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Abstract 

The Swedish way to organize sport has a long tradition and the parents play an 

important role in ways to organize sport. Without the thousands of adults who 

voluntary work the sport associations would have problems to survive. 

However, there are tendencies to that commitment is reduced, which means that 

the activity is exposed. The purpose of this study was to examine parents 

opinions about a nonprofit children´s sport respective professional children´s 

sport. The study was based on questionnaires which were distributed to 83 

parents in four different sports; equestrian sport, track and field sports, ice 

hockey and soccer. The results show that the parents value the sport, the 

physical activity, in itself, and not the actual organization of the non-profit sport. 

Furthermore, the parents seem to be in general positive about the changes a 

professionalising could mean.  
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1. Introduktion 

I detta inledande kapitel formuleras bakgrunden till studien. Utifrån detta formuleras sedan 

arbetets syfte. 

Idag beräknas att mer än 80 procent av alla barn någon gång medverkar i någon av de 20 000 

idrottsföreningar (RF, 2008) som är verksamma i Sverige. Den svenska idrotten tillskrivs 

värden som att den är fostrande och demokratisk samt att den finns för att barnen ska ha 

roligt, må bra och prestera mera. Den ska utveckla människor både fysiskt och psykiskt samt 

socialt och kulturellt. Alla individer har rätt att vara med och alla som deltar ska få en 

kamratlig och trygg social gemenskap inom föreningen. Idrotten blir för många barn en stor 

del av deras liv och en viktig faktor i deras utveckling till vuxna människor. Idrottens förmåga 

att engagera barn och ungdomar beror naturligtvis i första hand på att de själva tycker att den 

är rolig och spännande. Avgörande är dock att föräldrarna känner förtroende för verksamheten 

och uppfattar den som meningsfull (RF, 2005a). Föräldrarna spelar en viktig roll i 

idrottsrörelsen. För att de 20 000 idrottsföreningarna ska kunna drivas krävs ledare, ideella 

ledare. Tusentals vuxna ställer upp, oftast utan ersättning, för att barnidrotten ska kunna 

bedrivas. För det mesta är dessa föräldrar till de idrottande barnen. De fungerar inte bara som 

tränare, det finns en rad andra sysslor som måste skötas för att idrottens hjul ska snurra utan 

gnissel. Barn ska skjutsas till träningar och matcher, kläder ska tvättas, lotter ska säljas och 

fika ska bakas. Utan föräldrarnas insatser skulle mycket av den omfattande barn- och 

ungdomsverksamheten vara omöjlig att genomföra och i vissa föreningar har föräldrarnas 

engagemang säkerhetsställt dess överlevnad.  

 

Dock finns det idag tendenser till att föreningsengagemanget minskar och många anser att 

tiden inte räcker till. (RF, 2004b) Detta gör att idrottsverksamheten kan få svårt att klara sig 

då den måste förlita sig på att föräldrar ställer upp ideellt och axla den betydelsefulla roll som 

de faktiskt har. Vidare har de statliga bidragen och kommunernas anslag och bidrag minskat 

till den idrottsliga verksamheten(RF, 2005b). Detta gör att idrottens barn- och 

ungdomsverksamhet blir utsatt. Ekonomin minskar, och de viktigaste arbetskrafterna 

försvinner sakta. Frågan som spontant bör ställas är om det går att förändra eller utveckla 

barn- och ungdomsidrotten så att den inte blir fullt lika beroende av dessa faktorer? Är det vad 

som krävs för att föreningarnas verksamhet ska underlättas och för att det ekonomiska glappet 

som uppstått ska minska? 
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Med detta som bakgrund granskas det i denna studie om det går att göra barn- och 

ungdomsverksamheten mer professionell i syfte att generera pengar som går tillbaka till 

verksamheten. Riskerna med detta är att de ideella krafterna skulle minska än mer och att 

idrotten förlorar sin själ som byggts upp med ideella insatser. Föräldrarna till de aktiva barnen 

har som nämnts tidigare en viktig roll. Därför är deras uppfattningar kring den idrottsliga 

verksamheten, och en eventuell förändring av den, viktig att undersöka. Hur ser föräldrarna på 

sitt engagemang? Kan, vill och orkar de ställa upp? Vill och brukar föräldrarna vara med och 

påverka föreningens verksamhet? Hur ser de på en förändring av verksamheten? 

 

Studien omfattar fyra idrottsföreningar inom idrotterna ishockey, fotboll, ridsport och 

friidrott. Denna tydliggör för läsaren föräldrarnas uppfattningar kring detta ämne samt utgör 

ett bidrag till en diskussion för barn- och ungdomsidrottens fortsatta utveckling. 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att bland föräldrar som har barn i åldrarna 7-12 år undersöka 

uppfattningar om en ideell respektive professionell barnidrott för dessa barn. Studiens 

frågeställningar är: 

- Vilka huvudsakliga uppfattningar om ideell barnidrott framkommer hos föräldrarna? 

- Vilka huvudsakliga uppfattningar om professionell barnidrott framkommer hos 

föräldrarna? 

- Vilka positiva och negativa följder skulle kunna inträffa vid en förändring av den 

ideella föreningsorganiserade barnidrotten mot en mer professionell 

idrottsverksamhet? 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

I uppsatsens andra kapitel ges en presentation av hur den svenska idrotten är organiserad samt 

den ideella föreningens förutsättningar. Därefter presenteras tidigare forskning som redogör 

för ”företagisering” av föreningar, föräldrars engagemang och åsikter kring den svenska 

barnidrotten samt en avslutande studie som behandlar professionalismens påverkan på ideella 

organisationer. 

Det finns inte många studier kring professionalisering inom den barnidrottsliga verksamheten. 

Vilka effekter en sådan utveckling skulle medföra för de ideella arbetsinsatserna är, inte helt 

oväntat, heller inte undersökt. Visserligen förekommer ett antal studier som berör området, 

dock är dessa mer inriktade på den idrottsliga elitverksamheten (läs vuxen elitverksamhet) 

som omsätter betydligt mer pengar genom sina Idrotts AB: n
1
 än vad barnverksamheten gör. 

Däremot finns det studier om föräldraengagemang, idrottens ideella organisation samt några 

kring professionalisering, vilka kommer att användas för att reflektera och diskutera resultatet 

i denna studie. 

 

Nationalencyklopeding (NE.se) ger ordet ideell beskrivningen: ”som verkar utan vinstintresse 

(för ett gott syfte); som inte kan räknas i pengar”. Vidare beskrivs ordet ideell förening som: 

” förening vars ändamål är att främja medlemmarnas ideella eller ekonomiska intressen men 

som inte gör det genom ekonomisk verksamhet, t.ex. politisk förening”. I Sverige finns det två 

huvudformer för ideell organisering som också är centrala byggblock i svensk lagstiftning – 

föreningen och stiftelsen. Föreningen kan i sig delas in i två olika typer av föreningar, den 

ideella och den ekonomiska. För att sortera föreningarna kan man utgå ifrån ett antal faktorer: 

(a) bedriver föreningen någon form av ekonomisk eller kommersiell verksamhet 

(b) syftar föreningen till att främja de egna medlemmarnas ekonomiska intressen. Detta kan 

konstrueras i en fyrfältsmatris, se figur 1. 

 

Den första typen av ideella föreningar har inte någon ekonomisk eller kommersiell 

verksamhet och dess syfte är att främja andra än de egna medlemmarnas ekonomiska 

intressen. Exempel på sådana föreningar är politiska och religiösa föreningar samt de flesta 

                                    
1 ”Med förenings IdrottsAB avses ett aktiebolag som till huvudsaklig del har till ändamål att bedriva idrottslig 

verksamhet och därtill naturligt anknytande verksamhet och i vilket upplåtande förening har röstmajoritet på 

bolagsstämma.” RF Stadgar 11 kap. 3 a §. 
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föreningar som är verksamma inom kultur och fritid. En annan möjlig kombination är att 

föreningen driver någon form av ekonomisk verksamhet men inte för att gynna de egna 

medlemmarna ekonomisk (typ 2). Ett exempel är en second hand-butik där det ekonomiska 

överskottet används för ett ideellt ändamål.  

 

Figur 1. En typologi över svenska föreningar. Källa: Wijkström & Lundström (2002, s. 81). 

Sysslar en förening inte med ekonomisk verksamhet men den syftar till att främja 

medlemmarnas ekonomiska nytta, är den också enligt lag en ideell förening (typ 3). 

Fackföreningar är troligen det vanligaste exemplet. Enligt modellen finns det tre olika 

varianter av den ideella föreningen. Den andra stora gruppen av föreningar är de ekonomiska 

föreningarna.(Wijkström & Lundström, 2002) . Det finns idag ingen lag som definierar vad en 

ideell förening är. Den behöver heller inte registreras för att bli en juridisk person. En 

förening uppstår i princip, i juridisk mening, när ett antal individer har gått samman för att i 

organiserade former och genom föreningen samverka för en gemensam målsättning. Det krav 

som finns är att medlemmarna måste ha formaliserat stadgar, som i regel är skriftliga. Vår 

grundförståelse av begreppet förening idag är att den ska vara öppen och tillgänglig för alla 

människor i samhället samt att den ska vara demokratisk. Ytterligare ett karaktäristiskt drag 

för den svenska ideella sektorn är olika paraplyorganisationer där den svenska idrottens 

organisering är ett utmärkt exempel. (Wijkström & Lundström, 2002) Riksidrottsförbundet 

beskriver sin verksamhet  i dokumentet Idrotts-Sverige – en presentation av 

Riksidrottsförbundet (2002). Där framgår att Riksidrottsförbundet (RF) bildades 1903 samt att 

organisationen gradvis har ökat i storlek. På slutet av 50-talet och under hela 60-talet 

expanderade idrotten kraftigt och förvandlades till den ungdomsrörelse den är idag. Vidare 

beskrivs att RF är just en paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF består 
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av 70 specialförbund (SF). SF är oberoende organisationer som är ansvariga för sin specifika 

idrott, exempelvis Svenska Fotbollsförbundet. Vidare finns det Specialidrottsdistriktsförbund 

(SDF) som organiserar sin idrott i ett distrikt. Det är ett SF på regional nivå. Distriktsförbund 

(DF) är Riksidrottsförbundens regionala kontor. Sverige är indelat i 21 distrikt med ett DF i 

varje, exempel på DF är Västerbottens Idrottsförbund. Sedan finns det också SISU 

Idrottsutbildarna samt Sveriges Olympiska Kommitté. Vidare läggs stor vikt på att idrotten är 

demokratisk, öppen för alla, den är självständig, ideell, det finns både bredd och elit samt att 

den är dynamisk. Den beskrivs som en folkrörelse vilket också är ett krav för medlemskap i 

RF. (RF, 2002) Det finns alltså inom idrottens ideella organisering drag som betraktas som 

värdefulla och som skulle kunna förändras via en professionalisering. Sweden Sport Academy 

AB bedriver idrottsverksamhet för barn mellan 5- 10 år. Deras verksamhetsidé består av att 

barn, under tolv träningstillfällen, ska få testa olika idrotter. I deras målsättning och syfte 

finns egenskaper som också beskrivs i föreningsidrotten, dock med ett undantag; ”Våra 

målsättningar och syften är att underlätta för föräldrar genom att inte ha några 

förpliktelser”. (Sweden Sport Academy, 2010) Detta är ett bevis på att det redan idag finns 

tendenser till att det är en förändring på gång. 

 

Einarsson (2008) beskriver hur ideella organisationer ”företagiseras” i och med att de lånar in 

språk och tankemodeller från företagssektorn. I många sammanhang hörs också oro kring att 

denna typ av organisationer, idrottsrörelsen, håller på att kommersialiseras. Dock menar 

Einarsson (2008) att en verksamhet kan bedrivas i form av ett aktiebolag med styrformer från 

företagsvärlden utan att verksamheten i sig måste bedrivas i vinstsyfte på en konkurrensutsatt 

marknad. Av studien kunde utläsas att alla undersökta föreningar på något vis, men i olika 

utsträckning, lånat in olika drag från företagsvärlden. Det köps träningstider från kommunen 

samt drivs träningsanläggningar på entreprenad på uppdrag åt kommunen. Detta görs med 

både ideella arbetskrafter samt genom anställd personal. Av de fyra föreningar som deltog i 

undersökningen var det endast en av dessa som inte hade anställd personal. Vanligast visade 

det sig vara att ha anställd kanslipersonal samt avtal om ersättning till tränare och vissa 

idrottare. I breddverksamheten fick tränarna ingen direkt ekonomisk ersättning men erbjuds 

istället träningskläder och liknande. Vidare arbetade alla föreningar med någon form av 

sponsring från företag vilket inte har gett några direkta intäkter men genererat till billigare 

tröjor. Ytterligare inkomstkällor i föreningarna var olika former av arrangemang och 

försäljning från ideella krafter. I vissa föreningar fanns det även en arbetsdeposition på 500 
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kronor per år som medlemmen eller dennes föräldrar kan ”betala” av genom att engagera sig i 

klubben. Relationen mellan medlem och organisation hade i vissa fall kommersialiserats. 

Detta kunde ses genom att föreningarna skiljer mellan medlemsavgift och aktivitetsavgift. 

Genom aktivitetsavgiften köper medlemmarna alltså sin rätt att idrotta i föreningen, vilket inte 

kommer per automatik med medlemskapet. Einarsson (2008) menar att det rent ideella ofta 

blandas med sådant som är lånat från företagsvärlden och i vissa fall kan det kallas för 

kommersiellt. 

 

Staffan Karp (2004) beskriver i sin studie, ”Den goda barnidrotten – föräldrar om barns 

idrott”, vilka uppfattningar föräldrar har om vad god barnidrott är samt hur man ser på de 

målsättningar som finns uttryckta i idrottens verksamhetsidé ”Idrotten vill”.  Vidare 

undersöktes vilka uppfattningar föräldrarna tyckte sig ha angående påverkan av 

idrottsverksamheten som deras barn var delaktiga i. I resultat framkom att föräldrarnas 

uppfattningar om god barnidrott stämde väl överens med de värderingar som uttrycks i 

idrottens verksamhetsidé. Studien visade att föräldrarna över lag var nöjda med verksamheten 

i barnets förening och de aktiviteter barnet deltog i var i huvudsakligen positiva. I ”Idrotten 

vill” beskrivs vikten av lekfullhet, socialt samspel, att idrotten är fostrande, att alla har rätt att 

vara med samt att den belyser rent spel och ärlighet. Dessa egenskaper hos idrotten är något 

som föräldrarna i undersökningen också beskriver som viktigt. Vidare ser föräldrarna det som 

en förberedelse för vuxenlivet. Karp (2004) fortsätter med att beskriva föräldraengagemangets 

betydelse. Föräldrarna får vid första föräldramötet veta att förutsättningen för att deras barn 

ska få spela fotboll i föreningen innebär att någon av dem måste ställa upp som tränare. 

Kravet på att föräldrarna på olika sätt ska hjälpa till för att finansiera barnens idrottande 

kommer också tidigt. Detta innebär att föräldragrupper bildades och ansvaret fördelades ut 

bland föräldrarna. Det positiva med detta är att det skapas en gemenskap. Dock visade det sig 

att många tyckte att kraven var ibland orimligt höga och ibland startade detta konflikter inom 

föräldragruppen. Om någon inte ville, eller kunde, ställa upp innebär det att det blir mer jobb 

för andra. Trots förståelsen att alla inte har samma möjligheter att ställa upp är risken att det 

skapas irritation överhängande. Detta fenomen beskriver även Eliasson (2009) i sin studie ”I 

skilda idrottsvärldar – Barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll. Karp (2004) menar 

att detta kan leda till att förväntningarna och kraven på engagemang gör att föräldrarna blir 

tveksamma till att stötta barnen i deras idrott eftersom uppoffringarna blir för stora. Han tror 

också att det ideella ledarskapet i sig kan utgöra ett hinder för föräldrapåverkan. Det är stora 
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krav på ledarna från föräldrarna men samtidigt vet de att den som ställer upp som barn- och 

ungdomsledare gör det på sin fritid. Detta i kombination gör att föräldrarna kan sägas stå i en 

slags tacksamhetsskuld till de som ställer upp som tränare för deras barn. Alternativet hade 

nämligen varit att de får ställa upp själva, eller att de egna barnen inte får möjlighet att utöva 

den idrott de är intresserade av. Med detta som bakgrund menar Karp (2004) att det är 

förståeligt att föräldrar är försiktiga med sina synpunkter på den verksamhet som bedrivs i 

föreningen. Särskilt om åsikterna kan uppfattas som kritik mot den träning och den 

verksamhet som tränarna är ansvariga för. 

 

En av få studier som behandlar problemområdet är Seippel (2010) som i sin artikel 

”Professionals and volunteers: on the future of a Scandinavian sport model” undersöker hur 

professionalismen skulle kunna påverka ideella organisationer. Artikeln utgår ifrån 

karaktärsdragen i den skandinaviska idrottsmodellen och förklarar sedan varför dessa ses som 

något imperativt. Därefter beskrivs hur professionalismen kan influera den ideella 

organisationen utifrån dessa karaktärsdrag. Seippel (2010) beskriver att stora studier gjorda på 

ideella idrottsorganisationer i Norge tyder på att de ideella krafterna fortfarande är den 

viktigaste resursen för dess överlevnad. Det som däremot förändras är mängden professionellt 

arbete som påträffas i idrottsorganisationerna, och denna mängd tycks öka. 

 

Det första karaktärsdraget som Seippel (2010) identifierade var dess frivillighet vilket är 

viktigt eftersom relationsstrukturerna inom ideella organisationer får medlemmarna att känna 

känslor som skyldighet, ansvar och entusiasm till organisationen. Dessa framkommer i en 

komplicerad process men ett sätt att se på det är via Hirshman´s sociala mekanismer: exit, 

voice och loyalty (utträde, röst, och lojalitet). Dessa tre argument utgår dock ifrån att det finns 

problem eller en konflikt i organisationen och influerar vilka strategier medlemmar inom 

organisationen väljer för att lösa den samt hur människor upplever övriga medlemmar och 

organisationen i sig. Poängen är att den ideella organisationen kan ge erfarenheter bland 

deltagarna som skulle kunna medföra en känsla av skyldighet, ansvar och entusiasm eftersom 

medlemmarna frivilligt deltar i verksamheten. Om det skulle komma en individ som ses som 

professionell till en idrottsförening menar Seippel (2010) att det skulle kunna hända minst två 

saker. Det skulle kunna vara så att mer kunskap skulle öka kvaliteten på verksamheten, och 

också minska konflikter och verksamheten skulle fungera smidigare. För det andra skulle det 

kunna öka konflikterna i en organisation eftersom den nya resursen, kunskap, betyder mer än 



11 

 

tidigare. Detta kan i sin tur leda till två scenarion. Antingen ses denna skillnad som något 

positivt och kommunikationen stärks på grund av mer kunskap om ledarskap och 

organisationer. Eller så ökar konflikterna av det slag där det blir svårt att få sin röst hörd. 

Detta på grund av större skillnader i kunskap gör det svårare att höras, vilket sänker lojaliteten 

och ökar utträdet. Alltså skulle det kunna leda till frustation vilket i sin tur kan leda till mindre 

ansvarskänsla, skyldighetskänsla och entusiasm bland medlemmarna, eller till färre 

medlemmar. Införandet av allmänna teoretiska kunskaper till det idrottsliga sammanhanget 

kan producera konflikter och utmana legitimiteten i befintlig kunskap, medan organisatoriska 

och administrativa expertkunskaper inte nödvändigtvis ses som negativt. (Seippel, 2010) 

 

Det andra karaktärsdraget menar Seippel (2010) är att ideella organisationer är fristående från 

myndigheter och marknadens aktörer. Detta oberoende är ett resultat av att resurserna, 

mestadels, härrör från medlemmarna själva eller från ideellt arbete. Denna faktor ses som 

viktig eftersom den låter de ideella organisationerna uppfylla sina mål, även om de inte är helt 

i linje med de offentliga politiska mål eller nödvändigtvis lönsamt ur ett marknadsperspektiv. 

Den viktigaste förutsättningen för denna självständighet är att de medel som inkommer till 

organisationen har sitt ursprung från medlemmarna själva. Återigen har detta konsekvenser 

för relationen mellan organisationen och dess medlemmar, och för organisationen som en del 

av den ideella sektorn. Förmodligen är organisationen mer lyhörd mot dess medlemmar 

eftersom den är beroende av dem, vilket inte är fallet för organisationer vars medel kommer 

från externa aktörer. Om en professionalisering genomförs menar Seippel (2010) att 

maktförhållandena kan förändras. Medlemmarna kommer att uppleva sin relation till 

organisationen som mer avlägsen eller motstridig. När medlemmarna är den viktigaste källan 

till resurser bör organisationen ta till vara på dem och inte enbart följa sina intressen. Vid en 

ökad expertkunskap kan denna maktstruktur påverka vad som räknas som intressen vilket 

leder till att skillnaden i intressen kan bli större. En viktig faktor för att öka expertkunskapen 

är att det inte är gratis. Humankapital kräver ekonomiskt kapital vilket kommer öka beroendet 

till andra organisatoriska aktörer vilket kan minska möjligheten för en organisation att ta 

ställning till dess medlemmar. (Seippel, 2010) 

 

Demokratin är den tredje egenskap som utmärker de ideella organisationerna. Denna är viktig 

för medlemmarna av tre skäl: självstyre, lärande och tillit/förtroende. Genom dessa faktorer 

fås en blandning av information, inflytande och identitet. Som exempel, med information kan 
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man ha möjlighet till inflytande och dessa tillsammans kan stärka identiteter som i sin tur är 

en förutsättning för självstyre, lärande och tillit. Vid en ökning av kunskap kan dessa 

demokratiska processer stärka aktörernas grad av information, inflytande och 

identitetsskapande och därmed deras potential för autonoma åtgärder. Men det kan också leda 

till fler konflikter, mindre inflytande (åtminstone för vissa medlemmar) och svårigheter att 

handla självständigt. Angående att lära sig om den demokratiska processen bör en 

professionalisering ge mer kunskap att föra vidare och också öka motivationen att undervisa i 

det. Dock beror människors motivation till att lära på hur situationen hanteras. Slutligen 

menar Seippel (2010) att det är svårt att se hur tillit/ förtroendet påverkas av en 

professionalisering. Det skulle kunna leda till ökat förtroende men skillnader i kunskap och 

inflytande kan leda till skepsis och misstro, och därmed försvaga organisationers förmåga att 

ha demokratiska effekter. (Seippel, 2010) 

3. Metod 

Detta kapitel inleds med en kort sammanfattning av forskningens olika ansatser samt en 

reflektion kring valet av ansats i denna studie. Därefter beskrivs undersökningens praktiska 

genomförande med redogörelser kring urval samt datainsamling och bearbetning. Vidare 

framställs en metodanalys samt en diskussion kring validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Avslutningsvis finns en begreppsförklaring på ordet professionalism. 

3.2 Val av forskningsansats 

Inom forskningen sker ofta ett särskiljande mellan två huvudkategorier av 

forskningsstrategier. Användandet av mätningar, kvantifiering med hjälp av matematik och 

statistik har medfört att vissa metoder kallas för kvantitativa. Sådana metoder utmynnar i 

numeriska observationer eller låter sig transformeras i sådana. Hit hör exempelvis tester, prov 

enkäter och frågeformulär. Den andra metoden betecknas kvalitativ och resulterar i verbala 

formuleringar. Utsagor sker verbalt och datamaterialet består av ”ordet”. (Backman, 2009) I 

denna studie används en kvantitativ forskningsstrategi och motivet till detta återfinns i syftet, 

att få en bild av föräldrars uppfattningar och attityder kring en ideell relativt professionell 

barnidrott. Fördelen med den kvantitativa ansatsen är att stora mängder datamaterial görs 

hanterbart (Backman, 2009). Datamaterialet samlades in via webb-enkäter samt utskrivna 

enkäter.  
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3.3  Urval och kontakt 

Sammantaget sändes 83 stycken enkäter ut via e-post riktade till föräldrar inom fotboll och 

ishockey. Totalt delades 40 stycken utskrivna enkäter ut till friidrottsföräldrar samt 

ridsportsföräldrar, 20 stycken till vardera idrott. Sammanlagt har alltså 123 stycken föräldrar 

kontaktats varav 83 stycken behandlas i studien. Av dessa 83 var 21 ishockeyföräldrar, 22 

fotbollsföräldrar, 20 ridsportsföräldrar samt 20 friidrottsföräldrar. Data hämtades från 

föräldrar till aktiva barn (7-12 år) inom fyra ideella idrottsföreningar i två norrländska 

mellanstora städer. Städerna valdes utifrån geografisk närhet. Idrotterna som valdes ut var 

ishockey, fotboll, ridsport och friidrott. Valet föll på dessa dels för att det är en jämn 

fördelning av individuella och lagidrotter, men också för att fotboll och friidrott betraktas som 

billiga idrotter och ridsport och ishockey som förhållandevis dyra (RF, 2004a). Detta 

betraktades som intressant då det kunde resultera i olika åsikter bland föräldrarna. Med 

utgångspunkt ur ovanstående strategiska urval av idrottsgrenar kontaktades sedan 

idrottsföreningar, som varit aktiv en längre tid, och lag via personliga kontakter. Detta gjordes 

på grund av svårigheter att erhålla medlemsregister som skulle generera e-postadresser, vilket 

var nödvändigt för att genomföra webb-enkäten. Trots detta var svårigheterna kvar och mot 

slutet av den beräknade projekttiden togs ett beslut att inte fortsätta förfrågan om e-post 

adresser utan istället dela ut enkäter på plats. Detta resulterade i att friidrottsföräldrarna 

nåddes vid ett träningstillfälle och ridsportsföräldrarna kontaktades vid ridskolan medan 

ishockeyföräldrarna samt fotbollsföräldrarna genomförde webb-enkäten. På grund av 

tidsbristen togs även beslutet att analysering av datamaterialet skulle påbörjas så fort minst 20 

svar inhämtats från varje idrottsgren, vilket medförde att de svar som inkom därefter 

exkluderades från studien. 

3.4 Frågeformulärets utformning 

I syfte att stärka studiens reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (att undersökningen mäter 

vad som avses att mäta) gjordes en så kallad pilotstudie på enkäten. Detta gjordes för att 

kontrollera att rätt frågor ställdes i förhållande till syfte samt att möjlighet fanns till att 

omformulera, ta bort eller lägga till frågor och på så vis minimera risken för mätfel (Bell, 

1995). Första omgången omfattade 10 föräldrar med aktiva barn i idrottsföreningar för att 

därefter granskas av handledaren. Frågeformuläret korrigerades efter varje granskning för att 

tillslut utformas som det ser ut i bilaga 2. Ett antal frågor som använts i studien 

”Föräldraengagemang i barns idrottsföreningar” (2004) användes i denna rapport. Studien 



14 

 

behandlar föräldraengagemang samt kunskapen om den egna föreningen bland föräldrar som 

har barn (7-12 år) inom den idrottsliga verksamheten. Frågor kring detta ställdes i denna 

rapport för att se om det fanns en tendens till minskat engagemang i urvalsgruppen samt för 

att kunna se vilka egenskaper i den ideella organisationen som värdesattes hos föräldrarna. I 

syfte att kunna dra slutsatser kring den ideella organiseringen av barnidrott kontra en 

professionalisering betraktades denna vetskap som viktig. Således användes framförallt de 

frågor som rörde föräldraengagemang i tidigare nämnd rapport även i denna studie. Då dessa 

redan genomgått ett antal tester och är beprövade anses de att öka validiteten ytterligare.  

 

Via ett informationsblad informerades respondenterna om de fyra forskningsetiska 

principerna som används inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (se bilaga 1). De 

enkäter som delades ut personligen hade inget informationsblad utan där informerades 

respondenterna om detta direkt vid utdelningstillfället. Vidare förklarades i enkäten i vilket 

syfte den ägde rum samt vilken idrott respondenten skulle ha i åtanke vid genomförandet. 

Detta för att kunna skilja de fyra olika idrotterna åt. Därefter ställdes ett antal bakgrundsfrågor 

följt av frågor som avsåg att mäta föräldrarnas nuvarande engagemang i barnets 

idrottsförening. Nästkommande frågor syftade till att få föräldrarnas syn på den ideella 

organiseringen och i vilken grad de kände till föreningen i stort. De därpå följande frågorna 

inriktades mer mot professionalisering. Avslutningsvis ställdes en öppen fråga där deltagarna 

gavs möjlighet att ge övriga synpunkter. För att underlätta genomförandet av enkäten var de 

flesta frågorna i formuläret utformade med fasta svarsalternativ. 

3.5  Genomförande 

I början av projektet kontaktades ett flertal föreningar och lag inom urvalsidrotterna, 

ishockey, fotboll, ridsport och friidrott, där syftet med studien förklarades samt en förfrågan 

att få e-post adresser till föräldrarna inom verksamheten. Allt eftersom delades enkäten ut, 

antingen via mail eller personligen, tillsammans med information som beskrev syftet med 

enkäten samt en försäkran om deltagarens anonymitet. I de mail som skickades ut ombads 

föräldrarna att besvara enkäten senast 7-10 dagar efter mottagandet. Svarsfrekvensen efter 

första utskicket låg på 2 procent hos ishockeyföräldrarna och 55 procent hos 

fotbollsföräldrarna. Därefter skickades ett påminnelsebrev ut som ökade svarsfrekvensen till 

52,5 procent hos ishockeyföräldrarna respektive 55 procent hos fotbollsföräldrarna. På grund 

av att friidrottsföräldrarna samt ridsportsföräldrarna nåddes på plats vid ett träningstillfälle 
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görs ej någon svarsanalys då alla som tillfrågades fyllde i enkäten. Den slutliga 

svarsfrekvensen för alla idrotter tillsammans låg på ca 68 procent, vilket vid en undersökning 

av denna karaktär får ses som relativt bra. Inkommen data behandlades och analyserades i 

dataprogrammet Windows SPSS 17.0. Deskriptiv statistik är det som använts vid bearbetning 

och presentation av datamaterialet. Detta pågrund av att datamaterialet inte uppfyllt kraven för 

parametriska test (G. Näsström, personlig kommunikation 1 februari, 2010). 

3.6 Metodanalys 

Enkät som metod är lämplig när ett stort urval vill nås relativt snabbt och billigt. (Bell, 1995) 

Dock bör man vara medveten om metodens svagheter. Föräldrarna kan exempelvis utifrån 

sina erfarenheter, förväntningar och aktuella sinnestämning vara olika motiverade till att svara 

på frågorna eller ha olika svårt att läsa och förstå frågorna, vilket kan påverka studiens 

giltighet (Ejlertsson, 2005). Detta kan ha skett i och med att vissa respondenter har fyllt i 

enkäten hemma i lugn och ro framför datorn medan andra har gjort det under en träning, 

vilket kan påverka deras inspiration och lust. Dessutom skulle samma individer kunna besvara 

webb-enkäten flera gånger. Då den besvaras anonymt går det ej att urskilja om detta har hänt. 

Vidare kan det vara svårt att få en helhetsbild och djupare förståelse för föräldrarnas 

uppfattningar kring dagens organisering av barnidrotten respektive kring skillnaderna vid en 

professionalisering då det måste betraktas som komplext. Här hade djupintervjuer kunnat 

användas som komplement till enkätmetoden (Bell, 1995). Dock tillät inte rapportens 

tidsmässiga begränsningar detta och därav genomfördes också ett tillfälligt urval. I enkäten 

fanns emellertid ett antal öppna frågor där möjlighet fanns för deltagarna att utveckla sina 

svar. 

3.7 Reliabilitet och validitet  

Generaliserbarheten höjs i och med att svarsfrekvens är att betraktas som relativt god (68 %). 

Däremot reduceras generaliserbarheten då endast 83 föräldrar besvarade enkäten, fler 

svaranden hade höjt generaliserbarheten ytterligare. Trots detta anses resultatet kunna 

generaliseras till föräldrar inom de fyra urvalsidrotterna, ridsport, fotboll, ishockey samt 

friidrott. Validiteten säkerställdes via en relevant metod i förhållande till syftet och 

frågeställningarna. De tidigare nämnda pilotstudierna användes i ett försök att höja 

validiteten. Vidare hade reliabiliteten och validiteten kunnat stärkas genom ett annat urval. 

Det optimala hade varit att göra ett rikstäckande slumpmässigt urval av föräldrar till barn (7-
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12 år) inom de fyra valda idrotterna. Detta ansågs dock som en omöjlighet och heller inte helt 

nödvändigt för denna typ av uppsats. 

3.8 Begreppen professionalism och professionell 

Människor kopplar ofta samman uttrycket professionalitet med skicklighet inom sitt 

yrkesmässiga område. Ur ett sociologiskt perspektiv menar man att yrket bör innehålla ett 

visst antal faktorer vilka avgör om det är att betrakta som professionellt eller inte. Några av 

dessa faktorer är huruvida yrket kräver en lång utbildning, vilket ansvar vederbörande har för 

utveckling av professionen samt i vilken utsträckning en yrkesetik finns kring yrket. Utifrån 

ett sociologiskt perspektiv så har yrken olika grader av professionalism och vilken grad 

avgörs ofta av hur självständigt yrket är. (Ekholm & Englund, 2004). Vidare blandas ofta 

begreppen professionalisering och professionalism ihop. Professionalisering har, genom det 

sociologiska synsättet, att göra med yrkets strävan efter status och auktoritet i samhället 

(Seippel, 2010). Professionalism är däremot att betraktas utifrån yrkets kvalitéer, som 

vanligtvis benämns som kompetens (Ekholm & Englund, 2004). 

 

Seippel (2010) beskriver att professionalism är sammankopplat med en lång utbildning med 

en specifik ämnesinriktning. Grunden för yrket är uppbyggd av forskning samt erfarenheter 

som kan kopplas tillbaka till det aktuella yrket, och även sammankopplas med en examen 

eller legitimation. Utifrån detta, samt hur många aktiva det finns inom området, skapas en viss 

status till yrket. 

 

Att vara professionell innebär enligt Hector (1985) att i första hand ha god kunskap inom sitt 

arbetsområde samt att känna till sina uppgifter och sitt ansvar. Utifrån detta ska individen 

sedan handla. Nationalencyklopedin (NE.se) menar att profession är detsamma som yrke 

medan professionalism syftar på det yrkesgruppen faktiskt gör och den kompetens som krävs 

för att kunna utföra professionen. 

 

I denna uppsats innebär begreppet professionalism att barnidrotten närmar sig näringslivet och 

blir mer kommersiell. Alltså att verksamheten blir mer vinstdrivande (i syfte att mer pengar 

går tillbaka till den egna verksamheten). Således kommer den också innefatta mer individer 

med längre utbildning som har god kunskap inom sitt arbetsområde samt som känner till sina 

uppgifter och sitt ansvar (Hector, 1985). Ordet professionalism har alltså inget att göra med 
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elitsatsning eller att skapa ”proffs”. Det är snarare något av en motsats till dagens sätt att 

bedriva barnidrott där ideell innebär att en organisation bedriver en verksamhet utan 

vinstintresse. Arbetet drivs av ideella, frivilliga individer oftast lekmän/amatörer, utan 

ersättning. Det innebär alltså i denna studie att verksamheten blir mer professionell, men det 

allmännyttiga syftet finns kvar. 
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4. Resultat 

I följande kapitel kommer resultatet från den statistiska granskningen att presenteras. Till en 

början kommer en beskrivning av föräldrarna. Detta för att få en uppfattning av vilka som 

deltagit i studien. Därefter presenteras resultatet utifrån tre ämnen; engagemang, uppgifter och 

professionalisering. 

4.2 Beskrivning av föräldrarna 

Till en början kan könsfördelningen hos föräldrarna (n=83) betraktas. Tabell 1 visar att den är 

jämn, men att det finns en väldigt svag överrepresentation av kvinnor/mammor. 

Tabell 1. Könsfördelning i undersökningsgruppen 

 

 

Åldrarna hos de som besvarade enkäten varierar mellan 30-68 år och medianen ligger på ca 

43 år. De flesta har ett förhållande (ca 92 %) med någon varav 50 % är gifta, 41 % är 

sammanboende och resterande 9 % är ensamstående.  Största delen av föräldrarna (53 %) har 

högskola eller universitetsutbildning som högsta avslutade utbildning. Därefter har (ca 35 %) 

av föräldrarna genomgått gymnasieutbildning. Vidare har 6 % yrkesskola, 2,4 % grundskola 

samt 2,4 % annan skolning som högsta avslutande utbildning. År 2003 hade 33 % av den 

vuxna befolkningen (25-64 år) i Sverige högskoleutbildning (SCB, 2002), vilket innebär att 

urvalsgruppen i denna studie har en högre utbildningsnivå än riksgenomsnittet. Föräldrarna 

livnär sig framförallt som tjänstemän (59 %) eller som arbetare (24,1 %). De återstående 

föräldrarna är egna företagare (6 %), studerande (1 %), arbetssökande (2,4 %) eller har annan 

sysselsättning (7,2 %). I de sist nämnda 7,2 % ingår arbeten inom andra områden eller 

försörjning på annat sätt, som exempelvis ersättning från försäkringskassan och liknande. Av 

de 83 föräldrar som deltagit i studien visade det sig att de flesta varit delaktig i den utvalda 

idrottsföreningen i en längre tid. De flesta (41 %) har haft sitt/sina barn inom 

idrottsverksamheten i 5 år eller mer. Vidare har 33,7 % deltagit i 2-4 år i verksamheten medan 

21,7 % deltagit i ett år. Det fanns även ett fåtal (3,6 %) som varit medlemmar i föreningen i 

mindre än ett år. Alltså har de flesta föräldrarna deltagit i föreningslivet under en längre tid 

och således bör de ha en uppfattning om verksamheten. 

Kön N % 

Pappa 41 49 % 

Mamma 42 51 % 

Totalt 83 100 % 
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4.3 Engagemang 

För att få en övergripande bild av föräldrarnas engagemang i den utvalda idrottsföreningen 

ställdes en fråga om hur föräldrarna engagerar sig i barnets idrottsförening. Respondenten fick 

ta ställning på en femgradig skala där 1 var ”Ja, väldigt mycket” och 5 var ”Nej, inte alls”. I 

tabell 2 går det att utläsa att de flesta av föräldrarna anser att de engagerar sig mycket i 

föreningen.   

Tabell 2. Engagerar du dig i barn/barnets idrottsförening? 

Engagemang Antal % 

 Ja, väldigt mycket 27 33 % 

Mycket 21 25 % 

Varken mycket eller lite 21 25 % 

Lite 11 13 % 

Nej, inte alls 3 4 % 

Totalt 83 100 % 

 

Här skulle det kunna vara så att de föräldrar som inte engagerar sig i verksamheten inte 

besvarade enkäten i samma utsträckning som de som gör det. Detta skulle kunna förklara det 

relativt höga engagemanget.  

Respondenterna fick besvara (i fråga 9) inom vilka områden de engagerar sig i 

idrottsföreningen deras barn var delaktiga i. Föräldrarna fick ta ställning till sitt deltagande 

inom områden som mer specifikt rör föreningens verksamhet. I tabell 3 visas svarsfrekvensen 

av föräldraengagemang inom respektive område. Det är tydligt att det är en mindre del av 

föräldrarna som engagerar sig inom de olika områdena. Undantagen är att vara funktionär, 

försäljning av någon form samt att skjutsa till/från träning vilket mer än hälften av föräldrarna 

gör någon gång per år. I övrigt visar resultatet att engagemanget överlag visar ansatser till att 

vara avgränsat till punktinsatser inom olika områden, vilka inte kräver en hög insats i form av 

tid. Svaren visar överlag att de flesta föräldrarna engagerar sig några få gånger om året inom 

något verksamhetsområde.  Anmärkningsvärt är att det är väldigt få föräldrar som engagerar 

sig mer än 1-4 ggr/ år i föreningen. 
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Tabell 3. Föräldraengagemang (n= 83) i barnets idrottsförening, fördelat på olika 

verksamhetsområden. Procent 

Område för 
engagemang 

Inte alls 1-4 ggr/år 1-4 
ggr/månad 

2-3 
ggr/vecka 

4-5 
ggr/vecka 
eller mer 

Totalt 

Styrelsearbe
te 

89 % 11 % 0 % 0 % 0 % 100 % 

Funktionär 25 % 66 % 3 % 6 % 0 % 100 % 

Tränare/leda
re 

72 % 10 % 0 % 10 % 8 % 100 % 

Ordnar 
sponsorer 

79 % 17 % 4 % 0 % 0 % 100 % 

Lottförsälnin
g/annan 
försäljning 

28 % 59 % 10 % 3 % 0 % 100 % 

Materialförv
altare 

90 % 4 % 5 % 0 % 1 % 100 % 

Skjutsar 
till/från 
tävling 

18 % 21 % 18 % 31 % 12 % 100 % 

 

Om resultatet ska analyseras utifrån totalt engagemang i föreningarna kan konstateras att det 

är 81,9 % av föräldrarna som någon gång skjutsar sitt barn till/från tävling. 74,7 % av 

föräldrarna engagerar sig som funktionärer; 72,3 % säljer lotter eller annan försäljning; 27,7 

% är tränare/ledare; 20,5 % ordnar sponsorer; 10,8 % har olika styrelseuppdrag och 9,6 % är 

materialförvaltare. Detta tyder på ett relativt stort engagemang bland föräldrarna i 

undersökningen. Att ha i åtanke är dock att detta resultat inkluderar alla respondenter från de 

som engagerar sig någon gång per år till föräldrar som gör det flera gånger i veckan. 

Det går att utläsa från ovanstående resultat att engagemanget i allra högsta grad är knutet till 

områden som direkt kan påverka det egna barnets idrottsliga miljö samt att de områden som 

flest föräldrar engagerar sig i inte kräver så mycket tid. 

Vidare undersöktes hur mycket tid (mätt i timmar per normalvecka) föräldrarna engagerade 

sig i idrottsföreningen. Resultatet visade att föräldrarna i genomsnitt engagerade sig 4,7 

timmar/ normal vecka i idrottsförening vilket låter mycket. Däremot uppgav en stor del (22 

%) att de engagerar sig 0 h/normalvecka medan relativt många föräldrar (15 %) är väldigt 

involverade i verksamheten (>10 h/ vecka)Som mest uppgav en förälder att denne i 

genomsnitt engagerar sig 20 h/vecka.  Sammantaget kan sägas att det är stora skillnader bland 

föräldrarna hur många timmar i veckan de engagerar sig i sitt barns idrottsförening. 
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Hur ser föräldrarna på sitt nuvarande engagemang? Vill de engagera sig mer eller mindre? 

Detta fick respondenterna ta ställning till via fem olika påståenden som handlade om synen på 

deras engagemang. 

 

Figur 2. Föräldrarnas (n=83) syn på sitt nuvarande engagemang i idrottsföreningen. 

Figur 2 visar att de flesta av representanterna är nöjda med sitt nuvarande engagemang i 

idrottsföreningen. Uppseendeväckande är att ungefär 20 % av föräldrarna ville engagera sig 

något mer i föreningens verksamhet, att det endast var 1,2 % som ville engagera sig något 

mindre samt att 1,2 % inte ville engagera sig alls i verksamheten. Vid en undersökning av 

respektive svarsgrupps engagemang, baserat på tid/vecka, visar det sig att de som vill 

engagera sig ”Något mer” redan i nu läget är engagerade (M=3,7 h/vecka; Sd=4,9
2
). För de 

övriga svarsalternativen ser medelvärdet ut som följer: ”Tillräckligt” (M=5,2 h/vecka Sd= 

5,8); ”Något mindre” (M= 12 h/vecka; Sd= 0), ”Inte alls” (M= 0 h/vecka; Sd 0). Nästan 5 % 

angav att det inte kunde ta ställning till sitt engagemang på grund av att deras barn nyss börjat 

i föreningen. Det stora föräldraengagemanget och viljan att engagera sig ytterligare kan, som 

tidigare nämnts, bero på att respondenter som inte är engagerade i föreningarna inte heller 

besvarade enkäten och således skulle detta kunna vara lite missvisande att generalisera till den 

stora populationen. 

                                    
2
 M = medelvärdet. Sd = standardavvikelse, vilket är ett mått på hur mycket de olika värdena i en population 

avviker från medelvärdet. 
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I och med att det finns tendenser att föreningsengagemanget minskar (RF, 2004b) undersöktes 

också om möjligheten att betala sig fri från det ideella arbetet betraktades som positivt hos 

föräldrarna. Det visade sig att denna möjlighet var attraktiv. 31,3 % ansåg att detta skulle vara 

ett bra alternativ och således tyckte 68,7 % att det var ett alternativ de inte skulle välja. Alltså 

tyckte nästan en tredjedel av föräldrarna att detta var rimligt. Följdfrågan på detta är hur 

mycket pengar föräldrarna som tycker det låter som en bra valmöjlighet är villiga att betala 

för att slippa det ideella arbetet. Den lägsta summan föräldrarna var villig att betala för att 

slippa det ideella arbetet låg på 250 kr och den högsta på 3000 kr. Medelvärdet bland 

föräldrarna var 1104 kr (Sd=867,286). En granskning av resultatet utifrån utbildningsnivå 

visade att det inte var någon som hade gått grundskola, folkhögskola, yrkesskola eller annan 

skolning som högsta avslutade utbildning som var villig att betala en summa pengar för att 

slippa det ideella arbetet. Däremot var det 41 % av de som hade gymnasium som högsta 

avslutade utbildning samt 32 % av de med högskola/ universitetsutbildning som tyckte detta 

alternativ var lockande. Efter en analys utifrån sysselsättning visade det sig att ca 54 % av 

arbetarna svarade ”Ja” på frågan om de var villiga att betala pengar istället för att arbeta 

ideellt. Motsvarande siffra för tjänstemän var 58 %. Således tycks detta ha att göra med 

utbildningsnivå men på vilket vis de livnär sig verkar inte vara avgörande. 

I fråga 14 besvarade föräldrarna frågan ”Vilka egenskaper värdesätter du inom idrottens 

ideella organisation? Kryssa i de 3 viktigaste.”. Det visade sig att det fanns framförallt två 

alternativ som de flesta av föräldrarna tyckte var viktiga egenskaper hos dagens barnidrott. 

Dessa var att idrotten är fostrande (71 %) samt att alla har rätt att vara med (70 %). Vidare var 

den tredje viktigaste egenskapen att man genom idrotten får samhörighetskänsla till andra i 

föreningen (54 %). En annan viktig egenskap var att den belyser rent spel och ärlighet (46 %). 

Endast 24 % ansåg att idrottens demokratiska ståndpunkt var viktig. I övrigt såg resultatet ut 

som följer; Den är självständig i förhållande till andra aktörer (17 %), den är ideell (12 %) 

samt övrigt (4 %). Föräldrarna värdesätter alltså mer själva idrottens egenskaper än hur 

idrotten är organiserad. De svarsalternativ som flest föräldrar svarat på är alltså egenskaper 

som idrotten i sig för med sig, den fysiska aktiviteten. De typiska drag som den ideella 

organiseringen av idrotten för med sig, att den är demokratisk, självständig i förhållande till 

andra aktörer samt att den är ideell verkar inte vara av särskilt stort intresse hos föräldrarna. 
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Figur 3. Egenskaper som föräldrarna (n=83) värdesätter inom idrottens ideella organisation. 

Tabell 4. Föräldrarnas (n= 83) vilja att påverka verksamheten i föreningen 

Viljan att påverka Procent 

Ja, väldigt gärna 9% 

Ja, gärna 10% 

Ja, till viss del 39% 

Nej, inte speciellt 35% 

Nej, inte alls 5% 

Vet ej 2% 

Totalt 100% 

 
Viljan att påverka föreningens utformning av verksamheten tycks vara relativt hög bland 

föräldrarna. En sammanställning av antalet föräldrar som svarat ”Väldigt gärna”, ”Gärna” 

samt ”Till viss del” visar att det är 58 % som vill påverka verksamheten i någon utsträckning. 

För att få en förståelse för varför och på vilket sätt föräldrarna vill påverka användes en öppen 

fråga (17 b). Utifrån denna fråga framtogs olika kategorier som återger det huvudsakliga 

innehållet i föräldrarnas svar. Dessa är elitsatsning, ledarnas kompetens, att barnet har roligt 

samt att de utvecklas. Kategorierna markeras i texten med fet stil. Flera föräldrar nämnde att 

de ville påverka verksamheten för att förhindra för tidig elitsatsning.   

 

”Jag skulle vilja ändra blicken från elit till ungdom. Det är på tok för mycket fokus på elit a 

och b jun. Jag skulle vilja vända på steken och belysa bredden av ungdom som behövs för att 

kunna hålla a lag a och b jun igång.”(Pappa, ishockey) 

”Mindre resultatinriktat.” (Mamma, fotboll) 
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”Inriktningen bör vara mer allmän och inte så elitsatsande.” (Pappa, ridsport) 

 

Vidare var en vanlig orsak till påverkan ledarnas kompetens. Många föräldrar påpekade 

saker om ledarna som tränar barnen. Föräldrarna önskade mer utbildningar till dessa, samt 

fanns det en önskan från flera föräldrar att de ej ville ha pappor/mammor som tränade barnen. 

 

”För mycket pappor med för låg utbildning och hockeyerfarenhet tränar barnen." (Mamma, 

ishockey) 

 

”Jag skulle vilja att föreningens verksamhet tydligare hade en linje på hur spelare och ledare 

ska utvecklas genom träning/utbildning.” (Pappa, fotboll) 

 

”Att få bort föräldratränare..”(Mamma, fotboll) 

 

Ytterligare orsaker till påverkan pekade på en försäkran om att barnet har roligt och att de 

ska utvecklas positivt. 

 

Något som kan ha betydelse för hur motiverad föräldrarna är att påverka 

föreningsverksamheten är i vilken utsträckning de har kunskap om verksamheten (RF, 

2004b). Därav frågades föräldrarna om de kände till organisationen, ekonomin samt om de 

brukar delta vid föreningens årsmöte. På de första två frågorna (fråga 15 och 16) fick 

respondenterna fem svarsalternativ: 1=”Mycket väl”, 2= ”Väl”, 3=”Ganska väl”, 4=”Inte så 

väl” samt 5= ”Känner inte alls till den”. Utifrån resultaten i figur 4 kan man konstatera att 

kännedomen i föreningens ekonomiska situation är relativt stor bland föräldrarna.  Totalt har 

60 % av föräldrarna överlag en god kunskap om den ekonomiska situationen i föreningen 

medan 40 % inte har det. Medelvärdet (1= max och 5= min) bland föräldrarna låg på 3,2, 

alltså känner de flesta föräldrar till föreningens ekonomi ”Ganska väl”.  Att motivationen till 

ideellt arbete och insikten i föreningens verksamhet har ett samband bekräftas även i denna 

studie där ett antal föräldrar nämner just detta: ”Bli informerad om ekonomin, på så sätt kan 

det bli mer angeläget att jobba ideellt.” (Pappa, ishockey) 
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Figur 4. Föräldrarnas (n=83) kännedom om föreningens ekonomi. Procent. 

För att få insikt i föräldrarnas kunskap om föreningens ideella organisation användes samma 

svarsalternativ som ovan. Det visade sig att föräldrarna hade ungefär samma kännedom om 

denne som om ekonomin. Medelvärdet (1= max och 5= min) låg även här på 3, ”Ganska väl”.  

Resultatet i figur 5 visar att föräldrarna anser sig ha god kunskap om den ideella 

organisationen. Totalt är det 71 % av föräldrarna som tycker detta medan övriga 29 % inte 

anser sig ha särskilt bra kunskap om den ideella organisationen. Alltså anser sig fler föräldrar 

besitta mer kunskap om föreningens ideella organisation än om föreningens ekonomi. Men 

enligt RF (2004) bör alltså föräldrarna vara motiverade att påverka föreningsverksamheten då 

det måste betraktas som att de är relativt väl insatta i organisationen. 

 
Figur 5. Föräldrarnas (n= 83)kännedom om föreningens ideella organisation. 
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För att få vetskap om föräldrarnas delaktighet och till viss del också hur mycket de vill 

påverka föreningens verksamhet undersöktes om föräldrarna brukar delta vid föreningens 

årsmöte. Detta verkade rimligt eftersom där väljs styrelse samt godkännande av budget och 

verksamhetsplan äger rum, vilket i slutändan har stor betydelse för hur föreningen 

bedrivs(Pallin, 2004). I figur 6 går det tydligt att utläsa att de flesta föräldrar inte deltar vid 

årsmötet. 75 % av föräldrarna svarade att de inte brukar delta och alltså brukar endast 25 % 

delta. 

 

 

Figur 6. Föräldrarnas (n=83) deltagande vid årsmöten eller ej. Procent. 

 

Följdfrågan på detta är varför de inte brukar delta (fråga 18 b). Det visade sig, inte helt 

oväntat, vara så att de flesta föräldrar inte ansåg sig ha tid till att delta vid årsmötet eller att de 

inte ville engagera sig på det viset. Vidare fanns de föräldrar som inte trodde att de fick 

komma samt att de ej fått information om när det skulle äga rum. Vanligt förekommande var 

också att föräldrarna resonerade som så att så länge det fungerade okej i sitt barns förening så 

fanns det ingen anledning att delta.  

 

I fråga 19 undersöktes hur föräldrarna tyckte föreningsverksamheten skulle finansieras. 

Respondenterna skulle kryssa i vilka tre av alternativen de betraktade som viktigast. I figur 6 

går att utläsa att det är en relativt jämn fördelning mellan de olika finansieringsalternativen. 

Det enda alternativ som har en något lägre andel svarande är alternativet: ”Via någon form av 

försäljning” där endast 28 % av föräldrarna ansåg detta var en av de viktigaste 
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inkomstkällorna för föreningen. De övriga alternativen ”Via medlemsavgifter” (78 %), ”Via 

ideellt arbete” (65 %), ”Bidrag från stat och kommun” (71 %) samt ”Via sponsorer (65 %) är 

lika viktiga för föräldrarna. Resultat beror delvis på att det endast fanns fem svarsalternativ, 

och såldes fanns det ingen större möjlighet till utsvävningar för respondenterna. Dock hade 

det kunnat bli ett annorlunda resultat med exempelvis ett alternativ som fått betydligt fler 

svaranden än övriga. Detta skedde inte och således anser föräldrarna överlag att de första fyra 

finansieringsalternativen är likvärdiga. 

 
 
Figur 7. Föräldrarnas (n= 83) svar på vilka finansieringsalternativ de betraktade som bäst. 

4.4 Uppgifter 

I ett försök att kartlägga föräldrarnas åsikter om vem som ska sköta olika uppgifter i 

föreningen formulerades en fråga (fråga 20) kring detta. I denna fråga kan även föräldrarnas 

åsikter kring en eventuell professionalisering speglas i och med att de får besvara vem de 

tycker är bäst lämpad att sköta olika uppgifter. Bedrivandet av träningar ansåg föräldrarna var 

uppgifter för antingen anställd personal (46 %) eller föräldrar till barn i föreningen (36 %). 

Detta överensstämmer inte med det som framkom i föräldrars åsikter om vad de vill påverka. 

Där var det vanligt förekommande bland föräldrarna att uttrycka sitt missnöje med att ha 

föräldrar som tränare. Vidare ansåg 18 % att andra ideella krafter bör bedriva träningarna, 

således skulle det kunna vara så att de som beskrivit sitt missnöje kring föräldratränare är de 

som representerar denna grupp. Resultatet återfinns i tabell 5.  
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Tabell 5. Föräldrarnas (n= 83) åsikter kring vem som är bäst lämpad att sköta olika uppgifter 

Uppgifter/bäst lämpad Föräldrar till barn i 
föreningen 

Anställd 
personal 

Övriga ideella 
krafter 

Styrelsen i 
föreningen 

Bedriva träningar 36% 46% 18% 0% 

Sköta planer, underhålla 
byggnader osv 

4% 84% 5% 7% 

Sköta föreningens ekonomi 2% 30% 6% 62% 

Hantera licenser, försäkringar 
osv 

4% 41% 8% 47% 

Ordna sponsorer 30% 10% 32% 28% 

Materialförvaltare 61% 13% 21% 5% 

 

Föräldrarna ansåg att den som var bäst lämpad att sköta planer, underhålla byggnader och 

liknande uppgifter var anställd personal (84 %). De övriga alternativen fick följande 

svarsfrekvens; ”Föräldrar till barn i föreningen” (4 %), ”Övriga ideella krafter” (5 %) samt 

”Styrelsen i föreningen” (7 %). Föreningens ekonomi tycker föräldrarna ska hanteras även här 

av antingen anställd personal (30 %) eller av styrelsen i föreningen (62 %). Föräldrar till barn 

i föreningen var det endast 2 % som svarade samt övriga ideella krafter var det 6 %. Intressant 

i detta resultat är att så många som 30 % anser att det är anställd personal som ska hantera 

föreningens ekonomi. Detta på grund av att det traditionellt är just styrelsen som ska sköta 

den. Detta i samband med att respondenterna överlag ansåg sig ha god kunskap i den ideella 

organisationen är anmärkningsvärt. I frågan på vem som är bäst lämpad att sköta mer 

administrativa uppgifter som att hantera licenser, försäkringar och liknande var det ingen av 

de olika arbetskrafterna som stack ut på samma vis som vid tidigare uppgifter. Dock ansåg de 

flesta av respondenterna att dessa uppgifter skulle skötas av antingen anställd personal (41 %) 

eller av styrelsen i föreningen (47 %). De övriga alternativen hade följande svarsfrekvens; 

”Föräldrar till barn i föreningen” (4 %) samt ”Övriga ideella krafter” (8 %). Vidare var 

åsikterna delade kring vem som är bäst lämpad att ordna sponsorer till föreningen. 32 % av 

föräldrarna anser att övriga ideella krafter ska hantera denna fråga. Dock tycker 30 % att det 

är föräldrarna till barn i föreningens uppgift. I övrigt ansåg 28 % att sponsorfrågan ska skötas 

av styrelsen i föreningen medan 10 % tycker att anställd personal ska göra det. Detta kan 

förklaras av att det inte finns någon traditionell arbetsgrupp som hanterar detta och således 

blir det ett mer varierat resultat. Tillsist frågades vem som var bäst lämpad att vara 

materialförvaltare. Här var respondenterna relativt eniga om att detta är en uppgift för 

föräldrarna till barn i föreningen (61 %). Vilket i och för sig inte var helt oväntat med tanke på 
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att uppgiften är betydligt mindre tidskrävande än de övriga. I övrigt såg resultatet ut såhär: 

”Övriga ideella krafter” (21 %), ”Anställd personal” (13 %), ”Styrelsen i föreningen” (5 %).  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att ju mer tidskrävande uppgiften är desto mer önskvärt är det 

att föräldrarna själva inte vill sköta uppgiften. Det går också att utläsa att om det krävs mer 

specialkunskap för att utföra uppgiften anser respondenterna att det bör skötas av anställd 

personal eller av styrelsen i föreningen.  

4.5 Professionalisering av den barnidrottsliga verksamheten 

I fråga 21 ställdes ett antal påståenden till respondenterna där de skulle ta ställning till i vilken 

grad de instämde i dessa. Det fanns fem svarsalternativ vilka var; 1= ”Instämmer helt”, 2= 

”Instämmer delvis”, 3= ”Vet ej, obestämd”, 4= ”Instämmer inte” samt 5= ”Instämmer inte 

alls”. De olika påståendena (10 till antalet) granskas utefter om de är att betrakta som positiva 

effekter som följd av en professionalisering eller som negativa. Påståendena är alla 

konstruerade utefter vad som skulle kunna inträffa vid en professionalisering av den 

barnidrottsliga verksamheten. Detta sågs som ett sätt att kontrollera föräldrarnas attityder 

kring ämnet. Alla resultat kommer inte att skrivas i följande text men kan återfinnas i tabell 6, 

tabell 7 och tabell 8 nedan. 

 

Som tidigare har beskrivits skulle en professionalisering kunna innebära att föreningar 

anställer mer personal. Detta för att öka kompetensen på de som befinner sig inom 

föreningslivet samt för att avlasta de ideella krafter som finns och inte göra dem lika 

oumbärliga. Således löd det första påståendet: ”Jag tycker att det är önskvärt med anställd 

personal i mitt barns förening”. I tabell 6 går att utläsa att föräldrarna generellt är positiva till 

detta. Om det sammanlagda resultatet granskas visar det att det var 81 % som såg detta som 

en positiv insats medan det var 19 % som antingen inte hade någon åsikt eller var negativ till 

det. En förklaring till detta kan till viss del finnas i tidigare beskrivna resultat angående vem 

som var bäst lämpad att sköta olika uppgifter. Där gick det att utläsa att om det krävdes 

specialkunskap ansåg respondenterna att det ska skötas av anställd personal eller styrelsen i 

föreningen. Det tredje påståendet; ”Det är positivt att föreningen försöker bli mer 

professionell i sitt sätt att bedriva verksamheten” handlar just om detta. Att uppgifter sköts av 

någon med yrkesmässig kunskap, inte en lekman.  Det totala procenttalet som ansåg att detta 

var en bra sak för föreningen visade sig vara 85 % av respondenterna. Detta är dock inte helt 
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oväntat med tanke på att det tycks finnas ett samband mellan dessa faktorer vilket återspeglas 

i dessa påståenden. Kort sagt är föräldrarna positiv till vad en professionalisering kan innebära 

i form av anställd personal och en mer professionell verksamhet. Tydligt är att de själva inte 

vill hantera uppgifter av svårare karaktär. 

 

Tabell 6. Graden av instämmande bland föräldrarna (n= 87) om en professionalisering av den 

barnidrottsliga verksamheten. Positiva effekter 

Påstående: Instämmer 

helt 
Instämmer 

delvis 
Vet ej 

/obestämd 
Instämmer 

inte 
Instämmer 

inte alls 

Jag tycker att det är 

önskvärt med 

anställd personal i 

mitt barns 

idrottsförening 

39% 42% 11% 6% 2% 

Det är positivt att 

föreningen försöker 

bli mer 

professionell i sitt 

sätt att bedriva 

verksamheten 

52% 33% 8% 5% 2% 

Föreningen borde 

försöka omsätta 

mer pengar som går 

tillbaka till 

verksamheten 

28% 39% 30% 4% 0% 

 

Vidare löd ett påstående; ”Föreningen borde försöka omsätta mer pengar som går tillbaka till 

verksamheten”. Föräldrarna var inte fullt lika positiv till detta påstående även om de överlag 

ansåg det som en bra satsning. Det totala resultatet visar att 67 % av respondenterna hade en 

positiv attityd och 34 % en mer tveksam attityd. Det var 30 % som svarade ”Vet ej/ 

obestämd” i frågan och således finns det tendenser till att detta är en komplicerad fråga som 

respondenterna ej kunde ta ställning till. Denna tveksamhet skulle kunna bero på att 

föräldrarna tror att de skulle få offra ännu mer tid i form av ideellt arbete om föreningen 

gjorde verklighet av detta påstående. Trots allt är det en positiv effekt för deras barn och 

föreningen vilket rent logiskt borde mottas därefter. 
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Tabell 7. Graden av instämmande bland föräldrarna (n= 87) om en professionalisering av den 

barnidrottsliga verksamheten. Positiva effekter 

Påstående: Instämmer helt 
Instämmer 

delvis 
Vet ej 

/obestämd 
Instämmer inte 

Instämmer inte 
alls 

Jag tror att det 
skulle krävas 
mindre arbete 
från mig som 
förälder om 
föreningens 
verksamhet blev 
mer professionell 

6% 46% 28% 16% 5% 

Jag tror att 
kompetensen på 
ledarna skulle öka 
vid en 
privatisering av 
föreningens 
verksamhet 

10% 28% 44% 11% 7% 

 

En möjlighet vid en professionalisering av den barnidrottsliga verksamheten är att föräldrarna 

som idag är otroligt viktig för föreningarna inte kommer vara lika oumbärliga. Det kommer 

kanske inte krävas lika mycket av dem. Föräldrarnas åsikter kring detta granskades i 

påstående 9: ”Jag tror att det skulle krävas mindre arbete från mig som förälder om 

föreningens verksamhet blev mer professionell”. Av resultatet går att utläsa att totalt 52 % av 

föräldrarna trodde att det skulle krävas mindre av dem. Vidare var det 28 % som svarade att 

de inte visste och alltså var det totalt 21 % som inte trodde att de skulle avlastas vid en 

professionalisering.  Detta kan till viss del stämma. Föräldrarna kommer definitivt avlastas 

om det finns anställd personal som hanterar olika uppgifter. En skillnad skulle kunna vara att 

exempelvis styrelsen i föreningarna inte får samma stora börda, vilka ofta består av föräldrar. 

Däremot kommer föräldrarna ändå behöva finnas inom föreningarna. Att köra sitt barn till 

match eller träning kommer de även fortsättningsvis att behöva göra. Frågan är då om de 

saker de gör kan betraktas som uppgifter som hör till att vara förälder, och egentligen inte som 

ett arbete för föreningen.  

 

Det sista påståendet behandlade ledarnas kompetens, som föräldrarna tidigare i rapporten 

efterlyst bör ökas (se tabell 6). Påstående 10 löd: ”Jag tror att kompetensen på ledarna skulle 

öka vid en professionalisering av föreningens verksamhet”. Här var det nästan hälften av 

föräldrarna (44 %) som svarade ”Vet ej/ obestämd”. Således tycks det vara en känslig fråga 

som inte är lika lätt att ta ställning till även om det i tidigare påståenden också varit en relativt 
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hög andel respondenter som svarat ”Vet ej/ obestämd”. Dock visade det sig att det totalt var 

38 % som av föräldrarna som trodde att kompetensen skulle öka vid en professionalisering. 

Den totala andelen som inte instämde med detta påstående var 18 %. Tidigare nämndes att 

föräldrarna kan sägas stå i en slag tacksamhetsskuld till de tränare som ställer upp. Detta 

eftersom de är medvetna om att de som är tränare idag gör det på sin fritid (Karp, 2004).  

Karp (2004) menar att detta kan göra att föräldrar inte vågar yttra sin åsikter om tränarna. Det 

skulle kunna vara just detta som tar sig i uttryck i detta påstående. Respondenterna är 

försiktiga att rikta kritik mot de nuvarande tränarna. Dock är detta heller inte helt rimligt, då 

det redan riktats uppmärksamhet kring ledarnas kompetens och att den bör öka. 

 

Detta var de påståenden som kan sägas medföra bra effekter vid en professionalisering. 

Överlag är föräldrarna positiva till dessa och tycks uppskatta en förändring. Nedan följer de 

negativa effekter förändringen skulle kunna medföra. Många av dessa handlar om de 

egenskaper som beskrivs som säreget för den ideella organiseringen av barnidrott och vilka 

följder en professionalisering skulle kunna innebära för dem. Resultatet redovisas i tabell 7. 

I påstående nummer 4 skulle föräldrarna ta ställning till följande; ”Om den ideella föreningen 

närmar sig näringslivet är jag rädd att demokratin går förlorad”.  Som syns i tabell 7 är det 

väldigt spridda svar. Totalt kan det sägas att det var 40 % som inte trodde att demokratin 

skulle påverkas överhuvudtaget medan  det totalt var 24 % som trodde att förändringen skulle 

ha en negativ inverkan på den demokratiska processen.  Dessa 24 % är antagligen de samma 

som tidigare svarade att de brukar delta vid föreningens årsmöte medan den höga andelen som 

svarade att de inte kunde ta ställning  i frågan hör till dom inte brukar delta. Dessa föräldrar 

har kanske inte den insikten att kunna ta ställning i frågan, eftersom de inte deltagit i en av de 

viktigaste sakerna den demokratiska processen för med sig. De övriga 40 % hör eventuellt till 

den skara av föräldrar som svarat att de inte var intresserade av att påverka föreningens 

verksamhet via årsmöten. 
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Tabell 8. Graden av instämmande bland föräldrarna (n= 87) om en professionalisering av den 

barnidrottsliga verksamheten. Negativa effekter 

Påstående: Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Vet ej/ 
obestämd 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Om den ideella 
föreningen närmar sig 
näringslivet är jag rädd 
att demokratin går 
förlorad 

2% 22% 36% 27% 13% 

Jag tror att de ideella 
krafterna skulle minska 
om föreningen skulle bli 
mer professionell 

11% 37% 27% 17% 8% 

Jag tror att 
sponsor/stödviljan skulle 
minska om föreningen 
bedriver en mer 
professionell verksamhet 

5% 10% 32% 31% 22% 

Jag tror att idrotten skulle 
tappa sin själ om 
verksamheten skulle 
närma sig näringslivet 

4% 23% 20% 34% 19% 

Jag tror att det skulle bli 
dyrare att delta i 
föreningens verksamhet 
om en professionalisering 
genomfördes 

21% 36% 24% 11% 8% 

 

Ytterligare en negativ konsekvens en professionalisering skulle kunna medföra är att de 

ideella krafterna skulle minska. Detta uttryckte föräldrarna en oro kring i påstående fem (se 

tabell 7). Ungefär hälften av föräldrarna (totalt 48 %) ansåg att det finns en risk för dessa. 

Även i denna fråga svarade en hög andel föräldrar att de inte kunde ta ställning (27 %) medan 

25 % inte trodde dessa faktorer påverkade varandra. Överlag trodde föräldrarna heller inte att 

sponsor/stödviljan (påstående 6) skulle påverkas av en professionalisering. Totalt var det 52 

% av föräldrarna som inte instämde i påståendet, 32 % som inte kunde ta ställning samt 15 % 

som trodde att detta skulle påverka sponsorviljan negativt. 

I påstående sju tog föräldrarna ställning till huruvida idrotten skulle förlora sin själ vid en 

professionalisering av verksamheten eller ej. Detta påstående var det inte helt lätt att ta 

ställning till. Totalt ansåg 53 % av föräldrarna att idrottens själ skulle finnas kvar medan 27 % 

trodde att den skulle kunna förloras. Att det var så många (20 %) som ej kunde ta ställning till 
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påståendet kan beror på att det är relativt oklart med vad som menas med idrottens själ. Det 

finns inget klart svar utan det är väldigt individuellt med vad som kan menas med det. 

Däremot är det positivt att 53 % av föräldrarna tror att den kommer finnas kvar. Detta kan 

kopplas till de egenskaper som föräldrarna tidigare fick rangordna. Då visade det sig att de 

framförallt uppskattade egenskaper som idrotten i sig för med sig och inte den ideella 

organisationen. Således kan man anta att föräldrarna betraktar dessa egenskaper som idrotten 

själ och dessa bör rimligtvis inte påverkas av en professionalisering vilket speglas i den 

positiva inställningen till detta påstående. 

Något som skulle kunna inträffa vid en professionalisering av den barnidrottsliga 

verksamheten är att det eventuellt skulle kunna bli dyrare att delta. Därför handlade påstående 

8 just om denna sak och det visade sig att de flesta av föräldrarna trodde att detta skulle ske. 

Flera föräldrar (24 %) svarade att de ej kunde ta ställning. Totalt 57 %  av föräldrarna trodde 

att det skulle bli dyrare att delta i idrottsverksamheten om en professionalisering 

genomfördes. Vidare var det totalt 19 % som inte trodde att det skulle bli dyrare att delta i 

idrott.  

Avslutningsvis fick respondenterna möjlighet att lägga till övriga synpunkter (i fråga 22). De 

åsikter som kommer fram bland föräldrarna är ännu en gång att elitsatsning ej ska få 

förekomma för lågt ner i åldrarna. Vidare anser föräldrarna att det är viktigt med stöd från 

föreningarnas styrelser samt att föreningen hjälps åt mer. Ett fåtal föräldrar beskriver hur det 

startas nya lag som sedan får sköta sig själva utan hjälp från föreningen. Till sist nämner de att 

det borde finns ett utbildningsmaterial för ideella föreningar som nya föräldrar får ta del av 

när de börjar. Det var inte särskilt många respondenter som valde att besvara denna fråga, 

därav går det ej att generalisera dessa resultat. Däremot visar det lite av de attityder som 

föräldrarna har. 
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5. Diskussion 

Arbetet avslutas med en diskussion och reflektion kring resultatet i förhållande till tidigare 

forskning och bakgrund. 

Föräldrarna värdesatte framförallt två egenskaper inom den idrottsliga verksamheten, 

nämligen att idrotten är fostrande och att alla som vill har rätt att vara med. Detta stämmer väl 

överens med Karps (2004) studie som också visar att de egenskaper som uttrycks i idrottens 

verksamhets idé ”Idrotten vill” framställs som god barnidrott. Resultatet visade också att 

föräldrarna är relativt engagerade i föreningen och anser att den tredje viktigaste egenskapen i 

idrottens ideella organisation är att man får samhörighetskänsla inom föreningen, vilket 

härhör från de krav som finns på ideellt arbete. Det sociala samspel som uppstår inom 

föreningarna är att betrakta som en positiv egenskap i den ideella organisationen. Däremot 

framställs också kraven på engagemang som något negativ, som en bidragande faktor till 

konflikter samt som en orsak till att föräldrarna blir tveksamma till att stötta barnen i deras 

idrott då uppoffringarna blir förstora (Karp, 2004). Föräldrarna i denna studie är att betrakta 

som relativt engagerade i den barnidrottsliga verksamheten och det är intressant att det har 

framkommit en måttstock för hur mycket föräldrarna är villiga att ställa upp. Detta framträdde 

när föräldrarna skulle definiera sitt nuvarande engagemang i föreningen. De föräldrar som 

ansåg sig att vara lagom engagerade i verksamheten engagerade sig i nuläget ungefär fem 

timmar under en normalvecka. Däremot visade det sig att de som engagerade sig färre än fem 

timmar också var beredda att spendera lite mer tid på ideellt arbete. Medan de som 

spenderade mer än fem timmar per normalvecka ville sänka sin nuvarande inblandning i 

verksamheten. Följaktligen bör man kunna dra slutsatsen att ungefär fem timmar under en 

normalvecka är en lagom nivå och det antalet timmar föräldrarna är villiga att ställa upp utan 

att det får negativa konsekvenser i form av konflikter och liknande som Karp (2004) 

beskriver.  

 

Föräldrarna tar främst upp egenskaper som automatiskt medföljer idrottandet, den fysiska 

aktiviteten, och inte idrottens ideella organisering. Riksidrottsförbundet (2002) lägger stor 

vikt vid egenskaper som att idrotten drivs på ideell basis, att den är demokratisk samt att den 

är självständig i förhållande till andra aktörer. Dessa egenskaper beskrivs som något värdefullt 

och säreget för den svenska idrotten, det är något fint som automatiskt också betraktas som 

något som är värt att behålla. Tanken med denna sarkastiska beskrivning är inte att smutskasta 
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dagens organisering av idrotten utan snarare att belysa att förändring kanske inte behöver vara 

negativt. För hur många av föräldrarna är det egentligen som vill vara med att påverka den 

idrottsliga verksamheten som den ideella organiseringen i stor del består av? En intressant 

aspekt i detta sammanhang är hur välbesökt föreningens årsmöte brukar vara. Detta på grund 

av att det är ytterligare ett tillfälle att påverka föreningens verksamhet och där demokratin är 

en central del. Seippel (2010) beskriver att demokratin är en av de egenskaper som utmärker 

de ideella idrottsorganisationerna samt att de demokratiska processerna betraktas som ett 

lärande tillfälle. Ökning av kunskap (professionalisering) kan stärka medlemmarnas 

demokratiska inflytande men också sänka det i och med att det kan bli svårare att få sin röst 

hörd. Karp (2004) menar att motivationen till påverkan hör ihop med vilken vetskap om 

föreningen föräldrarna har. Det visade sig i resultatet att föräldrarnas kunskap var god både i 

föreningens ideella organisering samt föreningens ekonomiska situation. Trots detta var det 

endast hälften av föräldrarna som uttryckte en önskan att få påverka föreningens verksamhet. 

Vidare var det bara en fjärdedel av föräldrarna som deltagit och brukar delta vid föreningens 

årsmöte. Således tycks Seippels (2010) farhågor kring en försämring av de demokratiska 

processerna inte vara något som kommer inträffa i just dessa föreningar för här finns inget 

intresse av att delta i dem överhuvudtaget.  

 

Av resultat går att utläsa att föräldrarna är intresserade av att gå mot vad Einarsson (2008) 

kallar ”företagisering”. Detta speglas när de fick svara på vem de tyckte var bäst lämpad att 

sköta olika uppgifter. I princip ansåg föräldrarna att de flesta uppgifter skulle skötas av 

anställd personal eller styrelsen i föreningen. Detta menar Einarsson (2008) redan är igång då 

allt fler föreningar lånar drag från företagsvärlden. Exempelvis köps träningstider från 

kommunerna, föreningar har anställd kanslipersonal eller driver träningsanläggningar på 

entreprenad. Vanligt är också att det sluts avtal om ersättning till tränare och vissa idrottare. 

Allt detta görs med både anställd personal samt ideella krafter. Vidare har det riktats stark 

kritik kring föräldratränare i studien, där ett flertal föräldrar anser att dessa skulle bort från 

den barnidrottsliga verksamheten och ersättas med just anställd personal. Det framkommer att 

föräldrarna främst är intresserade av att engagera sig i punktinsatser som direkt påverkar det 

egna barnet medan arbetet för föreningen inte är särskilt attraktivt. Faktum är att detta innebär 

att ännu en egenskap som Riksidrottsförbundet beskriver som värdefull inte betraktas som det 

av föräldrarna. Nämligen att idrotten drivs på ideell basis. I den sista frågan i enkäten ställdes 

ett antal påståenden som skulle kunna inträffa vid en professionalisering. Överlag visar det sig 
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att föräldrarna är positiva till detta och verkar tycka att det är ett steg i rätt riktning. Den enda 

egentliga oro som framkom hos föräldrarna var att idrotten skulle bli dyrare att delta i. Detta 

menar Seippel (2010) är en risk då humankapital och kompetens kräver ekonomiskt kapital. 

Följden av det skulle vara negativ i dubbel bemärkelse; det är självklart inte positivt att 

idrotten blir dyrare men ännu värre är att det skulle kunna resultera till att en av de egenskaper 

som föräldrarna anser är viktigast går förlorad. Det vill säga att alla människor har rätt att 

delta. Dessa faktorer i kombination, anser jag, kan göra att familjer och människor med lägre 

inkomst utesluts på grund av att de helt enkelt inte har råd att delta. Därtill trodde föräldrarna 

att de ideella krafterna skulle minska vid en professionalisering. En likartad uppfattning 

framkom när föräldrarna trodde att det skulle krävas mindre av dem som föräldrar vid en 

förändring av verksamheten. Huvudtemat i hela denna studie har varit att föräldrarna till de 

aktiva barnen, för det mesta, är just de ideella krafterna. Således låter det rimligt att båda 

dessa saker minskar i omfattning eftersom de egentligen är krafter som härhör från samma 

grupp. 

Intressant är också att ord som ”kommersiell” (professionell) betraktas som något negativt, 

själva ordet i sig har en negativ klang.  Detta har framkommit i ett flertal texter och forum 

under arbetets gång. Dock är det väl så att de flesta idrottsföreningar idag på ett eller annat 

sätt arbetar med sponsorfrågor? Vilket inte endast rör de stora elitklubbarna utan ända ner på 

den lilla föreningen och det lilla laget. Det är precis som Einarsson (2008) beskriver att det 

kanske inte handlar om stora summor pengar, men att det åtminstone ger billigare tröjor. 

Vidare beskrevs också tidigare att denna förändring är på gång med Sweden Sports Academy 

i spetsen. De erbjuder vad som många föräldrar tycker är attraktivt, nämligen inga 

skyldigheter. Företaget går bra, alltså är det något som marknaden eftertraktar. Trots detta 

verkar idrotten rädda för att göra en förändring. I RF:s historia framgår att organisationen 

gradvis har ökat i storlek sedan år 1903 och att den förvandlades till en ungdomsrörelse på 

slutet av 50-talet (RF, 2002). Den svenska idrottsrörelsen har alltså bedrivits på mer eller 

mindre samma sätt i 107 år och ungdomarna har funnits i verksamheten i 50 år. I stora drag är 

det kanske inte underligt att idrotten och idrottsföreningarna får kämpa i motvind. Samhället 

har definitivt förändras på dessa år och idrotten har inte följt med i utvecklingen. Det är 

kanske läge för en förändring?  

 

Seippel (2010) beskriver att professionalismens inträde i en ideell organisation skulle öka 

kunskapen och kvaliteten på verksamheten, vilket i förlängningen skulle minska konflikter 
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och verksamheten skulle fungera smidigare. Det framkommer hos föräldrarna att de inte är 

negativa till en professionalisering och det tydligt att de vill lägga mer ansvar på anställd 

personal. Seippel (2010) beskriver också att den ökade kunskapen skulle kunna innebära att 

konflikterna inom en organisation ökar, eftersom kunskap blir allt viktigare. Detta kan 

antingen ses som positivt av medlemmarna, eller som något negativt. Av resultatet går att 

utläsa att föräldrarna dels inte var särskilt intresserad av att påverka föreningens verksamhet i 

stort men också att de inte trodde att demokratin skulle gå förlorad. Alltså bör de rimligtvis se 

den nya kunskapen som en resurs som gör att föreningen stärks.  

 

Vidare menar Seippel (2010) att föreningar i dagsläget är så beroende av inkomsten från 

medlemmarna att de måste vara väldigt lyhörda gentemot sina medlemmar. Detta skulle 

kunna förändras vid en professionalisering eftersom beroendet till andra aktörer kommer öka 

vilket i sin tur leder till att det kan bli svårare för föreningarna att ta ställning till de egna 

medlemmarna. Seippel (2010) fortsätter med att vad som betraktas som intressen kan 

förändras och göra så att relationen mellan förening och medlem känns avlägsnare. Detta kan 

till viss del vara sant. Däremot anser föräldrarna i denna studie att föreningarna bör öka sin 

omsättning. Det som är viktigt här anser jag är att de pengar som kommer in faktiskt går 

tillbaka till verksamheten. Om en professionalisering skulle genomföras så skulle 

föreningarnas verksamhet enligt Wijkström & Lundströms (2002) matris förändras, se sid 7.  

Idag är de ideella idrottsföreningarna av typ 1, rent ideella. Detta på grund av att de inte 

främjar medlemmarnas ekonomiska intressen, utan deras intressen är idrotten. De flesta 

föreningar bedriver dock idag någon form av ekonomisk verksamhet, exempelvis försäljning 

av fika. Således skulle de kunna placeras in i fack nr 3, där exempelvis fackföreningarna 

hamnar. Poängen med detta är att visa att även om föreningen skulle bli mer professionell, 

och eventuellt driva mer ekonomisk verksamhet, skulle de betraktas som ideella juridiskt sett. 

Detta på grund av att deras syfte inte är att ge ekonomisk vinning till medlemmarna utan att 

utveckla deras idrottsliga verksamhet.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att en förändring av den barnidrottsliga verksamheten redan nu 

är igång. Om en professionalisering är lösning är svårt att säga, men föräldrarna i denna studie 

verkar inte negativ till det. Till en början ställdes också frågan om idrottens själ skulle tappas 

vid en förändring. Jag tror inte det. Det finns ingen som helst anledning att förändra de värden 

som finns inom själv idrotten, den fysiska aktiviteten i sig. Den är bra som den är och inget 
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som jag tror kommer bli annorlunda även om en förändring av själva organiseringen av 

idrotten sker. Det jag däremot tror är att idrotten även fortsättningsvis kommer att ha problem 

med att rekrytera ideella krafter. Således bör, om inte en professionalisering, något annat 

hända för att minska kraven på föräldrarna. Föräldrarna kommer alltid ha en betydelsefull roll 

inom barnidrotten, men deras roll kan förändras och inte innefatta det driftansvar som finns 

idag. 

 

I denna studie har jag försökt att ge en övergripande bild av föräldrars uppfattningar om en 

professionell respektive ideell barnidrottslig verksamhet. Det växte fram att föräldrarna 

generellt är positiva till vad en professionalisering skulle kunna innebära. Idag finns inte 

många studier i ämnet vilket innebär att framtida forskning med fördel kan forska vidare med 

samma inriktning, men öka studiens omfattning. Vidare har det i studien riktas kritik mot 

föräldratränare, vilket idag är ett outforskat ämne men som vore intressant att undersöka. Det 

skulle också vara intressant att undersöka föräldraras åsikter i ämnet när barnen är äldre och 

befinner sig inom ungdomsidrotten. Detta skulle bidra med ännu mer bitar som kan läggas till 

det kunskapspussel som omfattar föräldrarnas uppfattningar om en professionalisering inom 

barnidrotten. 
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P.S Om länken ovan inte fungerar kan du kopiera och klistra in följande i din webb-läsare: 
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