någon form av maktposition, som 

kan resultera i känslomässigt negativa upplevelser eller olustkänslor. Barnen har en 

beroendeställning till sin tränare och utefter barnen berättelser får barnen utså en 

rad olika former av emotionella kränkningar och övergrepp i interaktion med sin 

tränare som ger upphov till negativa känslor och upplevelser. Studien definierar 

former av emotionella kränkningar och övergrepp som kommer till uttryck i 

interaktion mellan unga idrottare och vuxna tränare som angrepp på person, 

avsaknad av uppmärksamhet, negligering och verbala övergrepp. Om det finns en 

intention att skada barnen är svårt att sia om då denna studie inte intervjuat tränare 

men de behövs heller inte för att beteendet ska falla in under studiens definition.  

 

Skadliga eller potentiellt skadliga konsekvenser/effekter  

Barnen beskriver att de former av emotionella kränkningar och övergrepp som 

kommer till uttryck mellan barnen eller mellan barn och vuxna tränare får stora 

konsekvenser. Deltagare 1 beskriver effekterna av att känna sig utanför i kombination 

med verbal- och icke verbal mobbning från andra lagkamrater. 
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Det är ju verkligen inte roligt. Alltså jag blir väldigt ledsen. Jag tycker att det är 

sjukt att man säger så ibland. Man blir inte jätteglad. De påverkar också ens spel 

om man spelar med folk som man vet inte ens vill ha med en i laget. Det är inte 

jättelätt att prestera sitt bästa då……De har definitivt gjort att jag har fått sämre 

självförtroende. Jag har blivit mycket mer osäker på mig själv. Jag tänker att jag 

kanske inte är lika mycket värd som dem andra i laget. De har en hållhake på 

mig; ”Du är inte värd nånting” och nu har det som satt sig i min egen 

hjärna…..Man kanske funderar på att sluta eller att man känner att man ska 

göra nånting annat. (Deltagare 1) 

Barnen berättar under intervjuerna om de effekter som emotionella kränkningar och 

övergrepp får när det sker i interaktion emellan unga idrottare. När frågan om vilken 

betydelse de kan få när kompisarna beter sig dåligt mot dem beskriver de att de 

påverkar stämningen och sammanhållningen i gruppen/laget negativt. Eftersom alla 

barnen beskrev stämningen och sammanhållningen som det mest centrala och de 

som gjorde idrotten så rolig tolkar jag att denna påverkan som väldigt jobbigt för 

barnen.  

Ytterligare effekter som emotionella kränkningar och övergrepp får i interaktion 

barnen emellan beskrivs av deltagarna själva som att man känner sig dålig, otrygg, 

irriterad, otillräcklig, misslyckad och utanför. ”Ofta känner man sig dålig, att man 

inte räcker till.” (Deltagare 5). De känner sig frustrerad, inte behövd, man vågar inte 

vara sig själv, man blir ledsen, presterar sämre, självförtroendet minskar och 

osäkerheten ökar. ”Jag blir sjukt frustrerad och känner mig misslyckad…..De har 

definitivt gjort att jag fått sämre självförtroende, jag har blivit mycket mer osäker på 

mig själv.” (Deltagare 1). Det fanns dock barn som beskrev att destruktiv kritik från 

andra unga idrottare kunde fungera som en morot och resultera i att man presterade 

bättre.   

För mig är det väl mest bara att skaka av sig de och inte tänka så mycket på det. 

Men det är ju klart att det kan bli en morot när det kommer till att bli så bra 

som möjligt. För det är klart man vill ju bli så bra som möjligt och när folk 

kritiserar en så vill man ju bli bättre, och de kan ju va bra. (Deltagare 4)  

Att bli utsatt för emotionella kränkningar och övergrepp av sin tränare visade sig 

under intervjuerna medföra känslor så som besvikelse, träningarna blev inte 

roliga, känsla av orättvisa, olustkänsla, man kunde bli sur, inte känna sig sedd, 



 

43 
 

irritation, ilska, otrygghet och misslyckande. ”Jag blir mer irriterad när tränarna 

säger så för jag tycker det är deras uppgift att ge bra konstruktiv kritik och positiv 

feedback till oss….. jag tycker tränarna borde ta större ansvar.” (Deltagare 1). 

Barn berättar att emotionella kränkningar och övergrepp förmodligen skulle få 

konsekvensen, om det skedde tillräckligt ofta, att man skulle ledsna på idrotten, 

fundera på att byta grupp/lag eller till och med sluta inom idrotten.  

….Jag kanske skulle ha slutat med träningen för att jag inte tycker det är kul och 

jag håller bara på med sport för att jag tycker det är kul. Jag är en 

tävlingsmänniska men håller på med tävling för att jag tycker att det är kul. Så 

jag tror nog jag hade slutat…. (Deltagare 5) 

 

Förståelse av situationer  

Emotionella kränkningar och övergrepp förekommer såväl på träningar och på 

tävlingar/matcher/cuper så väl som på sidan av idrottsplanen. De är i de allra flesta 

fall kopplade till prestation där sämre prestationer öppet kritiseras. När barnen 

exempelvis slog ett felpass, inte simmande tillräckligt fort eller missade ett skott 

uppstod destruktiv kritik. En tolkning av barnens berättelse är att denna destruktiva 

kritik oftast kom från andra barn men det förekom även att tränare öppet kritiserade 

enskilda barns dåliga prestationer. 

Men det va tillexempel en tjej [lagkompis], istället för att va positiv sa hon, om 

man gjorde en dålig passning till exempel, ”Men vad gör du?” Istället för att 

motivera så sa hon, ”Du gör fel!” Hon hade en dålig attityd. Det gör också att 

man tycker de är tråkigare. När man vet att det där inte blev bra och så säger 

någon, ”Vad håller du på med?” Den personen gjorde så mot ganska många 

också. (Deltagare 5) 

När det går dåligt för laget så förändras stämningen i gruppen till det sämre och 

kritiken ökar. Det är även legitimt att kritisera de prestationer man inte tycker lever 

upp till en viss standard då idrotten, när jag tolkar barnens sätt att beskriva det som 

sker, handlar om prestation. När olika åldersgrupper är representerade i samma 

grupp/lag anses de äldre idrottarna vara mer erfarna och kritik till yngre idrottare är 

därför berättigad. En utav deltagarna var med i ett lag där spelarnas ålder varierade 

och vissa spelare hade längre erfarenhet än andra. På frågan om det var accepterat att 
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lagspelare kritiserade varandra svara deltagaren: ”Det är oftast de äldre i laget som 

gör det [ger destruktiv kritik] och så ska det ju såklart inte vara….de tycker inte de 

nya håller tillräckligt bra kvalité [syftar på idrottslig prestation] och så.” (Deltagare 

4). 

Det fanns barn som beskrev att emotionella kränkningar och övergrepp i form av 

verbal mobbning kom till uttryck men som inte var kopplat till prestation utan 

förekom utanför idrottsplanen. Så här beskrev en av deltagarna hur en situation där 

mobbning kunde förekomma. ”Jaha du har den där klubban, den är billig och 

skräpig, typ så.….. Hur man ser ut eller nånting sånt, som de oftast är nu för tiden.” 

(Deltagare 8).  

På frågan om du någon gång känt dig utanför så fanns det barn som uppgav att när de 

inte känt sig som en del av gruppen, när sammanhållningen i gruppen saknades, så 

kände man sig utanför. ”När vi slog ihop lagen så kände jag mig lite mer utanför för 

att jag inte liksom kände någon.” (Deltagare 5) 

Barnen önskar att beteenden grundade på destruktiv kritik gick att förändra. Detta 

eftersom de endast framkallar negativa känslor och de inte bidrar till att man blir 

bättre på sin idrott, men man tror inte de går. De uppfattas som en del av idrotten 

som man bara måste acceptera och som är svårt göra något åt. 

Ja det är klart man vill förändra de! Det är ju klart de kan bli bättre och så men 

de kommer alltid finnas där. Vilket lag man än spelar i kommer det alltid finnas 

folk som säger saker och så till varandra. (Deltagare 4) 

 

Diskussion  

Innan diskussionen påbörjas sammanfattas kort centrala resultat. I denna studie 

visas att det är sammanhållningen och stämningen inom gruppen som är den 

avgörande faktorn för att idrotten ska leda till positiva känslor och upplevelser för 

barn i 13–16 års ålder. När det inte finns en stark sammanhållning i gruppen och 

stämningen upplevs som negativ ökar den destruktiva kritiken mellan barnen och 

idrotten leder till negativa känslor och upplevelser. I interaktion emellan unga 

idrottare är angrepp mot person, verbala formuleringar, kroppsspråk och negligering 

de former av emotionella kränkningar och övergrepp som kommer till uttryck. I 

interaktion mellan unga idrottare och vuxna tränare visas av analysen angrepp på 
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person, avsaknad av uppmärksamhet, negligering och verbala övergrepp som de olika 

formerna av emotionella kränkningar och övergrepp. De effekter som emotionella 

kränkningar och övergrepp får när de sker i interaktion emellan unga idrottare är att 

de påverkade stämningen och sammanhållningen i gruppen/laget negativt. Barnen 

blir ledsna och irriterade. De känner sig dåliga, otillräckliga, misslyckade, otrygga och 

inte behövda. De leder även till att barnen känner sig utanför, inte vågar vara sig 

själva, prestationen försämras, självförtroendet minskar och osäkerheten ökar. 

Det fanns samtidigt någon idrottare som beskrev att negativ kritik från andra unga 

idrottare kunde fungera som en morot och resultera i att den egna prestationen 

förbättrades. Att bli utsatt för emotionella kränkningar och övergrepp av sin tränare 

fick effekter så som besvikelse, träningarna blev inte roliga, känsla av orättvisa, 

olustkänsla, man kunde bli sur, inte känna sig sedd, uppleva irritation, ilska, 

otrygghet och misslyckande. Om dessa negativa beteenden skulle ske ofta skulle 

konsekvensen, så som barnen beskriver det, kunna medföra att man ledsnade på 

idrotten, börja fundera på att byta grupp/lag eller till och med sluta inom idrotten. 

Emotionella kränkningar och övergrepp förekommer såväl på träningar och på 

tävlingar/matcher/cuper så väll som på sidan av idrottsplanen och är i de allra flesta 

fall kopplade till prestation där sämre prestationer öppet kritiseras.  

Vi vet från ett flertal utländska studier (Alexander et al., 2011; Gervis & Dunn, 2004; 

Jacobs et al., 2017; Stafford et al., 2015; Vertommen et al., 2016) att emotionella 

kränkningar och övergrepp förekommer inom barn- och ungdomsidrotten utanför 

Sverige. Detta arbete kan nu med stöd av ett antal undersökningar (Perlind, 2013; 

Rädda barnen & SIFO, 2013) bekräfta att så även är fallet inom den svenska barn- 

och ungdomsidrotten. Skillnaden mellan tidigare forskning och detta examensarbete 

är att även om vi valt att undersöka ett liknande fenomen ser den teoretiska 

definitionen olika ut. Det är få av de tidigare studierna, som beskrivits i detta arbete, 

som undersökt emotionella kränkningar och övergrepp utifrån idrottsaktiva barns 

perspektiv. Detta arbete har inte studerat utbredning av emotionella kränkningar och 

övergrepp, vilket kan göra det svårt jämföra studiens resultat med delar av det 

kvantitativa forskningsfältet som mäter utbredning av emotionella kränkningar och 

övergrepp. Detta arbete har istället valt att med hjälp av tidigare studier fokusera på 

en djupare förståelse, möjliga existenser och erfarenheter av fenomenet emotionella 

kränkningar och övergrepp.  



 

46 
 

Att jämföra studiens resultat med kvantitativa studier som undersökt utbredning är 

alltså svårt men det går jämföra resultaten från detta examensarbete med kvantitativt 

inriktade studier gjorda på olika former av emotionella kränkningar och övergrepp. 

Här finns också vissa likheter. Stirling och Kerr (2008) kom fram till tre olika typer 

av beteenden som kom till uttryck mellan tränare och unga idrottare som går att 

koppla ihop med emotionella övergrepp. Två av dessa beteenden stämmer väl 

överens med resultaten i denna studie. De likheter som finns mellan resultaten från 

detta arbete och Stirling och Kerrs (2008) beskrivning av ett verbalt beteende är att 

tränaren använder sig av nedvärderande ord och förringar vissa idrottare. Deltagare i 

denna studie beskriver att tränare använder sig utav destruktiv kritik, negligering och 

att viss favorisering förekommer, vilken anses vara jämförbart med att använda sig 

utav nedvärderade ord och förringning som beskrivs av Stirling och Kerr (2008). Det 

som inte framkommer i denna studie men som Stirling och Kerr (2008) redogör för 

är att tränaren förnedrar och använder sig av skällsord i interaktion med unga 

idrottare.  

Att inte få tillräckligt med stöd och stöttning från sin tränare var ytterligare ett 

beteende som skildras av Stirling och Kerr (2008) och som resulterade i en känsla av 

att känna sig ignorerad och exkluderad. Dessa känslor beskriver även deltagare i 

denna studie. Det som dock skiljer våra resultat åt är att ingen av deltagarna i detta 

arbete redogjorde för att tränare ignorerat idrottarna till den grad att 

kommunikationen mellan dem upphört under en längre period, vilket däremot 

beskrivs av Stirling och Kerr (2008). I detta arbete har inte fysiska beteenden 

studerats och en jämförelse med Stirling och Kerrs (2008) tredje beteende, ett fysiskt 

emotionellt skadligt beteende, kan därför inte göras.  De beteenden Stirling och Kerr 

(2008) beskriver går även att applicera på beteenden, som beskrivs i denna studie, 

och som sker i interaktion mellan unga idrottare då detta arbete visar på att liknande 

beteenden sker idrottare emellan. Det som denna studie dock kommer fram till som 

Stirling och Kerr (2008) inte beskriver är att tränare negligerar mobbning inom 

gruppen/laget och att de öppet visar sin besvikelse över idrottarnas prestationer. 

När Mountjoy et al. (2016) beskriver ett psykologiskt kränkande beteende och verbala 

trakasserier stämmer det väl överens med det som i denna studie benämns som 

emotionella kränkningar och övergrepp. Mountjoy et al. (2016) har dock valt att 

koppla ihop negligering med fysiska effekter vilket detta arbete inte gör. Exempel på 
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detta är att inte ge idrottarna tillräckligt med återhämtning, inte rätt medicinsk hjälp, 

bristfällig eller felaktig skyddsutrustning och dehydrering som en följd av misskötsel. 

I denna studie har negligering istället valts att definieras som en form av avsaknad av 

uppmärksamhet, följd av isolering och utanförskap med fokus på beteende. Stirling et 

al. (2011) delar upp sin definition av emotionella övergrepp på ett mer detaljerat plan 

än vad som görs i detta arbete men formerna som kommer till uttryck blir i stort sett 

detsamma.  

Det författaren till föreliggande studie kommer fram till avseende hur unga idrottare 

upplever och beskriver positiva och negativa känslor överensstämmer rätt väl med de 

känslor Eliasson (2015b) beskriver. Eliasson (2015b) skriver att deltagare i hennes 

studie ansåg det viktigt att barnen skulle känna glädje och trygghet, idrotten skulle 

vara rolig och utvecklande. När idrottsmiljön blir negativ, det bildas grupperingar 

eller att barnens prestationer kritiseras uppstår negativa känslor. Det går i linje med 

resultaten från detta arbete. Det går även dra paralleller mellan de former av 

emotionella kränkningar och övergrepp som detta arbete redogör för med olika 

situationer som Eliasson (2011) beskriver.  Kritik från både tränare och andra 

idrottare kunde resultera i obehagskänslor vilken i sin tur kunde leda till att man 

slutade idrotta (Eliasson 2011). Det fanns även situationer som uppstår utanför 

idrottsplanen som gav upphov till negativa känslor. Det Eliasson (2011) beskriver går 

att koppla ihop med destruktiv kritik, negligering och verbal mobbning som i denna 

studie går under begreppen emotionella kränkningar och övergrepp. Eliasson (2011) 

redogör inte för någon form av icke verbala beteenden som däremot förekommer i 

denna studie.  

Det finns begränsad forskning gjord på effekterna av emotionella kränkningar och 

övergrepp inom den organiserade barn- och ungdomsidrotten och det är därför svårt 

att dra några generella slutsatser. Författaren av föreliggande studie har inte anträffat 

någon tidigare forskning som undersökt effekter av emotionella kränkningar och 

övergrepp i interaktion mellan unga idrottare. Det finns dock likheter mellan en i 

denna studies resultat avseende effekterna av emotionella kränkningar och övergrepp 

i interaktion mellan unga idrottare och vuxna tränare och delar av det tre kategorier 

av effekter som Stirling och Kerr (2013) beskriver. Under kategorin psykologiska 

effekter fanns det deltagare som upplevt nedstämdhet, ilska, frustation, ineffektivitet 

och dåligt självförtroende vilket även framgår av resultaten från detta arbete. Att 
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drabbas av dålig självbild, stress, ångest samt en känsla av att ha lyckats är det dock 

ingen av deltagarna i denna studie som beskriver men som däremot beskrivs av 

Stirling och Kerr (2013). Under kategorin upplevd effekt på träning beskrevs en ökad 

motivation till att prestera, att tränarens beteende var ett tecken på omsorg och 

omtanke, försämrat fokus och svårighet att förvärva nya färdigheter (Stirling & Kerr, 

2013). Det fanns ingen av deltagarna i denna studie som redogjorde för liknande 

tankar. Det som däremot bekräftas studierna emellan är effekter så som minskad 

motivation, minskad glädje till idrotten och avhopp från idrotten. Det var ingen av 

deltagarna i denna studie som direkt uppgav att de avsåg att sluta med sin idrott just 

nu men barnen beskrev att det kunde bli ett resultat av ett upprepat negativt 

beteende och därmed anses det finnas en likhet.  

När Stirling och Kerr (2013) redogör för upplevd effekt på prestation så visar 

resultaten att det fanns respondenter som uppgav att prestationen blev sämre 

samtidigt som det fanns respondenter som tyckte prestationen ökade. I denna studie 

var det ingen av deltagarna som direkt uttryckte att tränarnas beteende påverkar 

prestationen i sig utan barnen beskrev mer känslomässiga effekter. Däremot fanns 

det barn som berättade att destruktiv kritik från andra idrottare kunde fungera som 

en prestationshöjare. Utifrån resultatet av Stirling och Kerrs (2013) studie så anser 

jag det viktigt att reflektera över att idrottsutövare påverkas olika och ett viktigt 

argument till varför det är viktigt att vidare studera effekterna av emotionella 

kränkningar och övergrepp.  

Barnen i detta arbete beskriver emotionellt skadliga beteenden som leder till negativa 

känslor som drabbar självbilden, självförtroendet och leder till nedstämdhet vilket 

även Mullen et al. (1996) beskriver. Det Mullen et al. (1996) kommer fram till är att 

det bland annat finns en ökad risk för att drabbas av en ätstörning, sexuella problem, 

låg självkänsla, och depressiva sjukdomar. Detta är mer långsiktiga effekter och 

därför svårt jämföra med detta arbetes resultat men något forskare inom idrottsfältet 

vidare kan undersöka.  

Det finns tydlig information i svensk lag vad som gäller när ett barn kommit till fysisk 

skada. Det är betydligt svårare att finna exakt information om vad lagen menar med 

emotionella kränkningar och övergrepp och vilka påföljder som bör åligga de 

ansvariga. Det som ytterligare komplicerar arbetet med föreliggande studie är en 

otydlighet och brist på enhetliga definitioner om vad emotionella kränkningar och 
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övergrepp egentligen är eftersom det inte finns någon internationell definition att 

luta sig emot. Forskningen kan därför uppfattas som en aning skev i dagsläget då 

olika studier inte undersöker samma fenomen. Denna studie fick fastställa en egen 

definition för vad emotionella kränkningar och övergrepp egentligen betyder och 

vilka fenomen som ska inkluderas. Detta resulterade att studiens definition blev 

relativt bred då det i studien fanns en rad olika beteenden relevanta att ta med ur ett 

barnrättsperspektiv och att det inte fanns teorier från tidigare forskning att utgå 

ifrån, särskilt inte där data samlats in från barn. Resultaten kan därför vara svåra att 

jämföra med tidigare forskning då begrepp som exempelvis negligering inte alla 

gånger betyder samma sak och att det begreppet ofta faller utanför emotionella 

övergrepp.  

Känslan under arbetets gång var att det verkar vara en skillnad på hur ofta 

emotionella kränkningar och övergrepp kom till uttryck vid jämförelse av individuella 

idrotter och lagidrotter. Hade denna studie bara undersökt individuella idrotter är 

känslan att resultatet skulle kunna sett annorlunda ut. Även ålder på deltagarna kan 

ha en stor inverkan på resultatet. De äldre deltagarna hade lättare för att uttrycka sig 

och berätta om vissa känslor som de kunde sätta i relation till olika situationer vilket 

de yngre deltagarna hade svårigheter med. 

 

Samhälleliga och etiska aspekter 

Eftersom den svenska forskningen på området är begränsad och frågan om 

emotionella övergrepp inte får samma utrymme som de sexuella övergreppen inom 

idrotten kan man ställa sig frågan om detta verkligen är ett svenskt samhällsproblem? 

Svaret på denna fråga borde utan tvekan vara ja då undersökningar likt denna 

(Perlind,2013; Rädda barnen & SIFO, 2013) beskriver förekomst av emotionella 

kränkningar och övergrepp. Vi vet även från tidigare svensk forskning (Elisson, 2015) 

att det inom svensk barn- och ungdomsidrott inte finns särskild medvetenhet om 

barnkonventionen eller att man i särskilt hög grad arbetar utifrån ett 

barnrättsperspektiv. 

Under 2000-talet har regeringen satsat enorma resurser för att så många barn som 

möjligt ska ges möjligheten att idrotta och för att motverka avhopp. Skälet till denna 

satsning är att barns deltagande i den organiserade idrotten har många personliga 

och samhällspositiva fördelar. Idrottsrörelsen delar regeringens uppfattning och har 
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själva inkorporerat FN:s barnkonvention i idéprogrammet Idrotten vill (Redelius, 

2011). I och med de resurser som regeringen avsätter varje år borde man även kunna 

sätta krav på den svenska idrottsrörelsen att de aktivt ska arbeta mot att barn och 

unga far illa inom den organiserade idrotten. 

Hur skulle man då kunna förebygga och förhindra detta problem? Att utbilda 

tränarna så de faktiskt får kunskap om vad barnkonventionen står för, vilken roll 

barnkonventionens riktlinjer har inom idrotten och hur dessa riktlinjer ställer sig i 

förhållande till emotionella kränkningar och övergrepp. Att lyfta problemet och prata 

om vad emotionella kränkningar och övergrepp egentligen är och i vilka former de 

kan komma till uttryck. Det är viktigt att prata om tränarnas ansvar i ett etiskt 

perspektiv men även belysa att detta fenomen många gånger tar sig uttryck mellan 

idrottarna i gruppen/laget och att det faktiskt är idrotts- och föreningsledares ansvar 

som vuxna att förhindra och motverka detta. Men i allt detta får man inte glömma 

barnen. Enligt Eliasson (2015b) har barn ingen kunskap om vilka rättigheter de har. 

Det är vårt ansvar som vuxna att ge barn kunskap om barnrättsperspektivet för att de 

ska ha en möjlighet att identifiera ett emotionellt kränkande eller skadligt beteende. 

 

Framtida forskning 

Eftersom denna studie endast undersöker förekomsten av emotionella kränkningar 

och övergrepp inom den svenska barn- och ungdomsidrotten skulle vidare forskning 

kunna undersöka hur utbrett detta fenomen är. Det skulle kunna finnas en 

samhällelig vinst i att vidareutveckla denna typ av forskning då det tidigare i denna 

studie diskuterats att idrottsrörelsen inte aktivt arbetar med att förebygga 

emotionella kränkningar och övergrepp trots att det visats sig vara ett stort problem. 

Resultatet av föreliggande studien skulle kunna användas som ett underlag för att 

ytterligare utveckla idrotten. 

Mountjoy et al. (2016) tar upp att emotionella kränkningar och övergrepp faktiskt 

även sker online vilket denna studie inte alls belyser. Detta är ett väldigt outforskat 

men ack så aktuellt ämne som fler borde undersöka närmare. Det finns studier gjorda 

på skolans verksamhet och det skulle säkert gå att dra paralleller till den svenska 

idrottsrörelsen. Att undersöka hur emotionella kränkningar och övergrepp kommer 

till uttryck online relaterat till den svenska barn- och ungdomsidrotten skulle vara ett 

stort bidrag och fylla den lucka som finns inom svensk forskning. 
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Efter att resultaten var färdigställda hade det väckts en känsla av att negligering eller 

utfrysning i interaktion mellan flickor var vanligare än bland pojkar och att tränare 

inte alltid tog detta på allvar trots att det gav upphov till en rad negativa känslor. Det 

finns dock ingen tidigare forskning i denna studie som har lyft denna fråga. Många av 

de tidigare studierna har heller inte gjort en jämförelse mellan flickor och pojkar utan 

bara studerat flickor. Att därför närmare undersöka vilka skillnader det finns mellan 

könen skulle kunna resultera i att det proaktiva arbetet skulle kunna göras ännu mera 

effektivt.    

Ett ytterligare förslag på vidare forskning är att studera vilken roll idrotten har när 

det kommer till barn som bli mobbade i skolan. Fungerar idrotten som en frizon eller 

är det tvärt om? Är det så att man även blir mobbad inom idrotten om man blir 

mobbad i skolan? En fråga att då besvara är om idrotten är så öppen för alla som det 

påstås. Forskning som undersöker vilken roll idrottarna själva har när det kommer 

till emotionella kränkningar och övergrepp är begränsad. Den största del av 

forskningen som är gjord har studerat maktförhållandet mellan tränare och idrottare. 

Mer forskning borde fokusera på hur interaktionen inom gruppen ser ut och om det 

är olika beroende på om de är individuella- eller lagsporter.  
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Bilaga 1 Informationsbrev  

Information till deltagare i studie om beteende inom 

barn- och ungdomsidrott i ett pedagogiskt perspektiv 

 

Bakgrund och syfte  

Jag heter Louise Lindkvist och läser sjätte terminen på Idrottsvetenskapliga programmet vid 

Umeå universitet. Under våren skriver jag mitt examensarbete inom ett forskningsprojekt vid 

pedagogiska institutionen som handlar om beteenden inom barn- och ungdomsidrotten. 

Syftet med min del av studien är att genomföra intervjuer med ungdomar mellan 13–18 år för 

att med ett pedagogiskt perspektiv undersöka vilka beteenden inom barn- och 

ungdomsidrotten som upplevs som positiva och negativa i olika idrotter. Du kommer få 

detaljerad muntlig information vid intervjun, men jag ber Dig läsa igenom följande 

information för att lättare kunna ställa frågor och avgöra om Du vill delta. 

Förfrågan om deltagande 

Jag vill göra en intervju med Dig eftersom Du är mellan 13–18 år och tränar inom den 

organiserade idrotten. Deltagandet är frivilligt men det vore mycket värdefullt om du vill vara 

med för kunskapsutveckling inom barn- och ungdomsidrotten. 

Hur går studien till? 

Det enda som krävs utav Dig som deltagare är att Du vid ett tillfälle medverkar i en intervju 

som sköts utav mig personligen. Intervjun beräknas ta mellan 20–30 min. Inga andra krav 

kommer ställas på Dig som deltagare.  

Hantering av data och sekretess  

Studien följer etiska riktlinjer för forskning. Medverkan i studien är frivilligt och inga 

personuppgifter eller resultat kommer kunna kopplas till Dig personligen. Det enda material 

som sparas är den slutgiltiga rapporten och intervjun i textformat, all annan data raderas. Du 

kan när som helst, utan särskild förklaring, avbryta Ditt deltagande utan att det får negativa 

konsekvenser för Dig.  

Hur får jag information om studiens resultat? 
 

Finns intresse att se den färdiga rapporten går de bra att meddela detta vid intervjun eller 

senare maila mig så skickas det färdiga arbetet till Din mail. Förutom den färdiga rapporten 

kan, vid intresse, även intervjun i textformat skickas till Dig via mail. 

 

Vid frågor kontakta   Huvudansvarig forskare/handledare 

Louise Lindkvist   Universitetslektor  

070-34 89 038   Inger Eliasson 

louiselindquist@outlook.com  070-555 96 54 

Inger.eliasson@umu.se 

mailto:louiselindquist@outlook.com


 

 

     

Bilaga 2 Intervjuguide 

Intervjuguide – Beteenden inom barnidrott  

 

Informera igen om etik: Anonymitet, rätt att avstå att svara, kan avbryta när helst de vill, fråga om inspelning, går 

igenom frågeområden för dem.  

Jag ska fråga om beteenden – vad andra gör och säger vid träningar respektive tävlingar/matcher som du tycker om 

och inte tycker om. Allt för att förstå vilka beteenden som kan förbättras för barnens skull inom idrott. 

 
Intervjufrågor BARN-UNGDOMAR 

1) Bakgrund 

➢ Berätta vad du heter och hur gammal du är. 

➢ Hur länge du har varit med i din idrott?  

➢ Hur många barn är ni i ungefär gruppen/laget som du tränar med?  

➢ Hur många tränare har ni i er grupp/ert lag? Hur många år har du haft dessa tränare?  

 

2) Beteende som ger positiva känslor/upplevelser 

Beteenden mellan lagkamrater/ Beteenden mellan barn och tränare 

 

➢ Beskriv när du trivs som bäst eller tycker det är som roligast på träningen. 

➢ Vad gör dina idrottskompisar när du trivs som bäst? 

➢ Hur beter de sig? Vad säger de? 

➢ Vad gör dina tränare när du trivs som bäst? 

➢ Hur beter de sig? Vad säger de? 

 

➢ När upplever du dig: Betydelsefull, viktig, tillräcklig, glad, lycklig, stark, positiv etc 

➢ Vad gör idrottskompisar då? Vad säger dom då? I vilka situationer händer det (träning 

eller tävling)? 

➢ Vad gör tränarna då? Vad säger dom då? I vilka situationer händer det (träning eller 

tävling)? 

 

3) Beteende som ger negativa känslor/upplevelser 

    Beteenden mellan lagkamrater/ Beteenden mellan barn och tränare 

 

➢ Beskriv när du trivs som sämst eller inte tycker det är så roligt på träningen? 

➢ Vad är det som gör att du inte tycker det är så roligt/ när du trivs sämre? 

➢ I vilka situationer kan de hända (träning eller tävling)? 

➢ Hur beter idrottskompisarna sig då? Vad säger dom? Kan du ge exempel? 

➢ Hur beter sig tränarna, vad säger dom? 

 

➢ Har du någon gång blivit kritiserad, utskälld, utskämd, hotad, ignorerad, retad?  etc.  



 

 

➢ Beskriv vad som hände? 

➢  Hur kände du dig då/ har du någon gång känt dig utanför, nedvärderad, ledsen, otillräcklig, ej 

omtyckt, upprörd, rädd, arg etc?  

➢ Beskriv - vad hände då?  

➢ Hade lagkamraterna någon betydelse för att du kände så? Vilken betydelse? Vem gjorde 

eller så något så du kände så?  

➢ Hade tränarna någon betydelse för att du kände så? Vilken betydelse? Vem gjorde eller sa 

något så du kände så? 

 

➢ Upplever du någon gång att tränare kan vara arg, otrevlig eller orättvis etc mot er? 

 

➢ Är det vanligt eller ovanligt att andra beter sig så du känner dig ledsen, arg, besviken? 

➢ Accepteras dessa beteenden av dig, andra och tränarna?  

➢ Är det något som ingår i idrotten som självklart? 

➢ Varför tror du kompisarna gör eller säger så? Varför tränarna? 

 

➢ Hur reagerar du/vad säger du när du upplever det negativa du beskrivit?  

➢ Säger du ifrån, berättar du för någon – vem i så fall? Känner du att du vågar berätta för 

andra? 

 

4) Betydelse och påverkan 

➢ Vad kan det få för betydelse för dig om kompisarna beter sig dåligt mot dig/er? För andra, för 

gruppen? 

➢ Vad har det för betydelse att tränarna beter sig på ett sätt som du upplever är dåligt? 

➢ Anser du det är viktigt att förändra något beteende? Vad? Varför/varför inte? 

 

Avslutningsvis: 

➢ Finns något som du vill lägga till när det gäller positiva och negativa beteenden inom barn- och 

ungdomsidrotten? 

 

Tack för intervjun! 

 



 

 

Bilaga 3 Etiknämndens beslut 



 

 

Bilaga 4 Blankett för samtycke barn under 15 år 

En studie om beteenden inom barn- och 
ungdomsidrott i ett pedagogiskt perspektiv  

 

Samtycke till deltagande i studie om barn- och ungdomsidrott för barn under 15 år 

 

Studien följer forskningsetiska riktlinjer vilket bland annat innebär att deltagandet är frivilligt, 

att alla uppgifter och data förvaras för obehöriga, att alla som deltar hålls anonyma i 

rapportering och att deltagare kan avbryta sin medverkan när som helst.  

 
 
 
 

UNDERSKRIFT  

 

Barnets namn (textat) 

_____________________________ 

 

Förälders/förmyndares underskrift  

 

_____________________________ 

 

Namnförtydligande (textat)  

 

_____________________________ 

 
 

Hör av dig till mig om du har några frågor.  

Inger Eliasson      

Projektansvarig      

Pedagogiska institutionen      

Inger.eliasson@umu.se 

090-786 79 12, 070-555 96 54 

 

 

 

 

 

 

mailto:Inger.eliasson@umu.se


 

 

Bilaga 5 Blankett för samtycke barn från 15 år    

En studie om beteenden inom barn- och 
ungdomsidrott i ett pedagogiskt perspektiv  

 

Samtycke till deltagande i studie om barn- och ungdomsidrott - för barn från 15 år 

 

Studien följer forskningsetiska riktlinjer vilket bland annat innebär att deltagandet är frivilligt, 

att alla uppgifter och data förvaras för obehöriga, att alla som deltar hålls anonyma i 

rapportering och att deltagare kan avbryta sin medverkan när som helst.  

 
 
 
 

UNDERSKRIFT  

 

 

Ditt namn (textat) 

_____________________________ 

 

Din underskrift  

 

_____________________________ 

 

 
 

Hör av dig till mig om du har några frågor.  

Inger Eliasson      

Projektansvarig      

Pedagogiska institutionen   

Inger.eliasson@umu.se 

090-786 79 12, 070-555 96 54 

    

    

 

 

 

mailto:Inger.eliasson@umu.se


 

 

Bilaga 6 Analysschema  

Analysschema Emotionella kränkningar och övergrepp 2017 

Studiens frågeställningar 

Hur upplever och beskriver unga idrottare situationer i idrotten som leder till 

positiva och negativa känslor och upplevelser? 

➢ Positiva känslor 

➢ Positiva upplevelser 

➢ Negativa känslor  

➢ Negativa upplevelser 

 

Vilka former av emotionella kränkningar och övergrepp kommer till uttryck i 

interaktion emellan unga idrottare samt mellan unga idrottare och vuxna 

tränare?  

Former: 

Kränkning: (enligt lag)                       Idrottare/Idrottare                 Idrottare/Tränare 

➢ Angrepp mot person 

➢ Angrepp mot frihet 

➢ Angrepp mot frid 

➢ Angrepp mot ära 

Övergrepp: (tidigare forskning min egen definition)                     Idrottare/Idrottare                Idrottare/Tränare 

➢ Förnedring 

➢ Trakasserier 

➢ Verbala övergrepp 

➢ Följder av isolering (negligering) 

➢ Fysiska beteenden 

➢ Verbala beteenden  

➢ Avsaknad av uppmärksamhet 

➢ Andra metoder 

 

Hur kan de situationer där emotionella kränkningar och övergrepp kommer till 

uttryck förstås? 

Situation: 

➢ På träning 

➢ På match/tävling 

➢ På sidan av plan 

 

Vilka skadliga eller potentiellt skadliga konsekvenser/effekter har 

emotionella kränkningar och övergrepp på unga idrottare? 

➢ Betydelsen av  

➢ Effekter av 

➢ Konsekvenser av 



 

 

Bilaga 7 Dataanalys steg 3 

Steg 3: Tematisering och omformulering av naturliga meningsenheter  

Tematisering av situationer/ 
positiva känslor 
 

Beskrivning av upplevda positiva situationer 

Sammanhållning i gruppen Både kompisarna och tränarna är positiva och bidrar till en 
bra stämning i gruppen  
 
Umgås i och med gruppen 
 

Kommunikation Konstruktiv kritik från både tränare och laget/gruppen 
 
Positiv feedback 
 
Berömmer varandra 
 

Stämningen i gruppen Alla i gruppen peppar och lyfter varandra 
 
Bra och positiv stämning/energi 
 

Tävling Sammanhållningen i gruppen ökar 
 
Umgänget och stämningen i gruppen 
 

Prestation  Jag själv presterar bra på träningen 
 
Min prestation hjälper laget/gruppen 
 
Mina kamrater presterar bra 
 
Misslyckanden medför ej negativ kritik 
 

Träningsupplägg Övningar man gillar 
 

 
 

Tematisering av situationer/ 
negativa känslor 
 

Beskrivning av upplevda negativa situationer 

Kommunikation Negativa kommentarer från lagkompisar kopplat till 
prestation 
 
Kritik och feedback som inte är konstruktiv 
 

Gruppens sammansättning Få personer på träningarna 
 
Bråk mellan kamrater 
 
Dålig stämning i gruppen 
 
Grupperingar 
 

Träningens upplägg Tråkiga övningar 
 
Tunga övningar 
 

Tränarna Avsaknad av uppmärksamhet 
 
Orättvisa  
 

Prestation Egen dålig sportslig prestation 



 

 

 
När kompisarna inte gör sitt bästa 
 

 
 

Tematisering av former/ 
idrottare-idrottare 

Beskrivning av hur former kommer till uttryck 

Kommunikation Kritiserar lagkompisarnas prestationer 
 
Äldre hackar på yngre 
 
Kroppsspråk (suckar, blickar 
 
Mobbning 
 
Kritisera för att såra 
 

Gruppens sammansättning Man stänger ute vissa personer 
 

 
 

Tematisering av former/ 
idrottare-tränare 
 

Beskrivning av hur former kommer till uttryck 

Avsaknad av uppmärksamhet Tränaren ägnar mycket tid åt vissa personer 
 
Tränaren ger mycket uppmärksamhet åt de som är duktiga 
 
Man negligerar mobbning mellan idrottare 
 

Beteende Vissa spelare favoriseras 
 
Låter inte vissa personer få spela 
 
Hotar/aggressivt beteende  
 

Kommunikation Tränaren ger negativ kritik utan av vara konstruktiv 
 
Tränaren ger negativ kritik till en person inför hela gruppen 
 

Uppträdande Tränaren blir arg för att idrottarna presterar dåligt 
 
Tränarna visar sig besvikna när idrottarna inte presterar som 
dom tänkt 
 

 
 

Tematisering av situationer 
 

Beskrivning av hur situationer kan förstås 

Prestation Sämre prestationer kritiseras 
 
När det går dåligt för laget förändras tonen inom gruppen till 
de sämre 
 

Kommunikation  Äldre hackar på yngre 
 
Man hackar på lagkamrater när tränarna inte hör 
 

Inom laget/gruppen Hierarki 

  
 

Tematisering av 
konsekvenser/effekter 

Beskrivning av konsekvenser/effekter 



 

 

 
Sammanhållning i gruppen Påverkar sammanhållningen i gruppen negativt   

 
Tränarens beteende Sluta inom idrotten  

 
Besviken  
 
Träningarna blir inte roliga 
 
Orättvist  
 
Olustkänsla  
 
Inte sedd  
 
Sur 
 
Irriterad 
 
Arg  
 
Misslyckad 
 
Otrygg i laget  
 

Negativ kritik/feedback inom 
gruppen 

Negativ kritik kan fungera som morot och leda till att man 
presterar bättre 
 
Man känner sig dålig 
 
Man känner sig otillräcklig 
 
Man känner sig misslyckad 
 
Man känner sig inte behövd 
 
Man känner sig otrygg  
 
Man vågar inte vara sig själv 
 
Utanför 
 
Man blir ledsen 
 
Man ledsnar på idrotten 
 
Sluta inom idrotten 
 
Byta lag 
 
Man presterar sämre 
 
Sämre självförtroende 
 
Osäker 
 
Man är inte värd lika mycket 
 
Irriterad  
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