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INLEDNING 

Svensk idrott utgör idag en stark kraft i vårt samhälle. Med över 3 miljoner medlemmar, varav 

650 000 ledare, fördelade i 20 000 ideella föreningar, har idrotten kopplats till en rad 

samhällsnyttiga effekter. Denna samhällsnytta sträcker sig över många områden och omfattar 

bland annat etnisk mångfald, integration, demokrati, ekonomi, jämställdhet och befolkningens 

hälsa (Riksidrottsförbundet, 2017a). Idrottsmiljön kan även fungera som en värdefull 

socialisationsarena, då den ger barn och ungdomar tidigt möjligheten att lära sig att ta ansvar, 

lösa konflikter, utveckla ett gott självförtroende, bygga en stark moral och få goda sociala 

relationer (Wagnsson, 2017). Enligt Wagnsson (2009) har barn och ungdomar som deltar i 

föreningsidrott en mer positiv psykosocial utvecklingskurva och en starkare självkänsla 

jämfört med dem som inte deltar i föreningsidrott. Ur en hälsosynpunkt bidrar idrotten främst 

med fysisk aktivitet, då de flesta idrotter handlar om regelbunden rörelse, vilket ger en 

friskare befolkning med lägre sjuktal (Malm & Isaksson, 2017). 

Den organiserade idrotten lockar årligen en stor andel av våra barn och ungdomar, där 

närmare 80 procent av alla barn i åldrarna 6–12 år idrottar i någon förening. Högst aktivitet 

återfinns hos barn i 10 års ålder. Därefter avtar aktivitetsnivån ganska drastiskt för att vara 

nere i cirka 35 procent i åldrarna 19–25 år (Riksidrottsförbundet, 2017b). Även om relativt 

många av dessa ungdomar fortsätter att vara fysiskt aktiva på andra sätt (Norberg, 2014), så 

begränsas möjligheterna att dra nytta av andra fördelar som ett aktivt föreningsliv kan 

medföra. Mot bakgrunden av att ett deltagande i föreningsidrott har samband med en rad 

positiva hälsoeffekter för såväl individer som samhället i stort (Hagberg, 2017; Wagnsson, 

2017), är det högst angeläget att se till att barn och ungdomar fortsätter att idrotta högt upp i 

åldrarna.  

Föreningsidrottens baksida 

Idrotten bedrivs dock inte alltid med barnens bästa för ögonen. I jakten på framgångar lockas 

vissa ledare av att bedriva en verksamhet som präglas av tidig specialisering, selektering och 

en hög dos av ensidig avsiktlig träning (eng. deliberate practice), vilket har visat sig ha 

samband med ökad risk för överträning och skador, ökad känslighet för stress, 

utmattningssyndrom och depression, försvagad självkänsla, minskad glädje att idrotta samt 

avbrott från idrott (Beamer & Côte´, 2003; Boyd & Yin, 1996; Hollander, Meyers, & Le 

Unes, 1995; Raglin & Turner, 1993). Med andra ord riskerar denna form av elitsatsning att få 

motsatt effekt gentemot den önskade. I kontrast till detta sätt att bedriva elitsatsningar, har 
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forskning visat att barn och ungdomar som håller på med flera idrotter och som bedriver 

allsidig träning med lekfulla inslag i unga år, ökar sannolikheten för att de fortsätter med 

idrott högre upp i åldrarna (Côté & Vierimaa, 2015). Vidare har det visat sig att de flesta som 

har nått landslagsnivå i någon idrott har varit aktiva i flera idrotter i barn- och ungdomsåren 

(Fahlström, Gerrevall, Glemne & Linnér, 2015). Det finns således flera goda argument för att 

uppmuntra ett allsidigt idrottsdeltagande i unga åldrar. Det har dock visat sig vara svårt för 

barn och ungdomar att hålla på med flera olika idrotter samtidigt. Speciellt om de deltar i 

någon eller några av de stora lagidrotterna fotboll, ishockey, handboll och innebandy, där 

säsongerna i hög grad överlappar varandra. Det finns exempel på ledare som ställer krav på 

barnen att de måste träna för att de ska få vara med och spela matcher, men även exempel på 

föräldrar som påverkar sina barn att välja idrott av rädsla för att barnen inte ska hinna ”samla 

på sig” de erforderliga antal timmar1 som man tror krävs för att barnen ska kunna nå elitnivå. 

Mot bakgrund av ovanstående är det förståeligt att det kan blossa upp en kamp om de unga 

gemensamma idrottsutövarna. 

Samsyn Värmland 

I syfte att skapa förutsättningar för att barn upp till och med 12 år ska kunna hålla på med 

flera olika idrotter samtidigt startade Värmlands idrottsförbund, tillsammans med SISU 

Idrottsutbildarna, upp projektet Samsyn Värmland. Projektet tar sin utgångspunkt i 

Gästriklands motsvarighet som initierades under 2013, där man i samarbete med de stora 

idrotterna i distriktet fotboll, ishockey, handboll och innebandy ”… vill undvika att våra 

ungdomar i för tidig ålder måste ’välja’ idrott” (Värmlands Idrottsförbund, 2017). I Samsyn 

Värmland ingår Värmlands innebandy-, handbolls-, fotbolls- och ishockeyförbund, som är de 

fyra största idrotterna i länet. Det har tagits fram gemensamma riktlinjer där det arbetas med 

att hitta särskilda matchdagar för att se till att idrotterna inte krockar med varandra, och 

idrotterna ska även särskiljas mer beroende på säsong. Basen i begreppet Samsyn Värmland 

är tävlingssäsongerna, som delas in i högsäsong och lågsäsong, där lågsäsong tar hänsyn till 

högsäsong. Vid cuper finns det också riktlinjer att arbeta utefter då ledare och föräldrar får ta 

hänsyn till att cuper under högsäsong alltid har förtur, och att träning i annan idrott ska 

accepteras inför eventuell cup (Riksidrottsförbundet, 2017c). Dessa riktlinjer bygger på att 

kommunikationen mellan tränare och spelare förbättras och fungerar.  Samsyn-modellen går i 

                                                           
1 Enligt ” Ericsson (2008) behöver man lägga ned över 10 000 timmar av avsiktlig träning för att nå en nivå där 
man kan vinna internationella tävlingar.  
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linje med Riksidrottsförbundets riktlinjer för barns idrott: ”barn mår bra av att utöva flera 

olika idrotter och ska ha rätt att göra detta i olika föreningar” (Riksidrottsförbundet, 2009).   

Syfte och frågeställningar 

Syftet med Samsyn Värmland är att sätta barnen i centrum och underlätta för dem att vara 

aktiva i flera idrotter, utan att de ska behöva välja en specifik idrott när säsongerna krockar. 

Syftet med studien är att studera och utvärdera implementeringen och utvecklingen av 

Samsyn Värmland, utifrån följande övergripande frågeställningar:  

- Hur har projektet förankrats och spridits vidare av specialdistriktsförbunden fotboll, 

handboll, innebandy och ishockey? 

- Hur ser ledamöter i specialdistriktsförbunden och föreningsordförande på hinder och 

möjligheter att implementera Samsyn Värmland? 

- Hur uppfattar föreningsledare att samarbetet mellan de stora lagidrotterna fungerar? 

- Vilka hinder och möjligheter upplever barnen att de har att utöva flera idrotter?  

- Vilken syn har föräldrarna på att deras barn är aktiva i flera idrotter samtidigt?  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Bronfenbrenners (1979, 2005) systemteoretiska modell kommer tjäna som utgångspunkt för 

vår förståelse för vilka processer som ligger till grund för barnens möjligheter och val att delta 

i olika idrotter samtidigt. I korthet handlar modellen om att en persons idrottsdeltagande både 

påverkar och påverkas av olika processer som sker i mötet mellan personen/personer (i det här 

fallet idrottande barn, föräldrar och ledare) och den omkringliggande miljön. Centralt i 

Bronfenbrenners tankemodell är att den miljömässiga påverkan sker på olika nivåer i 

samhället, vilka är relaterade till - och ömsesidigt påverkar varandra.  

Centralt, och längst in i systemet placeras den unga idrottaren (personen) med dennes sociala, 

fysiska och mentala egenskaper (t.ex. tankar, känslor, attityder om idrott och grad av 

mognad). Nästa nivå, mikromiljön, omfattar barnets närmiljö (i det här fallet idrottsmiljön), 

där varaktiga relationer med betydelsefulla personer (t.ex. ledare, föräldrar och lagkamrater) 

har stor betydelse för barnets idrottsdeltagande.  

Allt eftersom barnet växer upp kommer individen att ingå i flera olika mikrosystem samtidigt, 

där relationerna mellan de olika mikrosystemen bildar ett mesosystem som ömsesidigt 

påverkar varandra. Vad som sker i en idrottsförening/lag är exempelvis beroende av vad som 



6 

 

händer i andra idrottsföreningar/lag, men också beroende av vad som händer hemma, i skolan 

eller i kamratgruppen.  Exempelvis kan fotbollsledarnas syn på att barnen behöver 

specialisera sig tidigt i en idrott, påverka föräldrarnas syn i motsvarande riktning, vilka i sin 

tur kan påverka föräldrar i andra idrottsmiljöer (te x föräldrar i sitt barns ishockeyförening) att 

anamma samma utgångspunkt. Huruvida en samsyn mellan olika idrotter och idrottslag 

kommer till stånd och är möjliga eller ej, hur eller vilket utbud av idrotter som finns på orten, 

avgörs av faktorer kopplade till olika institutioner till exempel idrottsförbund, kommuner och 

landsting, men även av massmedia, vilka tillsammans bildar ett exosystem. 

 

Längst ut i systemet finner vi makrosystemet som består av lagar och förordningar samt de 

ideologiska, ekonomiska, historiska, politiska värderingar som särskiljer kulturer från 

varandra. Hit hör de även underförstådda normer, värderingar och regelverk som man inom 

varje kultur eller delkultur är någorlunda överens om gäller i olika sociala sammanhang. 

Exempelvis hur barn- och ungdomsidrotten bör utformas eller vilka idrotter som är mer 

statusfyllda och därmed mer ”värda att satsas på” än andra.  Slutligen innehåller modellen en 

tidskomponent (tid), som dels fångar in betydelsen av att beakta med vilken periodicitet (antal 

timmar och år) som olika processer försiggår i idrottsmiljön, men även under vilken historisk 

tidsperiod som dessa processer tar sig uttryck i. Exempelvis måste möten med tränare och 

andra betydelsefulla personer i idrottsmiljön pågå under en längre tidsperiod för att den ska få 

betydelse för olika personers utveckling och vilja till förändring (Bronfenbrenners, 1979, 

2005).  

 

METOD 

Utifrån studiens syfte valdes fokusgruppsintervjuer och webbaserade enkäter som metoder för 

datainsamlingen. Fokusgruppsintervjuer innebär att en grupp individer får samtala och 

diskutera ett bestämt tema under ledning av en moderator (Wibeck, 2010). Syftet med denna 

form av intervju är att fånga intervjupersonernas åsikter, värderingar och attityder kring ett 

visst ämnesområde. Detta ger en större inblick och förståelse för vad som ligger till grund för 

människors syn på olika fenomen, och fokusgruppsintervjuer ger även forskaren möjlighet att 

studera hur olika åsikter växer fram i relation till andra i gruppen. En fördel med att göra 

fokusgruppsintervjuer är att intervjupersonerna generellt känner sig tryggare, då de inte 

behöver känna oro för att deras åsikt blir enskilt utvärderad (Wibeck, 2010).  
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Att göra en enkätundersökning ansågs vara lämpligt för att kunna samla in en större mängd 

relevant data på ett förhållandevis enkelt och tidsbesparande sätt, vilket gav möjlighet att få 

fram en mer generell bild av det aktuella ämnet. I det här fallet föräldrarnas allmänna syn på 

hur samarbetet mellan föreningarna/olika lag fungerar vad gäller deras barns möjligheter att 

kombinera olika idrotter. För att kunna bilda oss en uppfattning av hur projektet har fungerat 

över tid planerar vi att genomföra ytterligare en datainsamling ett år senare (hösten 2018). 

Urval 

Intervjupersonerna valdes ut dels genom ett strategiskt urval med hjälp av processledaren på 

Värmlands Idrottsförbund. I fokusgruppsintervjuerna deltog fyra ledamöter i de aktuella 

specialdistriktsförbunden i Värmland (Värmlands ishockeyförbund, Värmlands 

fotbollsförbund, Värmlands innebandyförbund och Värmlands handbollsförbund), sex 

ordföranden/ungdomsansvariga i olika föreningar, sju föreningsledare, samt åtta barn (i 

åldrarna 10–12 år) som är verksamma inom de största lagidrotterna i Värmland (ishockey, 

fotboll, innebandy och handboll). Kontaktuppgifter till ledamöter, ordförande och ledare i 

olika föreningar togs fram med hjälp av processledaren och idrottskonsulenterna på 

Värmlands Idrottsförbund. Vi användes oss även av ett så kallat snöbollsurval, där några av 

de tidigare utvalda föreningsordförande och ledare uppmanades att ta kontakt med ytterligare 

ledare och föreningsaktiva barn. Via ledarna och ordförande i de olika föreningarna gick en 

förfrågan ut bland föreningsaktiva barn, i åldrarna 10 – 12 år, om intresse fanns att delta i en 

gruppintervju. Endast de barn som deltog i flera idrotter samtidigt tillfrågades. För att få en 

ökad förståelse för hur Samsyn Värmland upplevs och verkar i olika delar av länet 

kontaktades personer både från en mellanstor stad och två mindre orter i Värmland. 

För att få ett mer generellt perspektiv riktades enkätundersökningen till föräldrar som har 

föreningsaktiva barn i åldrarna 6–12 år, inom de ovan nämnda idrotterna. Ambitionen var att 

uppfylla en jämn fördelning av mödrar och fäder, och även en jämn könsfördelning mellan 

deras barn.  

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes under hösten 2017 genom fyra semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer samt via webbaserade enkäter, konstruerade i enkätverktyget Survey & 

Report. Med hjälp av Värmlands hockeyförbund, handbollsförbund, fotbollsförbund och 

innebandyförbund mailades den webbaserade enkäten ut till föreningarna, som i sin tur 

vidarebefordrade enkäten till föräldrarna. Ett brev skickades ut tillsammans med enkäten där 
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vi informerade om studiens huvudsakliga syfte och hur studien var tänkt att genomföras. 

Enkäten hade utformats i huvudsak med fasta svarsalternativ. För att säkerställa att frågorna 

uppfattas på rätt sätt så pilot-testades enkäten innan den skickades ut. Totalt samlades 569 

enkätsvar in.  

Intervjuerna genomfördes i ett konferensrum på Värmlands Idrottsförbund, på Idrottens hus. 

Intervjuerna spelades in och pågick i genomsnitt i 50 minuter (från 23 min till 67 min) 

Därefter transkriberas de ordagrant och analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Data 

från enkäterna kodades och analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS. 

Etiskt förhållningssätt 

För att skydda deltagarna i studien efterföljdes Vetenskapsrådets (2009) fyra etiska krav under 

hela processen; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informerat samtycke togs hänsyn till från första kontakten med deltagarna till 

slutfört arbete. Vid första kontakten och vid intervjutillfället blev intervjupersonerna 

informerade om syftet med intervjun, hur den var upplagd, att deltagandet var frivilligt och att 

de var fria att avbryta intervjun om de ville. Därefter fick de skriva under en 

samtyckesblankett innan intervjun började. Vid enkätundersökningen skickades ett 

informationsbrev ut med studiens huvudsakliga syfte och genomförande tillsammans med 

enkäten.  

RESULTAT 

Resultaten som presenteras nedan är de resultat som anses vara relevanta utifrån 

kartläggningens syfte och centrala frågeställningar. Resultatet bygger på analyser av de fyra 

fokusgruppintervjuerna som genomfördes, och på datamaterial som samlats in med hjälp av 

de webbaserade enkäterna. Analysen resulterade i tre kategorier; Behovet av Samsyn, 

Utmaningar inför implementering och Att skapa Samsyn, med åtta underkategorier. 

Resultaten från intervjuerna integreras med resultaten från enkätundersökningen, och beskrivs 

med sammanfattande text som även styrks med citat från intervjuerna och från fritextsvar från 

enkäterna.  

Fokusgrupperna presenteras kort nedan för att ge läsaren en tydligare bild av samman-

sättningen i respektive grupp. Även föräldragruppen från enkätundersökningen presenteras för 

att ge en tydligare bild av den föräldragrupp som representeras i kartläggningen.  
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Beskrivning av fokusgrupperna 

Fokusgrupp 1 (FG 1) 

Fyra ordförande/ledamöter i specialdistriktsförbunden (SDF), varav fyra män, från Värmlands 

ishockeyförbund, handbollsförbund, innebandyförbund och fotbollsförbund.  

Fokusgrupp 2 (FG 2) 

Fyra föreningsordförande och två ungdomsansvariga, varav fem män och en kvinna, från en 

ishockeyförening, en handbollsförening, två innebandyföreningar och två fotbollsföreningar.  

Fokusgrupp 3 (FG 3) 

Sju föreningsledare, varav fem män och två kvinnor. Tre av dessa var enbart ledare i fotboll, 

handboll, eller innebandy. En av dem var ledare i både fotboll och ishockey, medan en var 

ledare i såväl fotboll, hockey som innebandy. 

Fokusgrupp 4 (FG 4) 

Åtta föreningsaktiva barn i åldrarna 10–12 år, varav sex pojkar och två flickor.  

En pojke spelade både fotboll och innebandy. Två pojkar spelade både fotboll och handboll. 

Tre pojkar spelade både fotboll och ishockey. En flicka spelade både fotboll och innebandy. 

En flicka spelade såväl fotboll, innebandy och handboll.  

Beskrivning av enkätgruppen  

Enkätundersökningen baseras på 569 svar från föräldrar till föreningsaktiva barn, i åldrarna 6–

12 år (medelålder 9 år). Könsfördelningen bland föräldrarna var relativt jämn, med en viss 

överrepresentation av kvinnor/mammor (55 procent). Föräldragruppens ålder varierar mellan 

27 och 67 år med en medelålder på 42 år. Majoriteten av de svarande (56 procent) hade ett 

barn i åldern 6–12 år som idrottar i en förening. I övrigt hade 40 procent av föräldrarna två 

idrottsaktiva barn i åldrarna 6–12 år, och 4 procent hade tre idrottsaktiva barn i den åldern. 

Barnen var mest aktiva i fotboll (88 procent) därefter innebandy (39 procent) hockey (33 

procent) och slutligen handboll (19 procent). Könsfördelningen bland barnen var 

förhållandevis jämn med en liten övervikt åt pojkar (59 procent). 

Majoriteten av föräldrarna (66 procent) hade eftergymnasial utbildning i form av antingen 

högskole- eller universitetsutbildning, medan 32 procent hade gymnasial utbildning som 

högsta avslutade utbildning. Vidare hade 2 procent av föräldrarna yrkesutbildning eller 

folkhögskola som högsta utbildning, medan endast 1 procent av föräldrarna hade grundskola 
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som högsta avslutade utbildning. Dessa siffror kan jämföras med statistik från SCB2 (2016) 

som visar att 42 procent har en eftergymnasial utbildning. 

En stor andel av föräldrarna (48 procent) uppgav att hushållets sammanlagda inkomst per 

månad före skatt uppgick till 51 000–80 000 kr, och ytterligare 18 procent uppgav 81 000 kr 

eller mer. Sammantaget tyder ovanstående på att deltagarna i enkätundersökningen tillhör en 

socioekonomiskt stark grupp som i allmänhet är mer välutbildade än riksgenomsnittet. Detta 

speglar dock barn- och ungdomsidrotten i stort, där tidigare undersökningar visat på liknande 

kopplingar mellan föräldrarnas socioekonomiska status och barns idrottsdeltagande 

(Wagnsson, 2009; Blomdahl, Elofsson, Bergmark & Lenghede, 2017) 

Behovet av Samsyn Värmland 

I syfte att skapa förutsättningar för att barn upp till 12 år ska kunna vara aktiva i flera idrotter 

samtidigt startades projektet Samsyn Värmland upp. Målet med Samsyn Värmland är att sätta 

barnen i centrum och underlätta för dem att vara aktiva i flera idrotter, utan att de ska behöva 

välja när säsongerna krockar. Detta kan uppnås genom att skapa ett samarbete mellan de stora 

lagidrotterna i distriktet; fotboll, ishockey, handboll och innebandy. Resultatet från 

enkätundersökningen visar att 51 procent av föräldrarna aldrig upplever några problem för 

barnet/barnen att kombinera olika idrotter, medan 42 procent upplever att det ibland är svårt, 

och endast 8 procent att det ofta (6 %) och mycket ofta (2 %) är ett problem.  

Samsyn för barnens bästa  

Resultaten som framkom i samband fokusgruppsintervjuerna visar att intervjupersonerna har 

en positiv syn på att implementera Samsyn i föreningarna. SDF-ledamöterna är överens om 

att det är viktigt att få till ett samarbete för att underlätta för barnen att vara aktiva i flera 

idrotter samtidigt. Vidare framkom det att förbunden och föreningarna vill barnens bästa, att 

man vill låta barnen idrotta som de själva vill och att barnen inte ska tvingas välja idrott. 

Specialdistriktsförbunden vill liksom ordförandena och föreningsledarna hitta en lösning och 

skapa ett samarbete mellan idrotterna. SDF menar att det är viktigt att ge barnen 

förutsättningar för att kunna hålla på med flera idrotter i högre åldrar, och ser goda 

möjligheter för att kunna implementera Samsyn i föreningarna: 

                                                           
2 http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/befolkningens-
utbildning/#c798835f-47e3-4357-9e38-1ab0cc19b870 
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 Jag ser nog mycket goda möjligheter alltså. För det är väldigt politiskt korrekt, och den lutar 

sig mot forskning. Det finns ingen som kan säga att det inte är rätt väg att gå. (SDF-ledamot, 

FG 1) 

Det framgick i intervjun med ledarna att det fanns en medvetenhet kring att varierad träning i 

flera idrotter ger ett gott resultat, och att Samsyn kan ge förutsättningar för ett längre 

idrottande: 

Jag vill verkligen att de ska hålla på med flera sporter länge, och man hoppas ju att de vill 

hålla kvar vid idrotten och fortsätta länge. All forskning säger ju att, generellt sett, att barn 

som håller på med en bredd av idrotter, att de tenderar att vara kvar i sporter eller idrotten 

längre. Så hitta glädjen i idrotten och gärna flera. (Ledare, FG 3) 

I fokusgruppsintervjuerna ansåg man att det inte borde vara några större problem att få 

Samsyn att fungera upp till 12 år. Däremot framgick det i samtliga gruppintervjuer att Samsyn 

behövs och önskas i högre åldrar, då intervjupersonerna upplevde att de större problemen 

börjar framförallt efter 12 års ålder:  

Men Samsyn Värmland och under 12, det gör ju att det blir lite uddlöst. För det är ju just upp 

till 12 som det går att kombinera idrotter, det är vid 12 som det börjar bli svårt. Så jag skulle 

ju se att det var en högre åldersgräns, för att det ska ge effekt. (Ledare, FG 3) 

SDF och ledarna upplevde även att många barn slutar vid 13–14 års ålder, för att kraven stiger 

och det blir svårare att kombinera flera idrotter: 

Det är ju just vid 13 års ålder som många slutar med idrotter, det är där man ser tappet inom 

många föreningar, att barnen slutar med sitt idrottande. Det är väl kanske att det inte finns 

möjlighet att kombinera längre. (Ledare, FG 3)  

Det framkom under intervjun med barnen att kraven på att välja idrott blir högre när de blir 

äldre (13–14 år), speciellt inom hockeyn, där en del kan känna sig tvingade att välja vilken 

idrott de ska prioritera: 

Pojke 2: Ja i 7:an måste man väl typ, om man spelar i Färjestad, typ välja hockeyinriktning. 

Annars får man inte spela, är det väl eller? 

Pojke 4: Man får spela ändå.  

Pojke 2: Det sa en jag känner, att man inte fick det. 

Pojke 4: Jag vet inte, men de flesta som... När de blir lite äldre så blir det ju mer träningar 

och då är det ju svårare att hålla på med fler sporter. (Barnen, FG 4)  

Barnens diskussion om att kraven inom hockeyn ökar efter 12 års ålder bekräftades även i 

intervjun med föreningsordförande och ungdomsansvariga: 
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Sen blir det ju i och med att Färjestad är en elitförening i grund och botten, så stiger kravet 

vid 13–14, 14–15, om man vill bli hockeyspelare. För det är en sport där man liksom inte 

bara.. du ska lära dig att åka skridskor och du måste hänga med, och det är jobbigt. Så det är 

väl kanske det som gör att våra krav stiger där. (Föreningsordförande, FG 2)  

I gruppdiskussionerna pratas det om att Samsyn handlar om värdegrund och att det är en 

aktuell fråga. Både SDF:n, ordförandena och ledarna ansåg att Samsyn Värmland kommer 

underlätta arbetet inom föreningarna och spara energi hos ledarna. De var överens om att det 

viktigaste med Samsyn är att det tillåter barnen att själva få välja, och att de får göra det som 

de själva tycker är roligast: 

Så länge de tillåts att träna i sin takt och de känner att deras val är okej i de vuxnas ögon, så 

tror jag att de upplever att det är rätt gôtt och roligt att hålla på med olika saker samtidigt. 

(Föreningsordförande, FG 2) 

Andemeningen i detta citat bekräftades även i fokusgruppsintervjun med barnen, som 

framhöll att de bara tyckte det var roligt och spännande att hålla på med flera idrotter 

samtidigt.  

När idrotten stressar barnen 

När det inte finns samsyn inom de stora lagsporterna finns det enligt respondenterna en risk 

att barnen blir påverkade negativt. De flesta vi har intervjuat menar att om träningarna och 

säsongerna krockar kan det bidra till att barnen känner sig stressade, och kan känna en press 

att de måste vara med på tillräckligt många träningar för att få spela match. Detta kan bidra 

till att de även känner sig pressade att träna mer än de egentligen orkar, och därmed ställer 

orimligt höga krav på sig själva att försöka orka kombinera flera idrotter: 

Jag upplever ju att min tjej, hon är 14, att hon har varit superstressad över att innebandy- 

och fotbollssäsongen har krockat. Nu är hon skitnervös för att hon vill ju hålla på med fotboll 

ända in i oktober, men känner att hon kanske inte får och kan göra det. Utan att ”Nu måste 

jag nog fokusera lite mer på innebandy varje vecka, och om jag är med på så här många 

träningar så kanske jag får spela match”. Så i hennes huvud snurrar det mycket sånt där, och 

jag tror inte att hon är den enda. (Föreningsordförande, FG 2)  

I gruppdiskussionerna framgick det att det inte alltid är barnens val vilken idrott de ska delta i, 

att det kan finnas förväntningar från andra som skapar en känsla av tvång hos barnen: 

Det är klart att ungarna känner att det är ett måste. Det ska ju va kul att åka till träningen, 

för alla, men det är det ju inte alla gånger för ungar. Det blir ett måste, för kommer du inte 

på träning så får du inte spela. (Föreningsordförande, FG 2) 
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I intervjun med föreningsordförande poängterades även vikten av att alla barn ska få spela 

lika mycket upp till att de är 15 år, för att minska utslagningen och för att barn inte ska känna 

sig misslyckade på något sätt:  

När man är 15 år då är man mer mentalt mogen för att bestämma själv. ”Ja men jag vill nog 

hålla på med nån annan idrott”. När man är 12, 13 då är det mer att man slutar för att man 

inte får vara med lika mycket som kompisarna. Men då är ju det ett misslyckande. Då blir inte 

det ett eget val många gånger, utan man vill inte ligga och ha ont i magen efter träningarna 

eller efter matcherna. (Föreningsordförande, FG 2) 

Det framgick även i gruppintervjun med ledarna att det är viktigt att låta barn hinna återhämta 

sig, så inte Samsyn bidrar till motsatsen och tar anspråk på all ledig tid: 

Men för att få ett livslångt intresse för en idrott, oavsett vilken idrott det än är, så gäller det 

också att man har tiden över till att ha det sociala livet. Det får inte bli att de har träning 

måndag till fredag, match både lördag och söndag. De måste få vara barn också, det där tror 

jag vi behöver vara noga med. Så att vi inte gör Samsyn till nånting som täpper igen hela 

veckan för barnen, utan att vi har den passusen med. (Ledare, FG 3)  

Ledarna diskuterade att de anser att det är föräldrarnas ansvar att se till att barnen får den 

återhämtning de behöver, vilket de samtidigt upplevde kunde vara svårt som förälder när 

barnen själva kanske vill träna varje dag under veckan. Enkätresultaten visar att det är en 

mindre del av barnen (15 procent) som är aktiva mer än 7 timmar i veckan (max=24 

timmar/vecka). I genomsnitt är barnen aktiva 4 timmar i veckan under april, och 4,6 timmar i 

veckan under september, vilket tyder på att föräldrarna som deltog i enkätundersökningen har 

relativt aktiva barn. 

Utmaningar inför implementeringen 

Resultaten belyser de utmaningar och hinder som kan finnas för att kunna implementera 

Samsyn Värmland i de fyra stora lagidrotterna. I gruppintervjuerna handlade diskussionen om 

möjliga hinder främst kring ledare som ställer för höga krav, föräldrars påverkan, 

kommersiella cuper och säsongsavslut.    

Krav från ledare 

I intervjuerna med ledamöterna i SDF, föreningsordförande och ledarna så framgick det att 

ledare kan vara ett hinder för implementeringen av Samsyn. Under gruppdiskussionerna 

framhävs det att det finns ledare som inte vill kompromissa eller samarbeta mellan idrotterna. 

Resultatet visar att vissa ledare endast fokuserar på sin egen sport och ”kör sitt eget race”, 

vilket framgick vid flera tillfällen i fokusgrupperna:  
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Många föräldratränare, eller tränare överlag gör sitt eget. Bara kör sitt race, många 

föreningar har inte koll på vad tränare och ledare gör. Det tror jag är ett jättestort problem. 

(Ledare, FG 3) 

Sen tror jag det är mycket ledare tyvärr! Det är inte föreningar, föreningar har jättefina 

värdeord och värdegrunder och alltihop. Styrelsen har jobbat som fan med det där, men det 

är att få ut det i varje ledares huvud liksom och förälder. Det är det som är jätteutmaningen. 

(SDF-ledamot, FG 1) 

Citaten ovan speglar tydligt att ledare och tränare kan vara ett problem för att barnen ska 

kunna kombinera flera olika idrotter. Under intervjuerna med ledamöterna i SDF och 

föreningsordförande samtalades det kring att föreningarna oftast har bra värdegrunder och 

gärna vill införa Samsyn, men att det ibland kan vara ledarna i föreningen som är 

motståndare. Detta upplevdes vara ett problem, då det inte finns en uppsjö av ideella ledare att 

få tag på: 

Vi var inne på det förut att alla har ju policyer och det är jättebra policy på pappret, men sen 

är det ledare och såna som kör sitt eget race lite grann. Men det är inte så lätt att få tag i 

ledare heller. Hade du hur mycket att välja på som helst så skulle det ju inte vara några 

problem. (SDF-ledamot, FG 1) 

Ja och där sitter vi ju illa till då som alla ideella föreningar, ledare växer ju inte på träd. Man 

är jättenöjd att man har fått två eller tre per lag. Och så har man då ett par som missköter sig 

och så ska man ersätta dem, då finns det inga. Då är det väldigt lätt att ta ett allvarligt samtal 

och så blundar man, och så hoppas man att nu det blir bra i fortsättningen. Fast man vet ju 

att nio av tio gånger så blir det ingen förändring, för de här personerna är som de är. Då får 

man välja på om man ska lägga ner det laget, eller ska det få fortsätta? 

(Föreningsordförande, FG 2)  

Kartläggningen visar att det finns ledare som är väldigt engagerade i sin idrott, på både gott 

och ont. I vissa fall går engagemanget över till att ledarna ställer för högra krav på barnen när 

det gäller antal träningstillfällen. Detta upplevde någon kunde bero på en osäkerhet hos 

ledaren, att ledares höga krav på träningsnärvaro kan bero på en rädsla att tappa sina spelare.  

Ledare vill därför hålla kvar barnen i sin idrott året om, och inte låta barnen delta i andra 

idrotter samtidigt. När kraven på träningsnärvaro blir för höga upplevdes det bli det ett hinder 

för implementeringen av Samsyn: 

När det engagemanget går över till att man vill köra hårt och satsa för att man själv vill 

vinna, och då gör ett upplägg utifrån det. Som till exempel att man börjar ställa krav på 

medverkan på antal träningstillfällen som är utanför säsong, och om man då inte är med på 

de träningstillfällena så blir man exkluderad från att vara med och spela match eller så. Så 
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jag tycker absolut att tränare, inte generellt utbrett så, men det finns och det är definitivt ett 

hinder. (Ledare, FG 3) 

Under gruppintervjun med ledarna belystes problemet med dessa ledare som pressar barnen 

för hårt med träningar, vilket får dem att tröttna och sluta med idrotten. I flera intervjuer 

framgick det att problemet många gånger handlade om äldre ledare som varit med länge, som 

alltid har gjort på ett visst sätt. Att dessa ledare kunde vara de största hindren för 

implementeringen av Samsyn, vilket kan ta tid att förändra:  

Men det tar ju tid innan det kommer genomsyra allting, för det har vi ju sagt också, det är ju 

många äldre med som vet hur det har varit förr. Ja men när man var med som 

ungdomsspelare så var det ju det här att du måste träna för att va med och spela match. Det 

där sitter nog i huvudet på många fortfarande. De ser bara sin egen sport ”Nu är det 

innebandy här. Ska du vara med till helgen så ska du göra två träningar, annars får du inte 

vara med”. (SDF-ledamot, FG 1) 

Kartläggningen visar också att ledare behöver utbildas och informeras om syftet med Samsyn, 

för att det ska kunna bli mottaget på rätt sätt. I intervjuerna beskrivs problemet med att många 

ledare inte förstår syftet med Samsyn, att vissa ledare anser att de inte vill påverka eller 

förhindra barn att endast spela fotboll året runt. Intervjuerna speglar att ledare behöver få mer 

kunskap om att barnen lär sig mera av att vara aktiva i flera idrotter, och det framgick även att 

det efterfrågas utbildningskrav på ledare och tränare. Fokusgrupperna illustrerar även hur 

svårt det kan vara som ledare och förälder att inte själva dras med in i tävlingshetsen, då det är 

lätt hänt att endast fokusera på att vinna matchen: 

Sen kan man säga även om jag hade en ganska bra idrottsutbildning, så blir man så jäkla 

präglad själv. Om man har idrottat själv och har lite tävlingsfokus, då glömmer man bort att 

det är barn man har runt omkring oss. Så även om jag hade en kunskapsnivå, så blev det 

ändå så att vinna matchen blev ju för viktigt ibland, även om jag visste att det är ju fel. Så är 

det nog för föräldrar som är ledare, eller ledare som det blir så för. Det är inte medvetna 

handlingar alla gånger, utan det sker ändå, att det blir så fokus på att vinna helt enkelt. Idrott 

går ju ut på att göra flest mål, man får inte glömma bort det. (Föreningsordförande, FG 2) 

Av intervjuutsagorna att döma kan det verka som om det är ett vanligt förekommande 

problem att ledare ”kör sitt eget race”. Resultaten från enkätundersökningen visar dock att 

detta inte tycks vara ett vanligt förekommande problem. Åtminstone inte utifrån föräldrarnas 

perspektiv, där endast två procent av föräldrarna uppgav att det ”stämmer bra” eller ”stämmer 

mycket bra” att tränarna/ledarna inte tillåter att barnen är aktiva i flera idrotter samtidigt.  
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Föräldrarnas påverkan 

I gruppintervjuerna diskuteras det mycket kring föräldrarnas påverkan på barn och ungas 

idrottande. Kartläggningen visar tydligt att föräldrarnas åsikter är viktiga i frågan kring 

Samsyn, och att de kan vara ett hinder vid implementeringen. I fokusgruppsdiskussionerna 

framgår det att det finns många föräldrar som pressar sina barn att prestera, även när de är 

små. Diskussionerna belyser att det finns mycket föräldrapress ute i föreningarna, och ledarna 

beskrev även att de upplevde att föräldrakontakten många gånger kan vara frustrerande och 

tidskrävande: 

Ledare 1: Ja det kan vara frustrerande ibland också, fast då handlar det mest om föräldrar. 

Ledare 5: Ja precis, det håller jag fullständigt md om. Ja men just den här barnkontakten och 

själva idrottandet. Det är ju en väldig glädje. Men frustrationen uppstår mycket med 

föräldrakontakten, och det tar otroligt mycket tid. Det hade varit häftigt om man bara hade 

fått koncentrera sig på barnen och idrotten.  

Ledare 6: Det är ju mer nu än förr det. För så var det inte lika mycket förr tycker jag, som det 

är nu. Nu är det värre, med föräldrar alltså. (Ledare, FG 3) 

I intervjun med ledarna framgår det även att föräldrar inte bara vill påverka sina barn, utan de 

vill även påverka ledarna och laguttagningen. Detta var något som inte uppskattas hos ledarna 

och kan även få dem att tappa glädjen till att vara ideell ledare:  

Sen är det väl föräldrar som vill påverka idrottandet, påverka ledarna. Jag har varit med om 

det mycket. Det är klart att det påverkar, det blir ju inte så roligt att vara ledare kanske alltid. 

(Ledare, FG 3) 

Ledarnas diskussioner kring föräldrakontakten speglar att många föräldrar lägger sig i för 

mycket, och ledarna skulle önska att föräldrarna bara lät barnen ha sin tid på planen i fred. 

Ledarna framhöll att de vill att barnen ska få ha sin egentid med vänner och ledare på 

träningen, utan att föräldrarna blandade sig i det. Det framgick även att de ibland önskade att 

föräldrarna gick en utbildning i att vara idrottsförälder: 

Ibland kan man nästan sakna föräldrautbildning. Att det finns ett behov av att utbilda 

föräldrar hur man är förälder i idrott bland unga. Så skulle man egentligen inte behöva tänka 

men. (Ledare, FG 3) 

Under intervjuerna framkom det att det många gånger är föräldrarna som styr barnen till att 

träna och spela ishockey, där det upplevs vara en status att ens barn spelar ishockey. 

Enkätresultaten styrker denna bild, där det visar sig att 65 procent av föräldrarna anser att 

hockey har högst status, följt utav fotboll (26 procent), handboll (7 procent) och innebandy (5 



17 

 

procent). Denna statustillägnad kan leda till att föräldrar pressar sina barn hårdare med 

träningsnärvaro, vilket kan försvåra för barnen att delta i flera idrotter samtidigt. Under 

intervjuerna framgår det att detta statusfenomen har blivit vanligare idag än det var förr:   

Ja det är ju hockeyn som drar mer, det är det ju. Den har högre status än andra skulle jag 

säga. Jag har själv haft barn som spelar hockey och där är det mer engagemang för att få 

barnen till träningarna. (Föreningsordförande, FG 2) 

Jag fick frågan om det här med TV-pucken. Det är så jäkla uppförstorat. Hade det inte varit 

för föräldrarna så hade det varit hur lugnt som helst. När vi spelade så upplevde jag inte att 

det här att det var status på jobbet om man hade en unge som spelade i TV-pucken, det tror 

jag det är idag tyvärr. Det är ju hemskt att det ska vara så. (Föreningsordförande, FG 2) 

Resultatet visar att det många gånger är föräldrar som är tränare, som vill testa gränserna hur 

långt deras barn kan nå. Detta skapar en press hos barnen, då de styrs mot en specifik idrott på 

grund av att barnets förälder är tränare. I fokusgrupperna påpekas det att barn kan uppleva en 

outtalad föräldrapress, för att de vet att mamma eller pappa vill och förväntar sig att de ska gå 

på träningen och tränar för deras skull. Det framgick även att om föräldrarna själva varit 

aktiva inom idrotten tidigare så påverkas barnens val av idrott utifrån det, och därför inte 

alltid är barnens egna val:  

Ledare 2: Det kan man ju säga, eftersom vi påverkar ju oftast. Jag menar, jag har ju påverkat 

mina barn på grund av att jag var ju gammal hockeyspelare och fotbollsspelare. Vi väljer ju 

ibland tyvärr åt dem, redan från början då vilken sport de ska börja i. Det kan ju vara en 

nackdel ibland.  

Ledare 1: Men det ser man absolut, vissa föräldrar som har bestämt att de ska bli 

hockeyspelare, att det är inte lika viktigt med fotbollen. (Ledare, FG 3) 

I fokusgruppen med ledarna påpekas även att det finns skillnader i vilka krav föräldrar ställer 

på sitt barn, beroende på om de är föräldrar till söner eller döttrar. Ledarna upplevde att pojkar 

många gånger drivs på hårdare än flickor av föräldrarna, inom just dessa fyra lagsporter. 

Ledarna upplevde även att vissa föräldrar kan vara ett hinder för Samsyn på grund av att de 

inte räknar annan träning som likvärdig, där de inte vill se att träning i en annan idrott fyller 

en funktion:  

För man hör ju förklaringar från alla håll liksom, att ”Nej vi kan inte hålla på att kladda, vi 

satsar på det här nu och gör det ordentligt, för det tror vi är bra”. Nej föräldrarna har en 

stor inverkan. Men om man har en tränare som är lite däråt och får en föräldragrupp som är 

lite däråt, då är man illa ute. Då behövs Samsyn. (SDF-ledamot, FG 1) 
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Det framgick även i intervjuerna att vissa föräldrar förväntar sig en form av återbetalning av 

den tid och energi de lagt ner i sitt barns idrott, att de ser sitt engagemang som en investering 

som ska ge dem utdelning: 

Jag menar en förälder då som har skjutsat till en sport i fem år, den tänker ju att ”Oj va jag 

har investerat här nu, nu är det lite payback här nu. Nu är de 11 år, nu är det dags!” För den 

känslan får man ju ganska ofta. Att ju mer tid de lägger ner föräldrarna, ju mer engagemang, 

så ska det betalas tillbaka på ett eller annat sätt. (SDF-ledamot, FG 1) 

Detta blir såldes ett stort hinder för att barnen ska möjlighet att delta i flera olika idrotter 

samtidigt. Samtidigt blir det ett dilemma om föräldern inte alls är engagerad i sitt barns idrott, 

om barnen inte får stöd hemifrån, vilket också påpekades under intervjun med ledarna: 

Ledare 1: Sen kan det va att vissa barn inte kommer för att föräldrarna är oengagerade. Jag 

tror sällan det är barnens fel när de inte kommer. Det är dom som inte har så mycket stöd 

hemifrån.  

Ledare 7: Nej det innebär ju en viss tid som förälder, det är ju inte bara att åka och lämna, 

utan man har ju sidouppdrag och se till att det fungerar runt omkring för hela laget också. 

Det glömmer många bort, de tror att ’Åh va skönt att få va själv en timme’. Men det innebär 

cafeteria och det är pengar kring laget, ju äldre de blir desto mer pengar också. Det märker 

man ju.  

Ledare 5: Och ju äldre barnen blir desto sämre blir engagemanget från föräldrarna, upplever 

jag. (Ledare, FG 3) 

Som ovanstående citat visar så kräver idrotten en del av föräldrarna. Barnen behöver skjutsas 

till träningar och matcher, vilket många gånger kan göra det svårt att få ihop vardagspusslet 

för familjen. När föräldrarna fick ta ställning till olika orsaker till varför deras barn har 

svårigheter att kombinera olika idrotter svarade 18 procent av föräldrarna att det stämmer bra 

eller mycket bra att det är svårt att hinna skjutsa barnen till och från träningarna. Det var 

också den näst vanligast orsaken till att de upplevde problem att kombinera idrotterna. Den 

vanligaste orsaken var att träningarna oftast ligger på samma tid (30 procent). Svårigheter att 

få tiden att räcka till kan även vara en av orsakerna till att barnen slutar idrotta, då vissa 

föräldrar inte hinner eller orkar med allt i vardagen om barnen är aktiva i flera idrotter 

samtidigt: 

 

Jag tror att till stor del beror det på föräldrarna. Vi hade ju två pojkar som spelade handboll 

och innebandy, fotboll och hockey. På våren där och på hösten så blir det ju rätt mycket. Det 

är inte bara en eller två matcher per helg, det kunde ju vara fyra! Träning överallt och det 

skulle skjutsas och bortamatcher och hemmamatcher. Man skulle hjälpa till med ena och det 

andra, och man skulle kunna leda i en annan sport, och sekretariat och så var det var kiosk 
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där, och samtidigt försöka sköta hem och jobb. Nu hade vi bara två, tänk de som har tre eller 

fyra! Alltså det blir ju för mycket. Även för föräldrarna, så det är lätt för föräldrarna att säga 

”Nej nu får du koncentrera dig på två sporter eller en”. För att vi ska mäkta med också. 

(Föreningsordförande, FG 2) 

 

Så tyvärr är det nog så här att många föräldrar är ganska glada när ungarna tidigt väljer en 

idrott, för det blir lättare att få ihop pusslet. Tyvärr är det så. (Föreningsordförande, FG 2)  

 

Enkätundersökningen visar även att 16 procent av föräldrarna ansåg att idrotten tar för mycket 

tid från skolan, att det därför var svårt för barnen att kombinera flera idrotter samtidigt. 

Kartläggningen visar således att föräldrarnas roll spelar in på flera olika sätt när det gäller 

implementeringen av Samsyn. I intervjuerna upplevdes det vara viktigt att föräldrarna har en 

positiv syn på Samsyn för att det ska kunna implementeras på ett gynnsamt sätt.  

 

Cuper, kommersiella alternativ och säsongsavslut 

Resultaten från fokusgruppsintervjuerna visar att olika cuper och läger som finns utspridda 

runt om i Sverige, både kommersiella och föreningarnas egna, kan vara en utmaning vid 

implementeringen av Samsyn. När föreningarna planerar uppstartscuper eller 

avslutningscuper så läggs de ofta utanför den egna säsongen, vilket drabbar andra idrotters 

säsonger. Detta är något som ska kunna undvikas genom Samsyn Värmland, men som enligt 

intervjupersonerna kan vara svårt att råda över då man även behöver väga in kommersiella 

och privata alternativ:     

Det är ju bra med dom vi råder över själva då, men de flesta åker ju utanför vårt distrikt på 

avslutningscuper eller uppstartscuper. Vi lägger ju inga där, men de stora är ju på 

sommaren. Göteborgstrakten tror jag, och dem rubbar inte vi på. (SDF-ledamot, FG 1) 

Och sen hockeyskolor… vi kan aldrig säga nej till dom som åker iväg. Jag är ju själv väldigt 

negativ till hockeyskolor och så på sommaren, men det är ju mer privat, det är ju ingen 

föreningsregi. Vi har ju hockeyskola för det måste vi ha, det har alla föreningar egentligen. 

(Föreningsordförande, FG 2)  

Diskussionerna kretsade mycket kring de kommersiella alternativen, att det upplevdes vara 

svårt att hantera det. Resultatet visar att intervjupersonerna vänder sig emot att företag endast 

vill tjäna pengar på cuper och läger. Det ansågs som falsk marknadsföring att företagen 

framställer sig som en viktig del i spelarnas utveckling, när de i grunden endast vill tjäna 

pengar. Det framgick i intervjuerna att föreningarna själva också många gånger vill tjäna 

pengar på sina cuper: 
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Jag tänker på cuper där. De ligger ju oftast i slutet, just eftersom många föreningar har det 

där för att kanske tjäna lite pengar. Då hamnar de efter serien för att man ska kunna ha lag 

som reser in. Då måste man i så fall ha nån annan, då skulle man behöva ha cuphelger mitt 

inne i säsongen annars. (Föreningsordförande, FG 2) 

Jag tycker det är svårt det här med cuper. För jag hör ju att det är väldigt hög prioritet på 

cuper, och det kostar väldigt mycket pengar. Jag har ju aldrig varit nån vän med cuper kan 

man säga. För jag brukar säga ”Lägg hellre dom pengarna på bra träning istället. Än att 

lägga kanske 100 000 på fem dagar nånstans som ingen kommer ihåg”. Jag vet inte. Känslan 

är att det är pengar det handlar om, inkomster också, för många föreningar. Om man inte 

lever på det här. Jag tror att det kan lösa sig, men jag ser en stor fara med det i alla fall. 

(SDF-ledamot, FG 1) 

Media beskrivs i gruppintervjuerna också ha en stor påverkan på barnens val av idrott. Många 

kommersiella alternativ använder sig av kända idrottsstjärnor för att locka barn och unga, och 

ledarna kan inte hindra barnen från att åka på hockeyskolor, sommarläger och cuper. Det 

framgick även att höga kostnader påverkar barnens idrottande, att det kan bli för dyrt för 

familjen om barnen ska vara aktiva i flera olika idrotter. Kartläggningen visar att bristen på 

hallar och halltider också kan vara ett problem för arbetet med Samsyn. Närheten till 

idrottsanläggningen påverkar också barnens möjligheter att delta i flera idrotter. Det framgick 

även under gruppdiskussionerna att det kunde vara problematiskt när spelarna själva tar egna 

initiativ och åker iväg tillsammans på andra aktiviteter:  

Ordförande 2: Ja och där har vi ett problem i hockeyn, risken är att några hyr en is i Skara 

och så drar de ner 20 stycken, för att de har inget annat. Och så funkar det tyvärr idag, att 

det är mycket eget som hyrs, det är privat. Så är det nog inom många sporter. Tyvärr så tror 

jag att det här med privatgrejer och att dra ihop eget, det kan bli så att det växer, tyvärr. 

Ordförande 1: Det är svårt att bekämpa också, för det är folk som tjänar pengar på det och 

då är det svårt att agera. (Föreningsordförande, FG 2) 

Kartläggningen visar att förbunden försöker undvika att lägga cuper eller egna seriestarter för 

tidigt, för att säsongerna inte ska krocka med varandra. En av utmaningarna för Samsyn 

Värmland är just säsongsavsluten, vilket föreningarna försöker anpassa sig efter. Det framgick 

i resultatet att det är stressigt mellan säsongerna, att det är då de största problemen uppstår, 

när säsongerna överlappar varandra. Enligt enkätundersökningen framgick det att de största 

krockarna sker mellan hockey och fotboll. Dels att de krockar med varandra, men också att 

dessa två sporter verkar göra det svårast att kunna kombinera med andra idrotter. Detta 

speglar även intervjun med barnen:  
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Pojke 4: För mig så när det är hockey så är det ofta fotboll. Men det är ju när fotbollen och 

hockeyn är igång samtidigt, det är ju inte ett så jättelångt tag.  

Pojke 5: Det krockar oftast inte, men ibland så när så här fotboll och hockey är samtidigt, 

som han sa.  

Pojke 6: För mig så förra året så krockade bandyn och hockeyn, men bandyn har inte börjat 

än så.  

Flicka 1: En del. Eller handbollen och innebandyn krockar, och det är ju på vintern. (Barnen, 

FG 4) 

Som vi tidigare har pekat på upplever föräldrarna att det största problemet för att barnen ska 

kunna delta i flera olika idrotter är att träningarna ligger på samma dag/tid, vilket påtalar 

nödvändigheten att föreningar och framförallt berörda ledare för en kontinuerlig dialog 

gällande om när man förlägger träningstiderna för respektive lag i samma åldersgrupp.   

Att skapa Samsyn 

Implementeringen av Samsyn Värmland har nyligen inletts och projektet ligger i 

startgroparna, men kartläggningen visar att det redan görs många positiva saker ute i 

föreningarna. Samsyn bygger på ett samarbete mellan föreningarna, vilket enligt 

fokusgruppintervjuerna kan ta tid. Samtidigt visar resultatet att det finns flera faktorer som 

kan vara nycklarna till en gynnsam implementering.  

Samsyn bygger på samarbete 

Intervjupersonerna ansåg att föreningarna och majoriteten av ledarna har en positiv syn på 

Samsyn, och att flera föreningar påbörjat ett samarbete mellan föreningarna. Kartläggningen 

illustrerade att många ledare redan samarbetade med varandra, för att undvika att träningar 

och matcher krockar och för att kunna underlätta för barnen: 

Det jag ser inom hockey och fotboll så funkar det jättebra. Ja upp till 12 år där vi är då. För 

där pratar vi med varandra, vi ledare, och försöker lägga träningar så att det stämmer 

överens. Om det nu är sommarträning så tittar man när fotbollslagen har träning. I hockeyn 

då, och då försöker man lägga det på dom dagar när det inte är fotbollsträning. (Ledare, FG 

3) 

Ja jag tycker den här frågorna är jätteviktiga! Jag har jobbat mycket med dom innan, så jag 

har tagit tempen på de ungdomsledarna jag har träffat. De kanske inte använder Samsyn-

begreppet, men man märker att tankesättet finns där och det är ju ändå det viktigaste. ”Ja 

men vi är öppna för det här, och det är klart vi ska hjälpas åt”. Det är en jätteviktig 

förutsättning, men sen är det som sagt en och annan som man kanske får vara lite grindvakt 

åt då.  (Föreningsordförande, FG 2) 
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Intervjun med barnen speglar att de inte upplevde att det var några problem att vara aktiv i 

flera idrotter samtidigt. Barnen upplevde att deras tränare var positivt inställda till att de var 

aktiva i flera idrotter, och de hade inte känt sig tvingade att välja: 

Flicka 2: Noras pappa är ju tränare i både fotbollen och i innebandyn så han sätter ju så att 

det inte krockar. 

Pojke 6: Nej det har inte krockat för mig heller. De har gjort så här att när det är hockey så, 

eller de har försökt ordna upp det så bra som möjligt så att det inte krockar. (Barnen, FG 4) 

Under intervjun med SDF påpekades det att Samsyn var något som var helt naturligt i de 

mindre klubbarna. Att de mindre föreningarna var tvungna att samarbeta för att kunna bedriva 

sin idrottsverksamhet, Samsyn upplevdes därför inte som en nyhet för dem. 

Jag var ju med på den Samsyn-träffen som vi hade i Sunne. Där var det ju många föreningar 

som sa; Så här har vi alltid jobbat, det är ingen nyhet för oss. Vi måste ju göra det, annars får 

vi ju inga barn. Då måste de ju hålla på med andra idrotter, för mer är det ju inte. Men det är 

nog här i Karlstad som det är störst problem, eller problem, men det är ju här det finns mest 

barn. (SDF-ledamot, FG 1) 

Resultatet visar att några föreningar redan hade anammat Samsyn fullt ut och hade arbetat 

fram ett gemensamt dokument inom kommunen. Föreningarna i den kommunen hade även 

planer på att skapa en hemsida med gemensam kalender, för att underlätta för ledarna vid 

planering av säsongerna. I en annan kommun träffas ledarna regelbundet i ett ledarforum, och 

har en aktiv diskussion kring Samsyn mellan föreningarna. I fokusgrupperna diskuterades 

även synen på träning i annan idrott inför match eller cuper, vilket också var något som 

intervjupersonerna var positivt inställda till: 

Då har vi ju bestämt att upp till 16 år så är det ingen laguttagning utifrån kompetens, utan 

det är träningsnärvaro. Men det är också sagt så att är du på ett annat träningstillfälle i en 

annan idrott, så ska det räknas också. Så det försöker vi ju följa så gott det går. 

(Föreningsordförande, FG 2) 

 

Förändring tar tid 

Även om arbetet med Samsyn redan är igång i flera föreningar, så speglar resultatet att det 

kommer ta tid innan det blir befäst i alla klubbar och hos alla ledare. Generellt upplevde 

intervjupersonerna att informationen från idrottsförbunden om Samsyn Värmland hade varit 

bra, men vissa föreningar hade fått mer information än andra och några ledare påpekade att de 

knappt fått någon information alls. I gruppintervjuerna framgick det att föreningsordförande 
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och ledare inte riktigt visste vad Samsyns riktlinjer innebar. Detta gällde även de som tyckte 

att de hade fått bra information om att Samsyn skulle implementeras. Ledamöterna från 

idrottsförbunden upplevde att det kommer ta tid innan arbetet med Samsyn kommer att 

märkas av ute i föreningarna, och att hockeykulturen kan bli en större utmaning att förändra: 

Sen tror jag att det förbundet jag kommer ifrån, ishockeyn, är svårast kanske att ändra på. Vi 

har ju Färjestad BK som är den stora aktören när det gäller hockey, som tar till sig 

ungdomar. Där har inte jag märkt så här jättemycket än hur de agerar utifrån det här, men 

jag vet att de tycker att det är ett intressant projekt. Men jag kan inte säga att jag har sett så 

mycket av resultat än. Det är för tidigt. (SDF-Ledamot, FG 1) 

I gruppdiskussionerna lyftes även att det ofta är svårt med intern kommunikation inom 

föreningarna, och SDF upplevde att det kunde vara svårt att nå ut till föreningarna med ny 

information. Under intervjun med föreningsordföranden påpekades det att det saknas ett 

organiserat samarbete mellan de stora lagidrotterna i dagsläget:  

Kan man säga att det är något samarbete? Det är jag liksom lite tveksam till att man har nått 

konkret samarbete, eller organiserat samarbete. Sen försöker man nog ibland, speciellt när 

det gäller lag. (Föreningsordförande, FG 2) 

Under intervjuerna framgick det att Samsyn inte alltid är en prioriterad fråga i föreningarnas 

vardag, då det läggs mest fokus på att få ihop den dagliga verksamheten. Samsyn kan således 

ta tid att införa, och det ansågs vara ett långsiktigt arbete som inte görs i en handvändning: 

Men problemet blir ju att man pratar inte om den här frågan så mycket. Man är så fokuserad 

i sin egen idrott och försöker att få vardagen att gå ihop, med jobb, träningar, matcher, fixa 

domare, fixa nån som ska tvätta kläderna… Ja du vet nog själv hur det är. Men det här blir 

tyvärr mer som en filosofisk fråga bland många ledare som står där, på gräsrotsnivå. Så det 

är ett jättegap emellan dom och dom som jag, som tycker att det här måste vi göra långsiktigt. 

Så det är ett väldigt långsiktigt arbete, det är ingen quick-fix detta.  (Föreningsordförande, FG 

2) 

Resultatet visar således att informationen inte tycks ha nått ut till alla ideella ledare, och 

enkätsvaren visar att endast 20 procent av föräldrarna hade hört talas om Samsyn Värmland 

innan de besvarade enkäten. Majoriteten av de föräldrar som kände till Samsyn innan hade 

fått informationen genom barnens idrottsförening (52 procent), 28 procent hade fått 

informationen via barnens ledare, och övriga via Värmlandsidrottens hemsida, lokaltidningar 

eller sociala medier. 
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Nycklarna till implementering  

I kartläggningen framgick flera förslag och synpunkter på hur implementeringen av Samsyn 

ska kunna genomföras på ett fördelaktigt sätt. Resultatet från fokusgruppsintervjuerna visar 

tydligt att information och kommunikation är det viktigaste för att kunna nå ut till alla 

föreningar, ledare och föräldrar med Samsyns syfte och mål. Både ordförande och ledare 

påpekade i gruppintervjuerna att det behöver finnas gemensamma regler för Samsyn som alla 

föreningar måste efterfölja, att det inte enbart kan byggas på frivillig delaktighet: 

Däremot så är jag ju tveksam till om den kommer hålla om det ska bygga på frivillig 

överenskommelse, jag tror man måste vara mer konkret än så. Att det ska vara tvingande 

åtgärder, att de stora bollsporterna förbinder sig att inte ha tävlingsverksamhet och icke-

normal säsong om man nu ska kalla det så. (Föreningsordförande, FG 2) 

Jag tror ju att vi ska få något regelverk, för då accepterar folk det mer.  Det är mycket 

åsikter, men i en demokrati då ska vi... När det blir bestämt nånting då ska vi ju rätta oss efter 

det. (Ledare, FG 3) 

Under intervjuerna gavs synpunkter på vilka aktörer som behöver samverka för att Samsyn 

ska fungera. Det framgick att specialidrottsförbunden måste vara överens och ta ett 

gemensamt beslut, för att Samsyn ska kunna implementeras enligt intervjupersonerna. Det 

upplevdes även viktigt att SDF och föreningsordförande behöver vara konsekventa och 

tydliga mot föreningarna med vad som gäller, för att Samsyn ska kunna befästas ordentligt.  

Det är ju jätteviktigt nu när vi har gått med i det här Samsyn, att man är klar och tydlig till 

alla ledare i ungdomslagen, att nu är det nånting det och det datumet. Det är ju viktigt i alla 

sporter, för börjar nån tumma då är det ju igång. Då blir det ju ”Varför ska vi anpassa oss 

om inte de andra inte gör det?” (Föreningsordförande, FG 2) 

Någon spekulerade kring att det eventuellt måste tas ett beslut om införandet av Samsyn på 

högre nivå, att Riksidrottsförbundet skulle ta det beslutet för att få till ett organiserat 

samarbete. Under gruppintervjuerna föreslogs även att ta bort LOK-stödet för de föreningar 

som inte förhåller sig till Samsyn och dess riktlinjer.  

Sen i värsta fall så kan man ju tänka sig att Värmlands Idrottsförbund, inte straffar, men 

belönar dem som sköter sig. Eller att kommunen skippar LOK-stödet till de här föreningarna 

som inte sköter sig. (SDF-ledamot, FG 1) 

Kommunen ansågs vara en annan viktig del i arbetet med Samsyn, för att underlätta för 

föreningar och ledare att genomföra implementeringen och nå ut med informationen. 

Intervjuerna vittnar om att Samsyn kan skapas genom en god dialog mellan ledare och 



25 

 

föreningar, men det ansågs vara viktigt att alla följer samma linje för att det ska kunna 

fungera. Samsyn upplevdes vara en fråga som kräver ett aktivt arbete, att det inte är något 

som bara löser sig av sig själv. Tydlig kommunikation och samarbete mellan ledare upplevdes 

vara nyckelfaktorerna för Samsyn: 

Jag tror att mötet mellan idrotterna är otroligt viktigt. Så om det ska bli något positivt av 

Samsyn så är det i slutänden ledarna, inom de olika idrotterna i samma ålderskull, de måste 

mötas. Det är nog nyckeln till om det ska bli ett riktigt bra resultat av det. (SDF-ledamot, FG 

1) 

I fokusgrupperna pratades det om att Samsyn handlar om värdegrund, vad föreningarna står 

för och hur man vill att det ska vara i föreningen. Någon framhöll att föreningarna behöver 

vara mer öppensinnade för att kunna behålla sina medlemmar, att ledarna måste låta barnen 

delta i andra idrotter också för att de ska behålla glädjen i idrotten:   

Vi måste faktiskt, om vi ska behålla dem i idrotterna, så måste det finnas en viss tillåtande 

attityd där. Att ”Man får vara trött en period på fotboll, man får det, du är välkommen 

tillbaka”. Man får vara lite öppen, ett öppet sinne för det där. (Föreningsordförande, FG2) 

Resultatet visar även att det efterfrågas utbildningsmaterial kring Samsyn för ledare och 

föräldrar till barn i de aktuella åldersgrupperna. Föräldrar och ledare ansågs vara en mycket 

viktig del i genomförandet av Samsyn Värmland, att de behöver vara delaktiga för att det ska 

kunna bli ett gott resultat av projektet enligt intervjupersonerna. Det framgick i fritextsvaren i 

enkätundersökningen att Samsyn är ett ämne som anses vara viktigt för idrottsföräldrar, då 

många tagit sig tid att skriva och berätta om sina tankar kring projektet:   

Ett värdefullt projekt som borde ha startats långt tidigare, och som belyser svårigheter i barn- 

och ungdomsidrott, som framledes kan bidra till att få bort alla myter och påhittade 

sanningar hos outbildade ledare och föräldrar som går på alla myter. (Idrottsförälder, 

fritextsvar från enkätundersökningen) 
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RESULTATSAMMANFATTNING 

Sammanfattningsvis visar resultatet att de SDF-ledamöter, föreningsordförande och 

föreningsledare som deltog i studien hade en positiv syn på att implementera Samsyn 

Värmland i föreningarna. Tydlig kommunikation och samarbete mellan ledare upplevdes vara 

nyckelfaktorerna för Samsyn, och kommunen ansågs också vara en viktig del i arbetet för att 

nå ut till föreningarna. Det framgick även att ordförande och ledare anser att det behöver 

finnas gemensamma regler för Samsyn som alla föreningar måste efterfölja, att det inte enbart 

byggs på frivillig delaktighet. Det framgick att enskilda ledare som ställer för höga krav, 

föräldrapress, cuper och kommersiella alternativ var de största utmaningarna för Samsyn. 

Resultaten från fokusgruppsintervjuerna visar att det finns ledare som inte vill kompromissa 

eller samarbeta mellan idrotterna, då vissa ledare endast fokuserar på sin egen sport och ”kör 

sitt eget race”. Samtidigt visar enkätundersökningen att det endast var två procent av 

föräldrarna som uppgav att det ”stämmer bra” eller ”stämmer mycket bra” att tränarna/ledarna 

inte tillåter att barnen är aktiva i flera idrotter samtidigt. Dessa resultat tyder på att problemen 

med ledarna inte är speciellt vanligt förekommande. Istället tycks svårigheterna med att 

kombinera flera idrotter främst vara att träningarna oftast ligger på samma dag/tid. Förutom 

att det skapar svårigheter för föräldrarna med logistiken kan det även bidra till att barnen 

känner sig stressade. Enligt enkätundersökningen sker de största krockarna mellan hockey och 

fotboll. Dels att de krockar med varandra, men även att dessa två sporter gör det svårast att 

kunna kombinera med andra idrotter. Ett resultat som framkom med största tydlighet är att 

Samsyn behövs, men att de större problemen börjar framförallt efter 12 års ålder.  
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DISKUSSION 

Syftet med studien var att studera och utvärdera implementeringen och utvecklingen av 

Samsyn Värmland. Kartläggningen speglar sammantaget att framtiden för Samsyn Värmland 

ser ljus ut, men implementeringsprocessen kräver kommunikation, engagemang och tålamod. 

Vid uppstarten av projektet gavs skenet av att det inte skulle vara några större några problem 

för barn upp till 12 år att vara aktiva i flera idrotter samtidigt. När vi gör en djupdykning i 

ämnet genom denna kartläggning, så blir det tydligare att föreningarnas vision om Samsyn 

ibland krockar med verkligheten. Många föreningar tycks jobba hårt för att införa Samsyn, 

men deras hårda arbete verkar inte alltid räcka till. Resultaten från fokusgruppintervjuerna 

visar att den enskilde ledaren ibland har för stor makt, som till viss del beror på att 

föreningarna inte vill eller vågar säga till ledarna, och därför får de göra lite som de vill. Om 

en ledare endast har fokus på sin egen idrott och inte ser fördelarna med att barnen deltar i 

andra idrotter, så kan det bli ytterst svårt att skapa Samsyn.  

 

Vissa ledare lockas att bedriva en verksamhet som präglas av tidig specialisering och en hög 

dos av ensidig avsiktlig träning för att uppnå framgång (Côté & Fraser-Thomas, 2007; 

Fahlström et al., 2011), vilket även framgår i denna studies resultat. Som vi pekat på tidigare 

verkar dock inte problemet vara oroväckande stort överhängande, då endast två procent av 

föräldrarna uppgav att ledarna inte tillåter att barnen är aktiva i flera idrotter samtidigt. 

Indirekt ser vi dock en koppling till ledarna och framförallt deras träningsplanering, där 

resultaten från enkätundersökningen visar att den vanligaste orsaken till att det är ett problem 

för barnen att kombinera flera idrotter är att träningarna oftast ligger på samma dag/tid. 

Självklart är träningstiderna beroende av tillgången till inomhushallar och arenor, men här 

skulle en öppen och prestigelös dialog mellan de berörda ledarna sannolikt skapa större 

möjligheter att lösa uppkomna problem. 

 

Som kartläggningen visar så spelar föräldrarna en stor roll i arbetet med Samsyn Värmland. 

De behöver för det första vara positivt inställda till projektet. För det andra behöver de ha tid 

att skjutsa sina barn och för det tredje behöver de låta barnen själva välja vilken idrott de vill 

prioritera. Enkätresultaten visar att 65 procent av föräldrarna anser att hockey har högst status, 

samtidigt som barnen själva helst vill spela fotboll. Detta kan skapa en stress hos barnen om 

föräldrarna ”pushar” dem att satsa mer på en idrott som de inte själva har valt, vilket i 

förlängningen kan skapa hinder för att Samsyn ska kunna fungera. I många fall görs detta 



28 

 

sannolikt inte av illvilja hos föräldrarna, utan deras tro på sitt barns talang skapar troligtvis en 

iver att vilja hjälpa dem framåt i sina karriärer. Tyvärr kan detta få helt motsatt effekt och 

istället bidra till att barnen tappar motivationen och glädjen med sin idrott (Augustsson, 

2007). Det är inte enbart barnen som riskerar att tappa motivationen på grund av föräldrarna. 

Intervjun med ledarna vittnar om att föräldrar som påverkar barnen och idrottandet på ett 

negativt sätt även kan få ledarna att tappa glädjen att fortsätta att vara ideell ledare. Föräldrar 

kan även vara en bidragande orsak till att föreningsidrotten kan ha svårt att rekrytera nya 

ledare, då resultaten visar att vissa föräldrar inte alltid ser nyttan med att låta barnen delta i 

flera olika idrotter.  

 

Vidare har Wagnsson & Augustsson (2015) visat att det är många föräldrar som är ledare och 

som en följd därav upplever svårigheter att få ihop livspusslet. De menar att om kraven inom 

det ideella ledarskapet blir för stort samtidigt som ledarna ska hinna med sin vanliga vardag, 

så är risken stor att de slutar. Därav är det viktigt att Samsynfrågan inte enbart läggs på 

enskilda ledare. Detta speglas i denna studies resultat som visar att det finns många eldsjälar 

inom föreningarna som är villiga att jobba för att Samsyn ska fungera, men om ansvaret 

endast läggs på några få så kommer det troligtvis inte hålla i längden. Samsyn Värmland är ett 

långsiktigt arbete som kräver engagemang utav hela föreningen, och det krävs även att 

föreningarna samarbetar med varandra. Resultatet visar tydligt att intervjupersonerna var 

positivt inställda till Samsyn och tyckte att det behövdes för barnens bästa. Troligtvis är det 

just dessa ordföranden och ledare som ställer upp på en sådan gruppintervju, som redan är 

positivt inställda. Här framskymtar dilemmat med ett ideellt arbete, då det oftast är få i 

föreningen som ställer upp och bidrar med sin tid. Det finns därför skäl att tro att de som inte 

är förespråkare av Samsyn är överrepresenterade bland dem som tackade nej till att delta i 

studien.  

 

I fokusgruppintervjuerna påpekade ordförande och ledare att det behöver finnas gemensamma 

regler för Samsyn som alla föreningar ska efterfölja. De ansåg att det inte enbart kan byggas 

på frivillig delaktighet. Detta kan också bli ett dilemma, då det kan vara svårt att ställa krav på 

ideella föreningar och ledare, vilket kan leda till att de till slut tröttnar. Om Samsyn ska 

fungera optimalt så bör alla föreningarna efterfölja riktlinjerna, samtidigt som det behövs en 

viss grad av frihet i avseende hur varje förening bedriver sin idrott. Ett förslag som kom fram 

under intervjuerna var att kommunen skulle kunna ge ökade bidrag till de föreningar som 
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skriver under ett avtal och ingår i Samsyn Värmland. Detta skulle kunna vara ett sätt för varje 

kommun att uppmuntra flera föreningar till att se nyttan med att ingå i Samsyn. 

 

Bronfenbrenners modell (1979, 2005) visar att ett barns idrottsdeltagande påverkas av flera 

olika processer som sker i mötet med andra människor. Barnet påverkas av sina lagkamrater, 

sina föräldrar, andra barns föräldrar, ledarna och miljön i idrottsföreningen. Barnets egna 

känslor och motivation till idrotten har självklart stor betydelse för barnets idrottsdeltagande, 

men närmiljön har minst lika stor betydelse. I barnets närmiljö inom idrotten finns 

lagkamraterna, föräldrar och ledare. Om då både ledare och föräldrar tillåter barnet att vara 

aktivt i flera idrotter samtidigt och även låter barnet själv få välja vilka idrotten han/hon vill 

delta i, så är chansen mycket större att barnet kommer vara aktiv inom idrotten längre upp i 

åldrarna. Föräldrarnas stöd och uppmuntran har stor betydelse för barnets idrottsdeltagande, 

men det har även visat sig vara en klassfråga. Enligt Blomdahl m.fl. (2017) tenderar 

högutbildade föräldrar med bra ekonomi att engagera sig mer och stimulera sina barn till 

idrott och fysisk aktivitet. De har själva också i högre grad erfarenhet av föreningsliv och vill 

således föra över dessa erfarenheter på sina barn. Ett samband mellan barnens 

föreningsidrottande och föräldrarnas utbildningsnivå speglades även tydligt i vår 

enkätundersökning, då majoriteten av föräldrarna (66 procent) hade eftergymnasial utbildning 

i form av antingen högskole- eller universitetsutbildning.  

 

Är Samsyn Värmland också en klassfråga? Det är något man bör fundera över. Under 

intervjuerna framgick att höga kostnader påverkar barnens idrottande, att det kan bli för dyrt 

för familjen om barnen ska vara aktiva i flera olika idrotter. Ju fler idrotter barnet deltar i 

desto högre blir kostnaderna. Intervjuerna vittnar om att det är hög prioritet på cuper bland 

både ledare och föräldrar, och att cuperna ofta kostar väldigt mycket pengar. Forskning har 

visat att det är bra om barnen är med i flera idrotter i unga år (Côté & Vierimaa, 2015; 

Fahlström et al., 2015). Flera föräldrar är också medvetna om detta och vill låta sina barn vara 

aktiva i flera idrotter samtidigt, utan att de ska behöva välja eller känna sig begränsade i sina 

val. Men vad händer med de barn vars föräldrar inte har råd med höga medlemsavgifter, dyra 

cupavgifter och utrustning till tre eller fyra olika idrotter, eller som inte har råd med en eller 

flera bilar som ibland behövs för att kunna skjutsa barnen till träningarna? Om Samsyn ska 

fungera optimalt så bör föreningarna ta hänsyn till kostnaderna och den ekonomiska påverkan 

i barnens idrottande. För att undvika att Samsyn inte främst blir en fråga om socioekonomi 

behöver föreningarna kanske se över om det är möjligt att sänka medlems- och 
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träningsavgifter för barn under 13 år som är aktiva i fler än två idrotter? Att åka iväg på dyra 

cuper flera gånger om året kanske inte heller är en nödvändighet när barnen är under 13 år?  

 

Det huvudsakliga syftet med Samsyn Värmland är att sätta barn upp till och med 12 år i 

centrum och underlätta för dem att vara aktiva i flera idrotter, utan att de ska behöva välja en 

specifik idrott på grund av att säsongerna krockar. Enligt resultaten skulle en högre grad av 

samsyn kunna uppnås genom en bättre kommunikation och ett starkare samarbete mellan 

föreningar, ledare och föräldrar. Som ett flertal tidigare studier visat har ledare och 

idrottsföräldrar en stor betydelse för barn- och ungdomsidrottens utveckling, vilket även 

tydligt speglar av sig vid implementeringen av Samsyn Värmland.  
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