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Stress hos unga idrottare i samband  
med föräldrars krav, förväntningar och stöd* 

 
Madeleine Johansson och Florina Merca 

Denna studies syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan 
föräldrars attityder (krav, förväntningar och stöd) till ungdomars 
idrottande och ungdomarnas upplevelse av negativ stress. Studien 
utgår från Karaseks och Theorells (1990) krav-kontrollmodell som 
beskriver förhållandet mellan upplevda krav och upplevd kontroll som 
avgörande för hur individens situation upplevs och om den leder till 
positiv eller negativ stress. Enkäter delades ut till föräldrar (n=77) och 
ungdomar (n=77) inom olika idrottsförbund. Resultatet visar att 
föräldrarnas attityder är positiva och att ungdomarnas upplevelse av 
stress är låg. Inget samband påträffades mellan föräldrarnas attityder 
och ungdomarnas upplevelse av negativ stress inom idrottandet. 
Däremot visar resultatet att föräldrarna är medvetna om hur 
ungdomarna mår och att det finns en överrensstämmelse mellan 
föräldrarnas attityder och barnens upplevelse av dessa. 
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Inledning 
 
Idrott spelar en viktig roll i många ungdomars liv. För de ungdomar som idrottar spelar 
föräldrarna en stor roll vad gäller upplevelsen av idrotten eftersom det är vanligt att 
föräldrarna introducerar idrotten i sina barns liv (Spreitzer & Snyder, 1973; Lally & Kerr, 
2008). Förutom tränarna har föräldrarna en viktig betydelse för ungdomarnas idrottsutövande 
då de uppmärksammar hur dessa mår psykiskt och fysiskt (Lally & Kerr, 2008). Enligt 
Allender, Cowburn och Foster (2006) är stödet från familjen och omgivningen en viktig 
faktor för att unga ska upprätthålla ett deltagande i sportsliga sammanhang. Vidare känner sig 
unga idrottare mer motiverade att delta i idrott om de har roligt istället för att idrotta för att 
tävla och vinna (Allender, Cowburn & Foster, 2006). Ungdomar som lämnar idrotten anser att 
föräldrarna har haft en viktig roll i deras beslut att sluta och vissa betonar att föräldrarna till 
och med har varit anledningen till avhoppet (Franzén & Peterson, 2004).  
 
 
* Ett stort tack till de idrottsföreningar, inklusive tränare, föräldrar och ungdomar, som bidragit till att 
denna studie har kunnat genomföras. Tack också till övriga hjälpsamma kurskamrater och kontakter i 
arbetet med vår uppsats.   
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Flera studier har undersökt föräldrarnas roll i ungdomarnas utövande av idrott. Kanters, 
Bocarro och Casper (2008) har undersökt om föräldrars attityder och beteende påverkar 
ungdomarnas känslomässiga reaktioner i samband med idrott. Enligt resultatet är föräldrarnas 
upplevelse av sina egna attityder (krav och stöd) till barnens idrottande annorlunda än vad 
barnen själva upplever. Enligt Kanters, Boccaro och Casper ser inte föräldrarna när deras 
ökade engagemang övergår till att bli stressande för barnet. Flera ungdomar relaterar sin idrott 
med negativa känslor då idrotten sätts i samband med krav från föräldrar. Om däremot enbart 
upplevelsen av den idrott de håller på med undersöks är den relaterad till positiva känslor. 
Ungdomars upplevelse av föräldrarnas beteende kan alltså vara en viktig prediktor för 
ungdomarnas känslomässiga inställning till idrotten (Kanters, Casper & Bocarro, 2008). 

 
 

Föräldrars attityder  

 
Attityder handlar i grund och botten om utvärderingar av olika slag, till exempel av objekt, 
såsom sig själv och andra människor, utvärderingar som kan vara fördelaktiga eller 
ofördelaktiga, positiva eller negativa. Dessa utvärderingar visar sig genom människors 
känslor, handlingar och beteende. En stor del av människors beteende styrs automatiskt utan 
reflektion över vad människor gör eller vilka följder deras beteende får. En attityd kan vara 
omedveten och medveten och ske omedvetet eller medvetet. Den kan vara öppet visad eller 
dold inom människor (Petty, Wegener & Fabrigar 1997).  

Föräldrarnas attityder till deras barns idrottande mäts i denna studie genom krav, 
förväntningar och stöd. Föräldrarnas krav avser de villkor och fordringar som föräldrar ställer 
på sina barn inom idrotten. Föräldrarnas förväntningar avser hopp om en viss utveckling som 
också bedöms som sannolik utifrån förälderns syn på sitt idrottande barn. Föräldrarnas stöd är 
en positiv upplevelse som ungdomarna känner av att föräldrarna är nära till hands både fysiskt 
och psykologiskt. Stödet kan vara både uttalat och underförstått (Augustsson & Patriksson, 
1997).  

 
 

Negativ stress 

 
Begreppet stress innefattar biokemiska, fysiologiska, psykologiska och beteende förändringar 
(Ellneby, 1999). ”Stress är en ospecificerad reaktion hos kroppen på varje form av krav” 
(Selye, 1993, s. 7). ”Stress är en reaktion på att vi utsatts för extra stora fysiska, emotionella 
eller intellektuella krav och påfrestningar” (Ellneby, 1999 s.31). När dessa krav och 
påfrestningar överskrider organismens förmåga att anpassa sig på ett adekvat sätt uppstår 
fysiologiska och psykologiska förändringar som kan leda till en ökad sårbarhet (Selye, 1993). 
Denna process har tre huvudkomponenter enligt Selye (1993) nämligen stressorer (händelser 
eller miljöpåverkan), stressperceptionen (upplevelsen av stress) och stressresponsen (kroppens 
fysiologiska, beteendemässiga eller psykologiska reaktion). Stress kan dock betyda olika 
saker för olika människor. Termer som press, spänning och otrevliga händelser kan beskriva 
stress för vissa människor. I denna studie avser stressorerna föräldrarnas attityder, 
stressperceptionen är ungdomarnas upplevelse av negativ stress och stressresponsen mäts i 
oro, sömnsvårigheter och övriga psykosomatiska symtom.  
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Enligt Selye (1993) finns det positiv stress och negativ stress. Den positiva stressen kan 
vara förknippad med empati, stimulans och positiv energi, vilket ökar hälsa och välmående. 
Den positiva stressen ger ett extra adrenalintillskott till dem som tävlar i idrott. Den negativa 

stressen däremot har en skadlig inverkan på organismen. Negativ stress kan leda till oro, 
sömnsvårigheter, trötthet, mardrömmar, och andra psykosomatiska besvär som magont och 
huvudvärk (Ellneby, 1999). I denna studie är det just oro, sömnsvårigheter och övriga 
psykosomatiska symtom som avses när begreppet negativ stress används. 
 

 

Oro, sömnsvårigheter och övriga psykosomatiska symptom 

 
Oro definieras i Svenska akademins ordlista (2009) som orolighet. Oro avser ängslan, 
upprördhet, olust, rädsla, disharmoni, bekymmer, farhåga, fruktan och nervositet (Bonniers 
synonym ordbok, 2008). I denna studie avser oro även återkommande tankar som blir till ett 
ältande.  

Stress och oro kan leda till sömnsvårigheter (Dyregrov, 2002). Sömnen tar många 
människor som något naturligt, den kommer utan att man behöver tänka på det. För den som 
har en störd sömn kommer den inte naturligt på detta sätt utan personen har svårt att somna, 
vaknar många gånger under natten eller vaknar tidigt på morgonen utan att kunna somna om. 
Svårigheten att sova kan leda till problem under dagen som är kopplade till bristen av vila 
(Jernelöv, 2007). Problem som uppstår av sömnsvårigheter kan vara till exempel trötthet 
under dagen, känsla av energibrist, koncentrations- och minnesproblem. Det är när människor 
sover som människor hämtar kraft och bearbetar det de upplevt under dagen. Sömnbehovet är 
individuellt, men varierar vanligtvis från 6,5–10 timmar sömn per natt (Jernelöf, 2007).   

Psykosomatiska symptom kan definieras som somatiska uttryck av psykiska faktorer. Dessa 
är en effekt av stress och kan ge symptom som t.ex. huvudvärk, ont i magen och 
sömnsvårigheter (Alfvén, 1999). Psykosomatiska symptom kommer av psykisk belastning, 
det vill säga negativ stress. Symptomen beror ofta inte på fysiologiska problem i grunden men 
uttrycker sig som till exempel smärtor i huvud och mage. Reaktioner på stress kan också 
uppträda i form av allmänsymptom som trötthet, illamående och yrsel i olika kombinationer 
och ofta tillsammans med smärta (Alfvén, 1999).   
 

 

Föräldrarnas attityder till sina barns idrottsutövande och barnens upplevelse av 

stress 
 
Barn i åldern 8-12 år grundar mycket av sin självkänsla (”self-esteem”) på andras 
gillande/ogillande. Detta innebär att det är av stor vikt vad föräldrarna förmedlar till barnet i 
situationer av prestation till exempel inom idrottandet. Positiv återkoppling kan få barnet att 
känna sig uppskattat. Den kan också leda till att barnet vågar och vill utvecklas inom 
intresseområden som barnet har (Augustsson & Patriksson, 2007). 

Ungdomarnas upplevelse av föräldrars attityder påverkar både de ungas prestation inom 
idrotten och ungdomars upplevelse av själva idrotten (Leff & Hoyle, 1995). Enligt Leff och 
Hoyle leder stöd från föräldrarna till att ungdomar får mer självkänsla samt till att de idrottar 
för att de tycker att det är roligt, medan krav från föräldrarna leder till att ungdomarna 
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presterar bättre men inte tycker att det är roligt att idrotta. Leff och Hoyle antyder att stödet 
från föräldrarna är viktigare för unga kvinnor än för unga män och att unga kvinnor enligt 
dem själva upplevde sig utbrända inom idrotten på grund av att de inte får föräldrarnas stöd. 
Hos unga män fanns det inget samband mellan stöd från föräldrarna och upplevelsen av 
utbrändhet (”burnout”) inom idrotten (Leff & Hoyle, 1995).  

Ungdomar som upplever att föräldrar lägger stor vikt vid att de presterar ett bra resultat i 
sin idrott har mer prestationsångest men också mer självförtroende (”self-confidence”) 
(Collins & Barber, 2005). Ju högre krav ungdomar upplever att föräldrarna ställer på dem 
desto högre blir den negativa responsen från ungdomarna (Hellstedt, 1990).  

Ungdomars upplevelse av sitt idrottsutövande beror på ungdomarnas upplevelse av graden 
av engagemang från sina föräldrar (Stein, Raedeke & Glenns, 1999). Ungdomar som upplever 
att deras föräldrars grad av engagemang är för hög (till exempel genom att de är aggressiva 
och högljudda under matcher) känner sig stressade, medan ungdomar som upplever sina 
föräldrars grad av engagemang som lagom hög trivs bättre i sitt idrottsutövande (Stein, 
Raedeke & Glenns, 1999).  

Hellstedt (1987) undersökte förhållandet mellan föräldrar, deras barn och tränare utifrån 
tränarrollens perspektiv. Studien visade tre grader av engagemang hos föräldrarna: 
underengagerade, lagom engagerade och överengagerade. Det var när föräldern blev 
överengagerad som föräldern ofta tenderade att ha höga krav på att barnet skulle prestera och 
vinna. Denna kategori av föräldrar kunde vid träning och match ses skrika och bråka med 
domare och tränare (Hellstedt, 1987). Hellstedt går inte närmare in på hur barnen påverkas av 
detta utan fokuserar på samarbetet mellan föräldrar, deras barn och tränare.  

Föräldrarnas attityder, uttryckta i verbala reaktioner under och efter matcher, påverkar 
barnens prestationer, motivation och självkänsla (Holt, Tamminen, Black, Sehn & Wall 
2008). Unga idrottare vars föräldrar visar stöd och ger positiv återkoppling upplever att de 
presterar bättre och har mer självkänsla (Holt, Tamminen, Black, Sehn & Wall 2008). 
Wuerth, Lee och Alfermann (2004) visade att föräldrars beröm och förståelse kunde kopplas 
till stor framgång hos unga idrottare. Även samband mellan oro inför match och tävling och 
känslighet för hur föräldrar bedömer prestation hos sina barn har hittats (Passer, 1983).  

Tidigare forskning kommer på olika sätt in på barn och unga idrottares upplevelse av 
föräldrars attityder. Flera forskare har undersökt hur individuella unga idrottare upplever att 
föräldrars stöd påverkar deras uppfattning om sig själva och deras prestation. Flera studier 
visar också att föräldrars press kan leda till utbrändhet hos unga kvinnor medan detta samband 
inte finns hos unga män. De flesta studier utgår från antingen föräldrarnas eller de unga 
idrottarnas perspektiv men det finns bara ett fåtal studier som utgår från både föräldrar och 
barn. Vidare finns det inga studier som direkt undersöker sambandet mellan föräldrarnas 
attityder och deras barns upplevelse av negativ stress. Denna studie är avsedd att studera om 
det finns ett sådant samband utifrån både barn- och föräldraperspektiv. Om föräldrarnas 
attityder i form av beteende, handlingar och andra uttryck skulle visa sig leda till negativ 
stress hos deras barn behöver detta lyftas fram och medvetandegöras inom idrotten och i 
samhället för att skapa förutsättningar för att hantera samt eventuellt förändra situationen på 
sikt. Om studiens resultat visar att föräldrarnas attityder inte leder till negativ stress hos 
idrottande barn är det positivt. Föräldrarna kanske visar sig ge stöd till sina barn. I så fall 
skulle attityden hos föräldrarna (krav, förväntningar och stöd) kunna skapa förutsättningar för 
unga idrottare att till och med minska sin negativa stress.    
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Krav-kontrollmodellen 

 
Krav-kontrollmodellen lanserades på 1970-talet av Karasek och utvecklades senare 
tillsammans med Theorell (1990). Modellen belyser arbetsrelaterade psykosociala 
stressfaktorer som förklaringsvariabler till hjärt-kärlsjukdom och andra hälsoutfall. Enligt 
modellen är förhållandet mellan upplevda krav och upplevd kontroll i arbetssituationen 
avgörande för hur arbetet upplevs och om det leder till positiv eller negativ stress. 
Definitionen av krav är stressorer i arbetssituationen eller psykologiska stressorer till exempel 
stor arbetsmängd och tidspress. Definitionen av kontroll är graden av den personliga 
kontrollen, hur stor möjlighet individen själv har att bestämma över och styra sin egen 
situation (Karasek & Theorell, 1990). Denna studie knyter an detta till de unga idrottarnas 
situation och föräldrarnas attityder till detta. På sikt kan en låg nivå av egen kontroll, så kallad 
personlig kontroll, i kombination med en hög nivå av yttre krav leda till psykisk och fysisk 
ohälsa (Karasek & Theorell, 1990). Hög nivå av krav kan utlösa ett energipåslag som inte kan 
användas på grund av den bristande personliga kontrollen. Däremot leder en kombination av 
höga krav och hög personlig kontroll till ett positivt tillstånd som underlättar inlärning och 
utveckling. Detta eftersom ju större personlig kontroll en individ har desto högre krav utifrån 
kan individen klara av utan negativa effekter.  

Johnsson (1986) har kompletterat modellen ytterligare med faktorn stöd. Upplevelsen av 
stöd kan avgöra om en individ upplever en situation som stressande eller inte. Stöd kan enligt 
krav-kontrollmodellen fungera som en buffert mot stress. Individer som upplever stöd från sin 
omgivning har visat sig uppleva mindre negativ stress än dem som inte upplever stöd. Krav, 
kontroll och stöd är enligt modellen tillsammans avgörande faktorer för om individen 
upplever en situation som avspänd eller spänd, aktiv eller passiv, inte stressande eller 
stressande (Johnsson, 1986). 

Denna studie knyter an förhållandet mellan upplevda krav och upplevd kontroll i 
arbetssituationen till upplevda krav och upplevd kontroll i ungas situation inom idrottandet 
kopplat till föräldrarnas attityder. Föräldrarnas attityder i samband med deras barns 
idrottsutövande ses som en eventuell stressfaktor som skulle kunna förklara negativ stress hos 
de unga idrottarna. Eftersom föräldrarna bestämmer över sina barn till dess de fyllt 18 år så 
kan detta utifrån modellen sett vara en anledning till att barnen inte har full kontroll på sin 
situation, i detta fall idrottandet, vilket i sin tur enligt modellen leder till stress.  

 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan föräldrars attityder 
till unga idrottares upplevelse av negativ stress. Studien innefattar följande frågeställningar: 
(1) Känner sig unga idrottare stressade av sina föräldrars attityder (krav, förväntningar och 
stöd) i samband med idrotten? (2) Är föräldrarna medvetna om sina barns upplevelse av oro, 
sömnsvårigheter och andra psykosomatiska symtom allmänt och i samband med idrotten? (3) 
Finns det ett samband mellan föräldrarnas attityder (krav, förväntningar och stöd) och deras 
barns upplevelse av dessa? (4) Finns det ett samband mellan unga idrottares upplevelse av 
stöd från föräldrarna och unga idrottares upplevelse av stress?  
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Metod 

 
 
Deltagare 

 
Deltagarna i denna studie bestod av unga idrottare samt deras ena förälder i en mellanstor stad 
i Sverige. Åtta olika idrottsförbund deltog i studien. Idrottsförbunden ägnade sig åt följande 
idrottsgrenar: bandy, innebandy, hockey, basket och gymnastik. Valet av idrottsförbunden 
gjordes genom ett tillgänglighetsurval då författarna kontaktade idrottsförbund som låg 
geografiskt nära. Valet av deltagarna gjordes genom ett målinriktat urval. Författarna delade 
ut enkäter till sammanlagt 161 unga idrottare i åldrarna 12 till 15 år och deras föräldrar. Det 
generella bortfallet var 84 föräldrar och unga idrottare. Totalt deltog i undersökningen 77 
unga idrottare och deras föräldrar (24 unga kvinnor och 53 unga män, varav två var 12 år, 46 
var 13 år, 24 var 14 år och fem var 15 år samt 40 mammor och 36 pappor, varav en inte 
uppgav om hon/han var mamma eller pappa). Det partiella bortfallet för indexet attityder 
utifrån både föräldrarnas och barnens enkät var fem på fråga 15, ett på frågorna 24, 25, två på 
fråga 26 samt ett på fråga 28. Det partiella bortfallet för indexet barnens upplevelse av negativ 

stress utifrån barnens enkät var ett på fråga 43 samt ett på fråga 44. Det partiella bortfallet för 
indexet föräldrarnas medvetenhet om barnens upplevelse av negativ stress utifrån 
föräldrarnas enkät var ett på frågorna 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 och 32 samt ett på frågorna 
33-35. Deltagarna fick ett julkort som ersättning.  
 

 

Material 

 
Vid utformningen av enkätfrågorna användes delar av den enkät som Augustsson (2007) 
använde sig av i sin studie om unga idrottares upplevelser av föräldrapress. En enkät 
utformades till föräldrarna och en till deras barn. Frågorna utformades i huvudsak utifrån en 
fyrgradig Likertsskala med skalstegen 0 (inte alls gärna), 1 (ganska gärna), 2 (gärna) och 3 
(mycket gärna) och 0 (aldrig), 1 (sällan), 2 (ofta) och 3 (alltid). Föräldrarnas enkät bestod av 
39 frågor och barnens enkät bestod av 44 frågor. Enkäterna inleddes med bakgrundsfrågor 
som följdes av frågor inom följande områden: Föräldrars attityder, barnens upplevelse av 

negativ stress, föräldrarnas medvetenhet om barnens upplevelse av negativ stress och 
barnens upplevelse av föräldrarnas attityder. Attityder fungerar som oberoende variabler. 
Negativ stress fungerar som beroende variabel. Från början var avsikten att krav (α=.53), 
förväntningar (α =.20) och stöd (α =.64) skulle utgöra tre separata index. På grund av låg 
statistisk reliabilitet gjordes variablerna krav, förväntningar och stöd till ett index. Indexet 
stöd behölls då det hade en god statistisk reliabilitet.  

 

Bakgrundsfrågor. Enkäterna inleddes med frågor angående kön, ålder (i barnens enkät) 
och om det var barnet själv eller föräldern som ville att barnet skulle börja i sin förening. 
Följande fråga undersökte hur gärna föräldern ville att barnet skulle delta i idrotten och hade 
skalstegen 0 (inte alls gärna), 1 (ganska gärna), 2 (gärna) och 3 (mycket gärna). Frågan 
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”varför har ditt barn fortsatt att vara med i sin förening” hade som svarsalternativ ”mest för att 
barnet ville det själv” och ”mest för att mamma/pappa ville det”. De första två uppgifterna på 
barnens enkät var att fylla i om de var pojke eller flicka samt vilket år de föddes. Sedan kom 
frågan om det var barnet själv eller föräldern som ville att barnet skulle börja i sin förening. 
Följande två frågor var angående barnets deltagande i idrottsföreningen och hade skalstegen: 
0 (inte alls gärna), 1 (ganska gärna), 2 (gärna) och 3 (mycket gärna). Frågan ”varför har du 
fortsatt att vara med i din förening”/”varför har ditt barn fortsatt att vara med i sin förening?” 
hade som svarsalternativ ”mest för att jag/barnet ville det själv” och ”mest för att 
mamma/pappa ville det”. 
 
 
Föräldrarnas enkät 
 

Föräldrars attityder. Frågorna 6 – 23 (17 items) i föräldrarnas enkät undersökte 
föräldrarnas attityder (α =.60). Dessa frågor hade som skalsteg: 0 (inte alls gärna), 1 (ganska 
gärna), 2 (gärna), 3 (mycket gärna) och 0 (aldrig), 1 (sällan), 2 (ofta), 3 (alltid). Föräldrarnas 
attityder innefattade krav, förväntningar och stöd. Krav (α =.53) mättes genom följande frågor 
(5 items): ”Tror du att det känns bra för ditt barn när du är med och tittar på under tävling 
eller träning?”, ”Följer du med när ditt barn idrottar främst för att se vad han/hon presterar?”, 
”Måste ditt barn träna för dig även om han/hon själv inte vill?”, ”Är du aggressiv och 
högljudd när ditt barn idrottar?”, ”Tror du att det känns jobbigt för ditt barn när du är med och 
tittar på under träning eller tävling?”. Förväntningar (α =.20) mättes genom följande frågor (6 
items): ”Hur gärna vill du att ditt barn deltar i den här idrotten?”, ”Tycker du att ditt barn är 
bra i sin sport?”, ”Är det viktigt att ditt barn vinner när han/hon idrottar?”, ”Är det viktigt för 
dig att ditt barn har roligt när han/hon idrottar?”, ”Blir du arg när det går dåligt för ditt barn 
när han/hon idrottar?”, ”Blir du glad när det går bra för ditt barn när han/hon idrottar?”.  Stöd 

(α = .64) mättes genom följande frågor (6 items): ”Är du nöjd med ditt barn även när det går 
dåligt för han/hon i sin idrott?”, ”Ställer du upp (skjutsar, hämtar, hejar och eller hjälper till) 
för ditt barn i sitt idrottande?”, ”Brukar du följa med och titta på när ditt barn tränar?”, 
”Brukar du följa med och titta på när ditt barn tävlar?”, ”Följer du med när ditt barn idrottar 
främst för att du tycker att det är kul?”, ”Upplever du att du ger stöd till ditt barn när han/hon 
idrottar?”.  

 

Föräldrarnas stöd. Stöd ingick i indexet för föräldrarnas attityder men hade också ett eget 
index (α =.64) innefattande följande frågor (6 items): ”Är du nöjd med ditt barn även när det 
går dåligt för honom/henne i sin idrott?”, ”Ställer du upp (t.ex. skjutsar, hämtar, hejar 
och/eller hjälper till) för ditt barn i sitt idrottande?”, ”Brukar du följa med och titta på när ditt 
barn tränar?”, ”Brukar du följa med och titta på när ditt barn tävlar?”, ”Följer du med när ditt 
barn idrottar främst för att du tycker att det är kul?”,”Upplever du att du ger stöd till ditt barn 
när han/hon idrottar?”.  

 
Föräldrarnas medvetenhet om barnens upplevelse av negativ stress totalt (α=.74). Detta 

index delades också in i två index, ett som innefattade medvetenhet om negativ stress i 

samband med idrottandet (α =.64) och mättes genom följande frågor (4 items): ”Tror du att 
ditt barn känner sig stressat i samband med sitt idrottande?”, ”Tror du att ditt barn känner sig 
oroligt i samband med sitt idrottande?”, ”Tror du att ditt barn känner sig stressat av att tänka 
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på sitt idrottande?”,” Tror du att ditt barn känner sig nervöst i samband med sitt idrottande?” 
och ett index som innefattade medvetenhet om allmän stress (α =.65) och mättes genom 
följande frågor (10 items): ”Känner sig ditt barn allmänt trött?”, ”Känner sig ditt barn 
illamående?”,” Har ditt barn yrsel?”, ”Har ditt barn ont i huvudet?”, ”Har ditt barn ont i 
magen?”, ”Känner sig ditt barn allmänt pigg?”, ”Sover ditt barn en hel natt utan att vakna på 
natten?”, ”Somnar ditt barn snabbt på kvällen?”, ”Har ditt barn mardrömmar?”, ”Sover ditt 
barn 9 timmar eller mer per natt?” 

 

 
Barnens enkät  

 
Barnens upplevelse av föräldrarnas attityder (BUFA). Detta index innefattade 16 items 

(α=.71) och mättes genom följande frågor: ”Hur gärna vill din mamma/pappa att du deltar i 
den här idrotten?”, ”Tycker din mamma/pappa att du är bra i din sport?”, ”Vill dina föräldrar 
att du ska ha kul när du idrottar?”, ”Måste du träna för din mamma/pappa även om du själv 
inte vill?”, ”Upplever du mamma/pappa som aggressiv och högljudd när du idrottar?”, 
”Känns det jobbigt när din mamma/pappa är med och tittar på dig under träning eller 
tävling?”, ”Känns det bra när din mamma/pappa är med och tittar på dig under träning eller 
tävling?”, ”Blir din mamma/pappa arga när det går dåligt för dig när du idrottar?”, ”Blir din 
mamma/pappa glad när det går bra för dig när du idrottar?”, ”Är din mamma/pappa nöjd med 
dig även när det går dåligt för dig i din idrott?”, ”Ställer din mamma/pappa upp (t.ex. skjutsar, 
hämtar, hejar och eller hjälper till) för dig i ditt idrottande?”, ”Brukar din mamma/pappa följa 
med och titta på när du tränar?”, ”Brukar din mamma/pappa följa med och titta på när du 
tävlar?”, ”Tror du att din mamma/pappa följer med när du idrottar främst för att de tycker att 
det är kul?”, ”Måste du avstå från träning för att din mamma/pappa inte har tid att skjutsa 
dig?”, ”Känner du stöd från din mamma/pappa när du idrottar?”.  

 
Barnens upplevelse av negativ stress totalt. Detta index (α=.75) som bestod av 11 items 

innefattade oro, sömnsvårigheter och övriga psykosomatiska symtom och delades in i två 
index, ett som innefattade allmän stress (α =.67) och mättes genom följande frågor (8 items): 
”Känner du dig allmänt trött?”, ”Känner du dig illamående?”, ”Har du yrsel?”, ”Har du ont i 
huvudet?”, ”Har du ont i magen?”, ”Känner du dig allmänt pigg?”, ”Somnar du snabbt på 
kvällen?” och ”Har du mardrömmar?” och ett index som innefattade stress i samband med 

idrott (SBSI) (α =.62) och mättes genom följande frågor (3 items): ”Känner du dig stressad i 
samband med ditt idrottande?”, ”Känner du dig orolig i samband med ditt idrottande?”, 
”Känner du dig stressad av att tänka på ditt idrottande?”. Dessa frågor hade skalnivån 0 
(aldrig), 1 (sällan), 2 (ofta) och 3 (alltid).  

 
 

Procedur 

Idrottsföreningarna kontaktades via telefon eller e-post och fick frågan om de ville delta i 
studien och vi rekommenderades då att ta kontakt med respektive tränare till de lag som var 
intressanta för vår studie. De som tillfrågades informerades om syftet och tillvägagångssättet 
samt de etiska principerna för studien vid den första kontakten. Detta gjordes även i 
missivbrevet som gavs ut till tränare, föräldrar och unga idrottare. Eftersom enkäterna riktade 
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sig till barn under 15 år behövdes föräldrarnas samtycke. Således ombads varje deltagande 
förälder om samtycke till deras barns deltagande i studien. Då ämnet kan vara av känslig 
karaktär eftersom det berör privata frågor tydliggjordes för deltagarna att deltagandet var 
frivilligt och att svaren på enkäterna i studien hanterades konfidentiellt och att deltagandet var 
anonymt. I missivbrevet skrevs kontaktuppgifter till studiens författare för eventuella frågor 
och funderingar. Enkäterna till barnen lades i ett kuvert som i sin tur lades i ett större kuvert 
som innehöll missivbrevet, enkäterna till föräldrarna, julkortet samt blanketterna om 
föräldramedgivande. Enkäterna delades ut i kuvertet till varje tränare som i sin tur delade ut 
enkäterna till de unga idrottarna i samband med träning. De ifyllda enkäterna lämnades sedan 
tillbaka till tränaren vid nästa träning, då författarna hämtade dem.  
 
 

Resultat 
 
Först redovisas medelvärden och standardavvikelser för skapade index. Därefter redovisas 
sambanden mellan föräldrarnas attityder, föräldrarnas stöd och barnens upplevelser. 
 

 
Tabell 1 
Medelvärde och standardavvikelse för studiens index (skala 0-3) 

Index     M SD 

1. Föräldrarnas attityder (krav, förväntningar och stöd) 2.48 .21 

2. BUFA     2.55 .23 

3. Föräldrarnas attityder (stöd)   2.47 .36   

4. Föräldrarnas medvetenhet (allmän stress)    .54 .26 

5. Föräldrarnas medvetenhet (stress idrott)   .67 .28 

6. Allmän stress hos barn      .66 .30   

7. SBSI       .46 .45 

 

 

Föräldrarnas attityder (krav, förväntningar och stöd) och barnens upplevelse av 

negativ stress allmänt och i samband med idrott 

 
För att undersöka om det fanns ett samband mellan föräldrars attityder och barnens upplevelse 
av negativ stress i samband med idrott (SBSI) utfördes ett Pearson korrelationstest. Detta test 
visade att det inte fanns något statistiskt säkerställt samband mellan de två variablerna (r =  
-.019, p = .870).  
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Föräldrarnas medvetenhet om barnens upplevelse av negativ stress allmänt och 

i samband med idrott 
 

För att undersöka om det fanns något samband mellan föräldrarnas medvetenhet om barnens 
stress i samband med idrott och SBSI utfördes ett Pearson korrelationstest som visade att det 
inte fanns något samband. Ingen signifikant skillnad fanns mellan föräldragruppen med låga 
värden på medvetenhet (N=41, M=.41, SD=.44) och föräldragruppen med höga värden på 
medvetenhet (N=31, M=.52, SD=.45) vad gäller den upplevda stressen inom idrott: t (70)=, 
96, p=.34. För att undersöka om det fanns något samband mellan föräldrarnas medvetenhet 
om barnens upplevelse av allmän stress och barnens upplevelse av allmän stress (se Tabell 1 
för beskrivande statistik) utfördes ett Pearson korrelationstest. Testet visade att det fanns ett 
samband mellan dessa variabler. 
 
 
Barnens upplevelse av föräldrarnas attityder (krav, förväntningar och stöd) 
 
För att undersöka om det fanns ett samband mellan föräldrars attityder (krav, förväntningar 
och stöd) och barnens upplevelse av föräldrarnas attityder (se tabell 1 för beskrivande 
statistik) utfördes ett Pearson korrelationstest. Testet visade att det fanns ett samband mellan 
dessa variabler (r =.534, n = 63, p <.01).  
 
 
Samband mellan barnens upplevelse av föräldrarnas attityder (stöd) och 

barnens upplevelse av stress i samband med idrott 

 
För att undersöka om det fanns ett samband mellan barnens upplevelse av föräldrarnas 
attityder (stöd) och deras upplevelse av stress i samband med idrott (se Tabell 1 för 
beskrivande statistik) utfördes ytterligare ett Pearson korrelationstest. Testet visade att det inte 
fanns någon signifikant korrelation mellan dessa index (r =.035, n = 76, p =.762).  

 
 

Diskussion 
 

Studiens syfte var att undersöka om unga idrottare kände sig stressade av sina föräldrars 
attityder inom idrotten, om föräldrarna var medvetna om deras barns upplevelser av negativ 
stress, om det fanns en överrensstämmelse mellan föräldrarnas attityder och barnens 
upplevelse av dessa samt om det fanns ett samband mellan de unga idrottarnas upplevelse av 
stöd och deras upplevelse av negativ stress.  

Resultatet visade att det inte finns något samband mellan attityder och barnens upplevelse 
av negativ stress inom idrotten, att föräldrarna är medvetna om deras barns upplevelser av 
negativ stress, att det finns en överrensstämmelse mellan föräldrarnas attityder och barnens 
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upplevelse av dessa och att det inte finns något samband mellan de unga idrottarnas 
upplevelse av stöd och deras upplevelse av negativ stress. 

Avsikten var från början att undersöka hur krav, förväntningar och stöd som ingår i 
indexet föräldrars attityder påverkar idrottande barns upplevelse av stress genom att 
genomföra en multipel regressionsanalys men eftersom reliabiliteten på variablerna 
förväntningar och krav var låg så beslöt vi att utesluta denna analys. Vi behöll dock stöd som 
ett eget index (α=.64).  

Det finns tre viktiga faktorer som sannolikt har påverkat resultatet i denna studie. Dessa är 
stickprovets storlek, social önskvärdhet och design. Eftersom resultatet inte visar någon 
signifikant korrelation mellan upplevelsen av negativ stress hos barn och föräldrarnas attityder 
så kan detta visa på ett Typ 2-fel. Detta kan bero på att antalet deltagare inte var tillräckligt 
stort för att få en större variation och därmed en högre signifikans. Hade inte det generella 
bortfallet varit så stort finns möjligheten att de föräldrar som inte svarade skulle ha gett 
upphov till en signifikant korrelation. Enkäterna hade inga frågor som mäter social 
önskvärdhet. Eftersom studiens ämne kan uppfattas som känsligt kan det antas att de föräldrar 
som svarade gjorde det på ett sätt som överensstämmer med det som förväntas av ”en god 
förälder” istället för att svara sanningsenligt. Det finns också en risk att föräldrar och barn har 
fyllt i enkäterna tillsammans trots uppmaningen att svara enskilt. Detta kan förklara det höga 
medelvärdet på föräldrars attityder och den låga upplevelsen av negativ stress hos barn. I 
eventuella framtida studier föreslår vi att lägga in frågor i enkäterna om den sociala 
önskvärdheten. För att öka reliabiliteten och validiteten behöver framtida studier även 
innefatta ett större antal deltagare. Ett sätt att komma ifrån risken för att den sociala 
önskvärdheten påverkar studiens resultat är att låta föräldrar och barn vid ett och samma 
tillfälle fylla i sina enkäter i två skilda rum. 

Enligt resultatet finns det inte något samband mellan föräldrarnas attityder och upplevelsen 
av negativ stress i samband med idrott hos unga idrottare, till skillnad från en tidigare studie 
där Hellstedt (1990) fann en stark korrelation mellan höga krav från föräldrarna och negativ 
respons från barn. Skillnaden mellan vår studies resultat och Hellstedts resultat kan bero på att 
Hellstedts studie innefattade fler deltagare (N = 104 unga idrottare). En annan skillnad är att 
vår studie undersökte både unga idrottare och deras föräldrar, medan Hellstedts studie 
undersökte endast unga idrottare, vilket innebär att studien tog hänsyn endast till unga 
idrottarnas upplevelse av deras föräldrars krav, medan vi undersökte föräldrarnas attityder 
både utifrån ungdomarnas och utifrån föräldrarnas perspektiv. Testerna som utfördes i 
föreliggande studie visade att det inte fanns någon signifikant korrelation mellan upplevelsen 
av negativ stress inom idrott och föräldrars attityder, vilket kan innebära att föräldrarnas 
attityder inte påverkar unga idrottares upplevelse av negativ stress. Resultatet visar att 
föräldrarnas attityder ligger på en hög nivå (M = 2.48), vilket innebär att föräldrarna är 
positivt inställda. Unga idrottares upplevelse av negativ stress i samband med idrotten ligger 
på en låg nivå (M =.46), vilket innebär att vi kan anta att de inte känner sig stressade. Enligt 
resultatet fanns det varken skillnad vad gäller upplevelsen av allmän stress eller upplevelsen 
av stress inom idrott beroende på föräldrarnas attityder. Att det inte fanns ett samband mellan 
föräldrarnas attityder och ungdomarnas upplevelse av stress kan bero på en stor homogenitet i 
de två grupperna. Denna homogenitet är sannolikt en bidragande orsak till att vi inte fick 
något statistiskt säkerställt samband mellan de två variablerna, det vill säga variationen på 
respektive variabel var för liten (”restriction of range”).  
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Enligt resultatet är föräldrarna medvetna om deras barns upplevelse av allmän stress men 
inte om deras barns upplevelse av stress inom idrotten. Med andra ord kan vi säga att de är 
medvetna om hur deras barn mår allmänt. Att föräldrarna är medvetna om barnens upplevelse 
av allmän stress anser vi visar att föräldrarna uppmärksammar och ser barnen. Denna 
uppmärksamhet från föräldrarna skulle kunna ses som en buffert mot stress enligt 
kravkontrollmodellen (Johnsson, 1986). Enligt Lally och Kerr (2008) spelar föräldrarna en 
viktig roll i barnens idrottande då de uppmärksammar hur barnen mår psykiskt och fysiskt. 
Eftersom det finns ett samband mellan föräldrarnas medvetenhet och barnens upplevelse av 
allmän stress kan vi anta att föräldrarnas medvetenhet spelar en avgörande roll för hur barnen 
mår allmänt. Framtida studier med ett större antal deltagare och mindre homogenitet skulle 
kunna påvisa en skillnad mellan de dessa två grupper. 

Enligt resultatet fanns det inget signifikant samband mellan barnens upplevelse av stöd och 
barnens upplevelse av stress. Enligt krav-kontrollmodellen skapar stöd en buffert för negativ 
stress. Enligt modellen upplever individer som känner stöd från sin omgivning mindre negativ 
stress än de som inte upplever stöd. Med krav-kontrollmodellen som grund belyser vi vikten 
av att säkerställa validiteten och reliabiliteten även beträffande sambandet mellan unga 
idrottares upplevelse av stöd och deras upplevelse av stress. Om vi tittar på medelvärdena för 
stöd (M=2.47) och barnens upplevelse av stress (M=0.53) så kan vi konstatera att värdet för 
variabeln stöd visar sig vara högt och upplevelsen av stress visar sig vara låg. Vi antar att ett 
större antal deltagare skulle kunna leda till en större variation och därmed eventuellt ett 
samband mellan de två variablerna. 

Resultatet visar att föräldrarnas attityder, som barnen upplever dem, också 
överrensstämmer med hur föräldrarna själva uppfattar att de är. Detta till skillnad från 
Kanters, Bocarro och Kaspers (2008) studie där föräldrarnas upplevelse av sina egna attityder 
(krav och stöd) mot barnens idrottande var annorlunda än vad barnen själva upplevde. Enligt 
Kanters, Bocarro och Kasper såg inte föräldrarna när deras ökade engagemang övergick till 
att bli stressande för barnen. Flera av barnen som deltog i deras studie relaterade till sin idrott 
med negativa känslor då idrotten sattes i samband med krav från föräldrarna. Vi antar att 
skillnaden mellan antalet deltagare i denna studie (N = 362) och stickprovets storlek i vår 
undersökning (N = 154) är en anledning till att resultaten är olika. Barnens upplevelse av 
föräldrarnas attityder överrensstämmer med hur föräldrarna själva upplever att de är i 
föreliggande studie och detta skulle kunna vara en anledning till att barnens upplevelse av 
stress är låg. Vi antar att föräldrarna inte ställer för höga krav på deras barn och att de inte är 
överengagerade vilket gör att känslan av överrenstämmelse mellan föräldrar och barn kan 
skapa en trygghet i deras relation och i idrottandet.  

Enligt Leff & Hoyle (1995) upplevde unga kvinnor mindre stöd från föräldrarna än vad 
unga män gjorde vilket ledde till en upplevelse av utbrändhet hos flera av de unga kvinnorna. 
I framtida studier skulle det vara intressant att titta på eventuella könsskillnader när det gäller 
ungas upplevelse av stress i samband med föräldrars attityder inom idrotten. Det skulle också 
vara intressant att titta på skillnader vad gäller stress hos unga idrottare som deltar i olika 
idrottsgrenar. 

Det som vi, med denna studies resultat som grund, vill lyfta fram är att de ungas och 
barnens välmående till viss del kan bero på den medvetenhet som föräldrarna visar angående 
hur deras barn mår. Om föräldrarna uppmärksammar sina barn och är medvetna om hur dessa 
mår, skulle vi kunna anta att detta skapar förutsättningar för att minska den negativa stressen 
hos unga och barn både i allmänhet och i sitt idrottsutövande. Vi ser att det är av stor vikt att 
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lyfta fram betydelsen av relationen mellan föräldrars attityder och unga idrottares upplevelse 
av negativ stress. Därmed kan stress hos unga idrottare förbyggas och ohälsa motverkas. 
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