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Abstract 
 
The overall purpose of this study was to examine organized youth sports in Sweden 
and the possible influences over time (2 years) on some of the intended socialisation 
effects in terms of children’s and adolescent’s self-esteem, perceived physical and 
social competence, self reported pro- and antisocial behaviours, self reported 
psychosomatic health, and use of alcohol and tobacco. In an attempt to capture some 
of the complex social interactions in sports, which undoubtedly leads to different 
socialisation experiences, an additional purpose of this study was to examine possible 
relations between children and adolescent athletes’ dispositional goal orientations 
(task and ego), perceived motivational climate in sports, perceived sport-specific 
competence, perceived prosocial coaching and presumptive psychosocial effect 
variables. 
 
This study’s theoretical framework was primarily based on previous works by 
Bronfenbrenner (1979, 1992, 1995, 2001), Bronfenbrenner and Morris (1998), 
Nicholls (1984, 1989) and Patriksson (1995). 
 
The design of the study was a three-occasion longitudinal multiple cohort design 
including elements of retrospective questions. Data was collected from pupils 
residing in schools situated in Western and Middle parts of Sweden. The sample was 
based on a randomly stratified sampling procedure and comprised of 1378 pupils in 
total (10-18 years) distributed in primary school, lower secondary school and upper 
secondary school. The answering rate was high (T1=85%; T2=80%; T3=80%), but 
wave non-response made it necessary to impute missing data values. In total 1212 
respondents were included in the final analyses.  
 
The main results showed that sport socialisation effects on youth’s prosocial 
development in general were rather small, with some minor exception for perceived 
physical competence and smoking tobacco. Consequently the results challenge the 
public notion that participating in organized sport “builds character.” Results related 
to the specific sport environment, though showed that organized sports have the 
potential to act as a more positive socialisation arena. It is proposed that creating a 
mainly task-oriented motivational climate, and helping the individual to foster a 
balance between task- and ego-oriented goal orientations, will increase the probability 
that young athletes will perceive higher levels of competence. This will, in turn, 
enhance the chance that participation in organized sports will have a positive effect 
on youths’ psychosocial development.  
 



 

 
 

Förord 
 
Så har det då äntligen blivit dags att sätta fingrarna på tangentbordet för att författa 
förordet till denna avhandling. Forskarutbildningen har i många avseenden utgjort en 
fantastisk period i mitt liv, som inte bara har lett fram till denna avhandlingsskrift, 
utan där jag också i samspel med min omgivning har socialiserats till att bli en 
forskare. Denna socialisationsprocess har präglats av möten och interagerande med 
en hel del text i alla dess former: text som har inspirerat, text som har förbryllat, text 
som har bytt skepnad, text som har försvunnit och text som har svettats fram, men 
även av text som aldrig blivit till. Det är dock främst mina möten och samspel med 
betydelsefulla personer i min närhet, och med olika organisationer, som har bidragit 
till att denna socialisationsprocess varit en stor behållning och därtill gjorts möjlig. 
Det är till dessa personer och organisationer som jag nu vänder mig för att visa min 
stora tacksamhet!  
 
Till att börja med vill jag tacka Centrum för Idrottsforskning (CIF), som tillsammans 
med Karlstads universitet, genom ämnena pedagogik och idrottsvetenskap, stöttat 
med ekonomiska medel och därigenom skapat förutsättningar för att jag har kunnat 
socialiseras in, genom, och nu ut ur forskarutbildningen. Den ekonomiska, och i allra 
högsta grad personliga stöttningen, har på individnivå personifierats av 
prefekterna/avdelningscheferna Peter B. Karlsson, Margot Rolandsson och Jan-Ove 
Eriksson, vilka jag riktar ett speciellt tack till.  
 
Ett speciellt tack vill jag också rikta till alla barn och ungdomar som har deltagit i 
denna studie, men även till de lärare och rektorer som hjälpt till i samband med 
datainsamlingen. Denna datainsamling hade dock inte varit möjlig om jag inte hade 
fått oförglömlig hjälp av projektmedarbetarna Peter Carlman och Stephan Hammar. 
Ni har spenderat många, långa mil i bil, tillbringat flera övernattningar på ställen som 
inte alltid varit av ”Hilton-klass”, och besökt en mängd olika skolor med samma 
oförtrutna entusiasm. För detta arbete ska ni ha ett stort tack!  
 
Av en mängd trevliga och oförglömliga möten med betydelsefulla personer på 
institutionen för utbildningsvetenskap, och avdelningen för hälsa och miljö, vill jag 
speciellt lyfta fram och tacka pedagogikens administratörer, och tillika guldkorn, 
Cathrine Andersson-Busch och Katrin Dahlin, samt idrottsvetenskapens egen 
administrativa ”pärla” Lisbet Jalmarsson, som alltid med ett leende på läpparna har 
hjälpt till i allehanda ärenden. Jag har också känt mig privilegierad att få vara en del av 
ämnet idrottsvetenskaps härliga kollegium, där särskilt Claes Nybergs och Pernilla 
Hedströms bemötande fått mungiporna att peka uppåt när avhandlingsoket hängt 



 

 
 

som tyngst över axlarna. Speciellt betydelsefullt har det också varit att få ha min 
kollega, vän och stöttepelare Christian Augustsson i samma korridor. Tack för alla 
coachande kvartar och timmar av manusläsande, som lett framåt i 
förädlingsprocessen som slutat med att jag nu ”har min avhandling”! Tack också till 
Owe Stråhlman som med sin optimism, humor och vetenskapliga skärpa varit en stor 
inspiratör genom sitt sätt att möta vetenskapssamhället. 
 
Även om socialisationsprocessen varit ständigt pågående, har vissa händelser haft 
mer betydelse än andra. Här har speciellt mellanseminariet med Magnus Lindwall, 
trekvartsseminariet med Lars-Magnus Engström och slutseminariet med Yngvar 
Ommundsen varit viktiga bidrag i processen. Ett varmt tack till er! Jag vill även passa 
på att skänka en tacksamhetstanke till Héctor Pérez-Prieto och Thomas Saar, vars 
ibland ”svidande” kritik, fått mig att öppna upp mitt tänkande för andra intressanta 
perspektiv än de till synes givna. Björn Eliasson och Anders Arnqvist har också, på 
ett uppskattat sätt, stöttat med läsning och därtill kommit med goda synpunkter på 
mina ibland sent inkomna manus. En god stöttning har jag också haft av Anders 
Jonsson, Erik Wästlund, Daniel Bergh, Hugo Wikström och C.G. Bornehag, speciellt 
i stunder då statistikens gäckande värld slagit till med oanad kraft!  
 
Ett högst välförtjänt tack vill jag även rikta till Ann Dyrman, som med sina goda 
bibliotekskunskaper hjälpt mig att hitta rätt i djungeln av sökmotorer och databaser, 
och som med extrem noggrannhet har korrekturläst min referenslista. I anslutning till 
detta vill jag även ta tillfället i akt att tacka doktorandgruppen, med Lovisa Skånfors 
och Susanne Hansson i spetsen. Denna grupp har i högsta grad präglats av ett 
uppgiftsorienterat motivationsklimat som resulterat i flera givande diskussioner, 
ovillkorligt stöd, otaliga skratt och även en del ”skönsång”. Det är således med ett 
visst vemod som jag nu lämnar min plats vid doktorandbordet!  
 
Vidare vill jag rikta ett stort tack till mina värdefulla handledare Solveig Hägglund och 
Annica Löfdahl som alltid funnits där vid behov, som medaktörer i den 
socialisationsprocess som nu hjälpt mig till att bli  en forskare.  
 
Den person som otvivelaktigt har haft störst betydelse för effekten av 
socialisationsprocessen är min huvudhandledare Göran Patriksson. Din analytiska 
skärpa, ditt sinne för detaljer samt din förmåga att framkalla känslan av att vara på 
rätt väg, har varit en av många bidragande orsaker till att du varit min främsta 
rollmodell. Med dig vid min sida, både bildligt och bokstavligt talat, har jag vågat gå 
vilse i såväl vetenskapliga sammanhang som i Bronx skumma kvarter, utan att känna 



 

 
 

någon oro över att inte hitta tillbaka, eller finna nya framkomliga vägar. Till dig vill 
jag följaktligen rikta ett särdeles stort TACK! 
 
Mina sista skrivna ord i denna avhandling vill jag tillägna dem som betytt, och betyder 
mest i mitt liv: Till mina kära föräldrar Inger och Arne, som lärt mig vikten av att 
”hôlle´ årning på grejera” och att aldrig ge upp! Till min underbara hustru Anette, 
och mina fantastiska barn Ellinor och Simon: Tack för allt stöd och all kärlek som ni 
visat oavsett sena nätter, frånvarande blickar och tankar på ”den där boken” som nu 
äntligen är klar! Älskar er över allt annat!  
 
 
Karlstad, november 2009 
 
 
Stefan Wagnsson 
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1 Inledning 
 
 
Idrott som socialt fenomen inbegriper och påverkar de flesta individer på ett eller 
annat sätt i vårt västerländska samhälle. I dagsläget idrottar mer än hälften av alla 
barn och ungdomar i Sverige regelbundet i någon förening (Thedin-Jakobsson & 
Engström, 2008), varav de flesta har föräldrar som i hög grad är involverade i 
föreningarnas verksamhet (Patriksson & Wagnsson, 2004). Vidare har den 
massmediala bevakningen av olika idrottsrelaterade händelser vuxit lavinartat. 
Möjligheterna att bevittna idrott i en eller annan form är numera i stort obegränsade. 
Flera stora tevebolag har egna sportkanaler och de flesta stora dagstidningar har 
bilagor som är speciellt inriktade mot idrott. Försäljning av utrustning, varor och 
tjänster inom idrottssektorn omsätter årligen flera miljarder runt om i världen och att 
som land stå värd för ett stort idrottsarrangemang anses oerhört värdefullt ur såväl ett 
ekonomiskt som politiskt perspektiv. Lägg därtill den obligatoriska 
idrottsundervisningen och den icke-organiserade idrotten så framskymtar en bild av 
en social arena som i stor omfattning berör oss på såväl individ-, som grupp- och 
samhällelig nivå. 
 
Idrott i allmänhet, och föreningsidrott i synnerhet, har allt sedan den moderna 
tävlingsidrottens framväxt betraktats som en värdefull socialisationsarena (Coakley, 
2007; Dunning & Waddington, 2003; Norberg, 2004). Bland annat har ett 
föreningsidrottande kopplats samman med utvecklingen av en stark identitet, ett gott 
självförtroende, en stark moral och ansvarskänsla, samt främjandet av goda 
kamratrelationer (Brettschneider & Heim, 1997; Kremer-Sadlik & Kim, 2007; Morris, 
Sallybanks, Willis & Makkai, 2003; Shields & Bredemeier, 1995). Att just idrotten 
tillmätts denna potential beror delvis på att duktiga idrottsmän ansetts ha de 
egenskaper som eftersträvats i ett framgångsrikt samhälle. Det vill säga starka, lojala, 
självsäkra, arbetsvilliga individer med goda ledaregenskaper och social kompetens 
som inte ger upp vid motgångar (Blom & Lindroth, 2002; Norberg, 2004).  
 
Flera larmrapporter under senare år har visat att en stillasittande livsstil blivit allt 
vanligare hos barn och ungdomar, där andelen som utvecklar fetma har ökat och 
samtidigt krupit allt längre ned i åldrarna (Patriksson & Stråhlman, 2006; 
Socialstyrelsens folkhälsorapport, 2009). I syfte att vända denna negativa trend, och 
med det övergripande målet att främja ungas hälsa har den organiserade idrotten av 
såväl föräldrar, ledare som av olika organisationer alltjämt kommit att betraktas som 
en viktig social arena för detta ändamål (Eliasson, 2009; Karp, 2000; Kremer-Sadlik & 
Kim, 2007; Redelius, 2002).  
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Uppfattningen om idrottens positiva mervärden har fortsatt att etablera sig och blivit 
en del av den allmänna synen på idrottens roll i vårt västerländska samhälle (Coakley, 
2007; Engström, 2007; Horne, Tomlinson & Whannel, 1999). Denna uppfattning har 
dock inte fått stå oemotsagd. Föräldrapress, fylleri, doping, anorexi, överträning, våld, 
pennalism, sexism och utslagning utgör exempel på ofördelaktiga företeelser som vi 
vet även förekommer inom idrotten. Detta har bidragit till att den allmänna 
uppfattningen om idrotten som positiv socialisationsmiljö med jämna mellanrum 
kommit att ifrågasättas. I media kan vi tämligen regelbundet läsa nyheter om 
framgångsrika aktiva, eller före detta aktiva idrottsutövare som visat prov på 
tveksamma moraliska handlingar, såväl inom som utanför den idrottsliga arenan. 
Dessa uppmärksammade fall har också sett till att hålla debatten om idrottens 
fostrande effekter vid liv. Vissa kritiker hävdar att idrotten förvisso fostrar barnen 
och ungdomarna, men att denna fostran snarare sker i negativ riktning. Bland annat 
menar man att en överdriven fokusering på resultat och att vinna över andra främjar 
en attityd där omoraliska handlingar och regelöverträdelser blir en del av individens 
naturliga beteenderepertoar (Shields & Bredemeier, 1995, 2002). Andra kritiker 
menar att idrottsmiljön präglas av en alkoholtillåtande kultur som inte bara ökar 
sannolikheten att unga idrottare börjar dricka tidigt, utan också bidrar till att de 
fortsätter att konsumera alkohol i stor mängd.  
 
Denna ambivalenta syn på idrott som socialisationsmiljö föranleder ett antal frågor 
som söker svar: Vilken betydelse har ett deltagande i föreningsidrotten för barns och 
ungdomars hälsoutveckling? Minskar benägenheten bland unga att stjäla, slåss eller 
retas om man är med i någon idrottsförening, eller kan detta tvärtom främja sådana 
beteenden? Motverkar ett idrottande i en förening benägenheten att dricka alkohol 
och nyttja tobak? Är man mer populär och accepterad hos sina kamrater om man är 
aktiv i någon idrottsförening, och påverkar ett föreningsidrottande individens 
självuppfattning, och i så fall i vilken riktning?  
 
De ovan redovisade, såväl positiva som negativa effekterna av ett förenings-
idrottande, kan ses som ett resultat av olika medvetna och omedvetna lärprocesser 
som ägt rum i idrottsmiljön. Det är också dessa, även så kallade idrottsliga 
socialisationseffekter, som uppmärksamheten i föreliggande avhandlingsarbete riktar 
sig mot. Det övergripande syftet med denna avhandling är således att över tid följa 
och studera vilken betydelse barns och ungdomars aktiva deltagande och involvering 
i föreningsidrott har för deras psykosociala utveckling.   
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1.1 Avhandlingens disposition 
 
I detta första kapitel har avhandlingens problemområde och övergripande syfte 
presenterats. I nästföljande kapitel redogörs och diskuteras avhandlingens 
avgränsningar. Dessutom definieras några av studiens centrala begrepp, där 
tyngdpunkten lagts på att tydliggöra socialisationsbegreppet och hur idrottens 
socialisationseffekter ska förstås. I kapitel tre introduceras studiens teoretiska 
utgångspunkter, där utvecklingsekologiska perspektiv har integrerats med 
motivationsteoretiska inslag. I syfte att förtydliga studiens teoretiska utgångspunkter 
avslutas kapitlet med en översiktsbild i form av en schematisk modell över 
föreningsidrotten som socialisationsmiljö. I kapitel fyra ges en historisk tillbakablick 
på idrotten som fostrande arena och i kapitel fem redogörs för barn- och 
ungdomsidrottens utbredning i Sverige. Kapitel fyra och fem är tänkta att ligga till 
grund för en förståelse för hur historiska företeelser har påverkat och påverkar vår 
nutida syn och tolkning av idrottens betydelse för ungas psykosociala utveckling. 
Därefter, i kapitel sex, presenteras en kunskapsöversikt över problemområdet, där 
studiens presumtiva idrottsliga socialisationseffekter (självkänsla, fysisk- och social 
kompetens, prosociala och antisociala handlingar, psykosomatisk hälsa samt 
alkoholkonsumtion och tobaksrökning) redovisas var för sig. I därpå följande kapitel 
(kapitel sju) preciseras avhandlingens huvudsyfte, delsyfte och frågeställningar. I det 
åttonde kapitlet redogörs för och diskuteras undersökningens uppläggning och 
innefattar delar som belyser studiens design och metodologiska överväganden, urval, 
svarsfrekvens, mätinstrument, genomförande, databearbetning och etiska 
överväganden. Resultatkapitlet (kapitel nio) inleds med en redogörelse av 
bakgrundsdata kopplade till undersökningsdeltagarna. Därefter följer en liknande 
ordning som i kunskapsöversikten, där varje resultat kopplat till respektive 
socialisationsvariabel redogörs var för sig. Resultatdelen rundas av med en 
övergripande sammanfattning av de huvudsakliga resultaten. I kapitel tio diskuteras 
avhandlingens resultat ur ett mer generellt perspektiv, med utgångspunkt i såväl 
strukturella som inomidrottsliga förklaringsfaktorer. Avhandlingen avslutas sedan 
med en engelsk sammanfattning. 
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2 Avgränsningar 
 
 
Under det senaste århundradet har idrotten använts i instrumentellt syfte i vitt skilda 
sammanhang. Bland annat som medel för att förhindra konflikter och upprätthålla 
fred, men också med ambitionen att skapa en stark nationell identitet samt kunna 
påverka den ekonomiska och demokratiska utvecklingen i landet. Man har till och 
med försökt att använda idrotten som redskap för att förhindra spridningen av 
HIV/AIDS (Coakley, 2007; Grujoska & Carlsson, 2007; Kidd, 2008). Att studera 
samtliga presumtiva effekter av ett idrottsligt deltagande och involvering skulle bli en 
övermäktig uppgift, varför det har varit nödvändigt att avgränsa forskningsområdet 
till att omfatta idrottsliga socialisationseffekter sett ur ett mer psykosocialt perspektiv. 
Detta forskningsfält är också i högsta grad omfattande och jag har därför behövt göra 
ytterligare avgränsningar. Således har jag valt att koncentrera mig på fem 
huvudsakliga psykosociala utvecklingsområden kopplade till barns och ungdomars 
föreningsidrottande: a) självuppfattning, (i form av självkänsla, upplevd social och 
fysisk kompetens) b) moralutveckling (i form av prosociala och antisociala handlingar 
c) psykosomatisk hälsa d) alkoholkonsumtion samt e) tobaksrökning.  
 
Valet av ovanstående effektvariabler, grundar sig på att flera av dessa direkt eller 
indirekt behandlas och lyfts fram i Riksidrottsförbundets (RF) (2005a) styrdokument 
Idrotten vill. Dessutom förekommer flera av dessa i den politiska och allmänna 
diskursen i de fall där idrottens nyttoaspekter tas upp för diskussion. Vidare 
behandlas dessa ofta i den litteratur som mer övergripande försöker ta ett grepp om 
idrottens socialisationseffekter (se bland annat Ewing, Gano-Overway, Branta, & 
Seefeldt, 2002; Coakley, 2007; Horne m fl, 1999; Ommundsen, 2000; Shields & 
Bredemeier, 1995; Weiss & Smith, 2002). Studiens valda socialisationsvariabler passar 
också väl in under Ommundsens (2000, s. 3573) paraplybegrepp psykosociala 
hälsoeffekter, där det närliggande begreppet psykosocial hälsa definieras i mer vid 
bemärkelse och omfattar individens psykologiska, sociala och moraliska utveckling 
och funktion. Därutöver menar Ommundsen att en individ med god psykisk och 
social hälsa även har en stark identitet, är psykiskt välmående och har förmågan att gå 
in i och upprätthålla tillfredsställande sociala relationer. Vidare pekar Ommundsen på 
att individens psykosociala hälsoutveckling bör ställas i relation till miljömässiga 
förhållanden, där socialt stödjande miljöer skapar goda förutsättningar för individer 
att utveckla sin psykosociala hälsa. Av detta följer att innebörden av begreppen 
psykosociala hälsoef fekter , psykosociala e f fekter  samt social isationsef fekter ska 
tolkas som likvärdiga begrepp i föreliggande text.   
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Ytterligare avgränsningar i avhandlingen rör begreppet idrott. Beroende på hur smalt 
eller brett begreppet definieras följer en inkludering eller exkludering av olika fysiska 
aktiviteter. Eftersom det är den organiserade idrotten i Riksidrottsförbundets regi som 
är i blickfånget har jag utgått från en definition som avgränsar dessa från andra 
idrottsliknande fysiska aktiviteter på fritiden. I detta syfte passar Patrikssons (1984) 
definition väl in, då han beskriver idrott som: 

 

Institutionaliserad fysisk aktivitet med större eller mindre inslag av 
tävling, där den fysisk- psykiska prestationsförmågan har stor 
betydelse och deltagandet styrs av regler som formulerats av de 
officiella idrottsorganisationerna (Patriksson, 1984, s. 7-8). 
 

I och med denna definition, tillsammans med kriteriet att idrotten ska bedrivas inom 
ramen för RF, exkluderas i stort den idrott som bedrivs i skolan, på gym och andra 
träningsanläggningar eller mer spontant på fritiden.1 Därmed inte sagt att dessa 
idrottsliga aktiviteter saknar betydelse för barns och ungdomars psykosociala 
utveckling. Dessa former av idrott kan vara väl så fostrande och utvecklande för 
individen, beroende på hur denna verksamhet utformas och bedrivs (Coakley, 2007; 
Liukkonen & Auweele, 2007). I föreliggande text kommer begreppen idrott och 
föreningsidrott att varvas om varandra. Betydelsen ska dock tolkas som densamma. 
 
Vidare har jag valt att ta ett generellt grepp om idrottens socialisationseffekter och 
söker därmed finna allmänna tendenser och särdrag inom idrottsrörelsen i Sverige. 
Detta innebär naturligtvis en stor avgränsning med tanke på att idrottande barn och 
ungdomar sannolikt gör skilda erfarenheter utifrån sitt deltagande i olika föreningar 
och idrottsgrenar. Likväl är det viktigt att kunna tillhandahålla en generell bild av 
föreningsidrottens betydelse som socialisationsmiljö med tanke på att den allmänna, 
men även den politiska debatten, ofta tar sin grund i föreningsidrottens allmänna 
utformning och verksamhet. Idrottsrörelsen får exempelvis stöd från staten i syfte att 
utveckla kvaliteten i barn och ungdomsverksamheten i stort (Regeringens 
proposition, 2008/09:126).  
 
Liksom jag pekat på ovan är även riktlinjerna i idrottsrörelsens styrdokument 
Idrotten vi l l  (RF, 2005) utformade utifrån generella aspekter, vilket pekar på 
nödvändigheten att utveckla kunskap om allmänna betingelser gällande förenings-
idrottens betydelse som socialisationsmiljö. 
 

                                                 
1 I samband med den mer allmänt ställda frågan i enkäten, som behandlar huruvida barnen/ungdomarna 
idrottar, styrketränar eller motionerar på sin fritid (se Bilaga 1, fråga 1a), behandlas till viss del även idrott i 
något vidare bemärkelse. 
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Förutom ovanstående avgränsningar har jag även valt att rikta mitt avhandlingsarbete 
till att inkludera barn från 10 till 12 år samt ungdomar mellan 13 till 18 år i studien.2 
Även om socialisationsprocessen fortgår livet ut är det enligt Bronfenbrenner och 
Morris (1998) främst under barn- och ungdomsåren som denna process i allmänhet är 
som mest betydelsefull och influerar den personliga utvecklingen framgent i livet.  
 
 

2.1 Definition av socialisationsbegreppet 
 
En förutsättning för ett samhälles eller en delkulturs överlevnad är att dess 
dominerande normer, värderingar och handlingsvanor i någon mån reproduceras och 
överförs från generation till generation. Det är också genom denna 
överföringsprocess som individen förbereds att fungera på ett ändamålsenligt sätt i 
olika sociala sammanhang inom ramen för den rådande kulturen (Bugental & Grusec, 
2006; Coakley, 2007; Nilsson, 1988; Patriksson, 1979). Dessa lärprocesser är ständigt 
pågående och enligt Nilsson (1988) till sin art särskiljande utifrån dess grad av 
medvetenhet och systematik. En medveten systematisk påverkan3 utgör grunden för 
vad vi kallar för uppfostran och undervisning och innefattar en mer målinriktad 
styrning för att anpassa individerna till samhällets strukturer. Det sker även en 
omedveten och mer osystematisk påverkan som är avhängig individens dagliga 
kontakter med den omgivande miljön inom vilken dominerande normer och 
värderingar avspeglas. Det är dessa, såväl medvetna som omedvetna, strukturerade 
och ostrukturerade lärprocesser som är att betrakta som socialisation. 
Socialisationsforskaren Hurrelmann (1988) ringar med sin definition in hur begreppet 
socialisation ska förstås i denna avhandling:  
 
 

Socialization in my view, is the process of emergence, formation, 
and development of the human personality in dependence on and in 
interaction with the human organism, on the one hand, and the 
social and eco-logical living conditions that exists at a given time 
within the historical development of the society on the other. 
Socialisation designates the process in the course of which a human 
being, with his or her specific biological and psychological 
disposition, becomes a socially competent person, endowed with the 
abilities and capacities for effective action within the larger society 
and the various segments of society, and dynamically maintains this 
status throughout the course of his or her life (Hurrelmann, 1988, 
s.2). 
 
 

                                                 
2 Vilket i stort motsvarar RF:s riktlinjer för ålderskategorisering av barns (upp till 12 år) respektive ungdomar 
(13-20 år) (se RF, 2005). 
3 Påverkan ska i detta sammanhang tolkas som en reciprok process. 
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Centralt i Hurrelmanns definition är individens aktiva medverkan i socialisations-
processen. Den inrymmer dock inte enbart individens reciproka, aktiva samverkan 
med den närliggande miljön. Minst lika viktigt är den sociokulturella kontexten inom 
vilken dessa interaktioner sker, och även hur denna kontext historiskt sett har 
utvecklats. Definitionen är relativt vid varför olika teorier kan rymmas inom denna 
ram, vilket också öppnar upp för integration av flera teoretiska perspektiv.  

 
Föremålet för socialisationsprocessen är utvecklingen av individens personliga 
egenskaper och avser varaktiga förändringar i delar av individens personlighet som av 
Hurrelmann definieras som:”…a person’s particular organized structure of motives, 
attributes, traits, attitudes, and action competences that is the biographical  product 
of coping with environmental and organismic demands.” (Hurrelmann, 1988, s.2). 
Även om förändringarna främst är knutna till barn- och ungdomsåren poängterar 
Hurrelmann (1988) att dessa i hög grad försiggår livet igenom.  
 
I enlighet med Hurrelmanns (1988) utgångspunkter, menar Bronfenbrenner (1988, 
2001), att det är nödvändigt att kunna visa att eventuella förändringar kan kvarstå 
över tid, och att de även kan överföras till andra närmiljöer för att kunna peka på att 
en personlig utveckling har ägt rum. Samtidigt poängterar Bronfenbrenner vikten av 
att beakta det sammanhang (kontext) inom vilken individens egenskaper tillåts 
framträda, och hur dessa egenskaper i allmänhet definieras och värderas av de 
individer som ingår i den aktuella miljön. Individens personliga utveckling kan således 
betraktas som en pågående process, men som ändå har en viss stabilitet som tar sig 
uttryck i tankar, åsikter och handlingsvanor som kan kännas igen av individen och av 
andra över tid.  
 
 

2.2 Idrottens socialisationseffekter 
 
Med utgångspunkt i ovanstående resonemang kan individens psykosociala utveckling 
ses som ett resultat av olika socialisationsprocesser som sker i ett samspel mellan 
individen och den omkringliggande miljön (Bronfenbrenner, 1979, 1992, 2001; 
Hurrelmann, 1988; Nilsson, 1988). Det är effekterna av dessa socialisationsprocesser 
inom föreningsidrotten, eller med andra ord idrottens socialisationseffekter, som jag i 
föreliggande avhandlingsarbete kommer att rikta mitt huvudsakliga fokus mot. 
Idrottens socialisationseffekter kan här förstås och definieras som:  
 
Individens utveckling av speci f ika strukturer i  form av motiv, attr ibutioner,  
att i tyder, normer, värderingar, tolknings- och handlingsvanor t i l l  föl jd av 
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interaktionen mellan individen och de sociala och mil jömässiga förhållandena 
inom den organiserade idrottsmiljön över  t id, som även tar sig uttryck i andra 
sociala sammanhang .  
 
Föreningsidrotten ska utifrån detta perspektiv ses som en miljö inom vilken 
individens psykosociala egenskaper utvecklas, och som sedan kan överföras till andra 
sociala arenor, där dessa egenskaper i olika grad kan framträda. Exempel på sådana 
miljöer kan vara skolmiljön, hemmiljön, andra fritidsmiljöer eller i ett framtida 
yrkesliv.  
 
Här kan det även vara på sin plats att peka på svårigheten att särskilja inom vilka 
sociala arenor som de avgörande socialisationsprocesserna sker. I själva verket 
påverkar och påverkas individen även av förhållanden utanför den studerade 
närmiljön, vilket får konsekvenser för hur interaktionen med andra personer eller 
objekt kommer att ta sig uttryck (Bronfenbrenner, 1979, 1995, 2001; Hurrelmann, 
1988). Vissa av individens personliga egenskaper som har utvecklats inom andra 
sociala arenor kan således komma att förstärkas, medan andra motverkas som en 
följd av ett deltagande inom föreningsidrotten. Bronfenbrenner (1979) menar vidare 
att närmiljöer (t ex hemmet, skolan och kamratgruppen) med liknande rollkrav, 
samstämmighet mellan mål och med en tvärgående kommunikation mellan de olika 
närmiljöerna har en additiv effekt på individens personliga utveckling.  
 
Med utgångspunkt i ovanstående vill jag ändå mena att det går att ta ett grepp om 
detta komplexa område. Genom att jämföra individer som idrottar med dem som 
inte idrottar, genom att ta kontroll för selektionsprocesser till och från idrotten och 
därtill ta hänsyn till i vilken grad man är, eller har varit involverad i idrott, ämnar jag 
ge svar på om det försiggår socialisationsprocesser inom föreningsidrotten som 
gynnar individens psykosociala utveckling. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 
 
3.1 Inledning 
 
Flera forskare inom socialisationsforskningen befinner sig i ett teoretiskt gränsland 
det vill säga mellan och inom olika teoretiska strömningar, där de låter olika 
perspektiv integreras. Argumenten för en integration grundar sig på att 
individcentrerade teorier anses ha svårt att förklara varför individuella behov varierar 
i styrka och varför man väljer vissa aktiviteter framför andra (Nilsson, 1988; 
Patriksson, 1987, 1995). Vidare har socialisationsteorier haft svårt att förklara 
individuella beteendemässiga variationer under liknande sociala och kulturella 
betingelser, med följd att individens eget handlingsutrymme och 
påverkansmöjligheter underskattats. Min tanke är att följa den integrerande 
traditionen där speciellt den bioekologiska teorin för mänsklig utveckling 
(Bronfenbrenner, 1992, 1995, 2001, 2005; Bronfenbrenner & Morris, 1998) fått 
utgöra grunden för avhandlingens teoretiska resonemang. För att tydliggöra 
kopplingen till den idrottsliga miljön har även stöd tagits i Achievement Goal Theory 
(AGT) (Nicholls, 1984, 1989, 1992) samt Patrikssons (1995) modell över den 
idrottsliga socialisationsprocessen.  
 
 

3.2 Utvecklingsekologisk ansats  
 

3.2.1 Den utvecklingsekologiska modellen 
 
Utvecklingsekologiska ansatser intar en teoretisk mellanposition och har influerats av 
biologiska, psykologiska och sociologiska teoribildningar (Bronfenbrenner, 1979; 
Andersson, 1982, 1986; Hurrelmann, 1988). Utmärkande för denna teoriutveckling är 
dess fokus på den personliga utvecklingen i relation till, och i interaktion med, den 
omkringliggande miljön. Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska modell har 
varit under ständig utveckling och inledningsvis riktades främst uppmärksamhet mot 
individens utveckling i relation till miljön i form av olika systemnivåer. Detta system 
av nivåer representeras enligt Bronfenbrenner (1979, 1988, 1995, 2001) av fyra 
interrelaterade system: mikro-, meso-, exo- respektive makrosystem som sinsemellan 
påverkar och påverkas av varandra. Mikrosystemet , av Bronfenbrenner (1979, 1992) 
placerad längst in i systemet, innefattar individens interaktion med och upplevelse av 
den omedelbara och närliggande miljön. Hemmet, skolan, kamratgruppen eller 
idrottsföreningen är illustrativa exempel på sådana mikrosystem. Detta system av 
relationer mellan olika komponenter (individen, andra människor, handlingar, 

23



 

 
 

symboler, språk och fysiska objekt i närmiljön), definierar Bronfenbrenner och 
Morris (1998) som:  

 
A microsystem is a pattern of activities, roles, and interpersonal 
relations experienced by the developing person in a given face-to-
face setting with particular physical, social, and symbolic features 
that invite, permit, or inhibit engagement in sustained, progressively 
more complex interaction with, and activity in, the immediate 
environment (Bronfenbrenner & Morris, 1998, s.1013).   

 
Bronfenbrenner och Morris (1998) låter oss här förstå vikten av att beakta 
relationerna till andra individer, men även hur symboliska kännetecken (t ex språk 
och bilder) samspelar med övriga komponenter i mikrosystemet, vilka tillsammans 
kan hämma eller stimulera individens utveckling. En annan viktigt utgångspunkt som 
blir synlig i och med ovanstående definition är upplevelsekomponenten. 
Bronfenbrenner (1979, 2001) menar att de objektiva förhållandena i närmiljön inte på 
något vis saknar betydelse, då dessa skapar förutsättningarna för individens 
tolkningar av och handlingsutrymme i närmiljön. Dock är det främst individens 
upplevelse av den objektiva verkligheten och vilken mening som tillskrivs denna som 
är av central betydelse för individens lärande och utveckling. I första hand är det 
således inte vad kamrater eller ledare i idrottsmiljön säger eller gör i en given 
situation, eller hur den fysiska miljön de facto är utformad som påverkar individens 
tankar, känslor och attityder. Snarare är det hur denna miljö upplevs och vilken 
mening individen tillskriver miljön som är av avgörande betydelse för individens 
utveckling. 
 
Allt eftersom individen växer upp kommer han eller hon att ingå i flera olika 
mikrosystem samtidigt, där relationerna mellan de olika mikrosystemen bildar ett 
mesosystem (Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner & Morris, 1998). Vad som sker i 
skolan får betydelse för relationerna i hemmet, i idrottsföreningen eller i 
kamratgruppen och vice versa. Föräldrarnas syn på fysisk aktivitet påverkar sannolikt 
barnets reaktion på idrottslärarens uppmaningar att röra på sig under 
idrottslektionerna, likväl som framgångar i en speciell föreningsidrott kan påverka 
relationen till kamraterna eller förväntningarna från idrottsläraren i skolan. 
Bronfenbrenner (1979) pekar på att de olika mikrosystemen även kan länkas samman 
på mer indirekta sätt. Ett exempel på detta kan vara när attityder om ett mikrosystem 
(t ex skolan) formas i ett annat mikrosystem (t ex idrottsföreningen). Ett annat 
exempel kan vara när andra personer i ens närhet deltar aktivt i flera mikrosystem 
samtidigt (t ex när individens idrottslärare även är föreningsledare i dennes 
idrottsförening). Bronfenbrenner menar vidare att individens utvecklingspotential 
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påverkas av hur väl egna och andras förväntningar, mål, handlingar och roller 
överensstämmer mellan de olika närmiljöerna. En individ som exempelvis förväntas 
hålla sig till regler och förordningar i hemmet, men som i sin träningsgrupp möts av 
en uppmuntran till regelöverträdelser, kan med stor sannolikhet komma att ställas 
inför olika moraliska dilemman som kan påverka individens socialisationsprocess i 
negativ riktning.   
 
En idrottsförenings målsättningar och stadgar, dess ekonomiska möjligheter att 
utbilda och anställa ledare eller att utforma sina idrottsanläggningar utgör möjliga 
faktorer som kan få konsekvenser för de unga idrottarnas upplevelser av den 
idrottsliga närmiljön. Dessa mer avlägsna miljöfaktorer, som inte berör individen i 
direkt mening, men som påverkar och påverkas av komponenterna i närmiljön, bildar 
i sin tur exosystemet (Bronfenbrenner, 1979, 1992; Bronfenbrenner & Morris, 1998).  
 
Det yttersta systemet av de olika nivåerna i Bronfenbrenners (1992) teorikonstruktion 
representeras av makrosystemet  vilket enligt Bronfenbrenner definieras på följande 
sätt:  

 
The macrosystem consists of the overarching pattern of micro-, 
meso-, and exosystems characterized of a given culture, subculture, 
or other broader social context, with particular reference to the 
developmentally instigative belief systems, resources, hazards, 
lifestyles, opportunity structures, life course options, and patterns of 
social interchange that are embedded in each of these systems 
(Bronfenbrenner, 1992, s. 228). 

 
Detta system, som består av övergripande mönster av människors beteenden, 
värderingar, institutioner eller ideologier, liknar Bronfenbrenner (1992) närmast med 
en social ritning över de rådande förhållandena inom en given kultur, subkultur eller 
andra sociala sammanhang i vid bemärkelse. Politiska beslut, riksidrottsförbundets 
organisation, policydokumentet Idrotten vill (RF, 2005a), allmänna uppfattningar om 
hur barnidrott bör bedrivas, synen på föräldrarnas roll inom föreningsidrotten eller 
existerande genusmönster utgör exempel på faktorer som sorteras in under eller 
utgör olika makrosystem som påverkar, men även påverkas av, föreningsidrottens 
verksamhet på samtliga nivåer. Makro- liksom exosystemet kan här betraktas som 
ramar inom vilka individerna inom meso- och mikrosystemen har ett begränsat 
handlingsutrymme beroende på hur snäva eller vida ramarna inom respektive system 
är (Andersson, 1986). 
 
Bronfenbrenner (1992) ger makrobegreppet en delvis annorlunda innebörd gentemot 
gängse sociologiska uppfattningar när han pekar på att ett makrosystem (t ex ideologi, 
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vanor, livsstil, ekonomi, normer, värderingar, regler och lagar) inte enbart utgörs av 
kulturella eller subkulturella aspekter. Under förutsättning att man inom respektive 
system delar liknande tankestrukturer och trossystem, har likartade sociala och 
ekonomiska resurser eller delar en gemensam livsstil menar Bronfenbrenner att ett 
makrosystem även kan bestå av andra sociala strukturer eller institutioner i vid 
bemärkelse. Ett sådant dynamiskt synsätt på makrobegreppet innebär att 
socialgruppstillhörighet, etniska eller religiösa grupper, personer som bor i speciella 
områden eller i olika kommuner kan vara dimensioner bland andra som dels ingår i 
det samhälleliga makrosystemet, och som dels utgör olika makrosystem i sig.  
 
 

3.2.2 Den bioekologiska modellen 
 
När Bronfenbrenner (1992), Bronfenbrenner och Ceci (1993) och senare 
Bronfenbrenner och Morris (1998) valde att mer tydligt rikta uppmärksamheten mot 
ett individcentrerat perspektiv resulterade detta i utvecklingen av den bioekologiska 
modellen (Process-Person-Context-Time; PPCT). I modellen uppmärksammas på ett 
tydligare sätt de olika interrelaterade komponenterna: Process, Person och Tid  som 
tillsammans med ovan redovisade systemnivåer (Context) interagerar och gemensamt 
bidrar till människans utveckling (Bronfenbrenner & Ceci, 1994; Bronfenbrenner & 
Morris, 1998). Processkomponenten avser den dynamiska ömsesidiga relationen 
mellan individen och den kontext vari denne befinner sig, personkomponenten avser 
individens kognitiva, biologiska, känslomässiga och beteendemässiga egenskaper och 
tidskomponenten varaktighet och förändringar hos såväl individen som miljön över 
tid. Även om samtliga komponenters ömsesidiga påverkan på och relation till 
varandra betonas tillmäter Bronfenbrenner och Morris (1998) processkomponenten 
störst betydelse för individens utveckling:  
 
 

Processes encompasses particular forms of interaction between 
organism and environment, called proximal processes, that operate 
over time and are posited as the primary mechanism producing 
human development. However, the power of such processes to 
influence development is presumed, and shown, to vary 
substantially as a function of the characteristics of the developing 
Person, of the immediate and more remote environmental Contexts, 
and the Time periods, in which the proximal processes take place 
(Bronfenbrenner & Morris, 1998, s. 994) 
 

 
Dessa proximala processer innefattar ”individens varaktiga och med tiden allt mer 
komplexa, ömsesidiga interaktioner med andra personer, symboler eller fysiska objekt 
i dennes närmiljö” (Bronfenbrenner & Morris, 1998, s. 996). I yngre år sker 
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huvudsakligen denna interaktion tillsammans med föräldrar, men i takt med att 
barnet växer upp kommer även andra betydelsefulla personer (t ex syskon, lärare, 
släktingar, kamrater och ledare) att fylla denna funktion. Den organiserade 
föreningsidrotten, som till största del baseras på frivilligt deltagande, tillhandahåller 
stora möjligheter för proximala processer att äga rum. Vid träning och 
tävlingar/matcher möts jämnåriga, i många fall flera gånger i veckan, för att 
tillsammans delta i aktiviteter som inte sällan framkallar starka känslomässiga 
upplevelser som kan stärka relationen till andra personer (tränare, ledare, föräldrar, 
jämnåriga) i närmiljön. Att få en passning i fotboll från någon man ser upp till i laget, 
att skjuta ett avgörande mål, att ha förtroendegivande samtal med tränaren om hur 
man hanterar nervositet eller att diskutera senaste matchen i Champions League med 
några lagkamrater är exempel på sådana möjliga proximala processer.  
 
För en del unga kan idrottsmiljön även vara den enda miljö, där de får möjlighet att 
möta vuxna under någorlunda jämlika förhållanden och där en grund för tillit och 
förtroende kan tillåtas växa fram. I vissa fall kan det även vara en miljö, där unga får 
tid att umgås och ha ett känslomässigt utbyte med sina föräldrar, vilket det kanske 
inte alltid finns utrymme för på grund av en allt för krävande arbetssituation. I 
idrottens karaktär ligger även en progressivitet och komplexitet inbäddad, där själva 
tävlingsmomentet inbjuder till ständiga försök till utveckling och förbättring i relation 
till sig själv eller gentemot andra.  
 
Med hjälp av de proximala processerna knyter Bronfenbrenner (2001) ihop de 
biologiska aspekterna av individens utveckling med de miljömässiga på olika 
systemnivåer. Han menar att de proximala processerna påverkar i vilken grad 
individens potentiella ärftliga egenskaper tillåts att framträda. I en miljö med samma 
förutsättningar kommer individer som i hög grad är involverade i olika proximala 
processer att utveckla sin kompetens i större utsträckning än individer med liknande 
ärftliga egenskaper, men som i låg grad deltar i proximala processer.  
 
Vidare hävdar Bronfenbrenner och Ceci (1994) att den största utvecklingspotentialen 
finns hos personer som normalt sett inte vistas i miljöer där effektiva proximala 
processer pågår, men som tillåts att göra detta under en längre tidsperiod. Här kan 
således en väl fungerande föreningsidrott med tillitsfulla, känslomässiga och 
ömsesidiga relationer mellan vuxna ledare och unga, med en tilltagande komplexitet 
fungera som en positiv utvecklingsmiljö. Speciellt för unga individer som av olika 
anledningar inte funnit sig tillrätta i andra viktiga uppfostringsmiljöer såsom i familjen 
eller i skolan.  
 

27



 

 
 

Formen, innehållet, riktningen och med vilken kraft olika proximala processer 
påverkar individens utveckling bestäms av samspelet mellan individen och de övriga 
komponenterna i den bioekologiska modellen (Bronfenbrenner & Morris, 1998). Av 
detta följer att individens personliga egenskaper påverkar utvecklingen av dessa 
processer samtidigt som de i sig är en produkt av utvecklingen (Bronfenbrenner, 
1992, 2001). Bronfenbrenner (1992) pekar även på hur personliga egenskaper, hos för 
individen betydelsefulla personer i närmiljön, påverkar socialisationsprocessen. En 
ledares kommunikationsförmåga, självförtroende, etiska och moraliska principer 
och/eller förmåga att kontrollera sina känslor är exempel på något som kan påverka 
relationerna till de aktiva utövarna, men även de aktivas relation till varandra i den 
idrottsliga kontexten.  
 
I och med utvecklingen av den bioekologiska modellen har tidsdimensionen4 fått 
större uppmärksamhet i jämförelse med Bronfenbrenners tidigare arbeten (Elder, 
1995). Bronfenbrenner och Morris (1998) urskiljer tre olika dimensioner vilka 
benämns mikro-, meso- och makrotid. Mikrotiden avser med vilken kontinuitet eller 
diskontinuitet de proximala processerna pågår under en viss episod och mesotiden 
med vilken periodicitet (timmar, dagar, veckor) dessa episoder sker. Ett barn som 
exempelvis spelar en match i fotboll (episod) deltar av och till i proximala processer. 
Det kan handla om att i ena stunden få passningar i betydelsefulla lägen, lyckas med 
en dribbling, att få förtroendet att vara lagkapten, till att bli utbytt, att knappt bli 
tilltalad av tränaren eller lagkamraterna efter att ha gjort en dålig match.  
 
För att de proximala processerna ska vara effektiva menar Bronfenbrenner och 
Morris (1998) att de måste försiggå under en tämligen regelbunden tidsperiod och att 
individen vistas i en någorlunda stabil och förutsägbar miljö över tid. Utifrån detta 
perspektiv kan vi således inte förvänta oss att upptäcka olika socialisationseffekter 
som en följd av ett deltagande i föreningsidrott om inte deltagandet skett på 
någorlunda regelbunden basis. Av denna anledning blir det inte minst viktigt att följa 
barnens och ungdomarnas deltagande i föreningsidrott över tid.  
 
Individens utveckling sker heller inte i ett historiskt vakuum utan påverkas av 
förändringar i form av förväntningar och händelser som sker över en längre 
tidsperiod (makrotid) i samhället i stort, inom och mellan generationer 
(Bronfenbrenner & Morris, 1998). Föräldrarnas, tränarnas, barnens och ungdomarnas 
syn på etik och moral, vad som är syftet med idrotten och vilka effekter som 
förväntas uppnås med hjälp av idrotten har således formats av tidigare generationers 

                                                 
4 Av Bronfenbrenner (1992) betitlat ”The Chronosystem”. 
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uppfattningar och föreställningar om idrott, tidigare politiska och ekonomiska klimat 
och inte minst av den massmediala expansionen.  
 
Styrkan i Bronfenbrenners teoretiska modell är att den beaktar såväl individens 
förutsättningar och aktiva roll som miljömässiga och strukturella faktorers betydelse i 
relation till varandra och ger enligt min mening en bra bild över vilka faktorer som 
påverkar socialisationsprocessen. Av samma anledning finner man även svagheten 
med denna modell. Det vill säga att den spänner över ett så pass vidsträckt teoretiskt 
område att den tenderar att förlora i precision. Kritik har även riktats mot att den kan 
vara svår att testa rent empiriskt, speciellt i avseende på exo- och makronivån 
(Andersson, 2002). Vidare kan det av ekonomiska och tidsmässiga skäl vara svårt att 
täcka av samtliga delar i modellen. Även om sådana försök har gjorts, där flera av 
komponenterna i Bronfenbrenners (1979) ursprungsmodellmodell integrerats, menar 
Bronfenbrenner (1988) att modellen snarare bör ses som ett teoretiskt ramverk som 
öppnar upp för val av teoretiska och metodologiska delar som passar under-
sökningens syfte.  
 
 

3.3 Achievement Goal Theory 
 
I syfte att skärpa den teoretiska precisionen i avhandlingsarbetet har jag valt att ta 
hjälp av Achievement Goal Theory  (AGT) (Nicholls, 1984, 1989, 1992), som har 
varit en ofta använd och erkänd motivationsteori inom idrottsforskningen (Harwood, 
Spray & Keegan, 2008; Roberts, 2001). Till en början var det främst studier av barn 
och ungdomar i klassrumsmiljö som låg till grund för denna teoriutveckling. Med 
tanke på att föreningsidrotten i mångt och mycket karaktäriseras av tävling, ofta med 
klara och tydligt definierade mål och med påtagligt fokus på bedömning av egna och 
andras prestationer, är det lätt att förstå att denna teori även vunnit terräng inom det 
idrottsliga området.  
 
 

3.3.1 Målinriktningar 
 
I huvudsak utgår AGT från att målet, och därtill motivet med människors 
prestationsbaserade handlingar ytterst ligger i att demonstrera sin kompetens för sig 
själv eller inför andra. Vad som är centralt i denna teori är på vilka grunder som 
individen bedömer sin kompetens. Här särskiljs en odifferentierad från en 
differentierad förmåga att bedöma om den prestation som personen utfört har varit 
framgångsrik eller ej. En odifferentierad bedömningsförmåga innebär att individen 
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inte kan skilja på huruvida tur, skicklighet, uppgiftens svårighetsgrad eller graden av 
ansträngning är orsaken till om han eller hon lyckas eller misslyckas genomföra det 
han eller hon företagit sig att göra. När individen utvecklat en differentierad förmåga 
klarar hon eller han av att skilja på dessa orsaker och använder sig av denna förmåga 
för att göra en bedömning av sin kompetens.  
 
Den differentierade förmågan utvecklas oftast inte fullt ut förrän vid cirka 12 års 
ålder (Fry, 2001; Nicholls, 1989, 1992),5 och blir då ett adekvat redskap för att kunna 
bedöma sin kompetens. Även om individen har utvecklat förmågan till att göra detta 
innebär det emellertid inte att han eller hon kommer att göra detta per automatik. 
Snarare kommer personen i fråga att motiveras att ta sig an en uppgift utifrån i 
huvudsak två olika målinriktningar som reflekterar dennes uppfattningar och tro om 
vad som är att betrakta som en personlig framgång. Vilken målinriktning som blir 
den dominerande inom respektive prestationsmiljö är främst beroende av de 
socialisationsprocesser som sker under barn och ungdomsåren (Nicholls, 1984, 
1989). 
 
Nicholls (1984, 1989, 1992) skiljer mellan uppgiftsorienterade (Uppgif t) respektive 
resultatorienterade (Resultat) målinriktningar.6 En uppgiftsorienterad målinriktning 
karaktäriseras av en vilja att utföra en aktivitet med målet att lära sig nya färdigheter 
och att förbättra sig själv för att stärka sin kompetens. Framgång är här synonymt 
med förbättringar i jämförelse med sig själv gentemot sina tidigare prestationer. En 
resultatorienterad målinriktning utmärks i sin tur av att individen har som mål att 
försöka visa sig bättre eller åtminstone inte sämre än andra i syfte att uppleva sig som 
kompetent. När en person lyckats bättre än andra, eller lika bra som andra, men med 
en upplevd lägre grad av ansträngning tolkas detta som en framgång.  
 
Personer med i huvudsak uppgiftsorienterad målinriktning har visat sig ha en starkare 
inre motivation att utföra vissa uppgifter och då med en mindre oro, större glädje och 
uthållighet än mer resultatorienterade personer (Roberts, 2001). Dock kan även mer 
resultatorienterade personer vara starkt motiverade, under förutsättning att dessa 
upplever sig vara kompetenta, det vill säga om dessa anser sig vara bättre än andra i 
respektive referensgrupp. Denna motivation präglas emellertid mer av en styrning av 
externa faktorer än interna (Hein & Hagger, 2007). En person antas ha en viss 

                                                 
5 Barn börjar emellertid göra jämförelser med varandra redan förskoleåldern för att t e x avgöra vem som är 
starkast eller snabbast. Vad som utmärker de flesta barn upp till 12 år är dock att de inte fullt ut utvecklat 
förmågan att kunna avgöra eller differentiera vad eventuella skillnader dem emellan beror på (Fry, 2001; 
Nicholls, 1989).  
6 I engelska termer benämns en uppgiftsorienterad målinriktning som task-oriented respektive resultat-
orienterad målinriktning som ego-oriented. 
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predisposition att vara resultat- eller uppgiftsorienterad. Denna disposition, vilken 
kan betraktas som ett kognitivt schema, är till viss del stabilt och därmed även i viss 
mån generaliserbart till andra situationer och miljöer (Duda & Whitehead, 1998; 
Roberts, Treasure & Balague, 1998). 
 
Det är på ett generellt plan även möjligt för en person att samtidigt vara både 
uppgifts- och resultatorienterad.7 Cox (2007), Duda (2001), Harwood, Spray och 
Keegan (2008) menar att de olika målinriktningarna kan förekomma i fyra olika 
kombinationer: låg uppgi ft/hög resultat (U–/R+); låg uppgif t/låg resultat (U–

/R–) ;  hög uppgi ft/låg resultat (U+/R–) respektive hög uppgi f t/hög resultat 
(U+/R+) .  Tidigare forskning har visat att en kombination av U–/R– är förenat med 
negativa utvecklingsaspekter medan en kombination av (U+/R+) eller (U+/R–) 
tvärtom varit kopplade till positiva känslor och beteenden (Goudas, Biddle & Fox, 
1994; Fox, Goudas, Biddle & Armstrong, 1994; Roberts & Ommundsen, 1996; se 
även Roberts, 2001).  
 

 

3.3.2 Upplevt motivationsklimat 
 
En annan viktig teoretisk utgångspunkt är att individens målinriktning formas i 
relation till kontextuella faktorer i individens närmiljö (Ames, 1992; Nicholls, 1989). 
Enligt Ames (1992) kan man skilja på ett upplevt uppgifts- respektive 
resultatorienterat klimat, beroende på hur man som person upplever och tolkar 
förhållandena i den aktuella prestationsmiljön. Ett uppgiftsorienterat klimat 
karaktäriseras av att bedömningsgrunden för kompetensen utgår från de aktivas egna 
förmågor, där gruppmedlemmarna anses vara kompetenta om de förbättrar sig i 
förhållande till sig själva och där uppmärksamheten riktas mot personer som lär sig 
nya saker, men även mot de som lägger ned ett hårt arbete när de tar sig an en 
uppgift eller utmaning.  
 
Ett resultatorienterat klimat karaktäriseras i sin tur av att bedömningsgrunderna för 
gruppmedlemmarnas kompetens utgår från en jämförelse med andra och där positiv 
återkoppling främst riktas mot dem som är bäst eller bättre än övriga i gruppen.  
Flera studier har visat att ett upplevt uppgiftsorienterat klimat är att föredra framför 
ett mer resultatorienterat. Bland annat främjar detta klimat en positiv attityd till 
aktiviteten och får personer att känna sig mer kompetenta och mer benägna att träna 

                                                 
7 Roberts (2001) menar att även om man kan ha båda dessa målinriktningar, kan man endast anta en 
inriktning i en specifik situation. 
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samt bidrar till uppfattningen att aktiviteten syftar till personlig utveckling (Treasure, 
2001).  
 
Anledningen till att AGT tilldragit sig mitt intresse är den tidigare forskning som 
visat på tydliga kopplingar mellan psykosociala utvecklingsfaktorer och olika 
målinriktningar respektive motivationsklimat. De flesta studier med utgångspunkter i 
AGT har riktat uppmärksamheten mot olika målinriktningar och dess kopplingar till 
individens psykosociala utveckling inom  idrotten (se bland annat Fry & Newton, 
2003; Miller, Roberts & Ommundsen, 2004; Ryska, 2003; Stornes & Ommundsen, 
2004). Dock har få studier valt att ta sikte på att undersöka huruvida skillnader i 
målinriktningar inom idrotten samverkar med individens personliga utveckling på 
andra sociala arenor utanför den organiserade föreningsidrotten. En viktig del i 
föreliggande avhandlingsarbete är således att fylla i några av de kunskapsluckor som 
finns inom detta område.  
 
 

3.4 Idrottsliga socialisationsprocesser  
 
När man betraktar relationen idrott och socialisation är det väsentligt att skilja på 
olika typer av idrottssocialisation. Greendorfer (2002) och Coakley (2007) 
understryker betydelsen av att ta hänsyn till flera olika komponenter vid analys av 
idrottens socialisationseffekter. De menar att såväl socialisationsprocesser t i l l- men 
även från  föreningsidrotten, måste inbegripas i studier som vill undersöka idrottens 
socialisationseffekter, något som tidigare forskning till stora delar ignorerat. Om inte 
hänsyn tas till dessa aspekter är det svårt att avgöra om eventuella skillnader mellan 
idrottare och icke-idrottare är en följd av att unga med initialt sämre förutsättningar i 
själva verket väljer bort att delta i föreningsidrott. Skillnader skulle då istället kunna 
attribueras till selektionsprocesser till idrotten och inte till det idrottsliga 
engagemanget i sig. På samma sätt kan det vara svårt att avgöra om de som avbryter 
sitt idrottande i själva verket ”slussas ut” eller stöts bort från föreningsidrotten av 
skälet att de har egenskaper som gör att de inte finner sin plats i verksamheten 
(Coakley, 2007).  
 
Patriksson (1995) har identifierat fem betydelsefulla analysområden som ligger till 
grund för förståelsen av den idrottsliga socialisationsprocessen. Han gör en 
distinktion mellan antecipatorisk  socialisation, socialisation t i l l  idrotten, socialisation 
inom  idrotten och socialisation genom  idrotten. Förutom dessa mer socialisations-
präglade delkomponenter pekar Patriksson (1995) på betydelsen av att ta hänsyn till 
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med vilken intensitet  individen deltar i föreningsidrotten, men även vilken eller vilka 
idrottsgrenar  de deltar i.  
 
Den antecipatoriska delen av socialisationsprocessen avser en föregripande 
socialisering, vilken exempelvis kan ta sig form av en medial exponering av en 
specifik idrottsgren, vilket väcker en nyfikenhet att prova på denna gren. Vidare kan 
denna exponering även bidra till en förförståelse för de implicita och explicita regler, 
normer och värderingar som gör sig gällande inom den specifika idrottsliga 
kontexten. Forskning som riktar sig mot socialisationsprocesser t i l l  idrotten 
behandlar olika faktorers (individuella och miljömässiga) betydelse för hur och varför 
en person börjar idrotta.  Socialisation inom  idrotten däremot riktar sig mer mot 
studiet av olika inlärningsprocesser i den idrottsliga närmiljön, med specifikt fokus på 
idrottsliga färdigheter, normer och värderingar. Här eftersöks således svar på frågor 
om vad som lärs ut och hur denna inlärning sker. Vad gäller socialisation genom  idrott 
avser detta e f fekterna av de socialisationsprocesser som försiggått inom 
föreningsidrotten (idrottens socialisationsef fekter), det vill säga vilken betydelse som 
individens idrottande kommer att ha för individen inom andra sociala arenor utöver 
den idrottsliga (Patriksson, 1995).   
  

 

3.5 Schematisk modell över studiens teoretiska utgångspunkter 
 
För att tydliggöra avhandlingens teoretiska utgångspunkter och som vägledning i det 
fortsatta analysarbetet har en schematisk modell utarbetats (figur 1), där inspiration 
och stöd främst inhämtats utifrån Bronfenbrenners (1979, 1992, 1995, 2001), 
Bronfenbrenners och Morris (1998), Nicholls (1984, 1989) och Patrikssons (1995) 
tidigare arbeten.  
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Figur 1. Schematisk modell över olika socialisationsprocesser kopplade till föreningsidrotten som socialisationsmiljö. 

 

Ovanstående schematiska modell avser att belysa hur en individ  med personliga 
egenskaper  socialiseras in till föreningsidrotten. De personliga egenskaperna, eller 
dispositionerna, med vilka individen äntrar föreningsidrotten, har utvecklats i 
interaktionen mellan individen och olika sociala och miljömässiga förhållanden på 
olika ekologiska systemnivåer (makro-, exo-, meso- och mikrosystem) i samhället 
(Bronfenbrenner, 1979, 1992, 1995, 2001). Att beakta social isation  t i l l , men även 
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socialisation från idrotten blir här väsentlig för att kunna bilda sig en uppfattning 
huruvida eventuella utvecklingsmönster hos individen är ett resultat av olika 
selektionsprocesser eller om dessa kan tillskrivas socialisationsprocesser som 
huvudsakligen sker inom föreningsidrotten.  
 
Interaktionen mellan individen och kontexten på olika ekologiska nivåer illustreras 
genom att de personliga egenskaperna omslutits av cirklar som representerar de olika 
nivåerna. I föreliggande arbete har uppmärksamheten främst riktats mot att 
undersöka socialisationsprocesser som är knutna till makro- och mikrosystemen, 
medan övriga systemnivåer mer indirekt berörs vid analys och tolkning av resultaten. 
Av denna anledning har exo- och mesosystemen omgärdats av streckade linjer i 
figuren. Makrosystemet, som består av övergripande mönster av människors 
beteenden, normer, värderingar, institutioner och sociala strukturer i vid bemärkelse 
(Bronfenbrenner, 1992), representeras i detta sammanhang av olika norm och 
värderingssystem kopplade till respondenternas kön, ålder, etnicitet, bostadsort och 
familjens socioekonomiska status. Individens psykosociala egenskaper följer sedan 
genom hela modellens komponenter, vilket innebär att dessa föregriper själva 
socialisationsprocessen samtidigt som de i sig är ett resultat av densamma.  
 
När individen befinner sig i idrottsmil jön  (mikronivå) sker olika socialisations-
processer inom idrotten, där innehållet, formen och med vilken kraft och riktning 
som den psykosociala utvecklingen tar främst påverkas av i vilken grad proximala 
processer äger rum i denna miljö, men även av kontextuella faktorer relaterade till 
övriga ekologiska systemnivåer (Bronfenbrenner, 1992, 1995; Bronfenbrenner & 
Morris, 1998). I syfte att indirekt fånga in delar av dessa proximala processer har en 
tyngdpunkt lagts på att undersöka betydelsen av det upplevda motivationsklimatet  
liksom upplevelsen av ledarens/ledarnas prosociala kommunikation .  De proximala 
processerna och kontexten vari dessa försiggår samspelar vidare med individens 
personliga egenskaper (Bronfenbrenner, 2001). Här har ett speciellt fokus riktats mot 
att undersöka betydelsen av individens målinriktningar  och individens idrotts-
speci f ika kompetens ,  utifrån den forskning som visat på samband mellan dessa 
faktorer och individens psykosociala utveckling (Fry & Newton, 2003; Miller, Roberts 
& Ommundsen, 2004; Nicholls, 1989; Ryska, 2003; Stornes & Ommundsen, 2004).  
 
Nilsson (1993, s. 34) pekar på idrottsrörelsens komplexitet, och med det svårigheten 
att kunna generalisera under vilka förhållanden som olika individers handlings- och 
tolkningsvanor formas. Han menar att man med ett sådant angreppssätt riskerar att 
underskatta eventuella skillnader som finns inom och mellan olika grupper inom 
föreningsidrotten. Genom att ta hänsyn till formen av idrott ,  det vill säga om 
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individen mestadels är delaktig i lagidrott eller individuell idrott, görs ytterligare 
försök8 att lyfta fram och belysa delar av den komplexitet som Nilsson beskriver. 
Denna grovt förenklade uppdelning bygger på antagandet att lagidrott till sin karaktär 
innehåller vissa subkulturella aspekter som i allmänhet inte är lika framträdande i en 
miljö som präglas av individuell idrott. Följaktligen bör effekten av 
socialisationsprocesserna till viss del skilja sig åt utifrån formen av idrott. Exempelvis 
behöver lagidrottare oftare ta hänsyn till andra gruppmedlemmars målsättningar, 
medan individuella idrottare i större utsträckning kan sätta upp och följa egna mål. 
Risken att målkonflikter uppstår torde därigenom vara större inom lagidrotter jämfört 
med individuella idrotter. Dessutom innebär ett lagidrottande i regel att ett begränsat 
antal platser i laget är tillgängliga, varför konkurrens om dessa uppstår. Av detta följer 
att konflikter och etiska dilemman som rör flera individer kan blir mer påtagliga i 
lagidrottssammanhang. Samtidigt ökar ett deltagande i lagidrott möjligheterna att få 
återkoppling från andra och man får träna på att umgås med andra och anpassa sig 
efter gruppens normer och värderingar. 
 
Av avgörande betydelse för de idrottsliga socialisationsprocessernas kvalitet och utfall 
är också i vilken grad individen är involverad9 i föreningsidrott (Patriksson, 1979, 
1995). Bronfenbrenner (2001) menar att för att proximala processer ska vara effektiva 
måste dessa pågå under en relativt regelbunden och längre tidsperiod. Barn och 
ungdomar som exempelvis har varit involverade i flera idrotter, under ett flertal år 
och dessutom i flera timmar per vecka, har sannolikt deltagit i proximala processer i 
högre utsträckning än de barn och ungdomar som endast varit involverade i en  idrott 
under en kortare period av några månader eller några enstaka timmar per vecka.  
 
Beroende på de inomidrottsliga socialisationsprocessernas kvalitet och varaktighet 
inverkar dessa i olika grad på individens psykosociala utveckling, vilket även tar sig 
uttryck på andra sociala arenor utanför idrottsmiljön. I den schematiska modellen 
uttrycks dessa som idrottens socialisationsef fekter och visar sig i denna studie i form 
av individens självkänsla, upplevda fysiska och sociala kompetens, prosociala och 
antisociala beteenden, upplevda psykosomatiska hälsa och vanor att dricka alkohol 
och röka. Återkopplingspilen från socialisationseffekterna till idrottsmiljön illustrerar 
den ömsesidiga påverkan som sker mellan individen och olika faktorer i den direkta 
idrottsmiljön. I takt med att barnen och ungdomarna utvecklas kommer de också att 
påverka förhållanden och personer i idrottsmiljön på ett annorlunda sätt. Utifrån 
detta synsätt påverkar barnen och ungdomarna kvaliteten och utfallet av 
                                                 
8 Motivationsklimatet i gruppen, individens målinriktning, prosocial ledarkommunikation samt individens 
idrottsliga involveringsgrad. 
9 Begreppet involveringsgrad avser antal år man föreningsidrottat, antal idrotter man deltar/har deltagit i 
samt hur många timmar/vecka man deltar/har deltagit i föreningsidrott (se under rubrik 9.2.5). 
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socialisationsprocessen samtidigt som deras psykosociala utveckling är ett resultat av 
densamma (Bronfenbrenner, 1992, 2001). Pilarna till och från socialisation inom 
idrotten  och idrotts liga socialisationsef fekter visar också på det ömsesidiga 
samspelet mellan individens olika fostransmiljöer (som bildar individens 
mesosystem), där skeenden i en närmiljö får betydelse för vad som händer i andra 
närmiljöer (Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner & Morris, 1998). Den andra 
återkopplingspilen som utgår från komponenten social isation från idrotten och 
slutar i komponenten socialisation ti l l  idrotten  visar på det komplexa flödet till och 
från föreningsidrotten. Patriksson (1987) har visat att ett idrottsavbrott ofta inte är 
definitivt, och där man kan se att barn och ungdomar som slutat att föreningsidrotta 
kort därefter resocialiseras till idrotten. Andra exempel visar att det är relativt vanligt 
att unga idrottare byter till en annan idrottsförening eller idrottsgren utan att för den 
skull lämna idrotten helt (Olsson, 2007).  
 
Avslutningsvis visar t idskomponenten  ( tid)  på vikten av att beakta med vilken 
periodicitet (timmar/vecka och antal år) som proximala processer försiggår inom 
föreningsidrotten, men även under vilken historisk tidsperiod som dessa tar sig 
uttryck. I den föreliggande historiska belysningen av den fostrande idrotten (kapitel 4) 
och kartläggningen av barn- och ungdomsidrottens historiska framväxt (kapitel 5) tas 
ett grepp om denna tidsdimension. Detta i syfte att ge en ökad förståelse för 
utvecklingen av ungas åsikts, tolknings- och handlingsvanor i den samtida kontexten. 
 
Sammantaget kommer mina teoretiska utgångspunkter innebära att jag med dessa 
som ram tar hänsyn till individens aktiva roll i socialisationsprocessen, samtidigt som 
individens handlingsutrymme till viss del begränsas av olika samhällsstrukturers 
påverkan på olika systemnivåer i samhället. Vidare tas hänsyn till individuella 
skillnader i upplevelser och tolkningar av den objektiva miljön och hur dessa 
påverkar individens psykosociala utveckling. Mina val kommer dock att innebära att 
barn och ungdomar i viss mån betraktas som ”blivande”, det vill säga att vuxenåldern 
är en slags normativ slutpunkt vilken ungas utveckling relateras till och jämförs med. 
Dock vill jag liksom Hurrelmann (1988) och Bronfenbrenner (2000) mena att 
utvecklingsprocessen fortgår livet ut, även om människan i allmänhet genomgår de 
största utvecklingsförändringarna i unga år.  
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4 Den fostrande idrotten i historisk belysning 
 

4.1 Idrottens positiva kraft tar form  
 
Idrotten betraktat som en fostrande arena kan härledas till det antika Grekland, där 
idrottsliga aktiviteter ansågs kunna bidra till uppbyggnaden av en sund själ och en 
stark kropp (Platon, 1993). Främst har dock uppfattningen om idrotten som 
socialisationsarena i positiv mening hämtat sin näring från Public Schools systemet 
som utvecklades i Engand under 1700- och 1800-talet (Nilsson, 1988, 1993; 
Patriksson, 1973, 1982). Detta skolsystem innefattade framförallt pojkar tillhörande 
den förmögna lantadeln, men även den allt mer växande övre medelklassen. Det var 
inom ramen för detta system som idrotten kom att användas som ett medel för att 
uppfostra pojkar till att bli lojala, disciplinerade, ansvarstagande, modiga, självsäkra 
ledargestalter som skulle hjälpa till att styra ett allt mer växande brittiskt imperium 
(Blom & Lindroth, 2002; Shields & Bredemeier, 1995). I och med denna anknytning 
till den manliga fostran kom tävlingsidrotten redan från början att marginalisera 
kvinnornas idrottande. Något som vi fortfarande finner tydliga spår av än idag 
(Engström, 2007; Grahn, 2008, Larsson, 2009; Olofsson, 2009).  
 

Detta sätt att se på idrotten hängde väl samman med en förändrad uppfattning om 
samhällets betydelse för människors liv. Från att tidigare ha lagt ansvaret för den 
personliga utvecklingen i händerna på ödet eller religiösa makter, öppnades ögonen 
för möjligheterna att kunna påverka individerna i samhället genom att ändra de 
sociala villkoren (Coakley, 2007). En allt mer tilltagande industrialiseringsprocess 
skapade även behov av arbetskraft, där man företrädesvis eftersökte personer med 
egenskaper som idrotten ansågs fostra (Shields & Bredemeier, 1995). 
 

 

4.2 Idéerna sprids till Sverige 
 
Flera faktorer bidrog till att dessa idéer kom att etablera sig i andra västerländska 
samhällen, däribland Sverige. I och med industrialiseringen skapades bättre 
kommunikationsmöjligheter och förutsättningarna för att mötas och utbyta 
erfarenheter med varandra ökade betydligt. Brittiska handelsmän, sjömän, tekniker, 
militärer och lärare spred den engelska tävlingsidrottens ideologi vidare under sina 
resor runt om i världen. Med tiden kom också bilden av den engelska tävlingsidrotten 
att spridas via massmedia som ständigt sökte nya uppslag (Blom & Lindroth, 2002). 
Vidare blev den engelska Public Schools-verksamheten föremål för studiebesök från 
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andra länder som hade fått kännedom om denna uppfostringsmiljö. En av dem som 
lät sig imponeras, och som kom att få ett starkt inflytande på den svenska 
idrottsscenen, var den dåvarande gymnastikläraren vid Gymnastiska centralinstitutet 
(GCI), Viktor Balck. Främst slogs han av idrottens allmänna utbredning och hur den 
tävlingsidrottsliga mentaliteten verkade bidra till ett modigt och starkt sammansvetsat 
folk. Han imponerades även av dess starka ställning i militära sammanhang och såg 
ett samband mellan en väl utvecklad ”sportanda” och brittiska framgångar på 
slagfälten (Patriksson, 1982; Blom & Lindroth, 2002).  
 
Hemma i Sverige propagerade Balck för införandet av denna nya form av idrott som 
delvis stod i kontrast mot den i tiden dominerande Linggymnastiken (Lindroth, 
2007).10 Därutöver införde Balck idrottsliknande inslag i undervisningen, bjöd in 
utländska ledare, arrangerade idrottstävlingar och bidrog direkt och indirekt till att ett 
antal idrottsföreningar bildades. För att ytterligare stärka positionerna bildade Balck 
Sveriges Centralförening för Idrottens främjande (Centralföreningen). Tack vare 
kontakter inom kungahuset, regeringen och näringslivet kom Centralföreningen att 
bli en viktig maktfaktor inom idrottsrörelsen (Norberg, 2004). För att legitimera ett 
ekonomiskt stöd till idrotten behövde dock Balck visa att idrotten var nyttig i sig. De 
argument som framfördes byggde inte helt oväntat på samma principer som växt 
fram inom det engelska Public Schools-systemet. Även om militära syften fanns i 
förgrunden riktade Balck uppmärksamheten mot den personliga utvecklingen, som 
med tävlingsidrottens hjälp skulle bidra till att nå det övergripande målet – en stark 
nation. Balck poängterade att tävlingens högsta mål var att ”skapa viljestarka, 
uthålliga och oförfärade karaktärer” och ”att utbilda allmänt handlingsfärdiga män”. 
Balck menade vidare att idrotten gynnade en god moralutveckling, stärkte modet, 
skapade självtillit, verkade positivt på nykterhet, samt disciplinerade medborgarna. 
Balck betraktade i detta avseende idrotten som livets skola, som bidrog till 
erfarenheter som kunde överföras till sociala arenor utanför idrotten (Lindroth, 2007, 
s 145).  
 
 

 

 

                                                 
10 Linggymnastiken var en pedagogisk gymnastikform som grundades av den svenske fäktmästaren Pehr 
Henrik Ling. Inom denna gymnastiska inriktning framhölls en allsidig träning av kroppen med hjälp av 
förutbestämda rörelsemönster som ofta utfördes i grupp på kommando, såväl med som utan redskap. 
Övningarna skulle bygga på vetenskaplig grund och svårighetsgraden ökas successivt. Målet med 
övningarna var en allsidigt tränad harmonisk kropp. Företrädarna vände sig mot prestations- och 
tävlingsinriktade kroppsövningar, vilka man ansåg ligga till grund för ohälsa och omoraliska handlingar 
(Blom & Lindroth, 2002). 
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4.3 Kampen om idrottens legitimitet  
  
Även om kampen mot Linggymnastiken långt ifrån var vunnen och kritiken mot 
tävlingsidrotten stundtals var mycket hård, kom tävlingsidrotten att få ett allt starkare 
fäste i Sverige. Till stor del som en följd av mycket väl genomförda Olympiska spel i 
Stockholm 1912, såväl idrottsmässigt som organisatoriskt (Norberg, 2004). Med 
framgångarna från de Olympiska spelen i ryggen samt med argument om idrottens 
positiva effekter fick idrottsrörelsen 1913 sitt första årliga anslag från staten. Denna 
resurstilldelning menar Norberg (2004, s. 77) ”innebar en viktig markering från 
statsmakternas sida att idrottsrörelsen utförde en samhällsnyttig gärning”. Kritik 
saknades som sagt inte. Motargumenten riktades främst mot tävlingsmomentet, som 
man menade verkade som ett incitament för en förråande idrott, professionalism, 
rekordjakt och skadlig träning. Argumenten slipades ytterligare och i början av 1920-
talet ”genomled” idrotten en legitimitetskris som kraftigt kom att reducera det årliga 
statliga stödet. Förutom kritik mot idrottsrörelsens höga förvaltningskostnader och 
Linggymnastikens orättvisa behandling, ifrågasattes också idrotten som hälsosam och 
fostrande verksamhet (Norberg, 2004).  
 
I ett försök att återupprätta anseendet påbörjade nu idrottsrörelsen, med 
Riksidrottsförbundet i spetsen, ett arbete för att försöka ”sanera” idrotten från dess 
påstådda avarter. Under mellankrigstiden vann idrotten allt mer mark hos 
arbetarrörelsen och den tidigare kritiken mot idrotten som en borgerligt utnyttjande 
verksamhet började nu att avta.11 Snarare sågs idrotten som ett demokratiserande 
medel, mycket tack vare dess spännvidd över samhällsklasserna. Ledande 
socialdemokrater såg även sitt tillfälle, att med idrottens hjälp, försöka värva 
medlemmar till partiet (Norberg, 2004). Därutöver började en förändrad syn på 
ungdomarna och deras fritidsvanor att framträda. En ökad inflyttning till städerna 
med trångboddhet som följd tvingade ungdomarna ut på gatorna där en ny 
kulturform uppstod. Familjens roll som fostrare började att försvagas och den 
individuella friheten och utvecklingen sattes i förgrunden framför det kollektiva. Ett 
framväxande ideal som framhöll ungdomlighet och frihet innebar dels att 
idrottsrörelsen tydligare började satsa på denna samhällsgrupp, dels att idrottsrörelsen 

                                                 
11 Enligt Haslum (2006) kom dock de borgerliga normer och värderingar även fortsättningsvis att dominera 
som en följd av att de ledande maktpositionerna inom idrottsrörelsen främst innehades av personer med 
borgerliga preferenser. Föreningsidrotten, med sina regler och normer, sin fair-play anda, demokratiska 
uppläggning, hälsobetoning och lustfylldhet blev därmed ett av borgarnas effektivaste redskap under den 
”kulturella erövringen” av det svenska samhället. Haslum menar att denna erövring underlättades av att 
arbetarrörelsens ledare, med Hjalmar Branting i spetsen, själva tog till sig denna kultur för att vinna respekt, 
och man talade om den skötsamme arbetaren (se även Ambjörnsson, 1998).  
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kom att accepteras av staten och jämställas med övriga folkrörelser (Wijk, 2005; 
Franzén, 1998). 12  
 
Under 1930-talet gav dock den framväxande ungdomskulturen upphov till en het 
offentlig samhällsdebatt som kretsade kring hur denna grupp skulle hanteras. Man 
upprördes av ungdomarnas allt större utsvävningar i nöjeslivet med farliga vanor och 
beteenden som följd. Dessutom kom larmrapporter från fångvården som visade på 
en kraftigt ökad ungdomsbrottslighet (Wijk, 2005). Debattörerna kom med 
uppmaningar till samhället att ta sitt ansvar och försöka stävja denna negativa 
utveckling genom att fostra ungdomarna att ta ansvar för ett sundare och mer 
innehållsrikt nöjes- och fritidsliv. För detta ändamål riktades blicken mot 
folkrörelserna i allmänhet och föreningsidrotten i synnerhet. Till saken hör att 
beredskapsåren ytterligare hade stärkt synen på idrotten som en samhällsnyttig social 
arena, mycket tack vare flera lyckade beredskapsaktiviteter som genomfördes med 
hjälp av representanter från idrottsrörelsen. Enligt Andersson (2002) medförde 
krigsåren även en känsla av moralisk förpliktelse att inte delta i festligheter under 
tiden som andra nationer runt om i världen krigade. 
  
 

4.4 Etableringsfasen 
 
Med starka förhoppningar om ekonomiska bidrag rättade sig RF efter uppmaningen 
från staten och 1942 startades en Ungdomskommitté med uppdraget att arbeta för ett 
ökat idrottsintresse hos ungdomar (Andersson, 2002; Patriksson, 1987; Wijk, 2005). 
En massiv propagandaoffensiv följde och man reste bland annat runt och föreläste 
om vikten av att ta hand om ungdomarna med hjälp av idrotten. RF delade även ut 
broschyrer med förslag på hur föreningar kunde gå till väga för att arbeta med 
ungdomsverksamhet och man startade ledarskapsutbildningar för blivande 
ungdomsledare. Dessutom ordnades tävlingar, bland annat i friidrott och orientering. 
Framgångarna lät inte vänta på sig. Redan år 1943 samlade en av dessa 
propagandatävlingar i friidrott över 53 000 ungdomar fördelade på 683 föreningar. 
Två år senare (1945) hade idrottsföreningarna 26 000 ungdomsmedlemmar fördelade 
på 829 speciella ungdomsavdelningar i olika idrottsföreningar runt om i landet. Under 
                                                 
12 Under ovanstående period kom chefsideologen Viktor Balck (1844 -1928) att efterträdas av Torsten 
Tegnér (1888 -1977) som enligt Haslum (2006) var den person, jämte Balck, som till stor del påverkade den 
allmänna uppfattningen under 1900-talet om hur idrotten skulle värderas, utformas och bedrivas. Tegnérs 
position som stark idrottslig opinionsbildare kan till stor del tillskrivas rollen som chefredaktör på den, vid 
tiden starkt dominerande facktidningen Idrottsbladet (Dahlén, 2002). Därutöver var Tegnér ledamot i RF:s 
överstyrelse mellan 1926-41. Under sin mest inflytelserika period (1930-1960) framförde Tegnér ofta med 
stor träffsäkerhet och övertygelse sin syn på idrotten som ett folkfostrande projekt. Enligt Tegnér bidrog 
idrottandet bland annat till mental och fysisk hälsa, kamratskap och vänskap, demokrati, 
personlighetsutveckling samt till ungas moraluppfostran (Haslum, 2006).  
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samma period initierades ett mer utpräglat samarbete mellan idrottsrörelsen och 
andra betydelsefulla folkrörelser. Detta medförde att uppfattningen om idrottens 
positiva betydelse ytterligare kom att förstärkas (Andersson, 2002). Representanter 
från olika folkrörelser bjöds exempelvis in för att hålla andakt eller föreläsa om 
nykterhetens fördelar.  
 

Ungdomskommittén fortsatte sitt arbete under hela 1950-talet, men allt eftersom 
distrikten och föreningarna själva byggde upp en egen ungdomsorganisation hade 
kommittén tjänat ut sin roll och upplöste sig slutligen själv (Wijk, 2005). 
Uppfattningen om föreningslivets positiva betydelse för ungdomarna växte sig stark 
under efterkrigstiden, vilket medförde fortsatt statligt stöd till de frivilliga 
ungdomsorganisationerna.  Wijk sammanfattar utvecklingen på följande sätt:  
 

Att ta hand om ungdomar hade växt fram som ett av 
idrottsrörelsens mest utmärkande trumfkort – och är så än idag – 
då det gällde att visa konkret samhällsnytta och därmed motivera 
stora ekonomiska bidrag från samhället (Wijk, 2001, s.110)  

 
Idrottens nytta för både individ som samhället var således inte längre ifrågasatt utan 
sågs nu som en självklarhet från statens sida och mer än väl förtjänt av det statliga 
stödet. Dessutom ökade dess betydelse i takt med att övriga folkrörelser tappade 
medlemmar (Andersson, 2002). I statens rapport från ungdomsutredarna kom 
idrotten att hyllas för dess sociala och hälsofrämjande betydelse:  

 
Idrotten har betydelse inte endast genom sin direkta inverkan på 
höjandet av kroppshälsan utan också genom sina härledda 
egenskaper; idrotten skänker åt utövaren respekt för givna regler, 
sinne för rent spel, ger träning för viljan och utlopp för energien 
(SOU 1947, s.162).  

 
Samhällsförändringar i efterkrigstidens spår medförde dock att den tävlingsinriktade 
idrotten fick konkurrens. Förutom ovan nämnda ungdomskulturella omvandling 
skapade en allt mer tilltagande industrialiseringsprocess behov av rörelse och 
rekreation som behövde tillgodoses. Under efterkrigstiden hade den klassiska 
Linggymnastiken hamnat allt längre ut i periferin för att i mitten av 1900-talet nästan 
helt försvinna som officiellt erkänt system (Lindroth, 1988). Det tävlingsfria 
alternativet som förut företrätts av Linggymnastiken skulle dock komma att ersättas 
av en starkt växande motions- och rekreationsidrott. Allt fler sökte sig nu till 
korpidrottsföreningar och friluftsföreningar som tillhandahöll aktiviteter för att 
tillgodose ovanstående behov (Norberg, 2004). I och med denna nya form av 

42



 

 
 

idrottsutövning startade en kamp om de statliga anslagen mellan Svenska 
korporationsidrottsförbundet (Korpen), tillsammans med Friluftsfrämjandet och RF. 
Efter en utdragen tvist kom Korpen till sist att förenas under RF:s organisatoriska 
paraply.13  Eftergiften för RF blev att, åtminstone på pappret, bredda sin verksamhet 
och även inkludera rekreations- och motionsidrott. Med det statliga betänkandet 
”Idrott åt alla” som grund (SOU, 1969:29) anpassade sig RF till de nya direktiven och 
vid Riksidrottsmötet (RIM) (1977, s. 66) fastslogs att ”Idrott ska inriktas på att 
utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt 
avseende” samt att den ska utformas och organiseras så att ”…den i någon form blir 
tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och 
ens värderingar.” (RIM, 1977, s. 67). Utifrån detta möte gavs Riksidrottsstyrelsen 
sedan i uppdrag att utarbeta ett handlingsprogram för idrottsrörelsen, med sikte på 
2000-talet, som sedermera fick namnet Idrott 80 (RF, 1981).  
 
I och med detta hade två uppfattningar om hur idrott bör bedrivas kommit att 
sammanflätas under ett och samma förbund. Dels den tävlingsinriktade idrotten, dels 
den mer friskvårdsbaserade, hälsoinriktade idrotten. Gemensamt för dessa 
”ideologier” var synen på idrotten, som en i allmänhet positiv kraft, som gynnar 
individens personliga utveckling och samhället i stort. Den politiska uppmärk-
samheten på idrottens nyttoaspekter kom dock att vidgas och samtidigt förskjutas 
mot mer indirekta samhällsekonomiska effekter. Exempelvis betonades nyttan av 
idrotten som ett demokratiserande och integrerande verktyg som ökade 
medborgarnas arbetsproduktivitet och förmåga att skapa en meningsfull fritid för 
alla, oavsett ålder eller kön (Norberg, 2004). Denna nyttoaspekt har fortlevt under 
1980- och 1990-talen, samtidigt som jämställdhet-, etnicitet- och handikapp-
begreppen har kommit att uppmärksammas allt tydligare (Sjöblom, 2002). 
 
 

4.5 Samtida syn på den fostrande idrotten  
 
Även om kritiska röster med jämna mellanrum har höjts mot uppfattningen att 
idrotten är en gynnsam socialisationsmiljö (Haslum, 2006; Ljunggren, 2003), har den 
positiva inställningen till idrotten alltjämt fortsatt att prägla de politiska samtalen och 
den allmänna diskursen inom idrottsrörelsen (Engström, 2007; Peterson, 2002, 2005; 
Redelius, 2002; SOU, 2008:59).14 Såväl ledare som föräldrar har i studier gett uttryck 
för uppfattningens bärighet. I Karps (2004) studie, Den goda barnidrotten , uppger 
                                                 
13Friluftsfrämjandet däremot, gick med på att endast söka statsbidrag via anslagsposten för 
anläggningsstöd, vilket medförde att de blev underställda Naturvårdsverket och inte RF (Norberg s. 332). 
14Se även utdrag från intervjuer med politiska ledare och kända personer under rubriken ”Idrotten & Jag” på 
RF’s hemsida (http://www.rf.se/templates/Pages/InformationPage____653.aspx). 
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huvuddelen av föräldrarna att de i grunden har en mycket positiv inställning till idrott 
generellt sett och att idrotten ser till att barnen håller sig borta från mindre positiva 
fritidssysselsättningar. Dessutom menar Karp att flera föräldrar15 ser idrotten som en 
form av investering som förbereder de unga för livets utmaningar. En förälder ger 
uttryck för detta på följande vis: ”Man lär sig spela fotboll, man lär sig att ta hänsyn, 
man lär sig det sociala. Livets regler ingår på något sätt i idrott” (Karp, 2004 s. 14). 
Föräldrarna menar vidare att idrottandet medför att man lär känna andra barn bättre, 
dels klasskamrater, men även barn från andra bostadsområden och kulturer. Något 
som i förlängningen tros kunna skapa en god sammanhållning och ge en social 
trygghet. Liknande uppfattning om idrottens positiva betydelse lyfts även fram i 
Eliassons (2009) etnografiska studie I skilda idrottsvärldar , där flera föräldrar 
uttrycker att det bästa med barnfotbollen är att de genom fotbollen utvecklas socialt 
genom att barnen träffar och lär sig umgås med jämnåriga kamrater samt andra 
föräldrar och ledare. Vidare framhålls betydelsen av föreningsidrotten som ett medel 
mot en allt mer stillasittande fritid. Föräldrarna i Karps (2004) studie visar emellertid 
på en kritisk medvetenhet och menar bland annat att tidig specialisering, utslagning, 
skador, en starkt resultatorienterad miljö och hetsande föräldrar är förekommande 
fenomen som kan verka negativt på barnens erfarenheter inom idrotten.  
 
När barnens röster får göra sig hörda framhåller flera att föreningsidrott främjar den 
egna hälsan samt förbättrar den fysiska statusen. Liksom föräldrarna betonar barnen 
framförallt idrottens möjligheter att utveckla varaktiga och ömsesidiga sociala 
relationer med kamrater i föreningen (Eliasson, 2009; Karp, 2000).16 Till skillnad mot 
föräldrarna ger barnen däremot inte explicit uttryck för att de tror att idrotten får 
positiva effekter i ett framtida vuxenliv. Flera barn uttrycker dock en medvetenhet 
om föräldrarnas förväntningar på, och förhoppningar om att idrottandet minskar 
risken för att de ägnar sig åt mindre lämpliga fritidsaktiviteter (Karp, 2000).    
 
I Redelius (2002) avhandling Ledarna och barnidrotten  ges en bild av de 
pedagogiska värden som idrottsledare tillmäter barnidrotten. I intervjuutsagor från 18 
ledare, verksamma inom barnidrotten, framhålls i hög grad idrottens egenvärde, men 
flera av ledarna betraktar även idrotten som ett medel för fostran. Det vill säga att 
idrotten, förutom att den ska vara spännande och glädjeberikande även syftar till att 
utveckla barnen till att bli samhällsnyttiga och hälsosamma medborgare. Redelius 

                                                 
15 Urvalet i undersökningen utgjordes av 36 föräldrar med barn (7-12 år) verksamma inom idrotterna 
badminton och fotboll. 
16 I Karps (2000) undersökning ingick 18 barn i åldern 13-16 år (12 pojkar och 6 flickor) jämt fördelade inom 
idrotterna golf och fotboll. Eliassons (2009) studie omfattade 43 barn i åldern 11-12 år (17 pojkar och 26 
flickor i åldrarna) huvudsakligen verksamma inom fotboll. 
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pekar på det stora förtroende som ledarna tillskriver idrotten som fostrande arena. 
Hon sammanfattar ledarnas pedagogiska ambitioner på följande sätt:  

 
De såg idrott som ett medel för såväl social som fysisk fostran. Genom 
idrotten ville de ge barnen social kompetens, utveckla deras personlighet och 
lära dem etik och moral. De ville också stärka deras hälsa och kroppar. 
Dessutom ansåg ledarna att idrott hade en preventiv effekt och förhindrade 
att barn hamnade i eller råkade ut för tråkigheter (Redelius, 2002, s. 178-179).  

 

Redelius studie visar på ett tydligt sätt hur ledarna betraktar idrott som en pedagogisk 
verksamhet som till stora delar stämmer överens med de ideal som kan härledas till 
den engelska tävlingsidrotten, därtill ”kryddat” med efterkrigsårens framväxande 
sundhetsideal. 
 
Även de flesta idrottsledare som låtit sig intervjuas i Börjessons och von Essens 
(2007) studie utrycker sig i positiva ordalag över idrottens samhällsnytta och 
fostrande möjligheter. Värt att notera är att flertalet av ledarna inte uppfattade att 
deras aktiva ungdomar hade några sociala problem, och att det inte ålåg dem ansvaret 
att fostra dessa. Snarare sågs detta som en bieffekt av att ungdomarna deltog i den 
organiserade idrotten (i detta fall friidrott, basket, innebandy och boxning). 
 
Vad gäller den politiska retoriken vittnar satsningen med medel från Allmänna 
arvsfonden (1984 och 1998), och tillika miljardsatsningarna Handslaget (2004 -2007) 
samt Idrottslyftet (2007-) om vilken betydelse staten fortfarande tillskriver 
idrottsrörelsens verksamhet, och då speciellt barn- och ungdomsidrotten (SOU 
2008:59). Vidare kan vi i Riksidrottsförbundets styrdokument Idrotten vi l l (RF, 
2005a) läsa att idrottens målsättningar inte nämnvärt ändrats sedan 
handlingsprogrammet Idrott 80 (RF, 1981). Med tanke på att samhällets och RF:s 
mål historiskt sett utvecklats i gemensam riktning kan målsättningarna som uttrycks i 
Idrotten vi l l  (RF, 2005a) ge oss en god bild av den rådande diskursen i samhället vad 
gäller barn och ungdomsidrotten. Nedanstående utdrag får därför avslutningsvis 
exemplifiera hur resonemanget om den karaktärsdanande idrotten alltjämt är 
närvarande:   
 

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt 
såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt (Idrotten vill, s.5).  
 
[…] Idrottens föreningsliv är en viktig miljö för många barn och ungdomar. 
Vi ska med en genomtänkt verksamhet påverka attityder och värderingar på 
ett positivt sätt. Särskilt viktigt är att verksamheten är utformad så att barn lär 
sig respektera varandra som kamrater och medtävlare. Därmed motverkas 
aktivt mobbning, trakasserier och alla former av diskriminering (Idrotten vill, 
s.6).  
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Av ovanstående citat framgår vilka stora förhoppningar som är knutna till 
föreningsidrottens verksamhet i fråga om ungas psykosociala utveckling. Likaså ser vi 
i nästa citat prov på förhoppningar om idrottens moralfostran både inom och utanför 
den idrottsliga arenan: 

 
En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är 
meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler. Därför 
arbetar vi för en konsekvent regelefterlevnad och uppmuntrar gott 
uppträdande såväl på som vid sidan av idrottsarenan, för att skapa en positiv 
miljö för såväl idrottare som supportrar (Idrotten vill, s.7).  

 

I texten framhålls dessutom idrottens betydelse för folkhälsan: 
 
Ett av idrottens syften, och ett skäl för många att idrotta, är att förbättra 
hälsan. Fysisk aktivitet bidrar livet igenom, också för äldre, till bättre hälsa. 
Inom idrotten lär sig barn och ungdomar hur kroppen fungerar och vad som 
krävs för att den ska må bra. Att ta ställning mot sådant som är skadligt och 
är nedbrytande, t ex användning av droger och tidigt bruk av alkohol, är 
därför självklart (Idrotten vill, s.7).  

 

Med ovanstående historiska genomgång har jag försökt ge en bild av hur 
uppfattningen om idrotten som socialiserande kraft till nytta för individ och samhälle 
har växt fram och fortsatt att reproducerats i vårt samhälle. Med tanke på hur RF 
genom historien har anpassat sina mål efter rådande samhällstrender, i mångt och 
mycket för att erhålla statliga bidrag, ges en förståelse för hur denna uppfattning 
kommit att få fäste och fortleva. Även om det med jämna mellanrum höjs kritiska 
röster mot idrotten som fostrande arena och det därtill har skett en förskjutning mot 
att se idrotten som ett medel för att nå samhälleliga mål, uppfattas ett deltagande i 
föreningsidrotten alltjämt som en aktivitet som har en avgörande betydelse för barns 
och ungdomars psykosociala utveckling i positiv bemärkelse. 

46



 

 
 

5 Barn- och ungdomsidrottens utbredning i Sverige 

 

De statliga bidragen verkade som ett starkt incitament för framväxten och 
utbredningen av barn- och ungdomsidrotten (BUI), och som tidigare nämnts 
utgjorde bildandet av ungdomskommittén under början 1940-talet startskottet för 
denna expansion. Tidigare hade barn och ungdomsidrotten fört en relativt 
undanskymd tillvaro, och i den mån det bedrevs idrott var den oftast knuten till 
skolans verksamhet. Det dröjde dock fram till 1960-talet innan utvecklingen på allvar 
tog fart (Patriksson, 1987). Anledningen till denna tillväxt var flerfaldiga. Redelius 
(2002) nämner bland annat att den nya samhällsordningen, med en ökad tilltro på 
institutionernas möjligheter att fostra barnen, bidrog till att idrottsrörelsen fick 
tillskott av unga utövare. Barnen sågs som ett projekt, där bland annat idrotten 
betraktades som ett medel att använda för att utveckla barns och ungdomars 
personlighet och sociala kompetens. En annan väsentlig faktor som påverkade barn- 
och ungdomsidrottens utveckling i positiv riktning var när möjligheten att söka 
statliga bidrag ändrades till att även gälla ungdomar ned till 12 år (Patriksson, 1987). 
När flera kommuner dessutom valde att bidra med ekonomiskt stöd till samma 
målgrupp ökade detta ytterligare föreningarnas vilja att knyta till sig en allt yngre 
målgrupp. 
 
Patriksson (1987) anger också den ökade konkurrensen som orsak till barn- och 
ungdomsidrottens utbredning. Denna konkurrens förde med sig att specialförbunden 
sökte sig allt längre ner i åldrarna för att få fatt på möjliga talanger. Talangjakten hade 
även sin upprinnelse i andra länders satsning på barnidrott, främst i U.S.A. och i 
forna Sovjetunionen. I Sovjetunionen inrättades speciella skolor, där barn drillades 
flera timmar om dagen för att bli duktiga idrottsutövare, medan man i U.S.A. med 
hjälp av sponsorer och privata skolor tidigt satsade på att organisera tävlingar för 
barn under 12 år. Ett av skälen till dessa satsningar står att finna i den maktkamp som 
fanns mellan öst- och västblocken, där framgångar i idrott användes som ett 
skyltfönster för att visa upp bilden av en stark nation (Patriksson, 1982). I U.S.A. 
verkade även fostranstanken som en starkt pådrivande faktor, där stödet från 
privatägda företag avsåg att bidra till en stark nationell identitet, förbättrad hälsa, god 
laganda, god arbetsförmåga och minskad brottslighet. Företrädare för den svenska 
föreningsidrotten lät sig inspireras av det Nordamerikanska sättet att organisera idrott 
och inom flera idrotter började man arrangera tävlingar för barn. 
Riksidrottsförbundet var inte sena att haka på och 1970 startades rikstävlingar för 
barn och ungdomar (den s k 70-iaden), bland annat i syfte att attrahera de som 
tidigare inte deltagit i den organiserade idrotten (Patriksson, 1987).   
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Ett år senare (1971) ändrades villkoren för det statliga bidraget, som fick namnet Det 
statl iga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) , och 1977 sänktes åldern för 
tilldelning av bidrag från 12 till 7 år (SOU 2008:59). Detta resulterade i att 
idrottsföreningarna fokuserade på att locka till sig yngre utövare i än högre grad. 
Sammantaget innebar detta att medlemsantalet för barn och ungdomar nästan 
fördubblades mellan åren 1975 och 1982. Under denna period sjönk debutåldern för 
när man började idrotta till cirka 7-9 år och det blev även allt vanligare att flickor 
hittade till idrotten (Patriksson, 1979, 1987).  
 
I takt med barnens ökade representation inom idrotten började föräldrarna ta allt 
större plats i verksamheten. Från att på sin höjd nöjt sig med att vara åskådare 
började flera av dem engagera sig som ledare och tränare. Patriksson (1987) menar att 
det ökade engagemanget från föräldrarna till viss del hjälpte till att förändra synen på 
barnuppfostran. Tidigare hade barnen i mångt och mycket fått rätta sig efter 
föräldrarnas principer och åtaganden. Nu kom barnens idrottsaktiviteter istället att 
vara något som flera familjer samlades runt och anpassade sig efter. Det finns inga 
uppgifter om hur stor andel av föräldrarna som engagerade sig i barnens idrottande 
under slutet av 1970- och början av 1980-talet, men det finns skäl att tro att andelen 
engagerade föräldrar vuxit sedan dess. Senare forskning av Patriksson och Wagnsson 
(2004) visar att närmare 80% av föräldrarna på ett eller annat sätt numera är 
engagerade i någon eller några av barnens idrottsföreningar.  
 
Föräldrarnas inträde på den idrottsliga scenen var inte enbart positiv. I U.S.A. hade 
man uppmärksammat att vissa föräldrar ställde krav på sina barn att prestera och där 
man såg barnen som en ekonomisk investering inför framtiden. En studie av Hedin 
och Nordin (1983) visar att liknande tendenser även förekom i Sverige, men att de 
allra flesta barn inte kände av några missriktade reaktioner från föräldrarnas sida. 
Även Augustsson (2007) har kunnat bekräfta att ungas uppfattning om föräldrarnas 
närvaro inom idrotten i allmänhet är positiva, även om studien visade att en femtedel 
av de undersökta barnen och ungdomarna någon gång upplevt en press från sina 
föräldrar i samband med sitt idrottande.  
 
Antalet barn och ungdomar som började föreningsidrotta ökade i betydande 
utsträckning fram till i mitten av 1980-talet. Vid det här laget var närmare hälften av 
alla flickor och två tredjedelar av pojkarna medlemmar i någon idrottsförening 
(Engström, 2007). Därefter avtog anslutningstakten och medlemskapet har sedan 
dess hållit sig på en relativt konstant nivå (Engström, 2002a, 2004a; RF, 2005d; 
Thedin-Jakobsson & Engström, 2008). Barn och ungdomsidrottens tillväxt under 
1970- och 1980-talet bidrog även till ökade ekonomiska förtjänster för de företag 
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som direkt eller indirekt var kopplade till denna verksamhet. Bland annat ökade 
behovet av idrottsutrustning för barn. Dessutom ökade antalet resor till och från 
tävlingar och med detta också antalet övernattningar. Barn och ungdomsidrotten var 
således inte längre enbart en personlig eller familjär angelägenhet, utan hade blivit en 
verksamhet som även bidrog till samhällsutvecklingen (Patriksson, 1987).  
 
Något som karaktäriserar den senaste tidens utveckling är att allt fler flickor deltar i 
mer traditionella pojkidrotter (t ex fotboll, ishockey, brottning), medan det 
fortfarande är mer sällan förekommande att pojkar deltar i typiska kvinnliga idrotter 
(t ex ridsport, gymnastik, konståkning). Därutöver har debutåldern sjunkit och 
vanligast är att barn börjar idrotta när de är 5-6 år (RF, 2005d; Trondman, 2005b). 
Föreningsidrotten är numer en fritidsaktivitet som de allra flesta barn och ungdomar 
kommer i kontakt med under sin uppväxt. Uppgifter från RF (2005d) visar att ca: 
90% av alla ungdomar är eller har varit aktiva i någon idrottsförening. Engström 
(2007) nämner också att en allt mer tilltagande specialisering skett, där fokus riktas 
mot träning och tävling i en specifik idrott med avsikten att bli så framgångsrik som 
möjligt. Detta menar Engström (2007) har lett till framväxten av en mer 
vuxenorienterad verksamhet, som i högre grad präglas av allvar än lek. Även 
Wagnsson och Patriksson (2007) har kunnat konstatera en liknande trend, men pekar 
samtidigt på att tidig specialisering17 verkar vara en relativt ovanlig företeelse inom 
barn och ungdomsidrotten.   
 
Som tidigare antytts har tävlingsidrotten främst vuxit fram utifrån manliga normer 
och ideal och med den manliga fostran i fokus. Därtill har verksamheten kommit att 
präglats av borgerliga ideal, med dygder som skötsamhet, hängivenhet, konkurrens 
och disciplin som ledord (Haslum, 2006; Ambjörnsson, 1988). Detta har också 
speglat av sig på rekryteringen till barn och ungdomsidrotten, där pojkar är 
överrepresenterade inom verksamheten och där familjens socioekonomiska status 
(SES), etnicitet och förhållanden kopplade till olika bostadsorter visat sig ha betydelse 
för vilka som deltar i föreningsidrott (Carlson, 2001; Larsson, 2008; Nilsson, 1998; 
Schelin, 1985). Det är således tydligt att dagens barn och ungdomsidrott till viss del 
fungerar som en selektionsarena, där strukturella faktorer påverkar ungas möjligheter 
att bedriva idrott i föreningsregi.  

                                                 
17 Avser föreningsidrottande barn och ungdomar som tränar och tävlar 10 timmar eller mer i veckan i en 
idrottsgren (Wagnsson & Patriksson, 2007). Resultaten visade att endast 10 % av barn och ungdomar i 
åldern 10-16 år kunde kategoriseras som specialiserade.     
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6 En kunskapsöversikt över avhandlingens problemområden 
 

6.1 Inledning 
 
Att tänkesättet om idrottens positiva socialisationseffekter har fått fäste, tycks ur ett 
historiskt perspektiv föga förvånande med tanke på idrottens beroendeställning till 
staten, där dess ekonomiska stöd och därmed legitimitet varit avhängig uppfattningen 
om idrottens gynnsamma effekter. Vad som däremot förvånar är att så få svenska 
studier riktat uppmärksamhet mot att undersöka giltigheten av denna positivt målade 
bild. Även den internationella forskningen var under en längre tid eftersatt för att 
sedan skjuta fart under 1950-talet. Intresset klingade däremot av under 1980-talet. I 
mångt och mycket som en konsekvens av motsägelsefulla resultat samt att studierna 
inte kunde påvisa några eller få signifikanta mätbara effekter. Problemområdet ansågs 
ytterst komplext att studera och med begreppsförvirringar, teoretiska brister samt 
metodologiska tillkortakommanden som ständiga följeslagare (Horne m fl, 1999; 
Greendorfer, 2002). En typisk socialisationsstudie tenderade att ha en 
tvärsnittsdesign, vara retrospektiv och utnyttja frågeformulär eller psykologiska test 
vid en enda tidpunkt. Detta gjorde det mycket svårt att dra slutsatser av 
orsakskaraktär och upptäcka reciproka effekter av olika socialisationsprocesser. På 
senare tid har dock intresset för detta problemområde ånyo väckts till liv. I högre 
grad än tidigare görs försök att integrera olika teoretiska perspektiv samtidigt som 
flera forskare har förfinat de metodologiska verktygen. Man använder sig numera i 
större utsträckning av longitudinella-, etnografiska-, interventions- och fallstudier, där 
en tendens att kombinera olika datainsamlingsmetoder kan märkas.  
 
I följande avsnitt ges en översiktsbild av den forskning som bedrivits inom ramen för 
avhandlingens problemområde, det vill säga idrottens presumtiva socialisations-
effekter. Som jag tidigare pekat på har jag valt att avgränsa mig till att behandla 
socialisationseffekter i form av individens självuppfattning (självkänsla, fysisk och 
social kompetens), individers prosociala och antisociala handlingar, ungas 
alkoholkonsumtion och tobaksrökning, men även barns och ungdomars skattning av 
sin psykosomatiska hälsa.  
 
I syfte att skapa en övergripande bild av forskningsläget inom respektive område 
kommer varje variabel att i möjligaste mån presenteras var för sig. Kunskaps-
översiktens olika delavsnitt inleds med en definition och ett tydliggörande av de olika 
begreppens bärande egenskaper. Därefter redogörs för dess kopplingar till 
strukturella faktorer (kön, ålder, etnicitet, bostadsort och socioekonomisk status) och 
rundas sedan av med empiriska studier som mer specifikt belyser relationen mellan 
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valda begrepp och den organiserade idrotten. Definitioner av respektive begrepp, och 
vad som karaktäriserar dessa, har främst fått styras av mina teoretiska 
utgångspunkter. Av denna anledning har det socialpsykologiska perspektivet fått en 
mer framträdande roll än andra. I syfte att definiera och tydliggöra vissa bärande 
begrepp har jag i vissa fall behövt föra nya teoretiska resonemang. Gemensamt för 
dessa är dock att de ryms inom ramen för studiens teoretiska ramverk. 
 
Som en följd av den tunnsådda svenska idrottsforskningen inom det avgränsade 
området har jag valt att integrera denna i de delar av den internationella forskningen 
där den befunnits passande. Nedanstående litteratur baseras till stor del på artiklar 
funna i samband med sökande i databaserna SPORTDiscus, Psychlit, PsycINFO, 
CINAHL, EBSCO, Springer och SweMed+.   
 

 

6.2 Självuppfattning 
 
Vår uppfattning, värdering, förväntning, tro eller kunskap om oss själva, det vill säga 
vår självuppfattning, styr till stor del våra attityder och beteenden inom olika 
områden i livet och är således en central del av vår personlighet (Skaalvik, 2006). Som 
namnet antyder är självuppfattningen en subjektiv konstruktion som formats genom 
individens tolkningar av gjorda erfarenheter i livet (Shavelson, Hubner & Stanton, 
1976; Marsh, 2007). Följaktligen kan en individs uppfattning skilja sig gentemot andra 
personers uppfattningar, vilket kan få betydelse för vilka krav och förväntningar som 
andra ställer på individen i fråga. 
 
En primär drivkraft vi människor har är att vi försöker upprätthålla eller stärka vår 
känsla av kompetens genom att kontinuerligt söka upp områden där vi kan 
demonstrera våra färdigheter, samtidigt som vi försöker undvika områden där vi inte 
tror oss klara av de krav som ställs på våra förmågor (Deci & Ryan, 2000; Harter, 
1999; Nicholls, 1989; White, 1959). Vår tro på vår duglighet och de förväntningar vi 
har på oss själva att lyckas inom olika områden har därför stor betydelse för vilka 
områden eller situationer vi motiveras att söka upp eller undvika. Vidare påverkar vår 
självuppfattning till stor del hur väl vi klarar av de förväntningar, mål eller krav som 
vi, eller andra, ställer på oss inom exempelvis skolan, hemmet eller inom idrotten 
(Bandura, 1986, 1997).  
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En individs självuppfattning omfattar såväl beskrivande som värderande 
komponenter (Guindon, 2002; Fox & Wilson, 2008; Skaalvik, 2006).18 Den 
beskrivande delen brukar i allmänhet benämnas individens s jälvbi ld  och beskriver 
vilka egenskaper individen uppfattar sig ha eller klarar av att göra, t ex när någon 
uppfattar att han eller hon är en smal och glad person som springer snabbt. Den 
värderande delen (ofta benämnd som s jälvkänsla) visar på vad individen tycker om 
sin bild av sig själv. Exempelvis: ”Jag är smal (beskrivande) och det trivs jag med” 
(värderande) eller: ”Jag är dålig i idrott (beskrivande), men det är något som jag 
accepterar” (värderande). Eftersom självuppfattningen innehåller en värderande 
komponent frammanar denna del känslomässiga reaktioner såsom glädje, stolthet, 
skam eller skuld (Harter, 1999; Skaalvik, 2006), vilket i sin tur påverkar motivationen 
att utföra en viss handling (Weiss & Ebbeck, 1996).  
 
 
6.2.1 Självuppfattning som multidimensionell konstruktion 
 
Den starka kopplingen till motivation och andra beteendemässiga komponenter gör 
att självuppfattning som begrepp har kommit att involveras i flertalet teoretiska 
modeller som försöker ta ett grepp om effekterna av ett idrottsligt deltagande (Marsh, 
2007). De flesta forskare tycks vara överens om att en individs självuppfattning är 
multidimensionell till sin karaktär (Fox & Wilson, 2008; Lindwall, 2004; Harter, 1999; 
Marsh, 2007; Marsh & Shavelson, 1985; Shavelson m fl, 1976; Sonstroem, 1997). 
Och även om inte konsensus tycks råda (Byrne, 2002; Kowalski, Crocker, Kowalski, 
Chad, & Humbert, 2003) visar flera forskare att självuppfattningen även kan avläsas 
på olika hierarkiska nivåer, där de olika nivåerna indirekt eller direkt antas påverka 
varandra (Byrne, 2002; Fox, 1997; Fox & Wilson, 2008; Marsh, 1997, 2007; 
Shavelson m fl, 1976). Forskare såsom Byrne och Shavelson (1986), Marsh (2007) 

samt Stiller och Alfermann (2007) har visat att denna hierarkiska struktur luckras upp 
med åldern, som en följd av att ungdomarna får en mer differentierad syn på sig 
själva utifrån de erfarenheter som görs inom en rad olika kompetensområden.  
 
Med utgångspunkt i Shavelsons m fl (1976) modell återfinns individens generel la 
uppfattning av sig s jälv  (general self-concept) högst upp i denna hierarki. Huruvida 
individen i allmänhet accepterar sig själv och är nöjd med sig själv som person eller ej 
är ett exempel på individens självuppfattning på denna nivå.19 På nästkommande nivå 

                                                 
18 Att dela upp självuppfattningen på detta sätt har dock varit utsatt för viss kritik, eftersom det varit svårt att 
belägga åtskillnaden empiriskt (Byrne, 2002). Att så är fallet kan enligt Byrne bero på att forskningen inom 
området ännu är i sin linda, men också härledas till problem med att konstruera valida mätinstrument som 
kan skilja dessa komponenter åt. 
19 Det är således här som begreppet självkänsla placeras in i denna avhandling. 
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finner vi dennes självuppfattning inom olika kompetensområden . Här skiljer 
Shavelson m fl (1976) på en akademisk respektive icke-akademisk självuppfattning, 
där den senare även är uppdelad i tre olika områden: social, emotionell och fysisk 
självuppfattning. En person kan exempelvis uppleva sig vara bra i idrott, men inte 
speciellt duktig i skolan samtidigt som hon eller han upplever sig ha lätt för att 
fungera i umgänget med andra.  
 
Respektive kompetensområde har i sin tur flera mer speci f ika underliggande 
kompetensområden knutna till sig. Det akademiska kompetensområdet består 
exempelvis av individens uppfattning av sig själv i ämnen som engelska, historia eller 
matematik. Inom det sociala kompetensområdet finner vi två underliggande områden 
i form av upplevelser av sina relationer till kamrater respektive till andra 
betydelsefulla personer. Underkategorin till den emotionella självuppfattningen består 
av olika emotionella tillstånd, medan den fysiska självuppfattningen i sin tur delas in i 
två underkategorier i form av individens upplevelse av sin fysiska förmåga respektive 
hur denne uppfattar sitt fysiska utseende.  Längst ned i hierarkin finner vi slutligen 
mer situationsspecifika uppfattningar om sig själv inom respektive kompetensområde 
och omfattar exempelvis individens tro på sin förmåga att klara av ett prov i 
matematik eller att skjuta en pil mitt i prick i bågskytte. I samband med denna nivå 
används ofta begreppet sel f -e f f i cacy  (specifikt självförtroende) inom den anglosaxiska 
litteraturen och avser individens tro på sin förmåga att kunna utföra en specifik 
uppgift på ett bra sätt. Det är främst på denna nivå som de starkaste kopplingarna 
mellan individens självuppfattning och dennes handlingar har kunnat noteras 
(Bandura, 1997).   
 
I detta sammanhang är det viktigt att betona att sambanden mellan individens 
självuppfattning och dennes utföranden är reciproka (Bandura, 1986, 1997; Fox & 
Wilson, 2008; Marsh, 2007). Exempelvis innebär detta att individens självkänsla 
påverkar dennes val att vara fysiskt aktiv, vilken form av aktivitet och med vilken 
frekvens och intensitet han eller hon kommer att aktivera sig, samtidigt som den 
fysiska aktiviteten i sig påverkar självkänslan. Med andra ord är det troligt att 
personer med stark generell självkänsla i högre grad väljer att idrotta än motsvarande 
personer med svag generell självkänsla. Att skilja på kausaliteten kan således vara 
svårt och enligt Marsh (2007) bör man istället försöka att samtidigt studera individens 
självuppfattning och utförandet av olika aktiviteter och deras ömsesidiga påverkan på 
varandra. Utifrån syftet med avhandlingen kommer jag emellertid främst att rikta 
uppmärksamheten mot betydelsen av olika socialisationsprocesser inom 
föreningsidrotten som föregår självuppfattningen enligt skil l-enhancement 
hypothesis .  Hypotesen gör gällande att ett deltagande och involvering i 
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föreningsidrott påverkar individens fysiska, mentala och sociala förmåga vilket i sin 
tur leder till förändringar i dennes upplevelse av sin kompetens, som i sin tur 
påverkar självkänslan (Fox, 1997).  
 
  

6.2.2 Normativ utveckling av individens självuppfattning 
 
I yngre barndomen är barnets tänkande och uppfattning av sig själv i högsta grad 
konkret och baseras oftast på beskrivningar av observerbara beteenden, känslor och 
färdigheter. Under denna period har barnet i regel svårt att skapa en 
sammanhängande bild av sig själv. Det är först i äldre barndomen som barnet 
utvecklat en sådan kognitiv förmåga att det är möjligt att skapa en någorlunda 
hierarkisk bild av sig själv och därmed upplever sig ha en mer generell uppfattning av 
sig själv (Harter, 1999, 2006). Under denna period börjar barn också att kunna ta 
andras perspektiv och blir gradvis mer medvetna om att andra har förmågan att 
kunna sätta sig in i och förstå det egna sättet att tänka och uppleva omvärlden 
(Marcoen, 1999, Harter, 1999, 2006).  
 
I interaktionen med olika socialisationsagenter (t.ex. ledare, föräldrar, kamrater) 
utvecklar barnet en förmåga att göra jämförelser med andra för att kunna värdera sig 
själv. Att uppleva sig vara fysiskt kompetent, men även att betraktas som fysisk 
kompetent är speciellt betydelsefullt i yngre barndomen, då detta medför en större 
social acceptans från kamrater, lärare, föräldrar och ledare. I detta skede av 
utvecklingen är barn ytterst mån om att leva upp till andras ideal och drivs främst av 
en yttre motivation (individen utför främst handlingar för att få belöningar eller 
uppskattning från andra) (Harter, 1999, 2006). I samband med inträdet i den äldre 
barndomen blir barnets värdering av sig själv i regel mer realistisk än tidigare, vilket 
medför att styrkan hos de olika dimensionerna i självuppfattningen tenderar att 
minska något (Lintunen, 1999). Dessutom kan inträdet i puberteten och övergången 
till en annan skolmiljö påverka självuppfattningen negativt. Speciellt märkbart är detta 
hos flickor som träder in i puberteten tidigt, då dessa tenderar att vara något 
överviktiga och därför inte upplever sig kunna leva upp till vår västerländska kulturs 
kroppsideal (Harter, 2006).  
 
I de tidiga ungdomsåren har individen i allmänhet utvecklat ett mer abstrakt tänkande 
och kan nu göra en mer adekvat bedömning av sin kompetens (Nicholls, 1989). 
Självuppfattningen börjar nu åter bli starkare. I denna fas av utvecklingen har även 
förmågan att förstå och beakta allmänna gruppnormer och värderingar utvecklats, 
vilket innebär att individen kan ställa sina åsikter i relation till gruppen som helhet. 
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Mellanperioden i ungdomsåren präglas av ett sökande efter ett enat jag, där individen 
ofta upplever konflikter och förvirring mellan jagets alltmer olika roller (Harter, 1999, 
2006). Detta medför oftast att individen upplever sig ha flera olika jag, och kan därför 
till en början ha svårt att forma sin identitet (Stiller & Alfermann, 2007). Ungdomar 
under denna period är oftast väldigt upptagna av signifikanta andras åsikter och 
förväntningar på dem. Under denna period får också återkopplingar från jämnåriga 
kamrater på individens beteende och attityder en allt större betydelse (Weiss & 
Stuntz, 2004). 
 
I samband med inträdet i den senare ungdomsperioden minskar i regel 
identitetsproblemen. Under denna period kan de flesta individer skapa en mer 
sammansatt bild av sig själv utifrån de olika, ibland motsägelsefulla, jagen/rollerna. 
Under denna period ökar generellt sett ungdomarnas acceptans och värdering av sig 
själva, vilket också speglar av sig i en stärkt självuppfattning (Stiller & Alfermann, 
2007).  
 
 

6.2.3 Självuppfattning och strukturella faktorer  
 
Jag har tidigare (se kapitel 3.5) redogjort för hur den personliga utvecklingen sker i 
samspel med den omkringliggande miljön på olika ekologiska nivåer. Således kommer 
könstillhörighet, etnicitet och social tillhörighet att påverka inom vilka ramar som 
individens utveckling av självuppfattningen tillåts att ske. En rad undersökningar i 
flera olika länder (se Harter, 2006) och i Sverige (Raustorp, Ståhle, Gudasic, 
Kinnunen & Mattson, 2005; Rasmussen, Eriksson, Bokedal & Schäfer-Elinder, 2004) 
visar överlag på signifikanta, men små könsmässiga skillnader till fördel för pojkar, 
vad gäller barns och ungdomars självuppfattning. Störst tenderar denna skillnad vara i 
slutet av tonåren (15-18 års) för att därefter jämnas ut något, men ändå kvarstå i 
vuxen ålder (Kling, Hyde, Showers & Buswell, 1999).  
 
En av flera orsaker som nämns gällande dessa könsskillnader är den starka 
kopplingen mellan individens fysiska yttre och dennes självuppfattning. Harter (1999, 
2006) och Kling m fl, (1999) menar att detta samband till stor del beror på det höga 
värde man inom den västerländska kulturen tillskriver individens utseende. Detta, i 
kombination med att vårt fysiska yttre ständigt är utsatt för värderingar av andra eller 
av oss själva, gör att det blir svårt att bortse från dess betydelse för att bedöma vårt 
värde som person. Speciellt framträdande blir denna koppling hos flickor, eftersom 
dessa generellt sett värdesätter att se bra ut i högre grad än vad pojkar gör (Bowker, 
Gadbois & Cornock, 2003). Även om en förändring har kunnat noteras på senare tid, 
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i riktning mot att pojkar lägger större vikt vid att se bra ut, är det framförallt 
intelligens, yrkeskompetens, ekonomiska tillgångar, makt och idrottslig kompetens 
som ligger till grund för pojkarnas värdering av sig själv som person (Harter, 2006; 
Lunde, 2009). Till skillnad mot det kvinnliga kroppsidealet är det manliga idealet 
dessutom mer förenligt med männens/pojkarnas naturliga mognadsprocess (Page & 
Fox, 1997).   
 
När inrikes födda och andra etniska befolkningsgrupper jämförs med varandra har 
undersökningar utomlands (se Harter, 2006), men även i Sverige (Rasmussen m fl, 
2004) visat att individer med utländsk bakgrund generellt sett har en starkare 
självuppfattning (självkänsla) jämfört med inrikes födda. Rasmussen, m fl (2004) har 
dessutom visat att skillnader mellan olika etniska grupper förekommer, där 
framförallt ungdomar vars mödrar är födda i Mellanöstern/Nordafrika rapporterar 
sig ha en högre självuppfattning (självkänsla) än ungdomar från Syd/Centralamerika, 
Finland eller övriga världen.   
 
Olika socioekonomiska förutsättningar är även en faktor som kan påverka individens 
självuppfattning. Inom idrotten har den fysiska kroppen en central position. I och 
med idrottens tillgänglighet blir kroppen ofta utsatt för beskådan och inte sällan 
reducerad till ett föremål att betrakta och bedöma utifrån dess prestationsförmåga 
och estetiska framtoning. Bourdieu (1978, 1984, 1997b) pekar på att individer med 
arbetarklassbakgrund, har en annan syn på kroppen än personer från de högre 
socialklasserna. Bourdieu menar att individer från lägre samhällsklasser utvecklat en 
mer instrumentell syn på kroppen, där den starka kroppen är idealet, vilken används 
mer som ett redskap för att nå framgång än något att vårda och visa upp för andras 
beskådan. Representanter för den privilegierade klassen betraktar däremot kroppen 
mer som ett mål i sig och finner en tillfredsställelse över att delta i aktiviteter som 
främst har hälso- och utseendefrämjande syften. Av detta följer att barn och 
ungdomar tillhörande de högre socialklasserna dels kommer att socialiseras till att 
värdesätta utseendets betydelse vid utvecklingen av självkänslan, dels socialiseras till 
att genom olika aktiviteter, exempelvis föreningsidrott, försöka uppnå dessa ideal. 
Eftersom det enligt Bourdieu (1978, 1984, 1997b) är den privilegierade klassen som 
tillåts styra villkoren för vilken syn på kroppen som ska råda, kommer även synen på 
kroppen som ett vårdande projekt att fortsätta att reproduceras.20 Detta innebär 
sannolikt att barn och ungdomar tillhörande de lägre socialklasserna i högre grad 
kommer att behöva ta ställning till och positionera sig i förhållande till två delvis 
kontrasterande kroppsideal, vilket exempelvis kan försvåra uppbyggnaden av en stark 
                                                 
20 Bourdieu pekar även på att valet av idrott styrs av det sociala värde som andra sociala klasser tillskriver 
respektive idrottsgren.  
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självkänsla. Med anledning av att svenska idrottande barn och ungdomar i större 
utsträckning kommer från familjer som har hög socioekonomisk status (Carlson, 
2001; Larsson, 2008; Schelin, 1985) behöver hänsyn tas till socioekonomiska faktorer 
för att kunna göra adekvata bedömningar av styrkan och riktningen hos olika 
idrottsliga socialisationseffekter.   
 
 

6.2.4 Självkänsla och upplevd fysisk kompetens 
 
Den organiserade idrotten erbjuder verksamheter som är starkt präglade av fysisk 
aktivitet. Det är också med dessa som grund som självkänslan indirekt antas påverkas 
(Fox, 1997; Fox & Wilson, 2008; Lindwall, 2004). När en person aktiverar sig fysiskt 
startar flera olika fysiologiska processer i kroppen. Regelbunden fysisk aktivitet, på en 
intensitetsnivå motsvarande minst 40-60% av dennes maximala syreupptagnings-
förmåga, medför i de flesta fall att konditionen förbättras och att muskelmassan ökar 
(Svantesson, Cider, Jonsdottir, Stener-Victorin & Willén, 2007). Inte sällan reduceras 
även kroppens fetthalt, vilket tillsammans med ovanstående förändringar kan bidra 
till en förändrad fysisk självuppfattning (Physical Self-Perception),21 som i sin tur 
antas påverka självkänslan i positiv bemärkelse (Fox, 1997, 2000; Sonstroem, 1997). 
Feedback kopplade till psykofysiologiska/biologiska faktorer omfattar även en ökad 
utsöndring av neurotransmittorerna endorfin, dopamin, noradrenalin och serotonin i 
nervändsluten som en följd av fysisk aktivitet, vilket i en serie av reaktioner dels 
verkar ångest- och stressdämpande samtidigt som välmåendet ökar (Lindwall, 2004; 
Statens Folkhälsoinstitut, 2008). Detta antas leda till att individen dels tolkar 
omgivningen i mer positiv mening, dels blir bemött på ett positivare sätt av sin 
omgivning, vilket i sin tur kan stärka individens självkänsla (Harter, 1999).22  
 
Sociala relationer, starka känslomässiga upplevelser och prestationer med kroppen 
som redskap, utgör andra centrala element i föreningsidrottens verksamhet. 
Individens handlingar sker ofta på en arena som är öppen för åskådan och där 
möjligheterna att få omedelbar återkoppling är stora, vilket gör att erfarenheter gjorda 
i idrottsmiljön har en stor potential att påverka individens upplevda kompetens, och 
via olika emotioner påverka självkänslan i endera riktningen (Weiss & Ebbeck, 1996). 
                                                 
21 På denna hierarkiska nivå finner man även begrepp som Fysisk självkänsla (Physical Self-Worth; Fox, 
1988) och Fysisk kompetens (Physical Competence; Harter, 1982) och/eller fysisk självuppfattning (Physical 
Self-Concept; Shavelson, m fl 1976). 
22 På liknande sätt vill forskare förklara hur genetiska faktorer kan vara kopplade till självkänslan, där 
tvillingstudier visat att 30 % av skillnader i självuppfattning kan prediceras av ärftliga faktorer. Om ett barn 
exempelvis har ärvt en förmåga att kunna kontrollera sitt temperament är det mer sannolikt att detta barn 
kommer att belönas för detta med positiv feedback, jämfört med ett barn som har en genetisk predisposition 
att reagera i vredesmod under liknande omständigheter (Harter, 2006; se även Bronfenbrenner, 2001).  
 

57



 

 
 

Harter (1999) har exempelvis kunnat visa på relativt starka positiva samband mellan 
upplevd kompetens och självkänsla i avseende på kognitiv kompetens (r=.34-.54), 
social kompetens (r=.34-.58) och upplevd idrottslig kompetens (r=.23-.42).  
 
 

6.2.4.1 Definition av självkänsla 
 
Individens självkänsla har visat sig vara en av de viktigaste psykologiska 
komponenterna gällande vår personlighet, där hög självkänsla bland annat kopplats 
samman med känslomässig stabilitet, välmående, glädje, livskvalitet och ett hälsosamt 
levnadssätt. Som kontrast till detta har låg självkänsla visat sig höra nära samman med 
depression, ångest och ätstörningar för att nämna några av flera negativa effekter (se 
Fox, 2000; Fox & Wilson, 2008; Harter, 1999, 2006; Lindwall, 2004; Lintunen, 1999). 
Av denna anledning är det av största intresse att undersöka om ett deltagande och 
involvering i föreningsidrott kan underlätta uppbyggnaden av barns och ungdomars 
självkänsla. Följaktligen har jag kommit att rikta den huvudsakliga uppmärksamheten 
mot denna del av självuppfattningen. 
 
Som jag pekat på tidigare återfinns individens självkänsla liksom dennes självbild på 
olika nivåer i självuppfattningshierarkin (Shavelson m fl, 1976), och inkluderar således 
även individens fysiska, kognitiva och sociala självkänsla. I föreliggande arbete 
kommer dock självkänslan som begrepp att representeras av den översta generella 
nivån i denna hierarki, vilket i den anglosaxiska litteraturen bland annat benämnts 
som: self-esteem, general self-concept, global self-worth, global self-esteem, self-
satisfaction eller self-acceptance för att nämna några av de vanligaste termerna (se 
Guindon, 2002). Individens självkänsla ska i denna avhandling förstås som individens 
generella uppfattning av sig själv i form av dennes värdering av sig själv som person, 
vilket ligger i linje med hur Guindon (2002) valt att se på begreppet:  

 
An overall estimate of general self worth; a level of acceptance or respect 
for one-self; a trait or tendency relatively stable and enduring, composed of 
all subordinate traits and characteristics within the self (Guindon, 2002, s. 
207).   
 
 
 

En person vars självkänsla är stark, karaktäriseras av att han eller hon är nöjd med sig 
själv och accepterar sig själv som person med de egenskaper som han eller hon för 
närvarande besitter. En person med svag självkänsla tenderar däremot att brista i 
självrespekt och uppleva en känsla av otillräcklighet (Weiss & Ebbeck, 1996). Något 
som ytterligare utmärker en persons självkänsla är att den är mer stabil till sin karaktär 
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ju längre upp i självuppfattningshierarkin den återfinns. Den har även visat sig vara 
stabil över tid och mellan olika kontexter (Epstein, 1991; Guindon, 2002; Skaalvik, 
2007). Epstein menar att detta till stor del beror på att känslosamma och 
betydelsefulla upplevelser i den tidiga utvecklingsfasen kommit att internaliseras på 
en omedveten nivå och därför kan vara svåra att förändra. Harter, Waters och 
Whitesell (1998) har emellertid visat att individens generella självkänsla kan fluktuera 
beroende av kontexten, vilket blir speciellt märkbart hos ungdomar i yngre tonåren.  
 
 
6.2.4.2 Definition av upplevd fysisk kompetens 
 
I syfte att tydliggöra innebörden av begreppet upplevd fysisk kompetens underlättar 
det att först reda ut och precisera vad som menas med upplevd kompetens. Att få 
uppleva sig vara kompetent inom något område, speciellt om det anses vara viktigt 
för individen, är ett behov som vi människor strävar efter att tillgodose och som får 
oss att må bra (Deci & Ryan, 2000; Harter, 1999; Nicholls, 1989; White, 1959). Det 
finns en rad olika områden inom vilka en person kan demonstrera och testa sin 
fysiska kompetens. Fysiska aktiviteter i samband med idrottslektioner i skolan, på 
rasterna, på gymmet eller i samband med lek och spontanidrott på fritiden är exempel 
på sådana områden. Fysisk aktivitet utgör även en central del i föreningsidrottens 
verksamhet och genom känslan av att lyckas bemästra sin kropp i samband med olika 
aktiviteter kan individens upplevelse av sin egen fysiska kompetens komma att 
stärkas.  
 
Upplevd kompetens kan enligt Gallahue och Ozmun (2006, s. 281) definieras som 
”One’s feelings of potential for success in meeting specific achievement demands”. 
Denna del av självuppfattningen finner vi i steget under självkänslan i Shavelsons,    
m fl (1976) självuppfattningshierarki och avser den subjektiva uppfattningen, och inte 
individens faktiska kompetens. Det är således personens tolkning som har avgörande 
betydelse för hur kompetent han eller hon kommer att uppleva sig vara. För att ringa 
in och definiera begreppet upplevd fysisk kompetens har jag tagit hjälp av Harters 
(1982) beskrivning av detta kompetensområde, som återfinns ytterligare ett steg 
längre ned i Shavelsons m fl (1976) modell. I föreliggande studie omfattar således 
upplevd fysisk kompetens av individens upplevda förmåga att klara av de krav, 
utmaningar och mål som han el ler hon stäl ls inför, e l ler utsätter s ig för inom det 
fysiska området. Eftersom frågorna i enkäten mestadels ställdes utifrån idrott i 
allmänhet är det barnens och ungdomarnas uppfattningar om vad som är att betrakta 
som idrott som ligger till grund för vilka aktiviteter som omfattas av begreppet. 
Således kan frågor i enkäten, som rör hur duktiga de är i idrott, tolkas som fysiska 
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aktiviteter i olika former såsom organiserad idrott, skolidrott, friluftsliv eller 
idrottsliknande lekar.  
 
Om vi med utgångspunkt i Shavelsons m fl (1976) självuppfattningshierarki tar 
ytterligare ett steg nedåt finner vi än mer specifika fysiska kompetensområden. I 
denna studie representeras denna nivå av begreppet idrottsspeci f ik kompetens och 
avser individens upplevda kompetens inom en viss specifik idrottsgren exempelvis 
basket, brottning eller simning. I mycket av den forskning som bedrivits inom det 
idrottsliga området har forskarna inte alltid urskiljt på vilken nivå i hierarkin man 
utgått från. Detta har inneburit att det har varit svårt att särskilja resultat om upplevd 
fysisk kompetens respektive idrottsspecifik/idrottslig kompetens från varandra. I 
nedanstående forskningsgenomgång har jag valt att använda mig av begreppet 
upplevd fysisk kompetens i de fall där oklarheter om vilken nivå som avsetts.  
 
 
6.2.4.1 Idrott, självkänsla och fysisk kompetens  
 
Om man ser till internationella studier av såväl tvärsnitts- som longitudinell karaktär 
visar dessa genomgående att barn och ungdomar som idrottar i organiserad form, har 
en starkare självkänsla och upplevd fysisk kompetens jämfört med dem som inte 
idrottar (Brettschneider & Heim, 1997; Brettschneider, 2001; Dishman, Hales, 
Pfeiffer, Felton, Saunders, Ward, Dowda & Pate, 2006; Donaldson & Ronan, 2006; 
Feldman & Matjasko, 2005; Findlay & Bowker, 2007; Gerlach & Brettschneider, 
2004; Kamal, Blais, Kelly & Ekstrand, 1995; Marsh & Jackson, 1986; Marsh, Perry, 
Horsely & Roche, 1995; Mc Hale, Vinden, Bush, Richer, Shaw & Smith, 2005; 
Pedersen & Seidman, 2004; Richman & Schaffer, 2000; Roberts, Kleiber & Duda, 
1981; Taylor, 1995; Tracy & Erkut, 2002; Trew, Scully, Kremer & Ogle, 1999). Dessa 
skillnader, till fördel för de idrottsligt aktiva, har i de flesta studier visat sig gälla för 
idrottande pojkar likväl som för flickor, i åldrar från åtta år till och med tidig 
vuxenålder. Skillnaderna har emellertid visat sig vara relativt små och dessutom har 
det i flera av dessa studier inte varit möjligt för forskarna att reda ut huruvida dessa 
skillnader är en effekt av ett idrottsligt deltagande eller en följd av selektionsprocesser 
såväl in som ut från idrotten.  
 
Marsh och Kleitmans (2003) longitudinella studie är en av få undersökningar som har 
försökt att ta hänsyn till selektionseffekterna genom att kontrollera för olika 
bakgrundsvariabler, såsom kön, etnicitet och socioekonomisk status (SES), samt även 
för respondenternas ingångsvärden. Studien omfattade 4 250 amerikanska high 
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school-elever från vilka data hämtades vid fyra olika tillfällen (Grade 8, 10, 1223 samt 
två år efter avslutad high school-utbildning). Resultaten bekräftade ovanstående bild, 
där de ungdomar som idrottade hade en starkare självkänsla jämfört med ungdomar 
som inte idrottade.24 Med hjälp av studiens longitudinella design kunde forskarna 
dessutom visa att ett deltagande i lagidrotter jämfört med individuell idrott i högre 
grad påverkade självkänslan i positiv riktning, och att pojkar i högre grad än flickor 
stärkte sin självkänsla genom idrott. Speciellt förbättrades självkänslan hos dem som 
redan var duktiga i skolan. Ytterligare resultat som framkom var att de som idrottade 
hade bättre betyg och spenderade mer tid åt läxor och sökte i högre grad in till 
universitet senare i livet. Resultaten från denna undersökning bör dock tolkas i ljuset 
av att närmare 75% av data från den ursprungliga undersökningsgruppen (12 084 
elever) ersattes med hjälp av statistiska metoder. Vidare tog inte forskarna hänsyn till 
omfattningen av idrottsutövandet i termer av antal timmar i veckan, något som torde 
ha påverkat utfallet av socialisationsprocesserna. 
 
Tidigare har även Spreitzer (1994) försökt kontrollera för olika selektionsprocesser. 
Vad som gör denna studie speciellt intressant är att han, förutom att ställa olika 
bakgrundsvariabler i relation till socialisation in  till idrotten, även tagit hänsyn till 
selektionsprocesser ut från idrotten. Studien, som hade en longitudinell design 
(ungdomarna följdes under en sexårsperiod) och omfattade 10 536 amerikanska high 
school-elever i åldrarna 18-24 år, kunde bestyrka ovan redovisade skillnader till fördel 
för dem som idrottar i avseende på individens självkänsla. Dessa skillnader visade sig 
emellertid inte vara bestående och hade följaktligen jämnats ut vid det sista 
mättillfället. Resultaten visade att de som idrottade respektive fortsatte att idrotta 
tenderade att komma från familjer med bättre socioekonomiska förhållanden, hade 
en högre kognitiv kapacitet, var bättre i skolan, deltog i flera föreningsaktiviteter 
utanför skolan och hade dessutom en starkare självkänsla än de som inte idrottade 
när studien tog sin början. Detta sammantaget fick Spreitzer att dra slutsatsen:  
 

Consequently, arguments concerning transfer effects from playing field to the 
larger game of life receive little support from the data of national surveys, such as 
the ones used in this article (Spreitzer, 1994, s. 385).  
 
 

Spreitzer utmanar således den allmänna uppfattningen om idrottens socialiserande 
effekter i positiv bemärkelse, något som även andra forskare gjort (Coakley, 1996, 
2007; Brettschneider, 2001). Kritik kan dock riktas mot denna studie då inte heller 
                                                 
23 Motsvarar ungefärligen åldrarna 13, 15 respektive 17 år. 
24 Grade 12 jämfördes med Grade 8 och 10. Några av de mest representerade idrottsgrenar i 
undersökningen var baseboll/softball, basket, amerikansk fotboll, fotboll, simning, ishockey, volleyboll, 
längdskidåkning, gymnastik, golf, tennis, friidrott och brottning. Enkätkonstruktionen gjorde det även möjligt 
att summera ihop antalet idrottsgrenar som varje person deltog i.  
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Spreitzer (1994) tog hänsyn till omfattningen av ungdomarnas idrottande. Dessutom 
riktade sig Spreitzers undersökning till något äldre ungdomar, på väg mot att bli 
vuxna. Det vill säga i en ålder där de identitetsskapande processerna inte är lika 
omvälvande som i yngre tonåren, och där självuppfattningen i allmänhet redan har 
stabiliserat sig (Harter, 1999, 2006; Lintunen, 1999).  
 
Slutzky och Simpkins (2009) valde, till skillnad från Marsh & Kleitman (2003) och 
Spreitzer (1994), att även beakta omfattningen (genomsnittligt antal timmar/vecka) 
och formen av idrottandet (lagidrott respektive individuell idrott) för att undersöka 
eventuella effekter på utvecklingen av självkänslan och den upplevda idrottsliga 
kompetensen. Data från en tvåårig nationell och longitudinell studie i U.S.A. 
nyttjades och riktade sig till 987 barn i 7-10 års ålder och deras föräldrar. Föräldrarna 
fick uppskatta hur många timmar per vecka och antal veckor per år som barnen i 
genomsnitt idrottade i olika idrotter. Svaren adderades och ett medeltal för ett 
deltagande (timmar/vecka) i lag- respektive individuell idrott räknades fram. 
Resultaten visade att tiden som lades ned på att idrotta i en lagidrott bidrog till en 
förbättrad idrottslig kompetens som i sin tur bidrog till en starkare självkänsla. Detta 
visade sig även gälla efter att man kontrollerat för föräldrarnas utbildningsnivå och 
inkomstnivå. Däremot kunde inte någon sådan länk upptäckas i relation till 
individuella idrotter. Även om Slutzky och Simpkins (2009) inte valde att rikta 
uppmärksamheten på selektionsmekanismer ut ur idrotten, samt använde data som 
samlades in för närmare två decennier sedan, visar studien ändå på betydelsen av att 
beakta formen av idrott, men även i vilken omfattning som idrottandet sker för att 
förstå vilka processer som har betydelse för individens utveckling av 
självuppfattningen.  
 
Mot bakgrund av den betydande mängden internationell forskning som avsett att 
belysa idrottsliga socialisationseffekter i form av fysisk kompetens och självkänsla, ter 
det sig något förvånande att den svenska forskningen har varit så starkt eftersatt i 
detta avseende. Även om det finns svenska studier (se Lindwall, 2004; Raustorp, 
2005; Raustorp, Mattson, Svensson, Ståhle 2006) som riktat uppmärksamhet mot 
begreppen självkänsla och fysisk kompetens har dessa varit mer kopplade till fysisk 
aktivitet i skolan eller på fritiden i största allmänhet. Rasmussen, Eriksson, Bokedal 
och Schäfer-Elinder (2004) tillhör en grupp svenska forskare som har jämfört 
föreningsidrottare med icke-idrottare i avseende på självkänsla. Förutom att de i sin 
tvärsnittsstudie, som inkluderade 3 548 svenska ungdomar tillhörande skolår 8 och 9, 
kunde visa att fysiskt högaktiva pojkar och flickor har högre självkänsla än medel- 
och lågaktiva ungdomar, framgick det att de som idrottar i organiserad form har 
högre självkänsla i jämförelse med övriga ungdomar som inte idrottar på sin fritid, 
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oavsett kön. Inte heller i denna studie togs hänsyn till i vilken omfattning som 
idrottandet skedde. Dessutom begränsas studiens generaliserbarhet av att endast barn 
och ungdomar i sydvästra sjukvårdsområdet i Stockholms län inkluderades i studien.  
 
Utifrån ovan redovisade forskning kan man konstatera att en övervägande del av den 
internationella samt den ringa nationella forskningen visat att idrottande barn och 
ungdomar har starkare självkänsla och upplever sig mer fysiskt kompetenta jämfört 
med dem som inte idrottar. Medan Spreitzer (1994) liksom Brettschneider (2001) 
menar att skillnaderna främst är ett resultat av olika selektionsprocesser, framhåller 
andra forskare (Marsh & Kleitman, 2003; Slutzky & Simpkins, 2009) att det finns 
faktorer inom idrottsmiljön som påverkar barnens och ungdomarnas självuppfattning 
i positiv riktning. Följaktligen känns det relevant att ställa sig frågan vilka faktorer i 
idrottsmiljön som kan påverka att ovanstående skillnader gör sig gällande.  
 
Flera studier har visat att vuxna (se Fox, 2000; Spence, McGannon & Poon, 2005), 
men även barn och ungdomar (Calfas & Taylor, 1994; Gruber, 1986; Ekeland, Heian 
& Hagen, 2005; Delaney & Lee, 1995) i signifikant utsträckning förbättrar sin 
självkänsla till följd av fysisk aktivitet. Effekterna har emellertid visat sig vara relativt 
svaga, vilket delvis kan förklaras med att kopplingarna mellan fysisk aktivitet och 
självkänsla är av mer indirekt karaktär, där självkänslan främst påverkas av individens 
upplevda fysiska självkänsla (Fox, 2000; Sonstroem, 1997). Denna del av 
självuppfattningen har främst visat sig vara relaterad till hur attraktiv individen 
upplever delar av sin kropp och inte så starkt till upplevda eller reella kroppsliga 
förändringar i form av förbättrad kondition, fysisk/motorisk kompetens eller styrka 
(Klomsten, Skaalvik, Espnes, 2004; Lindwall & Hassmén, 2004; Sonstroem, 1997). 
Detta, menar Lindwall och Hassmén (2004), tyder på att det främst är psykosociala 
snarare än psykofysiologiska faktorer som påverkar individens kompetens och 
självkänsla i positiv riktning i samband med fysisk aktivitet.  
 
Av stor betydelse för hur unga kommer att uppleva och bedöma sin idrottsliga 
kompetens, och därigenom påverka självkänslan, är återkopplingen från 
betydelsefulla personer (t ex tränare, föräldrar och kamrater) (Harter, 1981, 1999; 
Horn, 2008). I ett numera klassiskt fältexperiment kunde Smith, Smoll och Curtis 
(1979) visa hur självkänslan hos baseballspelande pojkar påverkades av ledarens 
kommunikation med barnen. Spelarna delades in i en experimentgrupp och en 
kontrollgrupp, där den förra gruppen tilldelades ledare som genomgått en 
ledarskapsutbildning i syfte att förbättra återkopplingsmekanismerna. I utbildningen 
betonades vikten av att ge mer frekvent återkoppling, att uppmuntra och ge positiv 
förstärkning samt att ge korrigerande instruktioner på ett positivt sätt. Resultaten 
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visade inte på några signifikanta skillnader i självkänsla mellan kontrollgrupp och 
experimentgrupp innan säsongen. Däremot visade det sig att barnen i 
experimentgruppen i signifikant utsträckning hade ökat sin självkänsla jämfört med 
innan säsongen. Denna ökning kunde emellertid inte noteras i kontrollgruppen. 
Speciellt intressant att notera var att ökningen främst visade sig hos spelare som 
skattade sig ha en svag självkänsla innan säsongen. Liknande förbättring kunde även 
noteras i en uppföljande studie av Smoll, Smith, Barnett och Everett (1993), och i en 
senare studie av Coatsworth och Conroy (2006). I den senare studien som 
involverade simtränande barn och ungdomar (7-18 år), kunde en signifikant 
förbättring noteras hos flickor med initialt svag självkänsla, medan en sådan ökning 
inte gjorde sig gällande för motsvarande pojkar. Vidare noterades en betydande 
förbättring gentemot kontrollgruppen hos yngre (7-11 år), men inte hos äldre (12 år 
och uppåt). Därtill kunde en viss tillbakagång skönjas hos ungdomar tillhörande den 
äldsta åldersgruppen (14-18 år). Dessa resultat tyder på att återkopplingsmekanismer 
kan ha olika effekter för grupper med olika förutsättningar. När dessa resultat tolkas 
bör man dock vara medveten om den så kallade ”takeffekten” som dels innebär att 
det är svårare att förbättra initialt höga värden, dels innebär att personer med höga 
värden, som ligger nära den absoluta övre gränsen, har ett högst begränsat utrymme 
att förbättra sig.  
  
Allt fler forskare har intresserat sig för hur tränarens/ledarens sätt att kommunicera 
med de aktiva i idrottsmiljön påverkar motivationsklimatet, något som visat sig vara 
relaterat till individens utveckling av självkänslan (Newton, Duda & Yin, 2000; 
Harwood, Spray, Keegan, 2008).25 Dessa kontextuella faktorer kan antingen vara av 
uppgifts- eller resultatorienterad karaktär beroende på hur man som person upplever 
och tolkar förhållandena i den aktuella prestationsmiljön (Ames, 1992; Jaakkola & 
Digelidis, 2007).  
 
Reinboth och Duda (2004) är några av de forskare som studerat motivationsklimatets 
betydelse inom idrottsmiljön. I en studie, som omfattade 265 engelska fotbolls- och 
cricketspelande ungdomar, kunde de för det första visa på starka signifikanta 
samband mellan upplevd idrottslig kompetens och självkänsla (r=.64), vilket visar att 
relationen mellan idrottslig kompetens och självkänsla kan vara väl så starka som 
mellan ungas upplevelse av sitt utseende och självkänslan. Åtminstone verkar detta 
göra sig gällande när barn och ungdomar deltar i idrotter som åtnjuter en hög 
kulturell status (se även Ebbeck & Stuart, 1993). En efterföljande regressionsanalys, 

                                                 
25 Harwood, Spray och Keegan (2008) menar att man även bör beakta föräldrarnas, övriga 
gruppmedlemmar, men även medias påverkan för att få en helhetsbild av motivationsklimatet inom 
respektive grupp. 
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visade vidare att ett uppgiftsorienterat klimat predicerade en starkare självkänsla, 
medan ett resultatorienterat klimat endast kunde predicera en starkare självkänsla i 
kombination med hög upplevd idrottslig kompetens. Resultaten pekade vidare på att 
individer med låg idrottslig kompetens, som vistades i ett resultatorienterat klimat, 
rapporterade sig ha en signifikant svagare självkänsla jämfört med aktiva som 
upplevde en hög idrottslig kompetens i motsvarande klimat. Reinboths och Dudas 
(2004) studie visade även att individer som upplever sig ha en hög idrottslig 
kompetens kan finna sin plats och utvecklas positivt även i ett resultatorienterat 
klimat, medan förutsättningarna för att stärka självkänslan i detta klimat tycks vara 
begränsade för personer som inte upplever sig vara så duktiga i sin idrott.   
 
I en annan studie kunde Vazou, Ntoumanis och Duda (2006) visa att individens 
upplevda fysiska kompetens i högre grad påverkas i positiv riktning när unga idrottare 
(12-17 år) befinner sig i ett uppgiftsorienterat klimat. Det vill säga i ett klimat där man 
accepteras och stöttas av sina kamrater och ledaren, där personliga framsteg och 
kämpatag är mått på om man lyckas.  
 
Förutom de kontextuella faktorernas betydelse för utvecklingen av självkänslan 
behöver man även ta hänsyn till individens disposition att vara resultat- eller 
uppgiftsorienterad (Nicholls, 1989; Ryska, 2003). I en metaanalys utförd av Biddle, 
Wang, Kavussanu och Spray (2003) visade det sig att båda målinriktningarna var 
positivt relaterade till individernas självkänsla. Liksom för motivationsklimatet stod 
det starkaste sambandet att finna mellan självkänsla och en uppgiftsorienterad 
målinriktning (r=.48), medan ett måttligare samband kunde noteras för en mer 
resultatorienterad målinriktning (r=.29).  
 
I studier där olika kombinationer av målinriktningar har ställts i relation till individens 
upplevda idrottsliga kompetens, har bland annat Fox, m fl (1994) kunnat visa att 
idrottande barn (n=231; M=11 år), med en kombination av låg uppgiftsorienterad 
och låg resultatorienterad målinriktning (U–/R–), upplever sig vara mindre idrottsligt 
kompetenta jämfört med övriga grupper (U–/R+, U+/R–, U+/R+). Mest kompetenta 
upplevde sig gruppen med en kombination av hög uppgiftsorienterad respektive hög 
resultatorienterad målinriktning (U+/R+) vara. Noterbart var även att gruppen med 
kombinationen U–/R– innehöll flest flickor, medan gruppen U–/R+ var 
överrepresenterad av pojkar. Ovanstående pekar på att en uppgiftsorienterad 
målinriktning är att föredra och att den kan verka som en buffert mot negativa 
konsekvenser som är kopplade till en resultatorienterad målinriktning.  
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Barns och ungdomars upplevelse av föräldrarnas närvaro och agerande inom idrotten 
har också visat sig ha betydelse för utvecklingen av deras självuppfattning 
(Augustsson, 2007; Brustad, 1992; Coakley, 2007; Hinic, 2004; Weiss & Amorose, 
2008). I en svensk studie av Hinic (2004), som omfattade 425 svenska 
fotbollsungdomar i åldrarna 12-18 år, framgick bland annat att graden av upplevd 
föräldrainvolvering från mammor och pappor kunde predicera barnens bas- och 
prestationsbaserade självkänsla.26 Vidare visade studien att det främst är mammors 
och pappors beröm samt mammors aktiva engagemang i samband med barnens 
idrottande som har en positiv betydelse för utvecklingen av ungas självkänsla. Liksom 
tidigare studier visat (se Harter, 1999) kunde Hinic visa på ett positivt samband 
mellan upplevd idrottslig kompetens (fotboll) och självkänsla. Detta positiva 
samband gjorde sig gällande för såväl bassjälvkänslan som den mer 
prestationsbaserade självkänslan.  
 
I såväl nationella (Augustsson, 2007; Hinic, 2004; Karp, 2000; Wagnsson, 2001, 2002) 
som internationella studier (se Partridge, Brustad & Babkes–Stellino, 2008) har det 
dock visat sig att föräldrarnas deltagande och engagemang inom idrotten inte alltid är 
förenat med positiva aspekter. I Augustssons (2007) studie, fick 601 barn och 
ungdomar i åldrarna 8-16 år bland annat besvara ett frågeformulär som avsåg att mäta 
barns upplevelser av föräldrapress inom idrotten. Svaren från dessa sammanställdes 
till en föräldrapresskala, vilken relaterades till undersökningsdeltagarnas självkänsla. 
Augustsson kunde då finna relativt starka negativa samband (Rho=-.38) mellan 
upplevd föräldrapress och självkänsla.  
 
I en intervjustudie av Weiss, Smith och Theeboom, (1996) framkom vidare att 
jämnåriga kamrater inom idrotten kan fylla en viktig funktion i stärkandet av 
självkänslan och den upplevda idrottsliga kompetensen. När barnen i åldrarna 8-16 år 
fick berätta om positiva och negativa upplevelser inom idrotten, framkom bland 
annat att de upplevde att kamraternas återkoppling stärkte deras självkänsla och 
bidrog till förbättrade kamratrelationer. Även Daniels och Leaper (2006) kunde i sin 
tvååriga longitudinella nationella studie, med 10 498 ungdomar i åldern 12-21 år, visa 
på liknande resultat, där kamraternas acceptans inom idrotten verkade som en 
medierande faktor mellan ett idrottsligt deltagande och en ökad självkänsla. 
 

                                                 
26 Hinic valde, med utgångspunkt i Forsmans och Johnsons (1996) resonemang, att utgå från en distinktion 
mellan bassjälvkänsla (basic self-esteem) respektive prestationsbaserad självkänsla (earned self-esteem), 
där den förra baseras på individens värdering och acceptans av sig själv på ett mer grundläggande plan och 
som varken är kopplad till prestation eller andras uppskattning. En prestationsbaserad självkänsla däremot 
kännetecknas av en värdering och acceptans av sig själv utifrån hur framgångsrik och bra individen 
presterar i olika sammanhang (se även Hassmén, Hassmén och Plate, 2003).  
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Jag har tidigare pekat på att såväl idrottande flickor som pojkar har en något starkare 
självuppfattning i jämförelse med dem som inte idrottar. Men även om studier av 
bland annat Daniels och Leaper (2006) samt Delaney och Lee (1995) har visat att 
idrottande pojkar har en signifikant starkare självkänsla jämfört med idrottande 
flickor, är denna skillnad inte så stor som man kan förvänta sig med tanke på att 
tävlingsidrott historiskt sett främst präglats av manliga normer och ideal (Olofsson, 
1989; Larsson, 2009). Bowker, m fl (2003), Miller och Levy (1996) samt Marsh och 
Jackson (1986) menar att en av anledningarna till att dessa skillnader är så små beror 
på att flickor med tydliga maskulina karaktärsdrag oftare deltar i organiserad idrott. 
Dessa flickor upplever inte i lika hög grad som andra att det föreligger rollkonflikter 
mellan egna och de av samhällets förväntade könsroller. Detta argument får stöd av 
Harter (2006) som i sin forskning har kunnat visa att kvinnor som har starka 
maskulina eller androgyna karaktärsdrag inte nämnvärt skiljer sig gentemot män med 
motsvarande karaktärsdrag. Utifrån ovanstående forskningsresultat tycks det således 
snarare vara maskulinitet än könstillhörighet som är positivt relaterad till självkänsla.  
 
 

6.2.5 Social kompetens 
 
Goda relationer till jämnåriga och att känna sig accepterad av andra är betydelsefullt 
för ungas hälsosamma utveckling och har i undersökningar visat sig vara relaterade 
till en stark självkänsla, framgång i skolan, minskad brottslighet, minskad 
droganvändning och prosociala handlingar. Barn och ungdomar som inte upplever 
denna acceptans har istället visat en större benägenhet att bli deprimerade, få ångest 
och fungera sämre i skolan (Anderson-Butcher, Iachini & Amorose, 2008; Daniels & 
Leaper, 2006; Weiss & Stuntz, 2004). 
 
Inom föreningsidrotten skapas möjligheter att lära sig samarbeta och tävla 
tillsammans i en miljö som är engagerande och spännande, där goda vänskapsband 
kan knytas för livet. Den idrottsliga miljön tillhandahåller även tillfällen där unga 
tillåts att öva sig att ta ansvar och lära sig att respektera andras åsikter. Med andra ord 
finns det goda förutsättningar för unga idrottare att utvecklas socialt via 
föreningsidrotten. Det förekommer emellertid även utanförskap och mobbning inom 
idrotten, vilket innebär att ett idrottsligt deltagande för vissa kan få negativa effekter 
vad gäller relationen till jämnåriga kamrater (se exempelvis RF 2005b; 2005c).  
 
Social kompetens är ett mångfasetterat begrepp som kan innefatta flera olika sociala 
färdigheter. Bland annat kan dessa färdigheter ta sig uttryck i hur väl man förstår sig 
på andra människor, hur väl man känner till och följer gällande sociala normer och 
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regler, huruvida man är varm och omtänksam mot andra eller ej, eller om man är 
öppen för andras tankar och idéer (Schneider, Ackerman & Kanfer, 1996). Jag har i 
detta arbete valt att anamma en något snävare betydelse av begreppet social 
kompetens, där endast relationerna till kamraterna omfattas. Följaktligen återfinns 
detta begrepp ett steg ned i Shavelsons, m fl (1976) självuppfattningshierarki. Social 
kompetens ska i detta sammanhang förstås som individens förmåga att accepteras 
av kamrater och erhålla status och populari tet i  kamratgruppen  (Ladd, 
Kochenderfer & Coleman, 1997). Individens status och erkännande i gruppen är 
således avhängig individens konformitetsförmåga gällande de normer och värderingar 
som normalt existerar i en viss grupp. I den mån gruppnormer och värderingar 
ändras måste även individen ändra sitt beteende i motsvarande riktning för att 
accepteras av gruppmedlemmarna (Rubin, Bukowski & Parker, 2006). Värt att 
poängtera är att ovanstående definition inte beaktar huruvida relationerna med 
kamraterna är ömsesidiga eller känslomässigt knutna till varandra eller ej, som blir 
fallet när begreppet vänskap används. Rubin, m fl (2006) tar stöd i tidigare forskning 
när de pekar på olika faktorer som karaktäriserar populära och högt accepterade barn. 
Några av de faktorer som lyfts fram är att dessa barn oftast inte skryter och 
framhäver sig själva. De har även en god kommunikativ förmåga, anses vara 
hjälpsamma, samarbetsvilliga, visar på goda ledaregenskaper, interagerar aktivt med 
andra barn och är ofta engagerade i konstruktiva lekar. När dessa barn hamnar i 
konflikt är de mer villiga att använda förhandlingar och kompromisser som medel för 
att lösa konflikterna. Detta till skillnad mot mindre accepterade och populära 
kamrater vilka är mer benägna att använda aggressiva handlingar för att nå samma 
ändamål. 
 
 

6.2.5.1 Social kompetens kopplat till idrottsmiljön 
 
Enligt Smith (2003, 2007) har förhållandevis få studier riktat uppmärksamhet mot att 
belysa den organiserade idrottens betydelse för utvecklingen av ungas sociala 
kompetens i mer vid bemärkelse. Följaktligen är studier som mer specifikt undersökt 
individens status, popularitet och acceptans inom idrotten än mer sällan 
förekommande. I en av få studier, där idrottare och icke-idrottare har jämförts med 
varandra framkom att idrottare upplever sig ha en bättre förmåga att kunna umgås 
med andra (Kamal m fl, 1995). Däremot upplever de inte att de är bättre än icke-
idrottarna på att samarbeta med andra. Generaliserbarheten till att gälla förhållanden 
inom barn och ungdomsidrotten begränsas emellertid av att studien endast riktade sig 
till unga vuxna (M=23 år). Dessutom går det inte att urskilja vilka personer som 
undersökningsgruppen var bra på att umgås med. Relationerna med kamrater och 
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ledaren kan exempelvis fungera tillfredsställande, medan relationerna till föräldrarna 
eller andra vuxna inte genererar lika positiva erfarenheter. 
 
I en annan amerikansk studie, som omfattade 423 barn (12 -13 år) i fattiga och 
brottsligt utsatta områden, fick idrottslärarna i uppgift att bedöma barnens sociala 
kompetens (Mc Hale m fl, 2005). Resultaten visade att, de barn som varit involverade 
i någon lagidrott under året, bedömdes vara mer socialt kompetenta och mindre blyga 
än övriga barn. Studiens resultat måste dock tolkas med en viss försiktighet, då 
lärarnas bedömningar kan ha färgats av den positiva bild av idrottens fostrande 
effekter som vuxit sig stark och fått fäste i det allmänna medvetandet (se kap 4). 
Liksom Kamals, m fl (1995) studie baserades också denna undersökning på 
tvärsnittsdata, varför det inte går att urskilja om de noterade skillnaderna är ett 
resultat av involvering i idrott eller en effekt av olika selektionsprocesser. Dessa 
studier indikerar dock att ett föreningsidrottande har en positiv betydelse för ungas 
utveckling av deras sociala kompetens. 
 
Av betydelse för om idrottandet gynnar relationerna med sina jämnåriga kamrater 
tycks vara i vilken grad man visar sig vara duktig i idrott. Weiss och Duncan (1992) 
kunde i sin studie visa på starka samband (r=.75) mellan barns fysiska och upplevda 
sociala kompetens. Framförallt var det de barn som upplevde sig mest idrottsligt 
kompetenta, och som av ledarna bedömdes vara mest kompetenta, som också 
upplevde sig vara mest socialt kompetenta. Observations- och intervjustudier av 
barns lekar har även visat att de som är bäst i idrott i högre grad blir valda tidigare, 
oftare deltar i spelet/lekarna, innehar viktigare roller samt är oftare ledare än de som 
anses vara mindre duktiga (Smith, 2007; Weiss & Amorose, 2008). Tidigare forskning 
har visat att det främst är duktiga idrottande pojkar som får hög status i 
kompisgruppen (Weiss & Stuntz, 2004), även om en del studier visat tecken på att 
liknande förhållande gäller för idrottande flickor (Royce, m fl 2003), och då speciellt i 
yngre åldrar (Lindstrom & Lease, 2005).  
 
Studier har också visat på kopplingar mellan popularitet och typiskt könsbundna 
idrotter. När flickor ansetts vara duktiga i mer feminina idrotter som exempelvis 
ridning, konståkning och gymnastik har detta renderat en högre status än 
motsvarande kompetens i exempelvis ishockey, boxning och brottning. Det verkar 
således inte som om alla har samma möjligheter att dra nytta av sitt idrottande i 
avseende på popularitet, utan snarare tycks detta vara beroende av vilka som i andras 
ögon anses vara bättre än andra i idrott. Med utgångspunkt i en forskningsöversikt 
över kamratrelationer inom idrotten drar Smith (2007) slutsatsen att:  
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…young people believe that sport competence is valuable social 
currency, enabling both acceptance by the larger peer group and 
opportunities for friendship (Smith, 2007, s. 48).  

 

Smiths slutsats visar på vilken betydelse som idrotten i allmänhet och idrottslig 
förmåga i synnerhet tillmäts i Nordamerika. Att idrottens status även är hög i Sverige 
och därmed betydelsefull för individens acceptans i kamratgruppen bekräftas bland 
annat i Ungdomsstyrelsens rapport (Trondman, 2005b) Unga och föreningsidrotten . 
Studien, som omfattade 1580 ungdomar i 13-20 års ålder visade att närmare 60% av 
dessa anser att idrotten har mycket stor eller relativt stor betydelse i deras liv. 
Dessutom är det den fjärde vanligast utförda fritidsaktiviteten överlag, inklusive att 
titta på tv, lyssna på musik, chatta, spela tv-spel eller umgås med sin pojk- eller 
flickvän. När ungdomarna tillfrågades om vad som ger hög status och vad som är 
populärt bland ungdomar svarade 68% Att vara duktig i  idrott , vilket tillsammans 
med Att ha en snygg kropp  och Att ha många vänner  var de kännetecken som 
hamnade högst upp på listan.  
 
Karps (2000) och Eliassons (2009) avhandlingsarbeten visar även att det är viktigt att 
vara duktig i sin idrott för att få kompisar27 inom  föreningsidrotten. Speciellt hos 
pojkarna. I Eliassons (2009, s. 80) studie ger en av pojkarna uttryck för detta på 
följande sätt: ”Huvudsaken är att man är bra i fotboll. För är man inte det då fattar 
jag inte varför man ska spela fotboll… ifall man nästan aldrig träffar bollen. Jamen 
ifall de är sämre i fotboll… då blir man ju som inte kompis med dem.” Eliasson 
menar att barnen använder kompisskapet som ett maktmedel som de utövar för att 
positionera sig i förhållande till varandra i laget. Detta är också något som skapar 
grupperingar i laget, vilket förstärks av att ledarna ofta formerar laget utifrån hur 
duktiga barnen är. Det är exempelvis vanligare att de kompetensmässigt svaga får 
agera försvarare medan de duktiga i högre grad spelar i anfallet. Eliasson pekar på att 
relationerna till övriga i laget är så centrala att de påverkar barnens vilja att idrotta, där 
det finns en risk att de som inte är så duktiga inte heller accepteras av de andra i laget 
och därför väljer att sluta idrotta.   
 
I övrigt har kamratrelationer kopplade till idrotten mer sällan studerats utifrån 
svenska förhållanden. Svender berör till viss del ämnet i Riksidrottsförbundets 
rapport Inkilning inom idrottsrörelsen  (RF, 2005c). Inkilning kan närmast liknas 
med en ritual som enligt Svender (RF, 2005c s. 23) ”… fungerar som en påminnelse 
om vilket beteende och vilket förhållningssätt som är de lämpliga för en 

                                                 
27 Eliasson (2009) skiljer här på begreppen lagkamrater, som omfattar alla spelare i laget, och kompisskap 
som avser en relation där barnen spenderar mer tid tillsammans med varandra, både i och utanför 
föreningsidrotten. 
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idrottsutövare – men också för en man.” Dessa ritualer har sin grund i det tidigare 
diskuterade engelska skolsystemet, där män skulle fostras till lojala, disciplinerade och 
ansvarstagande individer och inordnas i en hierarkisk struktur. Med andra ord handlar 
detta ritualiserande om en mer eller mindre påtvingad socialisationsprocess, där den 
aktive pådyvlas gruppens, men samtidigt också idrottens normer och värderingar. 
Denna akt, som oftast leds av äldre och mer erfarna gruppmedlemmar, visar på 
vikten av att individen underordnar sig och anammar gruppens normer och 
värderingar för att accepteras i gruppen.  
 
I en statistisk undersökning som företogs av Riksidrottsförbundet (2005b) angående 
idrottens sociala betydelse för 17-åringar (n=3000) framkom emellertid att inkilning, 
eller nollning som det i allmänna ordalag kallas, är ett fenomen som visat sig vara ett 
relativt sällan förekommande fenomen. Närmare en femtedel av de tillfrågade 
ungdomarna uppgav att de under det senaste året varit med om ”nollning”. Av dessa 
uppgav 6% att de upplevde detta som negativt, medan 55% såg positivt på denna 
företeelse. I samma undersökning visade det sig även att 60% (något färre flickor än 
pojkar) uppgav att de huvudsakligen idrottade för kamraternas skull.  
 
Popularitet och acceptans i kamratgruppen har också visat sig vara relaterat till 
motivationsklimatet (Ommundsen, Roberts, Lemyre och Miller, 2005; Smith, 
Balaguer & Duda, 2006). I Ommundsens, m fl (2005) studie med 12-19 åriga 
fotbollsspelande ungdomar i Norge framkom att de som vistades i ett mer 
uppgiftsorienterat klimat i högre grad accepterade varandra än de som upplevde sig 
idrotta i ett resultatorienterat motivationsklimat. Liknande samband kunde även 
noteras med avseende på individens målinriktningar, där man fann att en mer 
uppgiftsorienterad målinriktning var positivt relaterad till kamraternas acceptans, 
medan inget signifikant samband kunde noteras mellan en resultatorienterad 
målinriktning och kamraternas acceptans. Detta menar Ommundsen, m fl (2005) kan 
ha sin förklaring att man i ett resultatorienterat klimat, med mestadels 
resultatorienterade idrottare, frammanar en rivalitet mellan gruppmedlemmar, där 
jakten på segrar och en vilja att visa sig vara bättre än andra sker på bekostnad av 
utvecklingen av goda kamratrelationer. Omvänt, är det mer troligt att personer med 
en mer uppgiftsorienterad målinriktning, som vistas i ett uppgiftsorienterat klimat, 
finner sig till rätta bland gruppmedlemmarna med tanke på att detta 
motivationsklimat karaktäriseras av en uppfattning om att ett samarbete mellan 
gruppmedlemmarna leder till idrottsliga framgångar (se även Duda & Hall, 2001).  
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6.2.6 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis har jag hittills i detta kapitel visat att självuppfattningen är ett 
subjektivt begrepp som har stor betydelse för hur vi tänker, reagerar och agerar i 
olika sociala sammanhang. De flesta forskare inom den socialpsykologiska 
teoribildningen är ense om att självuppfattningen är flerdimensionell till sin natur och 
hierarkiskt organiserad, där de olika nivåerna sinsemellan kan påverka varandra. 
Vidare innehåller självuppfattningen värderande respektive beskrivande delar. I 
genomgången framgick dessutom att barn och ungdomar som föreningsidrottar i 
allmänhet har en starkare självkänsla och upplever sig mer fysiskt kompetenta jämfört 
med dem som inte idrottar i någon förening. Skillnaderna är dock relativt små och 
orsakerna till dessa är något oklara. Strukturella faktorer i form av ålder, kön, etnicitet 
och socioekonomisk status har delvis kunnat förklara dessa skillnader, men även 
formen av idrott (lag eller individuell idrott), omfattningen av idrottandet 
(timmar/vecka), graden av fysisk aktivitet, relationen till ledarna, föräldrar och 
kamrater, individens målinriktningar och upplevelsen av motivationsklimatet i 
träningsgruppen har visat sig påverka individens upplevda fysiska kompetens och 
självkänsla. 
 
Tidigare forskning visar även att idrotten som ett socialt nätverksskapande verktyg är 
kopplat till hur duktig man anses vara i en viss idrott, men även till det upplevda 
motivationsklimatet i träningsgruppen. Sammantaget tycks det som om 
föreningsidrotten i Sverige utgör en socialisationsarena som gynnar barns och 
ungdomars självuppfattning, men för att kunna dra säkrare slutsatser behövs dock 
ytterligare forskning företas med longitudinell ansats, där bland annat hänsyn tas till 
strukturella faktorer och ungas utvecklingsnivå.  
 
 

6.3 Moralisk utveckling 
 
Idrott i dess institutionaliserade form omfattar inslag av tävlan med en uppsättning av 
relativt klara och tydliga regler. Dessa regler utgör en av grundbultarna i 
föreningsidrottens verksamhet och gör sig ständigt påminda i praktiken, där 
normkonformitet premieras och avvikande beteende ofta bestraffas (Patriksson, 
1995). Vanligtvis karaktäriseras även den idrottsliga verksamheten av tydliga 
målsättningar, där möjligheterna till omedelbar återkoppling oftast är stora. Att 
individens agerande mestadels sker på en arena som är öppen för åskådan gör 
dessutom att återkoppling sker från flera betydelsefulla personer i dennes närvaro, 
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vilket underlättar individens bedömning av vad som i allmänhet kan betraktas som ett 
fördelaktigt moraliskt beteende.  
 
Oavsett reglernas tydlighet kan idrottare likväl ställas inför olika etiska dilemman som 
inte alltid är enkla att lösa. Speciellt med tanke på att tävlingsidrottens ideal ibland 
kan vara svårförenliga med de fostrande idealen (Peterson, 2002; SOU 2008:59). Ska 
man exempelvis följa reglerna och riskera att förlora eller använda alla medel som står 
till buds för att vinna? Ska lagets målsättningar gå före ens egna? Ska man hjälpa 
andra som inte är lika bra som en själv och kanske riskera att förlora? Ska alla får 
spela lika mycket, eller ska den som är bäst få spela mest? Tillfällen där moraliska 
dilemman uppstår är något som hör vardagen till, men inom idrotten ställs dessa ofta 
på sin spets. Detta gör också idrotten till en träningsarena som lämpar sig väl för 
moralisk fostran (Shields & Bredemeier, 1995). Att vara sportslig eller 
sportsmannamässig är en uppfattning som har kommit att växa fram som ett 
samlingsbegrepp för denna moralfostran och innefattar bland annat artighet, respekt, 
altruism, generositet och regelefterlevnad (Stornes & Ommundsen, 2004).  
 
 

6.3.1 Olika perspektiv på moral   
 
Det finns flera olika teorier som försöker förklara de processer som är förknippade 
med individens moralutveckling och beteende, men där främst strukturella 
utvecklingsteorier och sociala inlärningsteorier har vunnit mark inom 
idrottsforskningen (Kavussanu, 2007; Weiss, Smith & Stuntz, 2008). Ur ett socialt 
inlärningsperspektiv utvecklas individens moraliska handlingar i ett ömsesidigt 
samspel med individens personliga egenskaper och den sociala miljön (Bandura, 
1986, 1997). Utifrån detta perspektiv jämställs moral med prosociala handlingar i 
betydelsen av handlingar som utförs i  enlighet med ett samhälles sociala normer 
och värderingar .  Vanligtvis förknippas prosociala handlingar med hjälpsamhet, 
altruism, samarbete, givmildhet och ärlighet. Följaktligen omfattas antisociala 
handlingar28 av ett socialt normbrytande som exempelvis kan ta sig uttryck i form av 
att ljuga, stjäla, förstöra andras egendom eller reta och mobba andra. Antisociala 
handlingar kan även omfatta grövre oacceptabla beteenden såsom droghandel, 
inbrott, rån eller sexuella övergrepp.29  
 

                                                 
28Av Loeber (i Eisenberg, Fabes & Spinrad, 2006, s. 720) definierat som: ”Those that inflict physical or 
mental harm or property loss or damage others, and which may or may not constitute the breaking of 
criminal laws”.  
29 Av etiska skäl, men även av reliabilitetsskäl har föreliggande arbete avgränsats mot att behandla de 
”mildare” formerna av antisociala handlingar. 
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Ett centralt antagande hos sociala inlärningsteoretiker är att barn och ungdomar lär 
sig vilka beteenden som är socialt acceptabla eller oacceptabla genom att iaktta 
beteenden hos olika rollmodeller. Dessa kan exempelvis utgöras av medialt 
exponerade idrottsstjärnor eller av betydelsefulla personer i deras närhet i form av 
tränare, ledare eller lagkamrater. Förutom detta sker inlärning när barnet får positiv 
eller negativ återkoppling från någon av dessa personer, eller när de ser hur andra 
som liknar dem själva mottar kritik eller beröm utifrån ett visst beteende. Det kan 
exempelvis handla om att en lagkamrat får beröm för att han stoppar en spelare med 
ojusta metoder.  
 
Strukturella utvecklingsteoretiker är mer inriktade mot att försöka förstå vilket 
resonemang som föregår olika moraliska eller omoraliska beteenden eller vad som är 
intentionen med ett visst beteende (Weiss m fl, 2008). Utifrån detta perspektiv kan 
moral definieras som: 
 

 …concern for the physical and psychological welfare of self and others and is 
shaped through social interactions in response to moral dilemmas.” (Weiss m fl, 
2008, s. 191).  

 

En viktig utgångspunkt är att individens moral är något som konstrueras i samband 
med sociala möten och är öppen för förhandlingar i varje situation. Moraliska 
dilemman anses därför kunna lösas genom att resonera sig fram till en gemensam 
ståndpunkt som inblandade parter är någorlunda överens om. Genom att träna sig på 
att lösa olika dilemman sker följaktligen en moralisk utveckling. Individen är själv 
aktiv i socialisationsprocessen och genom interaktion med vuxna och jämnåriga i 
olika situationer och sociala miljöer bildar sig individen en uppfattning om vad som 
är att betrakta som moraliska handlingar. Mentala strukturer/scheman ligger till 
grund för individens tolkning och bedömning av huruvida en situation innebär ett 
moraliskt dilemma eller ej, men även för vilket beslut som ska tas för att lösa 
dilemmat.  
 
En annan viktig utgångspunkt är att dessa kognitiva strukturer förändras i takt med 
individens mognad och ökade antal sociala möten. Moralutvecklingen sker i 
allmänhet från en individcentrerad syn, till en mer samorienterad, vidare till en mer 
global syn på moral. Det senare steget innebär att individen utvecklar en insikt om att 
egna rättigheter och skyldigheter måste ställas i relation till det egna och andra 
samhälleliga normsystem. Men även om individen utvecklats till det senare stadiet 
innebär inte detta nödvändigtvis att denne alltid utgår från detta stadium vid 
tolkningar, bedömningar och beslut i samband med moraliska dilemman (Shields & 
Bredemeier, 1995, 2002).  

74



 

 
 

6.3.2 Ett integrerat perspektiv på moralutveckling 
 
I föreliggande arbete har jag i enlighet med Eisenberg, m fl (2006) valt att integrera 
ovanstående perspektiv, men där tyngdpunkten lagts på det sociala 
inlärningsteoretiska perspektivet. Vad jag utifrån det strukturella perspektivet framför 
allt har tagit fasta på, är att individens moraliska beteende styrs av individens 
sociokognitiva utvecklingsnivå och således genomgår olika stadier.  
 
Anledningen till att sociala inlärningsteorier fått en mer framträdande plats är att 
avhandlingen främst riktar sig mot att undersöka vilken betydelse som återkoppling 
från betydelsefulla personer (t ex ledare, kamrater och föräldrar) kan få för individens 
moralutveckling. Jag betraktar således moralbegreppet till viss del utifrån tidiga 
strukturalisters syn (se Kohlberg, 1981), som menar att det finns gemensamma 
normer, regler och värderingar som människor är tämligen överens om gäller i de 
flesta sociala sammanhang (exempelvis att man inte ska ljuga, slåss eller att man ska 
hjälpa varandra i nödsituationer). Flera undersökningar har exempelvis kunnat visa att 
individens prosociala handlingar är relativt stabila mellan olika situationer och över 
tid (Eisenberg m fl, 2006). Framförallt har detta mönster noterats hos äldre barn. 
Dock vill jag betona att jag är medveten om de prosociala handlingarnas föränderliga 
karaktär, på så vis att vi ibland agerar, reagerar och tänker annorlunda mot vad vi 
brukar beroende på i vilket sammanhang och i vilken social situation vi befinner oss. 
I vissa situationer kan det vara svårt att avgöra vad som är att betrakta som en asocial 
eller prosocial handling utan att beakta den sociala kontexten i vilken denna handling 
äger rum. Agerar exempelvis en individ som väljer att försvara sin bästa kamrat med 
hjälp av knytnävsslag asocialt eller prosocialt? Är det rätt eller fel att ljuga för sina 
föräldrar, om sanningen får konsekvensen att någon annan blir utsatt för 
oegentligheter? Att försöka finna strikt generella drag eller handlingsmönster som har 
giltighet i alla sociala sammanhang har således sina begränsningar, samtidigt som ett 
alltför kontextuellt synsätt riskerar att urholka våra försök att förstå och förklara 
gemensamma drag i människors tänkande och agerande.30  
 
 

6.3.3 Strukturella och åldersmässiga faktorer i relation till moraliska 
handlingar 
 
Den moraliska utvecklingen följer till viss del utvecklingen av den empatiska 
förmågan, vilken ökar i takt med åldern (Eisenberg m fl, 2006). Det är först i 8-10 års 
                                                 
30 Se Jönssons (2007) bok ”Idrottsfilosofiska introduktioner” för ett utförligare resonemang om olika 
idrottsetiska utgångspunkter.  
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ålder som barn i allmänhet utvecklar förmågan att sätta sig in i hur andra tycker och 
tänker. När en konfliktsituation uppstår kan de däremot inte ta båda perspektiven 
samtidigt, vilket i regel först blir möjligt i 10-12 års ålder. Även om förmågan 
fortsätter att utvecklas genom tonåren, så kan individen i och med inträdet i tonåren 
väga in vad de flesta andra i den sociala gruppen tycker och tänker (Marcoen, 1999). I 
linje med detta visar forskningsöversikten av Eisenberg, m fl (2006) att prosociala 
aktiviteter generellt sett ökar från barndomen och upp i tonåren. Denna trend visar 
sig emellertid främst när det gäller prosociala beteenden som handlar om att dela med 
sig till andra. När det gäller hjälpsamhet visar studier däremot inte på några större 
förändringar. Istället kan en viss nedåtgående trend noteras med ökad ålder. I 
forskningsöversikter av bland annat Dodge, Coie och Lynam (2006) och Marcoen 
(1999), konstateras att antisociala och aggressiva beteendemönster avtar med åldern, 
men att uttrycksformerna ändras till att bli grövre upp i tonåren.  
 
Forskning som har syftat till att belysa könsskillnader i avseende på prosociala 
handlingar har i de flesta kulturer och i de flesta åldrar, förutom hos yngre barn, visat 
att flickor i regel agerar mer prosocialt i jämförelse med pojkar. Vidare tenderar 
skillnaderna att bli större med åldern. Skillnaderna är dock avhängiga formerna av de 
prosociala aktiviteter som avses. I de fall där altruistiska och känslomässigt stödjande 
beteenden avses är flickor mer benägna att agera prosocialt, medan pojkar i högre 
grad agerar prosocialt i publika sammanhang (Eisenberg m fl, 2006). Samma mönster 
fast det omvända kan noteras när det gäller antisocialt beteende. Det vill säga att 
pojkar i högre grad beter sig antisocialt jämfört med flickor. Liksom för prosociala 
handlingar kan inte dessa könsskillnader avläsas hos yngre barn. Mönstren är inte 
heller lika tydliga när det gäller mer subtila former av antisociala handlingar, där flera 
studier visat att flickor är mer benägna att använda sig av aggressiva verbala uttryck, 
jämfört med pojkar (Dodge m fl, 2006).  
 
När det gäller socioekonomiska faktorers betydelse för moraliska handlingar har inga 
tydliga mönster kunnat urskiljas i de fåtal studier som företagits (Eisenberg, m fl, 
2006). De samband som har upptäckts har visat sig vara relativt svaga där positiva 
samband noterats mellan mammans utbildningsnivå, familjens inkomstnivå och 
barnens prosociala handlingar. Forskning med komparativa inslag, där olika kulturer 
ställs mot varandra har också varit sparsamt förekommande. De studier som utförts 
har varit av antropologisk karaktär och har visat att de kulturella normer och 
värderingar som råder inom en viss subkultur också speglar av sig i människors 
benägenhet att utföra prosociala eller antisociala handlingar.   
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6.3.4 Studier med fokus på moral och idrott 
 
I de fall där studier riktat sig mot att undersöka skillnader mellan idrottare och icke-
idrottare är den sammantagna bilden något oklar. Medan undersökningar som 
behandlar moraliska handlingar, i de flesta fall pekat på att idrottsutövare agerar mer 
prosocialt och mindre asocialt jämfört med dem som inte idrottar (Shields & 
Bredemeier, 1995, 2002; Weiss m fl, 2008), visar andra studier att idrottares 
respektive icke-idrottares förmåga att resonera moraliskt skiljer sig gentemot varandra 
till icke-idrottarnas fördel (Solomon, 2004). Frågan är vad som kan tänkas ligga 
bakom dessa skilda resultat? För det första bör resultaten tolkas i ljuset av att flertalet 
av dessa studier baseras på tvärsnittsdata (Shields & Bredemeier, 1995, 2002; Weiss m 
fl, 2008). Skillnader kan med andra ord bero på selektionseffekter, snarare än 
idrottsliga socialisationseffekter. I flera fall har dessutom ingen tydlig distinktion 
gjorts mellan idrott i organiserad form och obligatorisk idrott i skolan. För det andra 
har flertalet av de studier som behandlat moralresonemang fokuserat på förhållanden 
inom idrottsmiljön, medan ett fåtal riktat sig mot dilemman kopplade till förhållanden 
utanför idrotten. I tillägg till detta har skillnader i resultat visat sig bero på en rad 
olika faktorer som kan kopplas till vilken typ av idrott som bedrivs, grad av fysisk 
kontakt som förekommer inom respektive idrott, uppfattningen av hur betydelsefulla 
personer resonerar, vilken moralisk miljö som råder och vilket motivationsklimat som 
individen befinner sig i, samt individens kön, ålder och målinriktning inom idrotten 
(Kavussanu, 2007; Solomon, 2004; Weiss m fl, 2008).  
 
När olika idrotter har jämförts med varandra har det konstaterats att aktiva inom 
idrotter som präglas av hög grad av fysisk kontakt (t ex ishockey, karate och 
handboll) tenderar att föra moraliska resonemang på en lägre nivå samt agera och 
legitimera mer aggressivt beteende än motsvarande aktiva inom idrotter med lägre 
grad av fysisk kontakt (t ex friidrott, volleyboll, simning) (Kavussanu, 2007; Solomon, 
2004; Weiss m fl, 2008). De studier som författarna hänvisar till har dock främst varit 
av tvärsnittskaraktär, vilket begränsar möjligheterna att dra säkrare slutsatser. 
Resultaten från en norsk longitudinell studie (tre mättillfällen med ett års mellanrum) 
av Endresen och Olweus (2005) stärker dock bilden av att idrotter med starka fysiska 
inslag kan bidra till utvecklingen av antisociala beteendemönster. Studien som 
involverade 477 pojkar i åldern 11-13 år inom idrotterna boxning, tyngdlyftning, 
brottning, judo, karate och taekwondo, avsåg att undersöka graden av våldsamt (t ex 
slagits med och utan vapen) och antisocialt beteende (vandalism, stöld, ärlighet). 
Resultaten visade att de barn och ungdomar som deltog i dessa idrotter i högre 
utsträckning var våldsamma och betedde sig antisocialt jämfört med icke-idrottarna. 
Dessa mönster stärktes även i den longitudinella analysen som visade att de som 
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idrottade i dessa idrotter i signifikant utsträckning blev mer våldsamma och mer 
antisociala över tid, medan en sådan trend inte kunde noteras för icke-idrottarna. Vad 
som ytterligare gör denna studie intressant är att försök gjordes att kontrollera för 
selektionseffekter såväl in som ut ur idrotten. Tyvärr kontrollerades inte för olika 
bakgrundsvariabler och dess inverkan under studiens gång, vilket kan ha påverkat 
utvecklingen över tid. En annan brist i undersökningen var att studien endast riktade 
sig till pojkar. Tidigare undersökningar har bland annat visat att flickor som utövar 
kontaktidrotter inte tycks påverkas lika negativt (Weiss m fl, 2008).   
 
När det gäller lag kontra individuell idrott visar en av få studier (Vallerand, Deshaies 
& Cuerrier, 1997) att lagidrottare är mer benägna att resonera omoraliskt i idrottsliga 
sammanhang. Dessa skillnader tycks gälla för kvinnliga likväl som för manliga 
idrottare, och bli mer framträdande med åldern (Priest, Krause & Beach, 1999). En 
av anledningarna till att de noterade skillnaderna framträder antas vara att lagidrottare 
känner en större press att anpassa sig till lagets normer, medan en individuell 
idrottare i högre grad kan ta sina beslut utan att påverkan från andra. Värt att betona 
är att det moraliska resonemanget i både Vallerands, m fl (1997) och Priests, m fl 
(1999) studier endast utgick från dilemman inom idrottsmiljön och såldes inte 
behandlade dilemman i andra sociala sammanhang. Det är väsentligt att skilja på 
dessa former av resonemang, då inomidrottsliga omoraliska handlingar visat sig ha en 
större acceptansgrad än motsvarande handlingar utanför idrottsmiljön. Shields och 
Bredemeier (1995, 2002) kallar detta för game reasoning och pekar på att detta 
fenomen vanligtvis börjar framträda i 12-13 års ålder för att sedan öka med åldern. 
En av förklaringarna till detta fenomen anses vara att den aktive lämnar över ansvaret 
till ledaren eller domaren att avgöra om handlingen är moralisk eller ej (Shields & 
Bredemeier, 2002; Solomon, 2004).  
 
Liknande ålderstendenser kunde Nilsson (1993) rapportera om i sitt 
avhandlingsarbete Fotbollen och moralen .  Denna studie avsåg bland annat att 
undersöka vilka normer, värderingar och handlingsvanor som växer fram hos 
individer som spelar fotboll och hur dessa förändras med stigande ålder samt hur 
dessa kan variera i olika idrottsmiljöer.  Med hjälp av enkäter samlades data in från 
199 pojk-, junior- och seniorspelare i fyra olika föreningar.31 Förutom att studien 
visade att inställningen att begå regelbrott ökade i takt med åldern, gav de en bild av 
att de äldre skickliga spelarna i högre grad värdesatte att vinna än att följa reglerna 
fullt ut. Samtliga åldersgrupper uppgav att det i vissa situationer, speciellt i avgörande 
matchsituationer, var mer försvarbart att ta till regelvidriga åtgärder och se till lagets 

                                                 
31 Utöver datainsamling med hjälp av enkäter utfördes 120 intervjuer. Därtill observerades drygt 40 matcher.  
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bästa snarare än att följa fotbollens formella regler. De flesta spelarna tog dock 
avstånd från grövre former av regelbrott som bland annat innefattade att avsiktligt 
skada en motspelare. I efterföljande intervjuer med 120 aktiva och föreningsledare 
framkom skillnader i synsätt mellan olika föreningar, där spelare i föreningar med en 
mer positiv regelefterlevnadshistorik i högre grad gav uttryck för en mer 
sportmannamässig fair-play-attityd32 jämfört med spelare som spelade i föreningar 
med en mindre regellydig historik. Nilsson (1993) visar här att även en förenings 
moraliska atmosfär kan göra avtryck på enskilda individers moralresonemang inom 
idrotten.  
 
Internationell forskning har visat att individen ofta anpassar sig till ledarens och 
huvuddelen av gruppens moraliska normer och värderingar (Kavussanu, 2007; 
Solomon, 2004; Weiss m fl, 2008). Resultaten visar dessutom att betydelsefulla 
personer med kopplingar till idrottsmiljön influerar barns och ungdomars moraliska 
tankegångar och beteenden. I Ungdomsstyrelsens nationella rapport (Trondman, 
2005b) framgick att ledare inom den svenska idrottsrörelsen fyller en betydelsefull 
funktion i föreningsidrottande ungdomars liv (13-20 år), men att denna funktion 
främst kan kopplas till inomidrottsliga faktorer. Endast en mindre andel (19%) 
uppgav att de har ledare som har betydelse för deras förhållningssätt utanför 
idrottsmiljön. Dessa ledare karaktäriserades av att de i högre grad än andra tog 
avstånd mot sexism, främlingsfientlighet och hade en mer restriktiv syn på alkohol.  
 
Individens moraluppfattning och beteende har också visat sig vara relaterat till 
motivationsklimatet i en grupp. Studier av unga fotbollsspelare (Boixadós, Cruz, 
Torregrosa & Valiente, 2004; Miller, Roberts & Ommundsen, 2004; Ommundsen, 
Roberts, Lemyre & Miller, 2005; Ommundsen, Roberts, Lemyre & Treasure, 2003, 
och handbollsspelare (Stornes & Ommundsen, 2004) har visat att ett mer 
uppgiftsorienterat klimat, i jämförelse med ett mer resultatorienterat, är relaterat till 
större respekt för domare och regler, större respekt och omtanke för motståndarna 
och en mindre acceptans för aggressiva beteenden.  
 
Andra studier som enbart studerat moralutvecklingen i förhållande till individens 
målinriktningar har visat på liknande förhållande mellan uppgiftsorienterad respektive 
resultatorienterad målinriktning. Resultat från flera studier pekar på att individer som 
i hög grad är resultatorienterade också tenderar att resonera mer omoraliskt, agera 
mer aggressivt, i högre grad förödmjukar sina motståndare, är mer självupptagna 

                                                 
32 Karaktäriseras av en strävan att vinna, men inte på bekostnad av moraliska överträdelser (Shields & 
Bredemeier, 1995), och innebär enligt RF ”att ha en känsla för rent spel, lojalitet, respekt för motståndare 
och domare, skrivna/eller oskrivna regler” (http://www2.rf.se/t2.asp?p=13288&x=1&a=1109907).  
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samt visar mindre respekt för regler jämfört med individer som i låg grad är 
resultatorienterade (Shields & Bredemeier, 2002; Kavussanu, 2007; Weiss m fl, 2008). 
Intressant i sammanhanget blir att lyfta fram resultat från Kavussanu och Ntoumanis 
(2003) studie som visade att personer (n=222; 161 pojkar och 61 flickor) som i hög 
grad var involverade i olika kontaktidrotter (basket, amerikansk fotboll, rugby och 
ishockey) resonerade på en moraliskt lägre nivå jämfört med de som i låg grad deltog 
i dessa kontaktsporter. Vad som är mest intressant i sammanhanget är att sambandet 
mellan idrottsinvolvering och moralresonemang inte längre blev signifikant när 
hänsyn togs till individernas resultatorienterade målinriktning. Detta visar att 
individer som har varit involverade i idrott under en längre period tenderar att 
utveckla en mer resultatorienterad målinriktning, men framförallt att det är individens 
resultatorienterade målinriktning och inte idrottandet i sig som tycks ligga bakom 
dennes omoraliska resonemang och normbrytande beteenden inom idrotten. 
Resultaten bör dock tolkas i ljuset av att studien endast riktade sig till äldre ungdomar 
och vuxna i åldern 17-28 år och att förhållandevis få flickor deltog i studien.  
 
Mönstren vad gäller en mer uppgiftsorienterad motivation är dock inte lika tydliga. 
Vissa studier (Biddle m fl, 2003; Kavussanu & Ntoumanis, 2003; Stornes & 
Ommundsen, 2004) har visat på ett positivt samband mellan en mer 
uppgiftsorienterad målinriktning och sportmannamässiga attribut, medan andra 
studier, som fokuserat mer på moralresonemang och beteenden kopplade till dessa 
(Kavussanu & Roberts, 2001; Sage & Kavussanu, 2007), visat på svaga eller inga 
signifikanta samband alls. Dessa inkonsekventa resultat menar Kavussanu (2007) kan 
bero på skillnader i sättet att mäta moral. I de fall när forskare riktat in sig på att 
studera målinriktningar i relation till intentionen att skada någon eller när deltagare 
har fått tagit ställning till olika moraliska dilemman har inga samband kunnat 
upptäckas. Däremot har en uppgiftsorienterad inriktning ofta visat sig vara positivt 
knutet till sportmannamässiga attribut i form av respekt för regler och domare och 
för sociala överenskommelser inom idrotten. Kavussanu (2007) menar att detta 
samband troligtvis kan förklaras med att personer som i huvudsak är mer 
uppgiftsorienterade värdesätter att man håller sig till reglerna och främjar 
sportmannamässigt beteende eftersom dessa personer först och främst använder sig 
själva som referenspunkt för att kunna bedöma sin kompetens. Att fuska eller bete 
sig aggressivt för att vinna över andra blir därmed oväsentligt för att kunna göra en 
adekvat bedömning av sin kompetens.  
 
När båda dessa motivationsinriktningar kombineras visar det sig att det främst är 
individens resultatorientering som har betydelse för dennes moraliska utfall inom 
idrotten och där kombinationen av hög uppgiftsorienterad och låg resultatorienterad 
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inriktning tycks vara att föredra ur moralisk synvinkel (Boixados m fl, 2004; Sage, 
Kavussanu & Duda, 2006). I detta sammanhang kan det även vara av intresse att lyfta 
fram forskning som tyder på att det främst är uppfattningen av andra betydelsefulla 
personers målinriktning och träningsgruppens moraliska normer och värderingar, och 
inte i så stor utsträckning individens egen målinriktning, som har betydelse för vilka 
moraliska handlingar som barn och ungdomar är beredda att företa sig (Stephens, 
2000, 2001; Stephens & Bredemeier, 1996).    
 
Det genomgående mönstret i de flesta undersökningar som studerat moralutveckling 
inom och utanför idrottsmiljön visar på könsskillnader, där flickor överlag resonerar 
på en högre moralisk nivå och beter sig i högre grad enligt samhällets normer och 
värderingar jämfört med pojkar. Samma mönster blir tydligt oavsett ålder, 
involveringsgrad eller typ av idrott (Kavussanu, 2007; Solomon, 2004; Shields & 
Bredemeier, 2002; Weiss m fl, 2008). En av förklaringarna som nämns till dessa 
skillnader är att idrotten främjar en mer egocentrisk moralsyn, och eftersom idrott 
historiskt sett främst varit en manlig domän har detta inneburit att pojkar haft lättare 
att anpassa sig till denna norm (Weiss m fl, 2008). En annan förklaring kan vara att 
könsskillnaderna inom idrotten speglar de skillnader som genomgående framträder i 
andra sociala sammanhang (Eisenberg m fl, 2006) och således inte är unikt kopplade 
till idrottsmiljön.  
 

 
6.3.5 Sammanfattning  
 
Sammanfattningsvis har ovanstående forskningsgenomgång visat att 
moralutvecklingen följer vissa åldersbundna mönster, där en person först vid inträdet 
till tonåren mognadsmässigt blir förmögen att fullt ut ta andras perspektiv. Detta 
begränsar således barnets förmåga att resonera moraliskt vilket får konsekvenser för 
vilka moraliska beteenden som barnet företar sig. Medan de prosociala 
handlingsvanorna tenderar att öka med åldern minskar i regel de antisociala, även om 
de senare handlingsvanorna tenderar att bli något allvarligare över tid. Vad gäller 
socioekonomiska faktorer tycks inte dessa påverka ungas moraliska agerande och 
resonemang. Däremot har flera studier visat att flickor generellt sett agerar mer 
prosocialt och mindre antisocialt jämfört med pojkar. Dessa skillnader framträder 
dock inte i yngre åldrar. 
 
När moralutveckling studeras i relation till den organiserade idrotten visar den mesta 
forskningen att idrottare i allmänhet agerar mer prosocialt och mindre antisocialt 
jämfört med dem som inte idrottar. När förmågan att resonera moraliskt däremot har 
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varit föremål för undersökningar, har dessa visat att idrottare tenderar att resonera på 
en lägre moralisk nivå jämfört med icke-idrottare. Därutöver visar forskning att aktiva 
inom idrotter, som har starka fysiska inslag, och aktiva inom lagidrotter för ett 
moraliskt resonemang på en lägre nivå och agerar mer omoraliskt än aktiva inom 
individuella idrotter samt inom idrotter med få inslag av fysisk kontakt. Vidare 
framkom att de moraliska ställningsstaganden som betydelsefulla personer inom 
idrottsmiljön ger uttryck för, i hög grad påverkar individens moraliska tankegångar 
och beteenden. I linje med detta har forskning visat på positiva kopplingar mellan ett 
uppgiftsorienterat motivationsklimat och respekt för regler och omtanke för domare, 
ledare och motståndare. Individens moralutveckling visade sig även vara relaterad till 
individens målinriktningsdispositioner, där framförallt en kombination av hög 
uppgiftsorienterad och låg resultatorienterad målinriktning verkar vara att föredra ur 
ett moraliskt perspektiv. Liksom i samhället i övrigt tenderar idrottande pojkar att 
resonera på en lägre moralisk nivå och vara mer antisociala jämfört med motsvarande 
flickor.  
 
Utöver detta kan konstateras att longitudinella studier som försökt ta ett grepp om 
hur individens moralutveckling påverkas genom idrott är få till antal. Därmed 
begränsas möjligheterna att reda ut om det är idrotten som fostrar i någon mening, 
eller om eventuella förändringar är ett uttryck för olika selektionseffekter till och från 
idrotten. Dessutom saknas i mångt och mycket undersökningar som belyser vilka 
konsekvenser inomidrottsliga moraliska beteenden, resonemang och attityder får i 
sociala sammanhang utanför idrottsmiljön.  
 
 

6.4 Psykosomatisk hälsa 
 
I takt med larmrapporter om tilltagande barnfetma samt att forskning tydligare 
kunnat visa på kopplingar mellan fysisk aktivitet och förbättrad hälsa har synen på 
idrott som medel för att få bukt med ohälsan kommit att intensifierats (Pate m fl, 
1995; Biddle m fl, 2000; SOU 2002:5; Patriksson & Stråhlman, 2006; Socialstyrelsen, 
2005, 2009). I regeringens proposition (2008/09:126) angående statens stöd till 
idrotten framgår att ett av de främsta syftena med statens idrottspolitik är att verka 
för att barn och ungdomsidrottens verksamhet utformas på sådant sätt att den 
främjar folkhälsan på både kort och lång sikt.  
 
Av de effekter som indirekt och direkt har kopplats till psykosomatisk hälsa kan 
nämnas att regelbundet idrottande/fysisk aktivitet bidrar till ökad rörlighet, stärker 
skelettet, förhindrar viktuppgång, minskar ryggbesvär, reducerar oro och stress, 
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minskar depressionssymptom och förbättrar sömnen. För att dessa positiva effekter 
ska realiseras menar Sundberg (SOU 2008:59) att det krävs att träningen bedrivs ofta 
och regelbundet, helst varje dag. Dessutom bör aktiviteten fortgå betydligt längre än 
de 30 minuter som är rekommendationen för vuxna. Positiva effekter kan även 
noteras när träning bedrivs på låg intensitetsnivå, även om effekterna i allmänhet ökar 
i takt med ökad intensitet. Däremot tycks alltför intensiv träning ge motsatta 
hälsoeffekter. Därutöver poängterar Sundberg att träning för barn bör bedrivas 
allsidigt, lustfyllt och innehålla mycket lek för att främja ovan redovisade 
hälsoeffekter.   
 
Sundberg (SOU 2008:59) lyfter även fram vissa risker som är förenade med fysisk 
aktivitet och idrott. Även om problemen inte tycks vara vanliga (se Gustafsson, 2007) 
kan ett allt för intensivt idrottande leda till överträningssyndrom, med känslor av 
håglöshet, oro, trötthet, kroniska muskel- och ledsmärtor. Ätstörningar är också ett 
mer vanligt förekommande fenomen bland unga inom idrotten jämfört med 
jämnåriga utanför densamma. Speciellt förekommande är detta inom idrotter där 
utseendet och vikten har stor betydelse (exempelvis inom långdistanslöpning och 
gymnastik). Detta kan i sin tur resultera i benskörhet med tillhörande problem med 
rörelseapparaten (exempelvis rygg, höfter och knän). Även andra skador, som inte är 
relaterade till just ätstörningar, förekommer och kan bland annat vara ett resultat av 
felaktig belastning eller alltför hård fysisk kontakt med andra utövare (SOU 2008:59).   
 
 

6.4.1 Definition av psykosomatisk hälsa 
 
Hälsa är ett mångfacetterat begrepp som flera forskare har försökt att ringa in och 
definiera utifrån olika ansatser (Medin & Axelsson, 2000). Ett sätt att se på hälsa är 
utifrån ett ekologiskt perspektiv (Ungdomsstyrelsen, 2007a). Ett centralt 
ställningstagande inom denna ansats är att utgå från individens hälsa och vilka 
faktorer som vidmakthåller dennes hälsa. Hälsa ses här som en process som ständigt 
förändras i samspelet mellan personens fysiska och mentala egenskaper och den 
omkringliggande miljön i form av olika interrelaterade systemnivåer i samhället 
(Bronfenbrenner, 1979, 2001, 2005). Hälsostatusen hos en person är följaktligen 
beroende av den upplevda balansen mellan de fysiska/somatiska, psykiska och sociala 
systemen som individen ingår i (Medin & Axelsson, 2000; Ungdomsstyrelsen, 2007a). 
 
Att mäta en individs hälsostatus är inte alltid så enkelt, och utifrån ovanstående ansats 
betraktas hälsa som ett relativt begrepp, som inte har någon absolut början eller slut, 
och där varje individ kan sägas ha någon grad av hälsa. Ett vanligt sätt att mäta 
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individens aktuella hälsostatus är att låta respondenterna uppskatta hur bra de mår. 
Detta har visat sig vara ett mått som, med tämligen god precision kunnat predicera 
framtida sjukdomar och dödlighet (Medin & Axelsson, 2000). Ett annat sätt att mäta 
hälsa, som ofta används i hälsoundersökningar och som kommit att användas i 
föreliggande arbete, är att mäta olika stressrelaterade symptom, så kallade 
psykosomatiska besvär (Socialstyrelsen, 2009; Danielsson, 2006; Ungdomsstyrelsen, 
2007a).  
 
Psykosomatiska besvär kan ses som ett resultat av en upplevd obalans mellan de krav 
som ställs på individen och förmågan att hantera dessa, vilka oftast tar sig uttryck i 
form av magont, huvudvärk, oro och sömnsvårigheter (Eriksen & Ursin, 2005). 
Individens psykosomatiska hälsostatus kan således ses som ett mått på hur väl 
individen lyckas med att upprätthålla balansen mellan dennes fysiska, psykiska och 
sociala system. När en person upplever att dessa system mestadels harmoniserar med 
varandra kommer han eller hon uppleva sig ha färre psykosomatiska besvär, medan 
en upplevd obalans på motsvarande sätt kommer att framkalla fler stressrelaterade 
symptom (Levi, 2005). Regelbundet förekommande känslor av oro, ängslan och 
ångest har även visat sig vara kopplade till andra mindre hälsosamma beteenden 
såsom rökning, och fysisk inaktivitet (Socialstyrelsen, 2009). Liksom författarna av 
Ungdomsstyrelsens (2007a) rapport för fram, är det emellertid viktigt att betona att 
dessa symptom inte nödvändigtvis behöver vara ett resultat av olika stressrelaterade 
händelser, utan kan vara orsakat av andra faktorer. Huvudvärk och magont kan 
exempelvis vara vanligt förekommande hos flickor i samband med menstruationen. 
Dessutom är sorg, smärta och oro en oundviklig del av livet, vilket gör att man i 
perioder kan glida tillbaka något på den personliga hälsoskalan.  
 

 

6.4.2 Psykosomatisk hälsa i relation till åldersmässiga och strukturella faktorer  
 
Innan jag kommer att gå in närmare på forskning kopplad till psykosomatisk hälsa vill 
jag inledningsvis lyfta fram resultat från Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) som 
visade att hälsostatusen för de flesta svenska barn och ungdomar generellt sett är bra, 
där mer än 80% av barn och ungdomar i åldern 10-15 år uppgav att de i stort trivs 
ganska bra eller mycket bra med livet. Därtill ansåg mer än 60% i skolår 5 och 40-
60% av eleverna i skolår 9 att de är mycket friska.  
 
I svenska undersökningar som studerat egenrapporterad psykosomatisk hälsa hos 
barn och ungdomar har det framgått att de psykosomatiska besvären ökar med åldern 
hos såväl pojkar som flickor och är mest påtagliga i slutet av tonåren och i början av 
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vuxenåldern (Danielsson, 2006; Socialstyrelsen, 2005, 2007, 2009; Hagquist, 2006). 
Flera undersökningar har även visat på tydliga könsskillnader, där flickorna i de flesta 
fall rapporterar sig ha 2-3 gånger fler psykosomatiska besvär jämfört med pojkarna, 
oavsett ålder och symptom (Almqvist, Starrin & Bergh, 2005; Andrén & Kalander-
Blomqvist, 2009; Hagquist, 2009b in press; Socialstyrelsen, 2007, 2009; 
Ungdomsstyrelsen, 2007a, 2008, 2009).  
 
När ungas psykosomatiska besvär har ställts i relation till familjens socioekonomiska 
status (SES), etnicitet och bostadsort visade bland annat Ungdomsstyrelsens (2007a) 
rapport, som riktade sig till ungdomar (n=2900) i åldern 16-25 år, att barn till högre 
tjänstemän rapporterar sig ha signifikant lägre antal stressrelaterade symptom33 
jämfört med gruppen med föräldrar som klassades som arbetare. Vidare kunde 
konstateras att ungdomar, med föräldrar som hade grundskola som högsta avslutade 
utbildning, i genomsnitt upplevde sig ha betydligt fler symptom än ungdomar med 
föräldrar som hade universitets- eller högskoleutbildning. Några skillnader i antal 
stressymptom utifrån föräldrarnas yrken kunde däremot inte upptäckas i 
Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009), när unga i åldern 16-24 år jämfördes på 
liknande sätt.  
 
I Ungdomsstyrelsens (2007a) rapport kunde även konstateras att utrikes födda 
ungdomar i genomsnitt upplever sig ha något fler stressrelaterade symptom än unga 
med svensk bakgrund. Vid en jämförelse mellan utlandsfödda och ungdomar födda i 
Sverige framgick det av Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) att ovan redovisade 
skillnader främst tycks bero på skillnader mellan utlandsfödda pojkar och 
svenskfödda pojkar, där de senare i lägre utsträckning (13% jämfört med 20% 
utlandsfödda) uppgav att de hade besvär i form av ängslan, ångest eller oro. Några 
sådana skillnader kunde inte märkas vid motsvarande jämförelse mellan 
flickor/kvinnor.   
 
Storleken på bostadsorten (tätort respektive glesbygd) har i tidigare undersökningar 
generellt sett visat sig ha betydelse för hälsostatusen, där boende i tätort rapporterar 
sig ha fler psykosomatiska symptom. Men när den psykosomatiska hälsoutvecklingen 
ställdes i relation till olika kommungrupperingar34 märktes inga tydliga skillnader 
(Ungdomsstyrelsen, 2007a). När denna bild kompletteras med resultat från 
Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009), framgår att dessa skilda resultat kan ha sin 
grund i olika könsmässiga skillnader i boendemönster. Andelen kvinnor/flickor (16-

                                                 
33 Ont i magen, huvudvärk och problem med sömnen. 
34 290 kommuner delades in i nio olika grupper som jämfördes med varandra, med utgångspunkt i 
strukturella betingelser såsom befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur.  
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24 år) från storstäder, som upplever ångest eller oro, visade sig nämligen vara 
betydligt fler än motsvarande från glesbygden (32% jämfört med 17%), medan inga 
betydande skillnader kunde noteras vid motsvarande jämförelse för män/pojkar.  
 
 
6.4.3 Studier kopplade till idrott och psykosomatisk hälsa 
 
För att skapa en överblick över olika psykosomatiska hälsoeffekter kopplade till ett 
idrottsligt deltagande presenteras till en början studier som har jämfört barn och 
ungdomar som idrottar med de som inte idrottar. Därefter belyses studier som mer 
specifikt behandlar hur psykosomatisk hälsa kan påverkas av faktorer inom 
idrottsmiljön. Här bör påpekas att jämförelser mellan studier är svåra att göra, då 
skilda mått använts för att mäta psykosomatiska besvär. I vissa studier framgår inte 
heller vilka besvär som avses. Dessutom har forskarna inte alltid valt att skilja på 
idrottsliga aktiviteter i föreningar från andra former av fysiska aktiviteter. Därtill 
skiljer sig studierna från varandra i fråga om design (tvärsnitts-, interventions- och 
longitudinell design), och från vilka länder data är insamlade.   
 
Ommundsen (2000) kunde i en forskningsgenomgång, som behandlade fysisk 
aktivitet och idrott, i syfte att främja ungas psykiska hälsa, konstatera att det föreligger 
ett positivt samband mellan idrottsliga/fysiska aktiviteter och psykosomatisk hälsa. 
Ommundsen manar dock till försiktighet vid tolkning av resultaten, eftersom inga 
studier som behandlar unga som är aktiva i tävlingsliknande idrotter, på en hög 
intensitetsnivå, inkluderades i studierna. Detta är något som är speciellt viktigt att ta 
hänsyn till, då studier visat att detta kan ge upphov till negativa stressupplevelser 
(Gould & Eklund, 1996). 
 
Andra internationella studier har visat att graden av involvering i idrott verkar ha en 
positiv betydelse för ungas psykosomatiska hälsoutveckling. Resultat från en Nya 
Zeeländsk studie med 203 barn i åldrarna 11-14 år visade att de som var 
höginvolverade i idrott rapporterade färre somatiska symptom och mindre depressiva 
problem jämfört med de som i låg grad var involverade i idrott (Donaldson & Ronan, 
2006).35 Påpekas bör att idrott i denna studie även inkluderade olika spontanidrotter. 
Även Sanders, Field, Diego och Kaplan (2000) kunde i sin studie se skillnader utifrån 
involveringsgrad. Resultaten från undersökningen som riktade sig till 89 amerikanska 
ungdomar (medelålder 17 år) visade att de som idrottade två timmar eller mindre i 

                                                 
35 Den höginvolverade gruppen bestod av respondenter som tillhörde övre tredjedelen, och låginvolverade 
den nedre tredjedelen utifrån deras involveringsgrad i 24 olika idrotter. 0=Deltar ej;1=Deltar ibland; 
2=Regelbundet aktiv. 
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veckan (låg grad involverade) rapporterade fler depressiva symptom än de som 
idrottade tre till sex timmar i veckan (medelhög grad involverade). Intressant i 
sammanhanget var att gruppen med ungdomar som uppgav att de idrottade sju 
timmar eller mer i veckan (hög grad involverade), inte skiljde sig i signifikant 
utsträckning gentemot den lågaktiva gruppen. Detta menar Sanders, m fl (2000) kan 
bero på att risken att gruppen av höginvolverade ska drabbas av 
överträningssyndrom sannolikt är större än för övriga grupper.     
 
I en finsk studie (Eklund, 1998) med 5866 ungdomar36 i skolår fem, sju och nio 
framkom dels att en signifikant större andel aktiva idrottare (idrottar en gång/vecka 
eller oftare) känner sig helt friska jämfört med icke-aktiva (56% respektive 36%), dels 
att icke-idrottande pojkar i signifikant utsträckning uppgav att de oftare hade 
huvudvärk, ont i magen, kände sig deprimerade och trötta jämfört med idrottande 
pojkar. För flickor var inte mönstret lika tydligt. Här kunde endast statistiskt 
säkerställda skillnader i avseende på svårigheter att somna upptäckas, där andelen 
flickor som idrottade upplevde färre besvär med att somna.  
 
I en av få svenska studier som har belyst relationen mellan psykosomatisk hälsa och 
idrott kunde Trondman (2005b) visa att flickor, men även pojkar, tycks gynnas av ett 
idrottsligt deltagande. När 1580 ungdomar (13-20 år) fick besvara en enkät om hur 
ofta de har besvär med huvudvärk, ont i magen och sömnsvårigheter, svarade 34% av 
flickorna som idrottade (Fortsättare) att de haft huvudvärk minst en gång i veckan 
det senaste halvåret, medan 41% av dem som inte idrottade (Utanförstående) och 
46% av dem som avbrutit sitt idrottande (Avhoppare) svarade att de haft 
motsvarande problem. Likartade mönster kunde upptäckas vad gäller magbesvär och 
sömnproblem, där andelen Fortsättande  flickor som upplevde magbesvär och 
sömnproblem var färre (18% respektive 29%) jämfört med Utanförstående  (27% 
respektive 32%) och Avhoppare  (29% respektive 42%). Motsvarande jämförelse för 
pojkar visade att andelen Fortsättare som upplevde olika psykosomatiska besvär var 
mindre för samtliga undersökta symptom (huvudvärk 13%, magbesvär 11% och 
sömnproblem 19%) när dessa ställdes i relation till grupperna Utanförstående  
(huvudvärk 28%, magbesvär 20% och sömnproblem 28%) och Avhoppare  
(huvudvärk 21%, magbesvär 15% och sömnproblem 29%). Totalt sett rapporterade 
gruppen Fortsättare  sig ha cirka 10% färre symptom jämfört med övriga grupper.  
 
Förutom jämförelser mellan ovanstående grupper fördjupades analysen, där hänsyn 
togs till omfattningen (hur ofta de idrottar) av föreningsidrottandet och vilken 

                                                 
36 Varav 29 % (n=1689) var svenskspråkiga. 
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betydelse som detta idrottande tillmäts i ungdomarnas liv. Härigenom var det även 
möjligt att indirekt skapa sig en uppfattning om involveringsgradens betydelse för 
utvecklingen av ungas psykosomatiska hälsa. De ungdomar som svarade att de 
föreningsidrottar Varje dag  eller Nästan varje dag  och dessutom tillmäter idrotten 
Mycket stor betydelse utgjorde gruppen Unga med idrottshabitus.37 När denna 
grupp jämfördes med Fortsättare framkom inte några tydliga skillnader förutom för 
flickor med idrottshabitus. Dessa bedömde sin psykosomatiska hälsa som något 
bättre för samtliga symptom jämfört med Fortsättare . Framförallt upplevde flickor 
med idrottshabitus att de hade lättare för att somna jämfört med den senare gruppen. 
I övrigt bekräftades tidigare beskrivna könsskillnader, där flickor jämfört med pojkar i 
avsevärt högre grad rapporterade sig ha psykosomatiska besvär. Skillnaderna mellan 
könen jämnades dock i stort ut när flickor med idrottshabitus jämfördes med 
motsvarande pojkar i avseende på magbesvär och sömnsvårigheter. Detta indikerar 
att flickors psykosomatiska hälsa kan gynnas av ett deltagande i föreningsidrott. Dock 
bör en viss försiktighet vidtas vid tolkning av resultaten, då studien för det första var 
av tvärsnittskaraktär, och för det andra saknade inferensstatistisk bearbetning som 
kunde ha visat om noterade skillnader var beroende av slumpmässiga faktorer eller ej.  
 
De redovisade studierna har visat att de flesta unga föreningsidrottare har en bättre 
psykosomatiska hälsa än de som inte idrottar, eller som idrottar i lägre grad. När data 
från longitudinella studier har analyserats framskymtar dock en något annorlunda 
bild. I enlighet med tidigare forskning kunde Brettschneider (2001), med 
utgångspunkt i tvärsnittsdata, förvisso upptäcka skillnader mellan barn och ungdomar 
(12-18 år; n=500) som idrottade respektive inte idrottade i någon förening. När 
longitudinella data analyserades visade det sig dock att andelen som rapporterade 
psykosomatiska besvär i stort följde samma mönster som för icke-idrottare, vilket 
Brettschneider menar tyder på att ett föreningsidrottande inte tycks ha någon större 
inverkan på barns och ungdomars psykosomatiska hälsoutveckling. Följaktligen 
kunde inte heller Gerlach och Brettschneider (2004) i sin longitudinella uppföljnings-
studie med 1302 tyska barn i åldern 8-10 år upptäcka några signifikanta skillnader i 
avseende på psykosomatisk hälsa38 utifrån deras grad av involvering i 
föreningsidrott.39  
 

                                                 
37 Begreppet habitus är hämtat från Bourdieus (1992) terminologi och avser människors dispositioner 
(erfarenheter, minnen) som påverkar hur man tänker, känner, uppfattar och handlar i olika sociala 
sammanhang (se även Broady, 1990). 
38 Utifrån barnens svar på frågor som rör hur ofta de under de senaste sex månaderna har haft besvär med 
huvudvärk, magont, sömnsvårigheter, oro/ångest och problem med att äta. 
39 Barnen fick uppskatta hur många timmar de idrottar i någon/några idrottsföreningar en normalvecka. 
Urvalet delades upp i en låg- respektive höginvolverad grupp utifrån gruppens medianvärde. 

88



 

 
 

Inom den organiserade idrotten utgör tävlingsmomentet en central del av 
verksamheten och är således en potentiell källa till stress som beroende av individens 
tolkning kan leda till såväl positiva som negativa känsloreaktioner. En stor del av barn 
och ungdomar söker sig emellertid till idrotten för att få uppleva den anspänning som 
tävlingsmomentet kan ge. Martens (1993) menar att unga därigenom lär sig att 
hantera stress som de sedan kan ha nytta av senare i livet. Att ett idrottande kan 
gynna hanteringen av stressande situationer i det vardagliga livet visar bland annat en 
intervjustudie med 14 amerikanska studenter i åldern 14-18 år. En av dessa studenter 
fångar in denna erfarenhet när hon uttrycker sig enligt följande: ”…I honestly think I 
can do anything now because I’ve gone through the student-athlete thing.” (Kimball 
& Freysinger, 2003, s. 126).  
 
Allt för höga krav på sig själv eller från andra (ledare, föräldrar och kompisar) att 
prestera bra inom idrotten kan också leda till känslor av oro och ångest som på sikt 
kan leda till psykosomatiska besvär (Augustsson, 2007; Reinboth & Duda, 2004) och 
i enstaka fall till allvarliga utmattningssyndrom (Gustafsson, 2007).  
 
Individens målinriktningar inom olika fysiska aktivitetsmiljöer har också visat sig vara 
knutna till olika psykosomatiska besvär. I en översiktsstudie, som inkluderade 38 
forskningsartiklar, kunde Biddle, m fl (2003) visa att det i 34% av studierna fanns ett 
svagt positivt samband mellan en resultatorienterad målinriktning och 
psykosomatiska symptom. Dessutom visade 34% av studierna ett svagt negativt 
samband mellan en uppgiftsorienterad målinriktning och psykosomatiska symptom. 
Resultaten visar således att personer som i huvudsak upplever sig vara kompetenta 
när de presterar bättre än andra, tenderar att ha fler psykosomatiska besvär jämfört 
med dem som i högre grad har sig själv som referenspunkt vid bedömning av sin 
kompetens.   
 
Ommundsen och Pedersen (1999) kunde i sin studie av unga norska idrottare 
(n=136; 11-18 år) bekräfta negativa kopplingar mellan en mer uppgiftsorienterad 
målinriktning och oroande tankar relaterade till idrottandet (r=-.24). Detta tyder 
enligt Ommundsen och Pedersen på att personer med en mer uppgiftsorienterad 
målinriktning är mindre benägna att uppleva stress inom idrotten. En av 
anledningarna till detta menar de beror på att tävlingssituationen tolkas som om den 
är mer under individens kontroll och på så vis är mer hanterbar. Barnen oroar sig inte 
så mycket för utgången av tävlingen, eftersom den upplevda kompetensen inte är 
avhängig om han eller hon avgår med vinst eller är bättre än någon annan. Resultaten 
visade däremot inte på förväntade positiva kopplingar mellan resultatorienterad 
målinriktning och oroande tankar (r=-.05). En möjlig förklaring som lyfts fram är att 
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motivationsklimatet i gruppen antas vara mer uppgiftsorienterat, vilket man menar 
kan ha reducerat effekten av individens resultatorienterade disposition. Att så kan 
vara fallet är också något som bekräftats i senare studier av Stornes och Ommundsen 
(2004).  
 
Att motivationsklimatet tycks ha betydelse för utvecklingen av olika psykosomatiska 
symptom (bland annat huvudvärk, magont, bröstsmärtor, halsont och yrsel) är något 
som även framgår i Reinboths och Dudas (2004) undersökning som involverade 265 
fotbolls- och cricketspelare (M=16.4 år). Resultaten visade att ett uppgiftsorienterat 
klimat var negativt relaterat (r=-.14) till psykosomatiska symptom, medan ett 
resultatorienterat klimat var positivt relaterat till samma symptom (r=.24). Därutöver 
visade resultaten att en hög upplevd idrottslig kompetens kunde predicera färre antal 
symptom. Det senare visar på betydelsen av att bedriva en verksamhet, där barn och 
ungdomar får möjlighet att utvecklas och känna sig duktiga för att på så vis motverka 
negativa stressymptom. I en senare longitudinell studie av Reinboth och Duda 
(2006), med 128 idrottare (11 fotbollspelare, 23 rugbyspelare, 20 netball-spelare,40 10 
lacrosse-spelare och 64 ishockeyspelare; M=19.6 år) kunde emellertid inga av 
ovanstående samband verifieras.41 Detta tyder dels på att det kan föreligga skillnader 
utifrån vilka idrotter och ålderskategorier som avses, dels att kopplingarna mellan 
motivationsklimat och psykosomatisk hälsa inte tycks vara speciellt starka och 
bestående över tid.  
 
Sundberg (SOU 2008:59) poängterar att idrottens hälsoeffekter inte kan generaliseras 
utan är avhängig dess utformning och inriktning. Han pekar på väsentliga skillnader i 
fysiska och mentala påfrestningar beroende på om idrottandet sker inom ramen för 
en elitsatsning eller karaktäriseras av breddidrott. Sundberg menar vidare att 
förutsättningarna för den unga idrottarens psykosomatiska hälsoutveckling även 
kommer vara beroende av om det handlar om lag eller individuell idrott, om 
individen främst deltar i en kontaktidrott och/eller om idrottsutövaren är aktiv i en 
uthållighetsidrott eller i en mer styrkebetonad och explosivt krävande idrott.  
 
 

6.4.4 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis har ovanstående genomgång visat att tydliga ålders- och 
könsskillnader förekommer, där de psykosomatiska besvären tycks öka med åldern 
                                                 
40 En variant av basket som oftast spelas av kvinnor. Bollen är något mjukare än en basketboll och korgarna 
är något mindre samt saknar målplanka. http://sv.wikipedia.org/wiki/Netball 
41 Sambandet (Pearson´s korrelation) mellan uppgiftsinriktad målinriktning vid T1 och psykosomatisk hälsa 
vid T1: r=.10 och psykosomatisk hälsa vid T2: r=.04. 
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och vara mest framträdande hos flickor. Däremot kunde inte lika tydliga mönster 
upptäckas i avseende på familjernas socioekonomiska status, etnicitet och storleken 
på bostadsorten. Dock syntes tecken på att unga som tillhör familjer med högre SES, 
svenskfödda pojkar och flickor från glesbygd upplever något färre antal 
psykosomatiska besvär än övriga.  
 
Vidare visade forskningsresultat från internationella och svenska tvärsnittsstudier att 
de som är regelbundet aktiva i föreningsidrott rapporterar sig ha färre 
psykosomatiska symptom jämfört med de som inte är regelbundet aktiva. 
Longitudinella studier pekar däremot på att skillnader i psykosomatisk 
hälsoutveckling i allmänhet kan tillskrivas faktorer som har sin grund i 
socialisationsprocesser kopplade till andra sociala arenor än den idrottsliga. 
Resultaten bör dock tolkas mot bakgrund av man inte sällan har använt olika 
instrument för att mäta ungas självrapporterade psykosomatiska symptom, vilket 
inneburit att olika symptom kommit att jämföras med varandra. Dessutom har 
forskare tagit utgångspunkt i olika åldersspann samt olika kriterier för att exempelvis 
kunna bilda sig en uppfattning om individernas SES eller etnicitet, vilket ytterligare 
försvårar möjligheterna att kunna göra jämförelser mellan olika grupper.  
 
En del studier pekade också på att involveringsgraden i idrott har betydelse för den 
psykosomatiska hälsoutvecklingen, där en ökad grad av involvering visade sig vara 
förenat med färre psyksomatiska besvär, upp till en viss nivå. När involveringsgraden 
blir för hög och återhämtningen otillräcklig tycks det föreligga en risk för motsatta 
hälsoeffekter. När det gäller könsmässiga aspekter kopplade till idrotten visade vissa 
studier att flickor tycks vara den grupp som gynnas mest av att idrotta.  
 
Graden av fysisk aktivitet (intensitet, frekvens, tidsomfattning), men även individens 
målinriktningar och motivationsklimatet i träningsgruppen visade sig också kunna 
påverka förekomsten av psykosomatiska besvär. Här visade de flesta undersökningar 
att en uppgiftsorienterad målinriktning och ett uppgiftsorienterat klimat är att föredra 
framför en mer resultatorienterad målinriktning och ett resultatorienterat klimat.  
 
 
6.5 Alkoholkonsumtion och tobaksrökning 
 
Nära knutet till individens hälsoutveckling är även nyttjandet av alkohol och rökning. 
En hög alkoholkonsumtion har visat sig vara relaterat till depressioner och andra 
psykiska besvär som kräver vård. Dessutom har sociala problem, självmord, olyckor, 
skador och våld kunnat knytas till en hög alkoholkonsumtion (Johansson, 2004; 
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Socialstyrelsen, 2009). Alkohol försämrar även reaktionsförmågan, hämmar 
motoriken, minskar uthålligheten, ökar risken för skador och verkar dessutom 
vätskeutdrivande. Något som i sig verkar negativt på den idrottsliga 
prestationsförmågan (Andrén-Sandberg, 1990; Martens, Dams-O’Connor & Beck, 
2006).  
 
Vid en belysning av rökningens negativa hälsoeffekter kan en ökad dödlighet i 
lungcancer, hjärt- och kärlsjukdomar och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) 
tydligt kopplas till regelbunden tobaksrökning (Socialstyrelsen, 2009). Rökning kan 
också kopplas samman med olika prestationshämmande faktorer. Framförallt 
försämras syreupptagningsförmågan, vilket starkt påverkar individens uthållighet. 
Tobaksrökning försämrar även luftvägarnas försvar mot infektioner, vilket kan leda 
till kroniska inflammationer i slemhinnorna som på sikt kan förstöra lungvävnaden 
(Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad & Toverud, 1998). Inom idrottsrörelsen pågår 
återkommande kampanjer som riktar sig mot nyttjande av alkohol och andra 
hälsovådliga preparat. I flera av de texter som rör idrottsliga ambitioner framgår även 
tydligt att man tar avstånd från dessa konsumtionsvanor (RF, 2005a).  
 
Idrotten med dess krav på prestation förefaller som en ideal arena för att motverka 
denna användning av hälsovådliga preparat. Samtidigt ”matas” barn och ungdomar 
med bilder på firande idrottsmän och kvinnor som både dricker alkohol och i vissa 
fall även röker cigarr. Dessutom finner man inte sällan alkoholförsäljning i anslutning 
till idrottsliga arrangemang. Lägg därtill en utbredd alkoholrelaterad sponsring, med 
reklam på lagens spelartröjor och i tv, ofta i samband med stora idrottsevenemang, så 
framträder en idrottskultur som präglas av en tydlig ambivalens, men som har en 
tydlig slagsida åt det alkoholtillåtande hållet (Dunning & Waddington, 2003; 
Johansson, 2006).  
 
 

6.5.1 Alkoholkonsumtion i relation till åldersmässiga och strukturella faktorer 
 
Att konsumera alkohol är en naturlig del av vår västerländska kultur och att börja 
dricka alkohol kan ses som en symbolisk handling tillhörande de socialisations-
processer som får ungdomar att närma sig vuxenvärlden (Hellandsjø-Bu, Watten, 
Foxcroft, Ingebrigtsen & Relling, 2006). Av Danielssons rapport (2006) att döma gör 
de flesta sin alkoholdebut vid cirka 14 års ålder. Noterbart är att cirka 5% är yngre än 
11 år när de dricker sig berusade för första gången. Studier som genomförts i 
Värmland visar att skillnader mellan pojkar och flickor genom åren har jämnats ut, 
där andelen flickor i 15 års ålder som dricker sig berusade numer är större jämfört 
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med pojkar i samma ålder (57% respektive 45%) (Hagquist, 2009a). 
Ungdomsstyrelsens rapporter (2008, 2009) Ung idag  visar också att den riskabla 
alkoholkonsumtionen är densamma för kvinnor och män i 16-24 års ålder. Däremot 
dricker pojkarna något mer än flickorna i gymnasieåldern (Socialstyrelsen, 2009). 
Konsumtionen av alkohol ökar gradvis från debutåren upp till 20-24 års ålder. Detta 
är också den ålder då alkoholkonsumtionen tycks vara som mest omfattande hos 
såväl män som kvinnor. I detta sammanhang bör nämnas att det sedan 1970-talet 
blivit allt vanligare för ungdomar att avstå från att dricka alkohol. I Socialstyrelsens 
folkhälsorapport (2009) framgår att tre av tio ungdomar i högstadiet (år 9) inte  
dricker alkohol medan motsvarande andel hos gymnasieelever (skolår 2) var cirka en 
av tio.   
 
I de fall där alkoholkonsumtion ställts i relation till ungdomarnas SES, etnicitet och 
bostadsort visar Ungdomsstyrelsens rapporter (2008, 2009) att ungdomar som är 
födda utomlands har en lägre riskfylld alkoholkonsumtion jämfört med inrikes födda. 
Därtill framgår att ungdomar boendes i storstäder i betydande grad är 
riskkonsumenter av alkohol jämfört med andra bostadsorter. Förutom detta visar 
resultaten att yrkesarbetande ungdomar har en mer riskfylld alkoholkonsumtion i 
jämförelse med studerande. Författarna till rapporten menar att dessa skillnader 
sannolikt är ”ett resultat av den sociala skiktning i hälsa som förekommer i 
befolkningen som helhet” (Ungdomsstyrelsen, 2008, s. 52). Liknande tendens kan 
märkas när ungdomar (år 9) som valt teoretiska program jämförs med de som valt 
icke-teoretiska, där 26% av den förra gruppen och 45 % av den senare någon gång 
druckit alkohol. 
 
 

6.5.2. Studier kopplade till idrott och alkohol 
 
I internationella forskningsöversikter som riktat in sig på att undersöka skillnader 
mellan unga idrottare och icke-idrottare har forskare kunnat konstatera att idrottare i 
de flesta fall dricker lika mycket eller mer och därtill lika ofta eller oftare vid en 
jämförelse med icke-idrottare (Brandl-Bredenbeck, 2005; Coakley, 2007; Feldman & 
Matjasko, 2005; Martens m fl, 2006). Detta mönster tycks vara bestående i de flesta 
västerländska länder,42 med undantag för Norge och Island, och gör sig gällande 
oberoende av kön (Brandl-Bredenbeck, 2005). Värt att notera är att longitudinella 
studier visar att ett idrottsdeltagande snarare främjar istället för hindrar 
alkoholkonsumtionen (Brandl-Bredenbeck, 2005). Det vill säga en utveckling som går 
                                                 
42 Brandl-Bredenbeck (2005) utgick från studier utförda i länderna: Australien, Finland, Frankrike, Tyskland, 
Island, Nya Zeeland, Norge, Sverige, Schweiz och U.S.A. 
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tvärt emot idrottsrörelsens ambitioner. Vidare pekar Coakley (2007) på studier som 
indikerar att yngre lagidrottare dricker mindre än jämnåriga icke-idrottare, men 
framhåller att de empiriska bevisen är svaga och att fler studier som beaktar 
åldersskillnader behövs. I de fall där lag- och individuella idrottare jämförts med 
varandra visar det sig att lagidrottare i de flesta förekommande fall både mer och 
oftare konsumerar alkohol än individuella idrottare (Brandl-Bredenbeck, 2005; 
Barber, Eccles & Stone, 2001; Peretti-Watel, Beck & Legleye, 2002).  
 
Av de fåtal svenska studier som företagits inom området, ska inledningsvis Starks och 
Romelsjös (2003) studie beröras. Som underlag för sina analyser använde de data från 
1999 års skolundersökning med ett urval på 5198 ungdomar i femtonårsåldern. Dessa 
tillfrågades bland annat om sina alkohol- och tobaksvanor, vilka sedan ställdes i 
relation till ett eventuellt medlemskap i någon idrottsförening. Vid en jämförelse 
mellan medlemmar och icke-medlemmar framgick att andelen som konsumerade 
alkohol var störst bland gruppen medlemmar. Detta gällde för såväl flickor som 
pojkar. Noterbart var att andelen högkonsumenter var som störst i gruppen som 
tränade mest. Ett annat intressant resultat som framkom var att gruppen av personer, 
som inom ramen för föreningsidrottens verksamhet uppgav att de ofta fått 
information om faran med alkohol- och droganvändning, tvärtemot vad man kan 
förvänta sig, uppgav att de konsumerade en större mängd alkohol jämfört med de 
som uppgav att de sällan eller aldrig fått sådan information. Detta menar Stark och 
Romelsjö (2003) tyder på att idrottsrörelsen har svårt att motverka en ökad 
alkoholkonsumtion, men ger ändå förslag på åtgärder för hur idrottsrörelsen kan 
jobba för att någorlunda komma tillrätta med problemen. Dessa åtgärder innefattar 
bland annat att ha en tydlig föreningspolicy mot droger, att utbilda ledare och andra 
vuxna om alkoholens effekter, att ha bestämmelser om alkoholkonsumtion i 
samband med träning, tävling/match och under träningsläger, samt att inte ha 
alkoholrelaterad reklam på tröjorna.  
 
Trondman (2005b) undersökte skillnader mellan ungdomar (13-20 år) som 
föreningsidrottade (Fortsättare) och de som aldrig föreningsidrottat 
(Utanförstående) samt de som tidigare deltagit i föreningsidrott, men som slutat 
idrotta (Avhoppare). Grupperna jämfördes i avseende på hur stor procentuell andel 
som druckit alkohol en gång i veckan eller oftare de senaste tolv månaderna. Av 
resultaten att döma tycks Fortsättare  (7%) dricka mer sällan än både Utanförstående 
(13%) och Avhoppare (14%). Detta förhållande gäller i stort, oavsett ungdomarnas 
könstillhörighet, födelseland och familjens utbildningsnivå. Dessa resultat indikerar 
således att idrotten kan ha en viss buffrande effekt när det gäller 
alkoholkonsumtionen hos unga. En vidare analys visar dock på en tendens i motsatt 
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riktning. När ovanstående grupper kompletterades med gruppen Unga med 
idrottshabitus43 och jämfördes i avseende på ålder och hur ofta de dricker i månaden 
visar det sig att den senare gruppen förvisso debuterar senare, men som därefter 
hinner ikapp och förbi övriga grupper i 20 års ålder.44 I rapporten framkom också att 
det finns en tillåtande alkoholkultur inom föreningsidrotten. Närmare 40% av de 
idrottande ungdomarna uppgav att de får festa för ledaren om de bara sköter sig på 
matcherna/tävlingarna. Framförallt verkar detta beteende vara mest accepterat inom 
lagidrotter och hos ungdomar som elittränar. Som tidigare nämnts bör resultaten av 
studien tolkas med en viss försiktighet, då ingen inferensstatistik användes för att 
beräkna eventuella skillnader mellan grupperna. Jämförelserna mellan grupperna 
haltar också något, då de växelvis baserades på veckovis respektive månadsvis 
alkoholkonsumtion.  
 
I en annan svensk studie av Trondman (2005a) analyserades enkätdata som samlats in 
från 1050 gymnasieelever (18 år) i sydöstra Sverige. Till skillnad från ovanstående 
studie fokuserade denna undersökning uteslutande på ungdomars alkoholvanor. 
Försök gjordes också att besvara frågan om varför vanorna ser ut som de gör. Utifrån 
detta angreppssätt ställdes mer utförligare frågor rörande alkoholkonsumtionens 
funktion, frekvens, mängd, avsikt, konsekvens och andelen absolutister. I studien 
användes samma analytiska kategorier (Fortsättare , Utanförstående  och Avhoppare) 
som i Ungdomsstyrelsens rapport (Trondman, 2005b). Därutöver skiljde Trondman 
(2005a) på tre grupper utifrån träningsmängd/involveringsgrad, där gruppen 
Elittränar bestod av ungdomar som tränar/tävlar nästan varje dag, gruppen 
Fritidstränar  av de som tränar/tävlar cirka en gång/vecka och gruppen Nolltränar  
med ungdomar som svarat att de aldrig tränar/tävlar i en idrottsförening. Förutom 
ovanstående indelning kategoriserades ungdomarna utifrån sitt deltagande i lag  eller 
individuell idrott samt utifrån bredden av idrottsintresse (Storkonsumenter , 
Medelkonsumenter  och Nollkonsumenter).45  
När Trondman (2005a, s. 12) ger en sammanfattad bild av svaren från ungdomarna 
pekar han på några tydliga tendenser som speglar en slags ”tripp-trapp-trull-effekt” 
                                                 
43 De som föreningsidrottar Varje dag eller Nästan varje dag och dessutom tillmäter idrotten Mycket stor 
betydelse. 
44 Här jämfördes grupperna i avseende på hur stor andel som dricker alkohol en gång i månaden eller oftare 
istället för på veckobasis, vilket kan ha påverkat resultatens jämförbarhet. 
45 Kategoriserades utifrån 12 kriterier: 1) Tränar och tävlar minst 1 gång/vecka 2) Medlem i minst en 
idrottsförening 3) Motionerar minst en gång/vecka 4) Tittar på sportprogram minst 3 ggr/vecka 5) Läser 
sportsidorna varje gång 6) Läser någon idrottstidning minst en gång/vecka 7) Spelar på trav eller tips en 
gång/vecka 8) Går på idrottsevenemang minst en gång/vecka 9) Anser att kostnader för idrottsutrustning är 
en av de tre största utgifterna i den egna ekonomin 10) Instämmer helt att det är bättre att se ”sportig” ut än 
”kulturell” 11) Instämmer helt och hållet att det egna idrottsintresset är av högsta betydelse i det egna livet 
samt 12) Instämmer helt och hållet att idrottsutövning har hög status bland vänner och bekanta. Gruppen 
Storkonsumenter avsåg ungdomar som uppfyllde nio av de uppräknade kriterierna, gruppen 
Medelkonsumenter de som uppfyllde 4-5 kriterier och Nollkonsumenter de som inte uppfyllde något av de 
uppräknade kriterierna. 
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som visar att ju mer ungdomarna är involverade i idrott desto mer dricker de. Mer 
konkret tar sig detta uttryck genom att de som idrottar, och har ett brett 
idrottsintresse, dricker mer än andra ungdomar i 18 års ålder i avsikt att göra saker 
som de annars inte törs göra i nyktert tillstånd. Dessutom dricker de oftare och 
konsumerar en större mängd alkohol i samband med fester, samt dricker i större 
utsträckning alkohol i syfte att bli berusade. Ytterligare en tendens som blev tydlig var 
att de som i högre grad var involverade i idrott, och som var storkonsumenter av 
idrott, i mindre utsträckning var absolutister. I studien framkom även att lagidrottare 
tenderade att ha mer omfattande alkoholvanor jämfört med individuella idrottare.  
 
Martens, m fl (2006) lyfter i sin översiktsstudie av amerikanska collegestudenter fram 
forskning om orsakerna till varför idrottare i regel nyttjar alkohol i något större 
utsträckning än icke-idrottande jämnåriga. Inledningsvis konstaterar de att 
forskningen är starkt eftersatt och att flera resonemang har vag förankring i empirin 
och mestadels är av teoretisk karaktär. Några av de orsaker som ändå lyfts fram är att 
idrottare dricker för att hantera den press som det innebär att agera inför publik och 
för att klara av förväntningar och krav på att prestera. Andra mer individcentrerade 
förklaringar som förs fram är att idrottare ofta är tävlingsinriktade och därför även 
betraktar alkoholdrickandet som en tävlan, där den som dricker mest och tål mest 
slutligen står som vinnare.  
 
En del idrottare dricker också för att hantera uppkomna smärtor eller skador och 
vissa har även svårt att hantera att idrottskarriären är slut. Dessa problem tycks dock 
inte vara speciellt vanliga hos idrottare i allmänhet. Martens, m fl (2006) pekar istället 
på andra orsaker som kan ha större betydelse för skillnader i alkoholkonsumtion 
mellan idrottare och icke-idrottare. En av dessa orsaker är att svara upp till 
förväntningar från gruppen av idrottande kamrater att dricka alkohol. Detta är också 
något som har framkommit i Grossbards, Hummers, LaBries, Pedersons och 
Neighbors (2009), samt i Dam-O´Connors, Martins och Martens (2007) studier. 
Dam-O´Connor, m fl (2007) kunde även visa att den upplevda normen hos en typisk 
idrottare har större betydelse för den enskilde idrottarens alkoholkonsumtion, än den 
upplevda normen hos någon av de närmaste vännerna.  
 
 
6.5.3 Tobaksrökning i relation till åldersmässiga och strukturella faktorer 
 
Vad gäller rökning av tobak har detta ohälsosamma beteende inte på långt när 
accepterats i samma utsträckning som konsumtionen av alkohol. Detta märks också 
på att rökningen minskat kraftigt sedan början av 1980-talet, då 25% av männen och 
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35% av kvinnorna i åldern 16-24 år rökte dagligen (Socialstyrelsens folkhälsorapport, 
2009). År 2005 var motsvarande andel hos kvinnor 13% och 9% hos män. Studeras 
den yngre åldersgruppers rökvanor, visar Danielsson (2006) att 2–8% av pojkarna 
och 4-10% av flickorna i åldern 13-15 år röker dagligen. Resultaten från dessa och 
liknande undersökningar (Hagquist, 2009a; Ungdomsstyrelsen, 2008) visar vidare att 
flickor/kvinnor röker mer än män. Detta gäller för samtliga undersökta 
åldersgrupper. Andelen pojkar som röker ökar sedan gradvis upp till 15-16 års ålder 
för att sedan avta, medan andelen flickor som röker fortsätter att öka även efter 
grundskolan (Socialstyrelsen, 2009).  
 
När utrikes födda jämfördes med inrikes födda ungdomar, i avseende på daglig 
rökning, visade inte Ungdomsstyrelsens rapport (2008) på några betydande skillnader 
hos flickor, medan det var tre gånger vanligare att utrikes födda pojkar rökte dagligen 
jämfört med inrikes födda. Vidare visade resultaten från samma studie att det även 
var tre gånger vanligare att flickor som var yrkesarbetande rökte jämfört med dem 
som studerade. I Hagquists (2006) studie framgick också att en betydligt större andel 
flickor, men även en större andel pojkar som valt yrkesinriktade program i gymnasiet 
rökte jämfört med de som valt teoretiska program. Detta visar att det föreligger ett 
positivt samband mellan rökning och familjens SES, men även att kön och SES 
ömsesidigt påverkar varandra. Inga statistiskt säkerställda skillnader utifrån 
ungdomarnas bostadsort kunde dock upptäckas i Ungdomsstyrelsens rapport (2008).  
 
 

6.5.4 Studier relaterade till idrott och tobaksrökning 
 
När vi istället vänder blicken mot delar av den forskning som syftat att studera 
relationen mellan organiserad idrott och tobaksrökning visar internationella studier, 
med få undantag, på ett entydigt mönster: ungdomar som idrottar i organiserad form, 
oavsett kön, röker i mindre utsträckning än de som inte idrottar (Alaranta, Alaranta, 
Patja, Palmu, Prättälä, Martelin & Helenius, 2006; Brandl-Bredenbeck, 2005; Holmen, 
Barrett-Connor, Clausen, Holmen & Bjermer, 2002; Melnick, Miller, Sabo, Farell & 
Barnes, 2001; Pate, Trost, Levin, & Dowda, 2000; Peretti-Watel m fl, 2002).  
 
Även den ringa nationella forskningen visar på liknande mönster. I tidigare 
diskuterade studie av Stark och Romelsjö (2003) framgick det att ungdomar (skolår 9) 
som var medlemmar i någon idrottsförening röker betydligt mindre än icke-
medlemmar oavsett kön. Detta är också något som bekräftas i Trondmans (2005b) 
studie som visade att endast 3% av Fortsättare  rökt minst en gång i veckan det 
senaste året. Motsvarande andel för Utanförstående  och Avhoppare  var 13% 
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respektive 16%. Speciellt märkbar var skillnaden bland flickor, där andelen rökare 
som var Fortsättare  uppgick till 5% medan 20% av Avhoppare och 17 % av 
Utanförstående  uppgav att de rökte minst en gång i veckan. Motsvarande andel för 
pojkar var 2%, 9% respektive 11%. I övrigt kan noteras att andelen Fortsättare  som 
rökte var betydligt färre i antal vid jämförelse med resterande grupper, oavsett 
ungdomarnas födelseland och familjens utbildningsnivå. Tyvärr ställdes inte 
rökvanorna i relation till ungdomarnas idrottshabitus, varför det inte går att bilda sig 
en uppfattning om huruvida involveringsgraden i idrott påverkar konsumtionen av 
tobaksrökning.  
 
I en interventionsstudie av Rolandsson och Hugosson (2000), som omfattade 252 
ishockeyspelande pojkar (12-19 år), framkom att rökning är en högst ovanlig 
företeelse bland dessa. Endast en person uppgav att han rökte regelbundet och 60% 
uppgav att de aldrig rökt cigarretter över huvud taget. En mindre andel (39%) hade 
vid något enstaka tillfälle prövat att röka, medan två personer hade rökt regelbundet, 
men sedan valt att sluta. I övrigt visade studien att hälsoinformation om tobakens 
skadeverkningar förvisso ökade kunskapsnivån i signifikant utsträckning, men att 
tobaksvanorna (snusning och rökning) inte ändrades nämnvärt under 
interventionsstudiens gång. En viss reservation gentemot mot studiens resultat måste 
dock göras med tanke på att hälsoinformation endast gavs vid ett tillfälle samt att 
interventionen varade under en relativt kort tidsperiod (3-5 veckor).  
 
I tillägg till ovanstående har studier visat att lagidrottare har en större benägenhet att 
röka jämfört med individuella idrottare (Brettschneider, 2001). Holmen, m fl (2002) 
kunde i sin norska undersökning med 6 811 elever (13-19 år) emellertid visa att 
andelen individuella idrottare, som deltog i styrkeidrotter och kampsporter46 och som 
rökte dagligen, var större (13-17%) jämfört med både lagidrottare (fotboll, handboll, 
basket och volleyboll) och individuella idrottare inom olika uthållighetsidrotter 
(längdskidåkning, cykling och löpning). Liknande resultat kunde även upptäckas i en 
finsk studie med elitidrottare på olympisk nivå (n=494; 18-29 år) (Alaranta m fl, 
2006). Vid en jämförelse mellan mer teknikbaserade idrotter och uthållighetsidrotter 
visade det sig också att den förra gruppen i signifikant utsträckning rökte cigarretter 
oftare jämfört med den senare. Holmens, m fl (2002) och Alarantas, m fl (2006) 
studier visar således på betydelsen av att beakta typen av idrott för att kunna förstå 
vilka konsekvenser ett föreningsidrottande får för individens rökvanor.  
 

                                                 
46 Bodybuilding, tyngdlyftning, brottning, karate och judo. 
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Andra studier visar att graden av involvering i idrott (timmar/vecka) tycks ha 
betydelse för ungdomarnas rökvanor. Dock verkar det som denna relation är något 
oklar. En fransk studie av Peretti-Watel, m fl (2002), som omfattade 10 807 
ungdomar i åldern 14-19 år, visade att procentandelen som rökte en cigarrett per dag 
minskade något när antalet timmar som ungdomarna idrottade per vecka ökade. 
Något överraskande visade det sig att andelen som rökte kraftigt, det vill säga de som 
rökte minst 10 cigarretter/dag, var lika stor bland dem som idrottade i hög grad som 
hos de individer som idrottade i låg grad eller inte alls. Relationen mellan 
involveringsgraden i idrott och kraftig rökning antog således en u-formad kurva, där 
de som idrottade i medelhög utsträckning var de som rökte minst. Det verkar dock 
inte som den u-formade relationen är speciellt stark. I en senare studie (Peretti-Watel, 
Guagliardo, Verger, Pruvost, Mignon & Obadia, 2003) med 458 franska 
elitidrottande ungdomar kunde ingen sådan relation upptäckas. Här visade det sig att 
flickor som tränade/tävlade mest (15 timmar/vecka eller mer) också var de som 
rökte minst (oddskvot=0.3) jämfört med de som idrottade 11-15 timmar/vecka 
(oddskvot=1.2) eller 10 timmar eller mindre/vecka (oddskvot=1).    
 
 

6.5.5 Sammanfattning 
 
Den ovan redovisade forskningen har pekat på att faktorer som ålder, kön, SES, 
födelseland och bostadsort är kopplade till ungdomarnas alkoholvanor. Annan 
forskning av tvärsnittskaraktär, som speciellt riktat in sig på kopplingar till idrott och 
alkoholkonsumtion, visade att de som idrottar tenderar att dricka lika mycket eller 
mer, och också lika ofta eller oftare, jämfört med de som inte idrottar i organiserad 
form. Longitudinella studier visade dessutom att ett föreningsidrottande snarare tycks 
främja en ökad alkoholkonsumtion än att motverka densamma. Dessutom visade 
studier att lagidrottare dricker oftare och mer i jämförelse med individuella idrottare. 
Flera studier pekade också på ett positivt samband mellan involveringsgrad i 
föreningsidrott och ökad alkoholkonsumtion. Information om alkoholens negativa 
effekter tycks också ha en liten betydelse för hur stor mängd alkohol som 
konsumeras. Snarare tycks konsumtionen vara knuten till sociokulturella faktorer 
som speglar av sig i en alkoholtillåtande kultur, där det anses vara tillåtet att dricka 
alkohol så länge man sköter sitt idrottande.  
 
När forskning om ungdomars rökvanor belystes framkom ett tydligt mönster som 
visade att föreningsidrottande ungdomar röker i mindre utsträckning än de som inte 
idrottar. Dessa mönster visade sig vara gällande oavsett föräldrarnas utbildningsnivå, 
etnicitet och kön. Även om relationen mellan involveringsgrad i idrott och rökning 
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inte var lika tydlig, tycks det som en ökad involveringsgrad minskar benägenheten att 
röka regelbundet. I övrigt framkom att typen av idrott verkar ha betydelse för vilka 
konsekvenser som ett idrottande kan få för individens rökvanor. Dessutom visade 
viss forskning att man, inom idrotter som är mer styrke- och teknikbetonade, 
tenderar att ha en större andel rökare än inom olika uthållighetsidrotter.  
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7 Preciserade syften och frågeställningar 

 
Detta avhandlingsarbete utgör en del av projektet ”Barn- och ungdomsidrottens 
socialisationseffekter och avbrottsproblem” (Patriksson, 2004) som finansierats av 
Centrum för idrottsforskning (CIF). Följaktligen har avhandlingens huvudsakliga 
syfte och frågeställningar kommit att utvecklas och anpassas till ramarna för 
projektet, där en av projektets specifika målsättningar har varit att:  
 

 Över tid följa och studera barn- och ungdomsidrottens socialisationseffekter d v s 
hur, vad och i vilken grad unga föreningsidrottare (i jämförelse med icke-
idrottare) påverkas vad gäller själv- och kroppsuppfattning, värderingar och 
normer. 47  

 
Utifrån denna målsättning och med tidigare forskning som stöd valde jag sedan att 
koncentrera mig på att undersöka några av de mest centrala och ofta diskuterade 
idrottsliga socialisationseffekter. Dessutom ansåg jag det vara väsentligt att undersöka 
vilken betydelse graden av involvering i föreningsidrott har för individens 
psykosociala utveckling. Följaktligen kom avhandlingens syfte i stora drag att likna 
projektets, men också skilja sig på väsentliga punkter, där avhandlingen mer specifikt 
syftar till att: 
 

• Över tid följa och studera föreningsidrottens betydelse som socialisationsmiljö 
för barns och ungdomars (10-18 år) psykosociala utveckling i form av 
egenrapporterad självkänsla, fysisk och social kompetens, självskattad 
psykosomatiska hälsa, egenrapporterad alkoholkonsumtion och tobaksrökning 
samt studera om ett deltagande i föreningsidrott främjar eller hämmar 
utvecklingen av egenrapporterade prosociala respektive antisociala handlingar. 

 
Med avhandlingens huvudsakliga syfte som grund har tre frågeställningar utvecklats 
och preciserats, vilka sedan fått fungera som vägledare i det fortsatta 
avhandlingsarbetet: 
 

1. Är det någon skillnad mellan barn och ungdomar som deltar respektive inte 
deltar i föreningsidrott med avseende på studiens psykosociala effektvariabler i 
form av egenrapporterad självkänsla, upplevd fysisk och social kompetens, 

                                                 
47 Den andra målsättningen med projektet var att över tid systematiskt studera omfattningen av olika typer 
av byten/avbrott inom den föreningsanknutna barn- och ungdomsidrotten (totalt och uppdelat på åldrar, kön, 
idrotter, och kompetensnivåer) samt att studera vilka skäl som ligger bakom olika typer av byten/avbrott (se 
även Olsson, 2007).  
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självskattad psykosomatisk hälsa, egenrapporterade prosociala och antisociala 
handlingar, alkoholkonsumtion och tobaksrökning? 

 
2. Skiljer sig barn och ungdomar åt, utifrån deras grad av involvering i 

föreningsidrott, med avseende på studiens psykosociala effektvariabler?  
 

3. Vilken betydelse har ett deltagande och graden av involvering i föreningsidrott 
för barns och ungdomars psykosociala utveckling? 

 
Tidigare har jag pekat på hur olika faktorer i den specifika idrottsmiljön kan påverka 
individens psykosociala utveckling, där relationen till kamrater, föräldrar och ledare 
varit några av de faktorer som visat sig ha samband med denna utveckling. Ett av 
avhandlingens delsyfte är således att: 
 

• Undersöka om inomidrottsliga faktorer, i form av idrottande barns och 
ungdomars (10-18 år) motivationsinriktning, upplevelse av motivations-
klimatet i träningsgruppen, upplevda kompetens i en specifik idrott och 
upplevelse av ledarens prosociala kommunikation, har samband med deras 
psykosociala utveckling, och vilken betydelse dessa faktorer har för denna 
utveckling över tid (2 år). 

 
Med detta delsyfte som grund har följande frågeställningar preciserats: 
 

4. Finns det något samband mellan idrottande barns- och ungdomars idrottsliga 
målinriktningar, det upplevda motivationsklimatet i träningsgruppen, deras 
upplevda kompetens i en specifik idrott och deras psykosociala utveckling? 

 
5. Vilken betydelse har barns och ungdomars idrottsliga målinriktningar, det 

upplevda motivationsklimatet i träningsgruppen, deras upplevda kompetens i 
en specifik idrott för deras psykosociala utveckling i form av självkänsla, 
upplevd fysisk och social kompetens, självskattad psykosomatisk hälsa samt 
benägenheten att utföra antisociala och prosociala handlingar två år senare? 

 
6. Finns det något samband mellan upplevelsen av ledarens prosociala 

kommunikation och idrottande barns och ungdomars benägenhet att utföra 
egenrapporterade prosociala och antisociala handlingar, samt vilken betydelse 
har upplevelsen av ledarnas prosociala kommunikation för deras benägenhet 
att utföra prosociala och antisociala handlingar två år senare? 
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8 Undersökningens uppläggning 

 
För att kunna besvara studiens frågeställningar är det nödvändigt att ta ställning till 
olika vetenskapliga metoder för systematisk insamling av empiriskt material såsom 
observationer, intervjuer, frågeformulär, dokumentanalys eller experiment, men även 
val av design (De Vaus, 2001).. Då föreliggande avhandling är en del av tidigare 
nämnda projekt (Patriksson, 2004) var valet av design till viss del på förhand givet. 
Dock föregicks mitt slutgiltiga val av reflektioner över möjliga angreppssätt, vilka 
presenteras nedan. 
 
 
8.1 Design och metodologiska överväganden 
 
När man betraktar avhandlingens frågeställningar framgår att fokus riktas mot ett 
sökande efter generaliserbar kunskap om föreningsidrottens socialisationseffekter i 
stort. Vidare implicerar frågeställningarna att individernas olika karaktärsdrag är 
mätbara och i viss mån kontextuellt oberoende. Ovanstående förutsätter således ett 
närmande mot ett nomotetiskt kunskapsintresse, där kunskaper om allmänna 
lagbundenheter för att kunna förklara och predicera olika händelseförlopp eftersöks 
(Christensen, 2004). Ytterligare ett problem att ta hänsyn till vid valet av metod och 
design är det faktum att socialisationsprocessen är oerhört komplex och svår att 
studera. I synnerhet kan det vara svårt att komma fram till entydiga kausala samband. 
Patriksson (1995) har dryftat dessa svårigheter:  

 
Socialisation is an overarching construct which tries to grasp and 
understand an enormously large number of concrete social interactions 
and communications that actually take place throughout life in a large 
variety of social contexts: homes, playgrounds, backyards, day care 
centres, locker rooms, sports grounds, classrooms, working places etc. It 
is self-evident that these circumstances cause severe difficulties for 
researchers to follow what’s happening in all these situations over time. 
(Patriksson, 1995, s.118-119). 

 
Det är möjligt att studera socialisationsprocessen utifrån tre huvudsakliga sätt. Det 
ena är att studera det ”vanliga” och ”naturliga” beteendet som fortgår i olika sociala 
sammanhang. Här vore en fallstudie eller en etnografisk studie ett möjligt 
angreppssätt, där man väljer ut en förening, grupp, eller skola som man sedan följer 
och observerar under en längre tidsperiod (se exempelvis Eliasson, 2009; Fundberg, 
2003 och Nilsson, 1993).48 Med utgångspunkt i avhandlingens frågeställningar var 
                                                 
48 Det förkommer även vid etnografiska studier att man som forskare samlar in data med hjälp av 
djupintervjuer och i vissa fall enkäter, vilket Nilsson (1993) valde att göra i sitt avhandlingsarbete.   
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inte ett etnografiskt närmande optimalt, eftersom uppmärksamheten i detta 
hänseende riktas mer mot individernas samspel inom en viss social kontext och inte i 
så hög grad mot människors allmänna handlingsvanor. Följaktligen begränsas 
möjligheterna att kunna generalisera resultaten. Om jag däremot skulle varit 
intresserad av att undersöka hur  olika personliga egenskaper utvecklas eller varför  
eventuella skillnader tar sig uttryck i olika sammanhang hade en fallstudie varit ett bra 
alternativ (De Vaus, 2001).  
 

Ett annat sätt att designa forskningen är att utföra en interventionsstudie och 
undersöka effekten av insatserna (De Vaus, 2001). Fördelen med en sådan design är 
att den underlättar för forskaren att dra slutsatser av kausal karaktär. Nackdelen är att 
man oundvikligen kommer att drabbas av svårigheter att kunna ta kontroll över 
samtliga händelser eller faktorer som kan påverka individerna utanför 
experimentmiljön. En interventionsstudie har även sina begränsningar vad gäller 
generaliserbarheten. Även om det är lättare att kontrollera för olika faktorer, finns 
risken att uppläggningen blir artificiell – har låg ekologisk validitet – och inte liknar 
den verksamhet den ämnar beskriva (Thomas, Nelson & Silverman, 2005).  
 
Den ansats som jag har valt i detta avhandlingsarbete är att studera den vardagliga 
föreningsidrotten utifrån ett longitudinellt perspektiv med olika jämförelsegrupper 
bestående av icke-aktiva föreningsidrottare, indelade i en grupp unga som aldrig 
idrottat i någon förening, samt en annan grupp som slutat eller gjort avbrott från 
föreningsidrotten. En longitudinell studie har fördelen att kausalitetsfrågorna blir 
mindre problematiska att hantera. Men även longitudinella studier har vissa 
nackdelar. Bland annat tar det lång tid att få fram de resultat som efterfrågas och 
risken för ett tilltagande bortfall är dessutom överhängande. Detta gör också att 
undersökningsgruppen, med tiden riskerar att blir allt mindre representativ (De Vaus, 
2001). Ett möjligt angreppssätt, för att minimera dessa problem, är att använda sig av 
en kombination av longitudinell (2 år), retrospektiv- och tvärsnittsdesign, för att på så 
vis försöka optimera de tre ansatsernas fördelar (Patriksson, 2004). Det var också 
denna design som kom att användas i föreliggande avhandlingsarbete (se tabell 1).  
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Tabell 1. Översiktlig design över studien. 

  VT 2005 VT 2006 VT 2007 
Skolformer Ålder/skolår T1 T2 T3 
Gymnasium 18/12   X 
 17/11  X  
 16/10 X   
Grundskola, skolår 7-9 15/9   X 
 14/8  X  
 13/7 X   
Grundskola, skolår 4-6 12/6   X 
 11/5  X  
 10/4 X   
Retrospektivt 3-9 år X   

X=Datainsamling 
 
 
Den retrospektiva ansatsen gjorde att tidsrymden som analyserades blev betydligt 
längre, även om minnesfel kan ha gjort att vissa resultat kopplade till denna ansats 
kan vara något mindre tillförlitliga. Tvärsnittsansatsen gjorde det dessutom möjligt att 
täcka av ett vidare åldersspann (10-18 år) samtidigt som åldersmässiga utvecklings-
trender kunde studeras.  
 
 
8.2 Urval  
 
Populationen består av barn och ungdomar från samtliga grund- och gymnasieskolor 
med tillhörande klasser belägna i Västra Götaland och i Värmland, med undantag 
från skolor med särskoleverksamhet. De senare skolorna exkluderades utifrån 
elevernas förmodade läs- och skrivsvårigheter. Valet av skolsystemet som 
utgångspunkt för datainsamlingen grundade sig på att denna sociala arena ger 
möjligheter att komma i kontakt med i stort sett samtliga barn och ungdomar i de 
utvalda ålderskategorierna. Dessutom möjliggjorde detta val att vi (forskargruppen) 
kunde komma i kontakt med barn och ungdomar som inte föreningsidrottar. Detta 
var av största vikt, då dessa utgjorde studiens jämförelsegrupp. Urvalet av skolor 
grundar sig på statistik hämtad från skolverkets hemsida49 och omfattar slumpmässigt 
utvalda skolklasser på ca 400 elever i vardera åldersgrupp (10, 13 och 16 år).50 
Sammanlagt kom det ursprungliga urvalet att bestå av 1378 personer fördelade på 24 
grundskolor (skolår 4-6), 18 grundskolor (skolår 7-9) och 20 gymnasieskolor (skolår 
10-12).51 Ett sådant relativt stort urval medgav möjligheter att bryta ner materialet i 

                                                 
49 www.skolverket.se. Sökväg: 1) Statistik 2) Grundskolan/Gymnasieskolan 3) Skolor och elever 4) Uppgifter 
på skolnivå 5) Extern databas-SIRIS 6) Skapa tabell. 7) Valt år: 2005. Valt län: Värmland och Västra 
Götaland. 
50 Proportionellt stratifierat flerstegsurval. 
51 På de skolor där varje skolår omfattades av flera olika klasser (t ex. 7 A-C) fick lärarnas möjligheter att ta 
emot oss styra vilka klasser som kom att ingå i studien.   
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relevanta undergrupper utan att antalet blev alltför litet. Dessutom var det en fördel 
att det ursprungliga urvalet var tämligen omfattande, då risken för bortfall alltid är 
relativt stor vid studier med longitudinell ansats (De Vaus, 2001).  
 
Barnens och ungdomarnas startåldrar var strategiskt valda (se tabell 1). Den yngsta 
gruppen var 10 år när studien påbörjades (skolår 4) och hade därmed nått en 
mognadsnivå när de flesta kan förstå skriftliga enkät- och testfrågor (Harter, 1982). 
Den mellersta gruppen var ca 13 år vid undersökningens början (skolår 7) och kom 
fortfarande att gå i grundskolan vid sista mätningen. Den äldsta gruppen var i 16-
årsåldern och gick då första året i gymnasieskolan (skolår 10). Denna startålder 
minimerade risken för bortfall då flertalet av respondenterna ännu inte hade gått 
vidare till en högre utbildning eller börjat förvärvsarbeta inom tidsramen för studien. 
 
 
8.3 Svarsfrekvens, bortfall och generaliserbarhet 
 
Antalet respondenter som inledningsvis kom att utgöra den totala urvalsgruppen (U) 
bestod av 1378 personer (se figur 2). Sammanlagt deltog 1174 personer vid det första 
datainsamlingstillfället (T1), vilka fördelade sig på 24 mellanstadieskolor (388 elever; 
M=15,4 elever/klass), 18 högstadieskolor (394 elever, M=19,8 elever/klass) och 20 
gymnasieskolor (392 elever; M= 19,8 elever/klass). Vid T1 uppgick det externa 
bortfallet (BI) till 204 personer. Följaktligen kom svarsfrekvensen vid T1 att uppgå till 
85% (1174/1378=.85).  
 
Vid tidpunkten för det andra mättillfället (T2) deltog 1152 respondenter i 
undersökningen. 1003 av dessa besvarade åter enkäten, medan 171 inte deltog av 
olika anledningar. Bortfallet (BII) vid T2 uppgick totalt till 226 personer, där 55 
personer som varken var närvarande vid T1 eller T2 utgjorde resterande del av 
bortfallet. Vid T2 tillkom dock 47 personer (TiI) som ej tillhörde den ursprungliga 
urvalsgruppen (1378). Svarsfrekvensen vid T2 uppgick således till 80% (1152-
47/1378=.80). 
 
Vid tredje datainsamlingstillfället (T3) deltog 1164 respondenter, varav 1037 från T2 
åter valde att besvara enkäten. Det externa bortfallet (BIII) uppgick till 214 och bestod 
av 98 personer som besvarade enkäten vid T2, men ej vid T3, samt 116 personer som 
varken besvarat enkäten vid T2 eller T3. Därutöver tillkom ytterligare 17 personer 
(TiII) samtidigt som 4 personer av de 47 som tillkom vid T2 ej besvarade enkäten vid 
T3. Därav kom svarsfrekvensen även vid T3 att uppgå till 80% (1164-43-
17)/1378=.80). 
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Figur 2. Flödesdiagram som visar studiens svarsfrekvens, tillflöde och bortfall över tid. (U=Totala urvalsgruppen; 
B=Bortfall; T=Mättillfälle; Ti=Tillkomna respondenter). 
 

Sammanlagt kom 1358 respondenter52 att besvara enkäten vid något mättillfälle 
(varav 465 i mellanstadie-, 439 i högstadie- och 454 i gymnasieåldern).53 Av dessa var 
det 1212 respondenter som besvarade enkäten vid minst två mättillfällen (varav 418 i 
mellanstadie-, 410 i högstadie- och 384 gymnasieåldern), medan 920 respondenter 
(varav 323 i mellanstadie-, 334 i högstadie- och 263 i gymnasieåldern) besvarade 
densamma vid samtliga tre mättillfällen.  
 
Vid en jämförelse mellan de olika årskullarna visade det sig att det procentuellt största 
bortfallet mellan T1 och T3 återfanns i gymnasiegruppen (42%), följt av 
mellanstadiegruppen (31%), medan det lägsta bortfallet noterades i högstadiegruppen 
(24%). Vid en analys av samtliga bortfallsgrupper visade det sig vidare att endast 51 

                                                 
52 Inkluderar även de personer som tillkom under mätperioden VT 2005-2007. 
53 I syfte att öka läsbarheten, gällande åldersindelningen av respondenterna, har jag valt att behålla de äldre 
beteckningarna utifrån skolårsindelning. Mellanstadieåldern motsvarar således barn i åldern 10-12 år, 
högstadieåldern ungdomar i 13-15 års ålder och gymnasieåldern ungdomar i åldern 16-18 år.  
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personer (4%) av det ursprungliga stickprovet (U=1378) inte kom att delta i 
undersökningen vid något datainsamlingstillfälle. Således deltog 96% av den 
ursprungliga urvalsgruppen (U) vid något mättillfälle.  
 
En efterföljande bortfallsanalys visade att ingen signifikant skillnad kunde upptäckas 
gällande kön (χ2=.79; df=2) och socioekonomisk status (SES)54, (t=1.35; df=1144) 
mellan de som svarat vid samtliga mättillfällen (920 st) och de (438 st) som inte 
besvarat enkäten vid något eller några mättillfällen. Däremot noterades signifikanta 
skillnader mellan dessa grupper vad gäller etnicitet (χ2=23.42; df=1; p<.001), 
bostadsort (χ2=17.62; df=3; p<.001) och boendeform (χ2=21.77; df=2; p<.001), där 
bortfallsgruppen visade sig vara underrepresenterade av respondenter boendes i 
medelstora (21 000-60 000 inv.) och större städer, boendes i lägenhet samt av 
respondenter med utländsk bakgrund. Mot bakgrund av ovanstående begränsas till 
viss del möjligheterna att kunna generalisera resultaten till att gälla ursprungs-
populationen (Barry, 2005). Dessutom föreligger även en risk att den inre 
validiteten55 hotas vid bortfall i longitudinella studier, eftersom en under-
representation av en eller flera grupper kan leda till att skillnader eller samband 
mellan grupper noteras utan att sådana egentligen existerar (Barry, 2005).  
 
För att öka generaliseringsmöjligheterna, samt i möjligaste mån undvika en 
snedvridning av resultaten, kan olika tekniker tillämpas för att ersätta bortfallsdata 
(Reuterberg, 2001). Reuterberg tar stöd i forskning av Gustafsson och Stahl när han 
menar att om rätt metod tillämpas för bortfallshantering, erhålls tillförlitligare resultat 
jämfört med om man helt bortser från bortfallet. Det vill säga då man enbart 
använder data från personer som svarat på de undersökta variablerna vid samtliga 
mättillfällen. En av de enklare teknikerna innebär att man beräknar medelvärdet för 
bortfallsvariabeln hos dem som svarat och ersätter samtliga bortfall med detta 
värde.56 Detta är dock inte något som Reuterberg (2001) rekommenderar i de fall där 
det föreligger signifikanta skillnader mellan de undersökta grupperna, vilket är fallet i 
denna undersökning. Risken finns då att möjliga skillnader mellan grupperna 
underskattas. Detta ökar i sin tur risken för så kallade Typ I–fel vid signifikans-
prövningar som innebär att man får statistiskt signifikanta resultat fastän det inte 
föreligger några egentliga skillnader (Aron, Aron & Coups, 2005).  
 
En annan mer tillförlitligare teknik för att ersätta bortfallsvärden är istället att göra en 
skattning av den kompletta kovariansmatrisen (Expectation Maximation-algoritmen, 

                                                 
54 Se inledningen av resultatdelen för en närmare beskrivning av hur detta index räknades fram. 
55 Avser hur trovärdiga slutsatserna man drar är utifrån studiens uppläggning (Thomas m fl, 2005). 
56 Även kallad medelvärdesimputation eller ”total mean substitution” (TMS) (se Reuterberg, 2001). 
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EM) som innebär att man med utgångspunkt i redan befintliga variabeldata gör en 
skattning av vilka data som mest sannolikt skulle erhållas om individerna som tillhör 
bortfallet besvarat respektive fråga (Reuterberg, 2001).57 I syfte att öka sannolikheten 
att erhålla korrekta data valde jag, med hjälp av statistikprogrammet SPSS 15.0, att 
endast ersätta bortfallsdata för de barn och ungdomar (n=292) som svarat vid två av 
de tre möjliga mättillfällena.58 Resterande del av respondenterna, som endast svarat 
vid ett tillfälle (n=146), uteslöts således från den vidare dataanalysen. En efterföljande 
bortfallsanalys, där gruppen som svarat vid två eller tre tillfällen jämfördes med 
gruppen som svarat vid ett tillfälle, visade att ovanstående skillnader jämnats ut, 
förutom i avseende på bostadsort, där boende på mindre orter och mindre städer 
fortfarande var något mer överrepresenterade (χ2=10.23; df=3) i bortfallsgruppen 
(n=146). Sammantaget visar dock ovanstående på lämpligheten att ersätta 
bortfallsdata med data utifrån beräkningar enligt EM-metoden. Följaktligen har 
analyserna i resultatdelen, om inte annat anges, baserats på data från 1212 personer 
(418 i mellanstadie-, 410 högstadie- och 384 gymnasieåldern). I och med dessa 
vidtagna åtgärder verkar studiens generaliseringsmöjligheter vara goda, det vill säga 
att det finns skäl att tro att de resultat som framkommer i föreliggande arbete med 
tämligen god precision representerar populationens upplevelser, tankar och åsikter. 
Med tanke på att urvalet omfattar ett stort åldersspann, såväl små som stora 
orter/städer samt skolklasser och skolor i varierande storlek torde även 
generaliseringsmöjligheterna till att gälla barn och ungdomar (10-18 år) i riket som 
helhet vara relativt goda.   
 
 

8.4 Mätinstrument 
 
Valet av design öppnade upp för frågeformulär som metodologiskt verktyg. Främst 
med tanke på att detta redskap lämpar sig väl i syfte att samla in en större mängd 
relevant information på ett förhållandevis enkelt och ekonomiskt genomförbart sätt. 
För att i möjligaste mån säkra kvaliteten på studien valdes att huvudsakligen använda 
redan standardiserade och utprövade instrument av bl a Harter (1982, 1985), Roberts, 
Treasure och Balague (1998), Newton, Duda och Yin (2000), Patriksson (1987) samt 
Gerlach och Brettschneider (2004), vilka jag närmare kommer att redogöra för i 
framförvarande kapitel. Instrumenten behövde dock modifieras och i vissa fall 
förkortas, främst med tanke på att risken för bortfall skulle ha ökat om 
frågeformuläret blivit alltför omfattande. Dessutom anpassades frågeformuleringar 

                                                 
57 Tekniken innebär att upprepade (iterativa) beräkningar sker tills dess att bortfallsvärdena närmar sig ett 
fast bestämt tal. 
58 Anledningen till att detta förfarande anammades baserades på antagandet att referensdata från endast 
ett mättillfälle inte skulle ge tillräckligt tillförlitliga data.   
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och visuell utformning i möjligaste mån efter respektive ålderskategori. Detta innebar 
att frågeformuläret som riktades till 10-12 åringarna kom att vara något kortare i 
omfång. Av etiska skäl tillfrågades inte barnen i denna ålderskategori om sina tobaks- 
och alkoholvanor. Dessutom uteslöts även frågor angående barnens målinriktningar, 
eftersom barn i dessa åldrar generellt sett inte utvecklat förmågan att kunna 
differentiera bedömningsgrunden för sin kompetens, det vill säga vad som han/hon 
bedömer vara orsaken till framgång (Nicholls, 1989). Barnens formulär innehöll även 
tecknade figurer som syftade till att motivera och vägleda barnen vid ifyllandet. 
Datainsamlingen kom således att ske med hjälp av tre olika frågeformulär som 
riktades till de tre olika årskullarna, vilka till största delen innehöll frågor med fasta 
svarsalternativ. Med undantag för bakgrundsfrågorna användes genomgående en 
femgradig skala som svarsalternativ: 1=Stämmer inte alls; 2= Stämmer inte så bra; 3= 
Stämmer ganska bra; 4= Stämmer bra; 5= Stämmer mycket bra. 
 
Bakgrundsvariablerna utgjordes av kön, ålder, bostadsort, fritidsvanor, familjens 
socioekonomiska och etniska bakgrund samt idrottslig aktivitetsgrad. Frågor om 
idrottens socialisationseffekter kom att beröra upplevd självkänsla, fysisk och social 
kompetens, psykosomatisk hälsa, prosociala- och antisociala handlingar samt 
alkoholkonsumtion och tobaksrökning.  Därutöver riktades frågor utifrån studiens 
teoretiska ramverk som kom att behandla upplevd idrottsspecifik kompetens, 
målinriktningar, upplevt motivationsklimat, upplevelsen av ledarnas prosociala 
kommunikation samt frågor om orsaker till avbrott från idrotten.  
 
Vid tolkning av resultaten har jag försökt att vara medveten om och beaktat att barn 
och ungdomar kan ha olika referenspunkter när de svarar på frågor som rör dem 
själva (Marsh, 2007). Vissa kanske jämför sig med sina jämnåriga klasskamrater 
medan andra jämför sig med sina kamrater i fotbollslaget. Dessutom kan klassens 
genomsnittliga kompetens påverka individens tolkning av sin egen kompetens 
(Trautwein, Gerlach & Lüdke, 2008).    
 
Med ambitionen att stärka enkätens validitet (att instrumentet mäter det forskaren 
avser att mäta) och reliabilitet (tillförlitligheten i mätutförandet) utfördes en 
pilotstudie (Thomas m fl, 2005), där elever vid tre olika tillfällen fick fylla i en 
prototyp av formuläret.59 Därefter intervjuades eleverna gruppvis men även 
individuellt angående form, omfattning och frågekonstruktion. Utifrån intervjuerna 
reducerades framförallt antalet frågevariabler, därutöver modifierades vissa 

                                                 
59 En och samma mellanstadieklass vid två tillfällen, samt en högstadieklass vid ett tillfälle. 

110



 

 
 

formuleringar till dess nuvarande form (se bilaga 1, som visar frågeformuläret riktat 
till högstadieungdomarna vid tredje mättillfället).  
 
Utöver detta utfördes ett så kallat test–retest (TRT-metoden) för att undersöka 
reliabiliteten/stabiliteten hos frågorna, det vill säga i vilken grad resultatet av barnens 
och ungdomarnas svar kommer att vara exakt desamma om de får svara på frågorna 
igen under exakt samma förhållanden (Schutz & Park, 2004). Denna metod bygger på 
antagandet att inga förändringar sker hos respondenterna under tidsperioden mellan 
testtillfällena, vilket innebär att eventuella skillnader i mätvärden mellan mättillfällena 
kan härledas till felkällor i instrumentet. Reliabilitetstestet utfördes med ungdomar i 
högstadieåldern (år 7) (n=24) i  Karlstad, där testet upprepades med tio dagars 
mellanrum. Svaren kodades in och anlayserades med hjälp av SPSS 14.0. Pearson´s 
och Spearmans korrelationskoefficient användes som ett mått på instrumentets 
reliabilitetsvärde. Ju närmare värdet hamnar 1.0 desto bättre är instrumentets 
reliabilitet. Resultatet60 av denna metod bör dock tolkas med viss försiktighet, då 
förändringar hos respondenterna mellan mättillfällena i det närmaste är oundvikliga 
samt att det knappast är rimligt att förvänta sig att förhållandena är exakt desamma 
som vid första mättillfället (Schutz & Park, 2004). Dessutom utfördes testet endast i 
en klass, vilket begränsar generaliserbarheten. I detta avsende hade det även varit en 
fördel att utföra motsvarande reliabilitetstest med barn i  mellanstadie- och i 
gymnasieåldrarna.61 Tid för detta medgavs dock ej. 
 
Som ett komplement till TRT-metoden undersöktes även homogeniteten hos 
respektive mätinstrument. Detta görs för att kunna bedöma i vilken grad de olika 
delfrågorna/påståendena i instrumentet mäter samma sak. Om delarna samvarierar 
perfekt med varandra erhålls ett värde på 1.0 (Cronbachs α-värde) som ger ett mått 
på instrumentets reliabilitet. I syfte att öka homogeniteten (α-värdet) granskades de 
enstaka frågornas/variablernas unika bidrag till respektive mätinstrument.62 I de fall 
där enstaka variabler inte korrelerade tillräckligt mycket (>0.4) med övriga i 
instrumentet togs dessa bort (Field, 2005). I beteendevetenskapliga sammanhang 
bedömer man vanligtvis att reliabilitetsvärdet hos ett instrument bör vara minst 0.6 
eller 0.7 för att instrumentet ska anses vara tillförlitligt (Aron m fl, 2005). Dock kan 
det vara värt att notera att reliabilitetsvärdet påverkas av antalet variabler hos ett 
mätinstrument och följaktligen kan ett instrument63 som utgörs av få variabler ha 
                                                 
60 Redovisas i kapitel 8.4.2-8.4.10. 
61 Med anledning av att endast 11 personer uppgav att de föreningsidrottade utfördes ingen TRT-analys för 
de variabler som var relaterade till idrott: Idrottsspecifik kompetens, målinriktningar, motivationsklimat, 
prosocial ledarkommunikation och föräldrauppmuntran. 
62 Redovisas i kapitel 8.4.2-8.4.10. 
63 I denna studie innehöll de instrument som mätte självkänsla, upplevd fysisk och social kompetens, 
idrottsspecifik kompetens, målinriktningar och motivationsklimat tre variabler/items. 
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förhållandevis hög tillförlitlighet (Field, 2005). Sammantaget kan dessa metoder ge en 
fingervisning om resultatens giltighet och ligga till grund för att bedöma rimligheten i 
avhandlingens slutsatser. Nedan presenteras reliabilitetsvärdena för TRT-metoden 
(Pearsons korrelationskoefficient) och homogenitetsvärdet (α-värdet) i samband med 
redogörelsen av respektive mätinstrument.   
 

 
8.4.1 Bakgrundsvariabler 
 
Grundstommen till de socioekonomiska variablerna (se Bilaga 1, fråga 29-34) 
hämtades från instrument utvecklade inom projektet ”Idrott-Skola-Hälsa” 
(Engström, 2004b). Vid frågekonstruktionen angående deltagande i föreningsidrott 
och idrottslig aktivitetsgrad (fråga 9-17), användes delar av Patrikssons (1987) samt 
delar av Gerlachs och Brettschneiders (2004) instrument. Vad gäller avbrottsdelen, 
som ämnade att fånga in ungas orsaker och motiv att avsluta sitt idrottsdeltagande, 
har huvuddelen av frågorna (26-28) hämtats från  Patrikssons (1987) samt från  
Butchers, Lindners och Johns (2002) instrument. 
 
 
8.4.2 Självkänsla, upplevd fysisk och social kompetens 
 
För att kunna mäta individens självkänsla (fråga 2 b, c, g) och upplevda fysiska (fråga 
2 d, f, h) och sociala kompetens (fråga 2 a, i, k) användes en modifierad version av 
Harters (1982, 1985) utprövade instrument: Percieved Competence Scale for 
Children (PCSC).64 Detta mätinstrument har använts vid mätningar inom 
barnidrotten (8-12 år) och har visat sig ha hög validitet och reliabilitet (Babkes & 
Weiss, 1999; Gerlach & Brettschneider, 2004; Brustad, 1988; Brustad & Weiss, 1987; 
Ebbeck & Weiss, 1998; Horn & Weiss, 1991; Ommundsen & Vaglum, 1997). Barns 
och ungdomars i allmänhet begränsade förmåga att kunna särskilja olika 
underkategorier av självuppfattningen (Harter, 1999; Stiller & Alfermann, 2007), samt 
enkätens omfattning, medförde att övriga underkategorier (se Shavelson m fl 1976) 
inte kom att behandlas i denna avhandling.   
 

                                                 
64 I originalutförandet använder sig Harter (1982,1985) av två kontrasterande svarsalternativ (t ex ”Vissa 
personer glömmer oftast vad de lär sig” men ”Andra barn är bra på att komma ihåg saker”). Respondenten 
får sedan, utifrån en fyrgradig skala, ta ställning till hur väl detta stämmer för honom/henne. Syftet med detta 
förfarande är enligt Harter (1982) att minska risken för socialt acceptabla svar, vilket instrumentet också 
visat sig göra. Marsh (1997) pekar med hjälp av egen forskning dock på att vissa respondenter kan uppleva 
detta svarsformat som något förvirrande. Detta är något som jag själv kommit att erfara vid tidigare studier 
när Harters ursprungliga svarskonstruktion användes (Wagnsson, 2001). Av denna anledning kom 
svarskonstruktionen genomgående att anta formen av en Likertskala med svarsalternativen 1 och 5 som 
ändpunkter på denna skala. 
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Reliabilitetsvärdena för självuppfattningsvariablerna självkänsla, fysisk kompetens 
samt social kompetens visade sig överlag ha starka homogenitetsvärden (α-värden) 
som uppgick till mellan .74-.86 (se tabell 2).   
 
Tabell 2. Reliabilitetsvärden för olika självuppfattningsvariabler vid de olika mättillfällena. 

 Självuppfattningsvariabler 

 Självkänsla Fysisk kompetens Social kompetens  

Tid T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

Cronbachs alpha   .74   .77   .80 .80     .83 .86 .80 .80 .82 

TRT-värde 
(Pearson´s korr.)                    .89 .98    .67 

 
TRT-värdena visade sig vara starka för självkänsla och fysisk kompetens, medan det 
var något lägre för social kompetens. Med tanke på att homogeniteten var god för 
samtliga mätinstrument pekar ovanstående på att individens självkänsla och 
individens fysiska kompetens är tämligen stabila egenskaper över tid medan 
relationerna till kamraterna tycks vara något mer föränderliga.  
 

 

8.4.3 Idrottsspecifik kompetens 
 
Individens upplevda fysiska kompetens är nära förbundet med individens bedömning 
av sin kompetens i en specifik idrott. Fox (1997) och Harter (1999) har visat att det 
finns en hierarkisk koppling dem emellan, där individens fysiska kompetens är 
överordnad den idrottsspecifika kompetensen (Idrottsspeci f ik kompetens). Det sker 
dock en ömsesidig påverkan mellan de olika nivåerna varför det finns ett intresse att 
undersöka hur starka dessa relationer är. Dessutom har studier visat att den 
idrottsspecifika kompetensen även kan kopplas samman med utvecklingen av 
individens sociala kompetens och självkänsla (Harter, 1999; Smith, 2007; Weiss & 
Amorose, 2008; Weiss & Stuntz, 2004). För att kunna bilda sig en uppfattning av 
föreningsidrottarnas upplevda idrottsspecifika kompetens fick undersöknings-
deltagarna ta ställning till tre påståenden65 (fråga 25 a-c): 1) Jag är mycket bra i min 
idrott   2) Jag klarar för det mesta av att nå mina mål när jag idrottar i  min 
idrott   och 3) Omvänd: Jag tycker inte att jag är så bra i min idrott .  
Instrumentets reliabilitet mätt i Crohnbachs alpha visade sig vara acceptabel 
(T1α.=.63; T2α.=.63; T3α.=.67) (Field, 2005).  
 
                                                 
65 Gällde de barn och ungdomar som uppgav att de idrottade i någon idrottsförening och avsåg den 
idrottsgren som de tränade och tävlade mest i vid det aktuella mättillfället. 
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8.4.4 Prosociala handlingar 
 
Det finns en uppsjö av möjliga variabler att välja mellan för att mäta prosociala 
attityder, värderingar eller handlingar (Penner, Davidio, Piliavin & Schroeder, 2005), 
varför en omfattande selektionsprocess var nödvändig att göra. Mitt slutliga val av 
prosociala mätvariabler grundade sig till stora delar på Carlo och Randalls (2002) 
instrument Prosocial Tendencies Measure (PTM). De variabler som avsåg att mäta i 
vilken grad individen uppfattar att hon eller han i allmänhet agerar prosocialt i olika 
sociala sammanhang sammanfogades och bildade indexet prosocial (4 a, c, e, f, h, j).66 
Variabeln a) Jag fuskar ibland för att vinna korrelerade inte tillräckligt högt (>0.4) 
med övriga och uteslöts följaktligen ur analysen. Homogenitetsvärdet (Crohnbachs 
alpha) och stabiliteten för resterande fem variabler nådde acceptabla nivåer (T1α 
=.69; T2α=.71 samt T3α=.69; TRT=.71). I detta sammanhang är det viktigt att 
betona att jag inte har mätt barnens och ungdomarnas observerbara beteende. Vad 
jag med detta instrument fångar in är deras uppfattningar om och upplevelser av hur 
de vanligtvis beter sig i olika sociala sammanhang. Därmed inte sagt att svaren inte 
skulle kunna fånga in deras faktiska beteenden. 
 
 
8.4.5 Antisociala handlingar 
 
Som grund för mätning av de ungas uppfattningar om sina antisociala handlingar 
användes delar av ett instrument som tidigare använts av Gerlach och Brettschneider 
(2004). Respondenterna uppmanades att tänka tillbaka tre månader i tiden och ta 
ställning till hur ofta de varit i slagsmål, retats med någon, stulit eller slagit sönder 
något avsiktligt. Dessa fyra variabler (fråga 5 a-d) sammanfogades och bildade indexet 
antisocial . Efterföljande reliabilitetstest (Crohnbachs α samt TRT) utifrån denna 
studies data visade på en moderat reliabilitet (T1α.=.50; T2α.=.63; T3α.=.65; 
TRT=.52). Resultaten som framledes berör antisociala handlingar bör således tolkas 
med viss försiktighet.  
 
 

8.4.6 Prosocial ledarkommunikation 
 
Att vara ledare inom barn och ungdomsidrotten är en roll som innefattar ett formellt 
ansvar för träningsupplägg och laguttagningar, men som implicit även är förenat med 
förväntningar om att ledaren ska vara ett föredöme för barn och ungdomar vad gäller 

                                                 
66 Variablerna ”Jag fuskar ibland för att vinna”, och ”Jag tycker inte att det är så viktigt att följa regler när 
man spelar spel” kodades omvänt. 
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uppträdandet gentemot andra människor. Med andra ord förväntas ledarna att ta 
ansvar för fostran av de barn och ungdomar som är kopplade till träningsgruppens 
verksamhet (Börjesson & Von Essen, 2007). Det kan exempelvis handla om att 
föregå med gott exempel genom att inte röka eller snusa, att hylla motståndarlaget vid 
förlust eller att inte skrika på domaren vid domslut som går emot det egna laget. Det 
kan även handla om att prata med de aktiva om vikten av att spela juste, att hålla sig 
till regler och acceptera domslut eller att vara en bra kompis. I ett försök att fånga in 
de idrottande barnens och ungdomarnas upplevelse av sin/sina ledares prosociala 
kommunikation fick de ta ställning till fem påståenden (fråga 20 h-l) som rörde 
huruvida deras ledare brukar prata med dem om vikten av att vara en bra kompis, att 
man inte ska slåss och bråka med varandra, att det är viktigt att följa reglerna, att man 
inte ska fuska och att man ska vara ärlig.67 Svaren på dessa frågor lades samman och 
ett medelvärde räknades fram och bildade indexet prosocial ledarkommunikation .  
Reliabiliteten mätt i Crohnbachs alpha visade sig vara god (T1α=.86; T2α=.89; 
T3α=.89) 
 
 
8.4.7 Psykosomatisk hälsa 
 
Det finns olika sätt att mäta hälsa, varav ett är att med hjälp av objektiva 
mättmetoder försöka fastställa en individs hälsostatus, exempelvis genom att mäta 
dennes blodtryck, kolesterolhalt i blodet, graden av benskörhet eller kondition. Ett 
annat sätt är att använda sig av olika subjektiva mätmetoder, där individen oftast med 
hjälp av ett frågeformulär uppmanas att ta ställning till olika hälsorelaterade frågor. 
Det senare förfaringssättet användes i denna studie. Frågorna utgjordes av ett 
modifierat instrument (Grob, Lühti, Kaiser, Flammer, Mackinnon, & Wearing, 1991) 
som tidigare använts i syfte att mäta individers psykosomatiska hälsa (Gerlach & 
Brettschneider, 2004). Barnen och ungdomarna fick uppskatta hur ofta de under de 
senaste sex månaderna haft huvudvärk, varit oroliga eller nervösa, haft svårt att sova, 
haft magont eller ont i ryggen. Utifrån dessa fem variabler (fråga 6 a-e) skapades ett 
psykosomatiskt hälsoindex (Psykosoma) som visade på en relativt god reliabilitet 
(T1α.=.72; T2α.=.75; T3α.=.78; TRT=.79). Studier har visat att psykosomatiska 
symptom är omvänt relaterade till individens välmående/hälsa, och dessutom visat 
sig vara relativt stabila över tid (Haugland & Wold, 2001). Följaktligen kan 
mätinstrument som försöker fånga in psykosomatiska symptom fungera som en god 
hälsoindikator för att bedöma individers och gruppers aktuella hälsostatus.  
 
 

                                                 
67 Gäller den idrott som de uppgav att de tränar och tävlar mest i. 
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8.4.8 Alkoholkonsumtion och tobaksrökning 
 
Ungas konsumtion av alkohol kan variera på många olika sätt och skiljer sig bland 
annat åt i avseende på form (t e x öl, vin och starksprit), mängd, frekvens och tid (hur 
snabbt, men även hur många år man druckit). Beroende på hur dessa faktorer 
samspelar leder detta till olika konsekvenser för ungdomarna. En person som 
exempelvis inte dricker så ofta, men dricker väldigt mycket starksprit och därtill 
snabbt när han/hon väl dricker, kan innebära ett riskfyllt beteende ur ett 
hälsoperspektiv, jämfört med om personen dricker en mindre mängd vin ofta. I 
föreliggande undersökning har flertalet av dessa faktorer inte beaktats, vilket man bör 
ha i åtanke när resultaten tolkas. I denna studie har frekvensen, fått utgöra måttet på 
undersökningsdeltagarna (13-18 år) alkoholkonsumtion. Samma mått har även 
använts i syfte att mäta deras rökvanor. Respondenterna fick ta ställning hur ofta de 
brukar dricka alkohol respektive röka, med tillhörande svarsalternativ 
(inkodningssiffrorna inom parantes): Aldrig  (1); 1-2 gånger senaste sex månaderna 
(2); 1-2 gånger/månad  (3); 1-2 gånger/vecka (4) och Nästan varje dag (5). 
Reliabiliteten för alkoholkonsumtion likväl som för tobaksrökning visade sig vara god 
(Alkohol: TRT=.81; Rökning: TRT=.78). 
 
 
8.4.9 Målinriktningar 
 
I syfte att mäta barnens och ungdomarnas tendenser att bedöma sin kompetens 
utifrån en uppgiftsorienterad- och resultatorienterad målinriktning (Nicholls, 1984, 
1989, 1992), användes en modifierad och översatt version av Perceptions of Success 
Questionnaire, speciellt inriktad mot barn och ungdomar (POSQ-CH; Roberts, 
Treasure & Balague, 1998; Liukkonen & Leskinen, 1999) (fråga  24) vilket visat sig ha 
god reliabilitet och validitet.68 Detta instrument har i första hand utvecklats i syfte att 
mäta individers olika generella målinriktningar inom idrotten, under såväl träning som 
tävling (Duda & Hall, 2001).  Eftersom undersökningsdeltagarna kunde delta i flera 
idrotter samtidigt uppmanades de att ha den idrott och den förening som de tränade 
och tävlade mest i för tillfället i åtanke när de fyllde i frågorna. I syfte att undersöka 
om skillnader mellan uppgiftsorienterad respektive resultatorienterad målinriktning 
förelåg utfördes en faktoranalys, vilken bekräftade två oberoende faktorer, uppgif t  
(fråga 24 a, b, e) och resultat  (fråga 24 c, d, f) med ett Cronbachs alpha-värde för 
uppgiftsorienterad målinriktning motsvarande: T1(α) =.70; T2(α) =.76; T3(α) =.73 
respektive  T1(α)=.83; T2(α)=.82 ; T3(α)=.85 för en resultatorienterad målinriktning.  
                                                 
68 POSQ-CH skiljer sig gentemot POSQ, i det avseendet att två av frågorna har ändrats till att mer passa 
barn:”I win” har ersatts av:”I accomplish something others cannot do” och ”I reach personal goals” har 
ersatts av: ”I succeded at something I could not do before.”  
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8.4.10 Upplevt motivationsklimat 

 
Tidigare forskning har visat hur det upplevda motivationsklimatet i gruppen 
interagerar med individens målinriktning (Treasure, 2001), vilket påverkar individens 
psykosociala utveckling (Stornes & Ommundsen, 2004; Miller, Roberts & 
Ommundsen, 2004). För att kunna mäta det upplevda gruppklimatet i denna studie 
användes delar av Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire-2 
(PMCSQ-2) (fråga 20 a-f) som visat sig ha god reliabilitet och validitet (Newton, 
Duda & Yin, 2000). Även här ombads respondenterna att svara utifrån den idrott 
som de tävlade och tränade mest i vid det aktuella mättillfället. En faktoranalys 
bekräftade två oberoende faktorer och reliabilitetstestet visade på moderata 
reliablitetsvärden mätt i Crohnbachs alpha (uppgif tsorienterat klimat: T3α.=.69;  
resultatorienterat klimat: T3α.=.63). Då beslutet att infoga frågor gällande det 
upplevda motivationsklimatet inte fattades förrän inför det sista mättillfället, saknas 
data från T1 och T2. Följaktligen har inte analyser ur ett långitudinellt perspektiv 
utförts med dessa variabler.  
 
 
8.5 Genomförande och databearbetning 
 
Datainsamlingen utfördes av mig och anställda inom projektet i respektive klassrum 
vid något av lärarna och av mig/oss förutbestämt lektionstillfälle. Vid besök i de lägre 
skolåren strävade vi efter att vara två personer som samlade in data. På så vis kunde 
vi hjälpa till och läsa och förklara frågorna för de barn som hade läs- och 
skrivsvårigheter. Insamlade data bearbetades och analyserades med hjälp av 
statistikprogrammet: Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 14.0-17.0. 
Genomgående har signifikansnivån p<.05 använts för att utröna om eventuella 
skillnader kan hänvisas till slumpen eller ej. 
 
 
8.6 Etiskt förhållningssätt 
 
Innan datainsamlingen påbörjades kontaktades respektive idrottslärare i de slumpvis 
utvalda klasserna brevledes, varvid studiens syfte och uppläggning presenterades. 
Samtidigt riktades en förfrågan om tillstånd att genomföra studien. Efter en dryg 
vecka kontaktades idrottslärarna återigen via telefon. I samband med detta samtal 
informerades de om syftet med studien, frivilligheten att delta samt att berörda parter 
när som helst kunde avbryta sitt deltagande. När informerat samtycke erhölls 
bokades tid för insamling av data. 
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Vid våra besök hade vi en inledande introduktion där barnen och ungdomarna 
informerades om studiens syfte och uppläggning, frivilligheten att deltaga samt 
möjligheten att avbryta studien när de ville utan några negativa konsekvenser till följd. 
Vidare förtydligades muntligen att svaren skulle behandlas konfidentiellt, det vill säga 
att  deras svar inte skulle kunna läsas av, eller visas för någon annan än av oss 
forskare, och att svaren skulle presenteras i form av figurer och tabeller och att ingen 
därmed skulle kunna se hur respektive person svarat på de olika frågorna. Deltagarna 
fick sedan besvara frågeformuläret som tog ca: 30-40 min i anspråk. Information om 
studien förtydligades även skriftligt i kortare form på frågeformulärens framsida (se 
bilaga 1).  
 
I samband med mättillfällena erhöll även respondenterna ett brev riktat till 
föräldrarna, där dessa tillfrågas om tillåtelse att låta sina barn delta i undersökningen, 
och uppmanadess därefter att ta kontakt med oss inom projektet om de inte ville att 
deras barn skulle delta i studien.  
 
Risken med en undersökning av denna karaktär är att vissa kan uppleva ett obehag att 
svara på frågor av mer personlig karaktär. Speciellt om de tillfrågade inte upplever sig 
ha de positiva egenskaper som explicit eller implicit efterfrågas. För att undvika att 
deltagarna kände obehag inför frågor av känslig natur förtydligades att de själva fick 
välja vilka frågor de ville besvara, utan att detta skulle medföra några negativa 
konsekvenser. Medvetenheten om att den ojämlika maktrelationen i förhållande till 
barnen kunde verka pressande gjorde att speciell vaksamhet gällande de ungas verbala 
och icke-verbala signaler beaktades. I de fall där frågeformulärets längd var orsak till 
reaktioner erbjöd vi först hjälp att läsa frågorna och därefter uppmuntrades de 
försiktigt att fortsätta besvara enkäten.  I de sällsynta fall som barnen visade tecken 
på att inte vilja fortsätta, upplyste vi dem om att deras medverkan i studien var 
frivillig och han/hon när som helst kunde avbryta sitt deltagande. För att de personer 
som valde att inte delta i studien (eller av olika skäl avbröt sitt deltagande) inte skulle 
känna sig utpekade strävade vi efter att tillhandahålla olika alternativ (t ex läsa en bok 
eller att rita) under tiden som de övriga i klassen besvarade frågeformuläret. Förutom 
ovanstående konkreta etiska åtgärder valdes att endast rikta frågor om alkohol och 
tobaksvanor till ungdomar som var 13 år eller äldre. Projektet har vidare godkänts av 
forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet. 
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9 Resultat 
 
 
9.1 Inledning 
 
Resultatredovisningen inleds med en beskrivning av bakgrundsdata kopplade till 
undersökningsdeltagarna, men även i relation till respondenternas idrottsliga 
deltagande, idrottsinvolvering och deltagande i övriga fritidsaktivteter. Därefter följer 
en redovisning av resultat kopplade till olika faktorer som kan relateras till 
respondenternas socialisation till, men även från idrotten. För att förenkla för läsaren 
har jag valt att presentera resultat som behandlar respektive socialisationsvariabel var 
för sig. I syfte att ge en översiktsbild av relationen mellan idrottsdeltagande, graden 
av idrottsinvolvering och respektive effektvariabel inleds varje delavsnitt med resultat 
kopplade till kategorierna Idrottare  respektive Icke-idrottare samt grupperna Aldrig 
involverade (AI), Låginvolverade (LI), och Höginvolverade (HI). Därefter följer 
en serie regressionsanalyser, som genom att kontrollera för olika variabler, främst 
syftar till att undersöka om, och i så fall vilken utsträckning idrottsdeltagande och 
graden av idrottsinvolvering kan sägas påverka respektive effektvariabel. 
Avslutningsvis presenteras resultat som syftar till att ge svar på frågan om det finns 
speciella faktorer inom idrottsmiljön som har samband med respektive effektvariabel. 
Efter att ha justerat för det externa bortfallet har jag i analysen, om inte annat anges, 
valt att använda mig av de respondenter (n= 1212) som det finns tillgänglig data från 
vid samtliga mättillfällen.  
 
 
9.2 Bakgrundsdata 
 
9.2.1 Ålder, kön och bostadsort 
 
Medelåldern vid de olika mättillfällena (T) var 12.9 år (T1), 13.9 år (T2) respektive 
14.9 år (T3). Könsfördelningen visade sig vara något ojämn (510 flickor motsvarande 
42% och 701 pojkar motsvarande 58%). Anledningen till denna snedfördelning beror 
främst på att fler pojkdominerade gymnasieprogram slumpmässigt kom att ingå i 
gymnasieurvalet. Dessutom var det vid vissa tillfällen endast möjligt att dela ut 
enkäten till pojkarna på grund av delad undervisning. Vissa könsskillnader kunde 
även noteras på högstadienivån (46% flickor; 54% pojkar) och på mellanstadienivån 
(47% flickor; 53% pojkar), om än inte så markanta som för gymnasieungdomarna 
(33% flickor; 67% pojkar). Vad gäller storleken på respondenternas bostadsort visade 
det sig att merparten av barnen och ungdomarna i undersökningen bor i en liten 
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(37%; 1000-20 000 inv.) eller stor stad (30%; > 60 000), medan en mindre del (11%) 
är bosatta på en liten ort (< 1000 inv.). Resterande del (22%) bor följaktligen i en 
medelstor stad (21 000-60 000 inv.).  
 

 

9.2.2 Etnicitet 
 
Larsson (2008) redogör för svårigheter som är förenade med att försöka finna 
kriterier för att kunna kategorisera individernas etniska bakgrund. Han pekar bland 
annat på att en kulturell heterogenitet kan finnas såväl inom som mellan olika etniska 
grupperingar, vilket gör att en åtskillnad dem emellan kan te sig tämligen meningslös. 
Utifrån detta resonemang har jag valt att undersöka förhållandet mellan etnicitet och 
olika socialisationseffekter på ett mer generellt plan. I nedanstående analyser skiljer 
jag således på unga med svensk bakgrund69 och unga med utländsk bakgrund.70  
 
Majoriteten (87%) av respondenterna har svensk bakgrund. Jämfört med statistik från 
SCB71 representeras studiens urval följaktligen av i stort samma andel med utländsk 
bakgrund (13%) som riksgenomsnittet för 15-åringar (16%). Uppdelat på barnets, 
moderns och faderns ursprungsland visar det sig vidare att en mindre del (9%) av 
respondenterna har en förälder med utländsk bakgrund, medan 12% har föräldrar 
som båda är uppvuxna utomlands.  
 

 

9.2.3 Socioekonomisk status 
 
Individens sätt att tänka, agera och uttrycka sig i olika sammanhang har utvecklats i 
samspel med andra personer och objekt i den sociala kontexten på olika nivåer i 
samhället (Bronfenbrenner, 1979, 1992, 2005). De proximala processernas kvalitet 
och form har således också sitt ursprung i sociala och ekonomiska livsförhållanden. 
Människor med samma socioekonomiska status (SES) delar därför ofta liknande 
värderingar och har i mångt och mycket samma förhållningssätt och syn på hur livet 
bör levas (Bourdieu, 1984, 1992). Dessa strukturella faktorer speglar även av sig i 
barn- och ungdomsidrotten och påverkar ungas val att idrotta och valet av idrott, 

                                                 
69 Båda föräldrarna samt det undersökta barnet/tonåringen är födda i Sverige. 
70 I denna kategori ingår barn/ungdomar som a) är födda utomlands och har föräldrar som båda är 
utlandsfödda b) är födda utomlands och har en förälder som är utlandsfödd c) är födda utomlands och har 
föräldrar som båda är födda i Sverige och d) är födda i Sverige och har föräldrar som båda är födda 
utomlands. 
71http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/03/32/Grundskolan%20-%20Betyg%20och%20prov%20-
%20Riksniv%E5%20Tabell%201.xls 
Elever som avslutat skolår 9 läsåret 2006/07. 
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men även hur verksamheten bedrivs samt vilka normer, regler och värderingar som 
tillåts dominera inom respektive idrottsgren (Carlson, 2001; Larsson, 2008; Schelin, 
1985).  
 
I syfte att tillhandahålla ett tillförlitligt mått gällande barnens och ungdomarnas 
socioekonomiska status (SES) har jag dels utgått från ett framräknat socioekonomiskt 
index (SEI), dels från respondenternas svar gällande föräldrarnas yrke/sysselsättning 
(FY). Respondenternas SEI baserades på svaren från frågorna 29-34 i frågeformuläret 
(se bilaga 1), vilka behandlar familjens bostadsform, olika föremål i hushållet samt 
semesterresor.72 I de fall där respondenterna uppgett att de eller deras familj har 
några av de uppräknade föremålen, bor i villa/radhus eller har deltagit i några av de 
uppräknande aktiviteterna, har dessa kodats in med värdet 1 och i annat fall med 
värdet 0. Varje individs värden adderades därefter och ett värde för SEI räknades 
fram (M=9.6, Md=10.0, Sd=2.1,Min=2.0, Max=15.0).  
 
Fördelen med att använda socioekonomiskt index för att bedöma personernas SES är 
att det kan ge en förhållandevis god överblick av familjens ekonomiska standard utan 
att respondenterna behöver ta ställning till svårbesvarade frågor som rör föräldrarnas 
inkomstnivå. Nackdelen är att kriterierna för SEI riskerar att bli ”urvattnade” i takt 
med att den ekonomiska standarden höjs och tekniken gör nya framsteg.  
 
Att använda sig av ekonomiskt baserade kriterier ger emellertid inte en helt rättvis 
bild av individens SES, då andra former av kapital även är avgörande för individens 
sociala ställning i samhället. Enligt Bourdieu (1997a) kan kapitalet även anta formen 
av kulturellt/symboliskt kapital, som kan delas in i tre former: För det första en 
förkroppsligad form (habitus) som avser människors dispositioner (erfarenheter, 
minnen) som påverkar hur man tänker, känner, uppfattar och handlar i givna sociala 
sammanhang. För det andra kan det kulturella kapitalet anta en objektiverad form, 
där det som anses viktigt att förmedla ges uttryck för i form av t ex texter, målningar 
eller skulpturer och för det tredje en institutionaliserad form, som innefattar kapital i 
form av ett yrke, en tjänst eller titel (se även Broady, 1990). I ett försök att ringa in 
den sistnämnda formen av respondenternas kulturella kapital tillfrågades 
respondenterna om föräldrarnas nuvarande yrke/sysselsättning (FY).  
 
Riktlinjerna för indelningen utifrån FY inhämtades från Schelins (1985) 
undersökning, men där socialgrupp 2A respektive 2B sammanfogades till en kategori. 

                                                 
72 Förutom i Skolidrottsprojektet (SIH) (Engström, 2004) har Larsson (2008) använt sig av liknande frågor för 
att mäta ungdomsgruppens (16 år) ekonomiska kapital, vilket motsvarar denna studies socioekonomiska 
index. 

121



 

 
 

Följaktligen kodades respektive yrkesgrupp in enligt följande: 1=Vård och 
omsorgspersonal, yrkesarbetare, (hantverkare, jordbrukare, fabriksarbetare m.m.), 
studerande och arbetslösa; 2=Lärare, tjänstemän, försäljare, egenföretagare, militär, 
journalist, konstnär och polis; 3= Läkare, pilot, forskare, chef/företagsledare och 
präst. Då föräldrarnas yrke inte var känt för gruppen sjukskrivna och föräldralediga 
samt för pensionärer behandlades dessa som interna bortfall (1% av fäderna och 2% 
av mödrarna). Med utgångspunkt i att både mamman och pappan numera förväntas 
förvärvsarbeta, och i stor utsträckning även gör det, och där den yrkesmässiga 
statusen oavsett kön är någorlunda jämbördig, valdes att ta hänsyn till såväl 
mammans som pappans yrke/sysselsättning. Kodsiffrorna för respektive kön lades 
sedan samman och bildade det sammanlagda indexet FY (M=2.6; Md=2.0; Sd=1.0; 
Min=1; Max=6).  
 
Efter att ha omvandlat variablerna SEI respektive FY till en gemensam indexskala 
adderades dessa och ett medelvärde för varje individ räknades fram. Detta 
medelvärde/index avser att ge en bild av respondenternas socioekonomiska status 
(SES) (M=48.2, Md=45.7; Sd=14.2; Min=13.57; Max=100.0), och kommer att 
användas i den vidare analysen. I syfte att öka överskådligheten har SES, i 
förekommande fall, delats in i tre kategorier, där percentilerna 33% och 66% fått 
utgöra skiljelinjer mellan grupperna låg, medel respektive hög SES.  
 
 

9.2.4 Idrottsdeltagande och socialisation till idrotten 
 
Till att börja med kan konstateras att den största delen av studiens deltagare          
(n= 1212) är aktiva i någon eller några idrottsföreningar, men att andelen minskar 
med tiden (58% vid T1; 57% vid T2; 49% vid T3) (se tabell 3). En fortsatt analys 
över deltagandet i olika idrottsföreningar visar att en övervägande del (61-70%) av 
barnen (10-13 år) och närmare hälften av ungdomarna i 15 års ålder idrottar i någon 
eller några idrottsföreningar. Dessa siffror stämmer väl överens med resultat från 
tidigare undersökningar (Engström, 2002a; 2004a, Thedin-Jakobsson & Engström, 
2008; Larsson, 2008; RF, 2003, 2005d, se även www.rf.se),73 vilket visar på 
föreningsidrottens betydelse som meningsfull fritidssysselsättning, men även som en 
potentiellt stark socialisationsarena (Engström, 2004a, 2007).  
 

                                                 
73 Idrotten i siffror: http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_121/scope_128/ImageVaultHandler.aspx 
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Tabell 3. Andelen aktiva (n=1212) i en eller flera idrottsföreningar i relation till olika bakgrundsvariabler och mättillfällen. 
Procent. 

 Deltagande i idrottsförening 

Bakgrundsvariabler T1 T2 T3 

Ålder *** *** *** 
10-12 år  69 (10 år) 70 (11 år) 65 (12 år) 
13-15 år  66 (13 år) 61 (14 år) 51 (15 år) 
16-18 år  42 (16 år) 42 (17 år) 35 (18 år) 
Kön * ** * 
Pojkar 60 60 52 
Flickor 55 52 46 
Bostadsort * n.s n.s 
Mindre ort (<1000) 67 59 53 
Mindre stad (1000-20 000) 55 56 52 
Medelstor stad (21 000-60 000) 63 61 51 
Större stad (61 000- ) 56 55 44 
Etnicitet n.s n.s * 
Svensk bakgrund 59 58 51 
Utländsk bakgrund 52 50 40 
Socioekonomisk status ** * * 
Låg 54 53 45 
Medel 58 57 51 
Hög 64 62 54 
Totalt 58 57 49 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001 
 

 
9.2.4.1 Idrottsdeltagande i förhållande till studiens bakgrundsvariabler 
 

Vad gäller könsmässiga aspekter kan konstateras att pojkar i större utsträckning deltar 
i föreningsidrott jämfört med flickor, vilket bekräftar tidigare konstaterade 
könsskillnader, speciellt i unga år (Engström, 2002a, 2004a, Thedin-Jakobsson & 
Engström, 2008; RF, 2005d). En fördjupad analys visar dock att denna könsskillnad 
inte är speciellt stor74 och tenderar att jämnas ut från och med 16 års ålder. Liknande 
mönster har även tidigare kunnat noteras i RF:s (2004) studie av svenska folkets 
tävlings- och motionsvanor samt i Larssons (2008) avhandlingsarbete. Vidare visade 
Larsson att signifikanta könsskillnader (pojkar>flickor) förekom hos ungdomar (16 
år) boendes i centrala delar av Stockholm, men inte i övriga bostadsområden. Detta 
menar Larsson (2008) pekar på vikten av att beakta samverkande faktorer för att 
försöka klargöra vilka sociala omständigheter som kan påverka ett idrottsligt 
medlemskap/deltagande.  
 
Med utgångspunkt av data från T1 i denna undersökning visar resultaten på en 
signifikant skillnad (χ2 (3)=14.54; p<.01) i idrottsdeltagande beroende på vilken storlek 
på orten personerna bor på. Främst är det unga från mindre orter och medelstora 

                                                 
74 χ2 

(1)
 = 4.05; p<.05 vid T1; χ2 

(1)=6.88; p<.01 vid T2 och χ2 
(1)=5.56; p<.05 vid T3. 
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städer som har en något större benägenhet att idrotta än unga från större städer. 
Skillnaderna är dock små och inte helt entydiga över tid. 
 
Tidigare undersökningar av bland annat Trondman (2005b) har visat att etniskt 
ursprung har en viss, men relativt liten betydelse för om man idrottar eller ej i 
ungdomsåren (13-20 år). Sjutton procent av dem som är födda utomlands uppgav att 
de aldrig idrottat i en idrottsförening, medan motsvarande andel för inrikes födda var 
13%. Även i denna undersökning visar det sig att statistiskt säkerställda skillnader 
förekommer, men endast i åldrarna upp till 12 år. Därefter jämnas skillnaderna ut. 
Resultaten visar till och med att andelen idrottande ungdomar med utländsk 
bakgrund i åldern 16-18 år tenderar att vara något fler än de med svensk bakgrund. 
En fortsatt analys visar att flickor med utländsk bakgrund idrottar i mindre 
utsträckning än flickor med svensk bakgrund75 (41% respektive 58% vid T1; 36% 
respektive 55% vid T2; 29% respektive 49% vid T3), medan pojkar med utländsk 
bakgrund har liknande deltagarmönster som de med svensk bakgrund. Dessa resultat 
vittnar, liksom tidigare studier av bland annat Carlson (2001), att idrottsrörelsen 
lyckas attrahera pojkar med utländsk bakgrund till föreningsidrotten, och i hög 
utsträckning även lyckas att behålla dem, medan det omvända tycks gälla för flickor 
med utländsk bakgrund. En del av detta kan förklaras med att pojkar med utländsk 
bakgrund tillskriver idrotten en högre status och popularitet än motsvarande flickor, 
men även att man inom vissa kulturer inte har en tillåtande attityd till att flickor deltar 
i idrott (Lundvall, 2009).  
 
Vid en belysning utifrån idrottsdeltagande och socioekonomisk status, framgår av 
tabell 3 att denna faktor har betydelse för om barn och ungdomar idrottar i en 
förening eller ej (χ2 (1) = 9.53; p<.01 vid T1; χ2 (1)=7.10; p<.05 vid T2 och χ2 (1)=6.79; 
p<.05 vid T3). Liknande mönster har även bekräftats i tidigare undersökningar av 
bland annat Larsson (2008) och Schelin (1985), vilket visar att det sker en selektion 
till idrotten som är avhängig ungas SES.    
 
 

9.2.4.2 Idrottsdeltagande uppdelat på idrottsgrenar 
 
I en studie av denna karaktär, där respondenternas deltagande i idrott dels fångats in 
retrospektivt, dels följts över tid, visar det sig att det förekommer ett flöde mellan ett 
idrottsligt deltagande och olika avbrott från densamma. Detta är också något som 
Patriksson (1987) och Olsson (2007) tidigare mer utförligt visat. Dessutom visar en 
djupare analys att det även sker ett tämligen omfattande byte mellan olika idrotter, 
                                                 
75 χ2 

(1)
 = 7.27; p<.01 vid T1; χ2 

(1)=9.54; p< .01 vid T2 och χ2 
(1)=9.67; p< .01 vid T3. 
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och även mellan olika föreningar. Det är med andra ord svårt att göra en renodlad 
distinktion mellan individers deltagande i lag- och individuell idrott och mellan olika 
idrottsgrenar. Med reservation för dessa svårigheter har jag emellertid försökt att 
fånga in eventuella likheter och skillnader i dessa avseenden genom att fråga barnen 
och ungdomarna vilken idrott som de tränar och tävlar mest i vid respektive 
mättillfälle.  
 
En analys över förhållanden mellan lag- och individuell idrott visar att övervägande 
delen av dem som idrottar är delaktiga i någon lagidrott. Detta mönster visar sig även 
vara återkommande över tid (andel lagidrottare T1=63%; T2=60%; T3=59%). När 
en liknande analys utifrån olika idrottsgrenar företas, visar det sig att överlägset flest 
andel barn och ungdomar har fotboll som sin främsta idrottsgren (T1=44%, T2=39 
%, T3= 38%). Nästföljande idrottsgrenar hamnar långt efter i jämförelse (vid T1) och 
uppgår till mindre än tio procent: ridsport=9%,; ishockey=6%; innebandy=5%; 
golf=5%; handboll=4%; kampsport76=4%; tennis=3%; basket=3%;  friidrott=2%; 
badminton=2%; simning=2%; gymnastik=2%; orientering=2% och dans=1%. Även 
om jämförelsegrunderna inte är desamma följer dessa resultat i stort rangordningen 
utifrån de mest utövade idrotterna i åldrarna 13-20 år enligt statistik från SCB 
(2006).77  
 
 
9.2.5 Idrottsinvolvering och socialisation till idrotten 
 
Fördelen med att enbart ställa ett idrottsligt deltagande i relation till de olika 
effektvariablerna är att man kan ge en överskådlig bild av eventuella samband och 
skillnader som rör socialisationsprocesser kopplade till ett föreningsidrottande. 
Samtidigt föreligger det en risk att man förlorar eller förvanskar viktig information 
som har att göra med skillnader utifrån vilken grad individerna är eller tidigare har 
varit involverade i föreningsidrott. Schelin (1985, s. 49) skiljer exempelvis på sex steg 
i fråga om deltagande i idrott: a) prova på idrotten b) börja med idrotten c) stanna 
kvar i idrotten och d) bli etablerad i idrotten e) fortsätta vara etablerad i idrotten och 
f) upphöra med idrotten. Även en analys utifrån en sådan uppdelning riskerar dock 
att bli bristfällig, då faktorer som rör tid, frekvens, omfattning och intensitet endast 
indirekt berörs. Här menar jag, med stöd i Bronfenbrenners (2001) och 
Bronfenbrenner och Morris (1998) resonemang, att eventuella effekter av ett 
idrottsligt deltagande även är avhängigt hur många dagar/vecka, antal timmar de unga 

                                                 
76 Innefattar ej brottning och boxning. 
77 http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_121/scope_128/ImageVaultHandler.aspx 
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idrottar/vecka, men även antal idrotter som de är eller har varit delaktiga i under sina 
levnadsår.    
 
Som jag tidigare pekat på är det få svenska undersökningar som försökt ta ett grepp 
om dessa aspekter. Tidigare undersökningar har oftast riktat in sig på en eller ett fåtal 
av dessa dimensioner. I de flesta fallen har man endast utgått från om respondenterna 
varit aktiva i idrott eller ej vid mättillfället. Trondman (2005b) har för 
Ungdomsstyrelsens räkning förvisso behandlat och analyserat ett antal dimensioner 
(antal år i föreningsidrotten totalt sett, antal idrotter vid datainsamlingstillfället och 
under sin livstid samt antal dagar och timmar per vecka), men då oftast var för sig. I 
syfte att belysa sociala faktorers betydelse för intresset att föreningsidrotta skapade 
Trondman (2005b) emellertid en analytisk kategori, benämnd idrottshabitus. Som 
tidigare nämnts bestod denna kategori av ungdomar som föreningsidrottar Varje dag 
e l ler nästan varje dag och som samtidigt svarat att idrotten har en Mycket stor 
betydelse  i deras liv. Denna kategori ställdes sedan mot ett antal utvalda 
socialisationsvariabler.78 Även om Trondmans tillvägagångssätt ger en fingervisning 
om vilka samband som föreligger mellan ungdomars grad av idrottsinvolvering och 
olika socialisationseffekter, medför detta analysförfarande att det är svårt att få ett 
helhetsgrepp om föreningsidrottens betydelse för ungas psykosociala utveckling.  
 
Utifrån ovanstående resonemang valde jag att skapa olika involveringsindex 
(Idrotts involvering T1-T3), som avser att belysa i vilken grad de unga varit 
involverade i föreningsidrott vid respektive tidpunkt. De olika involveringsindexen 
baserades på individens siffervärde utifrån a) antal idrotter som de unga varit med i 
och slutat i innan studiens början (retrospektivt) b) antal idrotter som de deltog i vid 
T1, T2 respektive T3 c) antal år de deltagit i samtliga idrotter före studiens början d) 
antal år som de deltagit i samtliga idrotter vid T1, T2 respektive T3 e) antal timmar de 
idrottat/vecka vid T1, T2 och T3 (se tabell 4).  
 
 

                                                 
78 Effektvariablerna utgjordes bland annat av ungdomarnas upplevda fysiska och psykosomatiska hälsa, 
deras självrapporterade konsumtion av alkohol, tobak, narkotika och dopingpreparat samt deras 
medborgerliga anda. 
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Tabell 4. Inkodningsmall för framräkning av olika involveringsindex utifrån en persons (Filip) grad av involvering i idrott. 

 Idrottsinvolvering 

 Idrottsinvolvering T1 Idrottsinvolvering T2 Idrottsinvolvering T3 

 Retro T1 T2 T3 

Antal idrotter 3a 2b 1c 2d 

Antal år i samtliga 
idrotter 

8e 5f 1g 2h 

Antal timmar/vecka  10i 5j 8k 

      a Antal idrotter som de unga varit med i och slutat i innan studiens början. 
b,c,d Antal idrotter som de deltog i vid T1, T2 respektive T3. 
       eAntal år de deltagit i samtliga idrotter innan studiens början. 
f,g,h Antal år som de deltog i samtliga idrotter vid T1, T2 respektive T3. 
i,j,k  Antal timmar de idrottade/vecka vid T1, T2 och T3. 
 
 

Involveringsgraden vid T1 (Idrottsinvolvering T1) (n=1047; M=12.80; Md=11.00; 
Sd=9.22 Min=1.00; Max=66.50) baserades således på individens idrottsliga 
engagemang före studiens början, men även dennes engagemang vid det aktuella 
datainsamlingstillfället (T1). Här visade det sig att en mindre del (165 barn och 
ungdomar, motsvarande 14%) aldrig varit involverade i föreningsidrott. På grund av 
uppenbara svårigheter för respondenterna att minnas hur många timmar/vecka man i 
genomsnitt deltagit i idrott genom åren, ställdes ej denna fråga, vilket i tabellen 
förtydligas genom att denna ruta har svärtats. Involveringsgraden vid T2 
(Idrottsinvolvering T2) (n=1068; M=18.16; Md=14.84; Sd=13.78; Min=.63; 
Max=88.50) baserades i sin tur på involveringsgraden vid T1 samt den aktuella 
involveringen vid T2. Andelen som aldrig idrottat minskade med 2% (144 st). 
Slutligen baserades individens involvering (Idrottsinvolvering T3) (n=1112; M=21.67; 
Md=17.29; Sd=17.84; Min=.47; Max=124.50) på den sammanlagda involveringen i 
föreningsidrott vid T1, T2 och T3. Det vill säga i den grad undersökningsdeltagarna 
varit involverade i föreningsidrott under sin livstid. Vid sista datainsamlingstillfället 
visade det sig att endast 8% (n=100) av undersökningsdeltagarna aldrig varit 
involverade i föreningsidrott. Liknande resultat framkom i Trondmans undersökning 
(2005b) som visade att 14% av ungdomarna i 13-20 års ålder aldrig har idrottat i en 
förening. Även om den senare studien var behäftad med ett stort bortfall, bekräftar 
dessa siffror åter föreningsidrottens potential att verka som en positiv 
socialisationsmiljö, då de flesta barn och ungdomar i någon grad är eller har varit 
involverade i föreningsidrott under sin livstid. 
 
För att tydliggöra hur indexen över involveringsgraden i föreningsidrott räknades 
fram, ges i samma tabell ett exempel på en person (Filip) som i hög grad har varit 
involverad i idrott. Filip, som är 16 år vid T1 spelade fotboll och bandy när han var 
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10 år, och deltog i friidrott när han var 12 år. Dessa idrotter hade han dock slutat i 
innan undersökningen tog sin början (3 enheter).a Han slutade spela bandy och 
fotboll när han var 12 år och upphörde med friidrott när han var 14 år. Följaktligen 
hade Filip idrottat i sammanlagt åtta år (8 enheter)e i de idrotter som han slutat i 
innan studien tog sin början (T1). När Filip var 13 år började han att spela basket och 
vid 14 års ålder även badminton. Således deltog Filip i två idrotter vid T1 (2 enheter)b 
i vilka han sammanlagt deltagit i fem år (5 enheter).f I dessa idrotter tränade och 
tävlade Filip totalt i genomsnitt 10 timmar/vecka (10 enheter)i vid T1. Under 
nästkommande år (mellan T1 och T2) slutade Filip att spela badminton, men 
fortsatte med basket (1 enhet),c där han tränade och tävlade i genomsnitt 5 
timmar/vecka (5 enheter)j vid T2. Detta innebar även att Filip totalt hade vistats 
motsvarande ett år (1 enhet)g i någon idrott sedan T1. Under det följande året (mellan 
T2 och T3) fortsatte Filip att spela basket (i genomsnitt 5 timmar/vecka), samtidigt 
som han åter började spela fotboll (i genomsnitt 3 timmar/vecka). Detta gör att Filip 
var involverad i två idrotter vid T3 (2 enheter),d i vilka han idrottat i genomsnitt 8 
timmar i veckan (8 enheter).k Under året som gått hade han sammanlagt också vistats 
motsvarande två år (2 enheter)h i dessa idrotter. Utifrån ovanstående innebär detta att 
Filip sammanlagt har varit involverad motsvarande 28 enheter på skalan för 
idrottsinvolvering T1, 35 enheter på skalan för idrottsinvolvering T2, respektive 47 
enheter på det totala involveringsindexet/idrottsinvolvering T3.  
 

 

9.2.5.1 Involveringsgrad i förhållande till studiens bakgrundsvariabler 
 
För att kunna ge en någorlunda samlad bild över strukturella och demografiska 
faktorers betydelse för om och när unga börjar idrotta, ställdes graden av 
idrottsinvolvering T1-T3, på liknande sätt som ovan, mot studiens bakgrunds-
variabler (se tabell 5).  
 
Av tabellen framgår att involveringsgraden generellt sett ökar upp till högstadieåldern 
för att därefter jämnas ut. Detta beror på att det är främst i övre tonåren som de 
flesta ungdomar slutar idrotta, men även på att gymnasieåldern är en ålder där de 
flesta specialiserar sig och således deltar i färre idrottsgrenar (Baker, Côte´ & 
Abernethy, 2003; Wagnsson & Patriksson, 2007). Detta får också konsekvenser för 
involveringsgraden på gruppnivå.   
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Tabell 5. Sambandet mellan respondenternas grad av idrottsinvolvering vid de olika mättillfällena (T1-T3) och studiens 
bakgrundsvariabler. 

                                       Grad av idrottsinvolvering (M) 

 Idrottsinvolv. T1 Idrottsinvolv. T2 Idrottsinvolv. T3 

Bakgrundsvariabler n M Sd n M Sd n M Sd 

Ålder  ***   ***   *  

10-12 år  359 9.90 6.10 370 15.75 11.02 386 19.73 14.91 
13-15 år  371 13.48 9.19 376 19.32 14.11 381 23.41 18.38 
16-18 år  317 15.29 11.13 322 19.58 15.77 345 21.92 19.96 

Kön  ***   ***   ***  

Flickor 433 10.83 8.16 442 15.60 12.50 469 18.38 16.62 
Pojkar 613 14.21 9.67 625 20.00 14.35 642 24.10 18.32 

Bostadsort  **   *   n.s  

Mindre ort 112 12.60 8.34 113 17.89 12.82 119 21.10 17.03 
Mindre stad 376 11.79 8.35 384 16.93 12.88 401 20.70 17.54 
Medelstor stad 221 14.58 11.25 225 20.44 15.41 239 23.79 19.43 
Större stad 309 13.05 9.09 317 18.36 14.14 324 21.70 17.63 

Etnicitet  **   n.s   n.s  

Svensk bakgrund 890 13.15 9.49 907 18.56 942 14.06 22.22 18.21 
Utländsk bakgrund 118 11.07 7.97 121 16.43 129 12.66 18.96 16.12 

SES  ***   ***   ***  

Låg 402 11.37 8.02 415 16.05 12.10 438 19.13 16.00 
Medel 272 12.08 8.57 277 17.29 12.93 290 20.73 16.82 
Hög 363 15.07 10.52 363 21.60 15.57 371 25.78 20.00 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001 
 
I tabell 5 kan även utläsas att de könsmässiga skillnaderna, vad gäller graden av 
idrottsinvolvering, blir tydligare än när endast ett idrottsligt deltagande beaktas. Här 
visar det sig att pojkarna vid samtliga mättillfällen är involverade i idrott i signifikant 
högre utsträckning jämfört med flickorna.79 En viss skillnad utifrån bostadsort kan 
också märkas. Framförallt tycks unga från medelstora städer vara mer involverade i 
idrott än motsvarande från andra bostadsorter.80 Resultaten som presenteras i 
tabellen visar vidare på en viss skillnad mellan barn och ungdomar med svensk 
bakgrund och motsvarande med utländsk bakgrund, där de förra i något högre grad 
är involverade i idrott.81 Liksom tidigare åskådliggör en djupare analys att denna 
skillnad främst beror på en lägre involveringsgrad hos flickor med utländsk bakgrund. 
När det gäller idrottsinvolvering kopplad till individens/familjens socioekonomiska 

                                                 
79Oberoende t-test: tT1=-6.09, p<.001, ES=.19; tT2=-5.32, p<.001, ES=.16; tT3=-5.42; p<.001; ES=.16. 
Bokstäverna ES står för effektstorleken, vilket ger en uppfattning om hur meningsfull, eller vilken betydelse 
eventuella skillnader mellan de jämförda grupperna har (Thomas m fl, 2005). Inom beteendevetenskaplig 
forskning används ofta Cohens (1992) indelning som riktmärke, där ES-värden för t-test motsvarande ≤.20 
klassificeras som liten effekt, ES≤ .50 som medelstor effekt och värden från .80 och uppåt som stor effekt.  
80Envägs variansanalys: FT1(3,1014)=4.28, p<.05, ES=.10; FT2 (3,1035)=3.09, p<.05, ES=.09; FT3 (3,1079)=1.54, n.s. 
ES-värden för envägs-ANOVA klassificeras av Cohen (1992) enligt följande: ES ≤.10 liten effekt, ES 
omkring .25 medelstor effekt och värden från cirka .40 och uppåt som stor effekt. 
81Oberoende t-test: tT1=2.26, p<.05, ES=.07; tT2=1.59, n.s; tT3=1.93; n.s. 
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status (SES) syns en tydlig trend att graden av involvering ökar i takt med familjens 
SES.82 
 
 
9.2.5.2 Involveringsgrupper 
 
För att ge en överskådlig bild av förhållandet mellan individernas idrottsinvolvering 
och de olika effektvariablerna bildades tre olika kategorier: Aldrig respektive Låg, 
och Hög , vilka baserades på involveringsgraderna (Idrottsinvolvering  T1-T3) i 
föreningsidrott vid de olika mättillfällena. Den första gruppen (Aldrig) utgjordes av 
unga som aldrig idrottat under sina levnadsår vid det aktuella mättillfället. De andra 
grupperna, Låg  respektive Hög skiljdes åt utifrån medianvärdet vid respektive 
mättillfälle, efter det att Aldrig-gruppen  avlägsnats. Med anledning av att individernas 
involveringsgrad kunde skifta mellan mättillfällena blev flera kombinationer av 
idrottsinvolvering möjliga vid respektive mättillfälle (se tabell 6).  
 
Tabell 6. Olika kombinationer av respondenternas idrottsinvolvering vid T1-T3. 

Kombinationer av idrottsinvolvering (T1-T3) Antal (n) Procent Analytiska 
gruppera 

Aldrig-Aldrig-Aldrig  100 8.3 AI 
Aldrig-Aldrig-Låg 44 3.6 - 
Aldrig-Låg-Låg 21 1.7 - 
Låg-Låg-Låg 416 34.3 LI 
Låg-Låg-Hög 44 3.6 - 
Låg-Hög-Låg 6 .5 - 
Låg-Hög-Hög 53 4.4 - 
Hög-Låg-Låg 48 4.0 - 
Hög-Låg-Hög 5 .4 - 
Hög-Hög-Låg 18 1.5 - 
Hög-Hög-Hög 457 37.7 HI 

Total 1212 100 LI, MI, HI 
aAI= Aldrig involverade i föreningsidrott; LI=Låg grad involverade i föreningsidrott; HI= Hög grad involverade i 
föreningsidrott 
 
I syfte att tydliggöra den longitudinella analysen användes endast de renodlade 
kombinationerna av idrottsinvolveringen (Aldrig-Aldrig-Aldrig ; Låg-Låg-Låg och 
Hög-Hög-Hög) som bildade tre analytiska grupper (n=973). I tabellen och i 
nedanstående text benämns dessa som Aldrig involverade  (AI), Låginvolverade  (LI) 
respektive Höginvolverade (HI). Av tabellen framgår att cirka en tiondel (n=100) 
utgörs av gruppen AI, medan de båda övriga analytiska grupperna (LI; n=416) och 
HI (n=457) är nästan lika stora, med en liten övervikt för den höginvolverade 
gruppen.  
                                                 
82 Envägs variansanalys: FT1(2,1034)=17.11, p<.001, ES=.18; FT2 (2,1052)=17.18, p<.001, ES=.18; FT3 

(2,1096)=14.97, p<.001, ES=.16. 
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9.2.6 Socialisation från idrotten 
 
Tidigare i resultatdelen har det med tydlighet framgått att olika sociala strukturer är 
kopplade till huruvida barn och ungdomar väljer att delta i föreningsidrott eller ej, 
och i vilken grad barn och unga är involverade i densamma. Men vilken betydelse har 
dessa faktorer för beslutet att sluta eller göra tillfälligt avbrott från föreningsidrott? 
För att bringa klarhet i denna fråga ställdes bakgrundsvariablerna mot de 
respondenter som uppgav att de avbrutit sitt idrottande. Denna grupp (n=510) avser 
de individer som avbrutit sitt deltagande under studiens gång (T1–T3) och som inte 
valt att börja igen, samt de individer som avbrutit sitt deltagande före  
undersökningens början och som sedan inte kommit tillbaka till idrotten. 
 
När olika ålderskategorier ställs mot varandra och jämförs med avseende på avbrott 
från föreningsidrotten kan en tydlig brytpunkt märkas vid 14-16 års ålder, då närmare 
20% lämnar idrotten83 och där endast hälften av de barn och ungdomar som 
idrottade vid 10 års ålder finns kvar inom den organiserade idrotten vid 18 års ålder. 
Av Larssons (2005) undersökning att döma verkar det emellertid som det gradvisa 
avhoppet från idrotten upphör, åtminstone fram till 22 års ålder, då 33% av 
”ungdomarna” i denna ålder fortfarande är medlemmar i någon eller några 
idrottsföreningar. 
 
Av resultaten i denna studie framgår vidare att det procentuellt sett är något fler 
flickor (50%) än pojkar (42%) som avbryter sitt föreningsidrottande 
(χ2(1)=6.71;p<.01). Vad gäller barns och ungdomarnas benägenhet att avbryta sitt 
idrottande kopplat till bostadsort märks inga signifikanta skillnader dem emellan. 
Vidare visar en fortsatt analys att fler unga med utländsk bakgrund avbryter sitt 
deltagande i föreningsidrott. Som ovan antytts beror denna skillnad (χ2(1)=4.10; 
p<.05) främst på att andelen flickor (66%) med utländsk bakgrund, som slutar 
idrotta, är större (χ2(1)=6.66; p<.01) än för flickor med svensk bakgrund (48%). En 
viss tendens kan också märkas att unga från familjer med låg SES har en större 
benägenhet att sluta idrotta jämfört med unga från familjer med medelhög eller hög 
SES (Låg=49%; Medel=44%; Hög=43%).84 

                                                 
83 Deltagandet minskar med 3 % (69 % till 66 %) i åldrarna 10-13 år, med 19 % (61 % till 42 %) i åldrarna 
14-16 år och med 7 % (42 % till 35 %) i åldrarna 17-18 år. 
84 Dessa resultat kontrasterar delvis gentemot vad som framkommit i tidigare studier av bland annat 
Franzén & Peterson (2004). I den studien visade det sig att respondenternas kön, ålder eller etnicitet inte 
hade någon avgörande betydelse för om ungdomarna slutade idrotta eller ej. Till skillnad mot vad som 
framkom i föreliggande studie visade Franzéns & Petersons (2004) studie även att ungdomar som bodde 
utanför storstäderna var något mer benägna att avbryta sitt deltagande. Jämförbarheten mellan studierna 
försvåras dock av att Franzén och Peterson (2004) endast riktade sig till fotbollsspelande (n=1117) 
ungdomar i 13-15 års ålder, medan denna undersökning fångar in ett bredare spektrum av idrotter och 
åldersgrupper. 
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9.2.7 Övriga fritidsaktiviteter 
 
I ett försök att fånga in aktivitetsmönster i andra mikromiljöer fick barnen och 
ungdomarna ta ställning till vilka aktiviteter de ägnar sig åt på sin fritid.85 Det kan 
exempelvis vara så att eventuella skillnader i avseende på olika socialisationseffekter 
har att göra med om man är aktiv i andra föreningsverksamheter och inte så mycket 
att individen är aktiv i just föreningsidrott. Bronfenbrenner (1979) menar även att 
olika mikromiljöer, som till sin karaktär liknar varandra, tillsammans kan gynna 
individens utveckling på ett sätt som inte vore möjligt om personen vistas i en social 
mikromiljö som skiljer sig markant från andra.  
 
Tabell 7. Respondenternas genomsnittliga aktivitetsgrad (tillfällen/vecka) (T1-T3) och andelen utövare (%) i olika 
fritidsaktiviteter. 

 
Aktivitetsgrad 

Typ av aktivitet T1 T2 T3 

 Andel (%) M Andel (%) M Andel (%) M 

Idrottar, styrketränar, motionerar 86 3.2 88 3.3 88 3.3 
Aktiv i intresseförening 18 1.4 19 1.4 18 1.4 
Använder datorn eller spelar Tv-spel 92 3.8 98 4.1 98 4.2 
Aktiv inom musik eller dans 34 1.7 34 1.7 31 1.7 

 
I tabell 7 framgår att de flesta (ca: 9/10) är fysiskt aktiva (idrottar, styrketränar eller 
motionerar) på sin fritid någon eller några gånger i månaden. Däremot tycks intresset 
för att aktivt delta i olika intresseföreningar (Övrigt föreningsliv), exempelvis 
politiska föreningar, vara begränsat, då endast ca: 1/5 uppger sig vara aktiv i denna 
form på fritiden. Inte helt oväntat använder de allra flesta datorn eller spelar TV-spel 
på fritiden. Nästan 1/3 är aktiva inom musik eller dans, men man verkar i regel inte 
lägga ned lika mycket tid på denna fritidssysselsättning som aktiviteter kopplade till 
idrott,86 motion och styrketräning eller dator- och TV-spelsanvändning. 
 

Vid en jämförelse mellan grupperna AI, LI och HI i avseende på hur ofta de idrottar, 
styrketränar och motionerar kan föga överraskande konstateras att gruppen HI är 
signifikant mer fysiskt aktiva på sin fritid än gruppen LI, som i sin tur är signifikant 
mer aktiva än gruppen AI.87  Vid en fortsatt jämförelse, men med aktiv i 
intresseförening som beroendevariabel, kan en liknande trend noteras, där HI 
                                                 
85 Med svarsalternativen Inte alls=1; 1-3 ggr/mån=2; 1-2 ggr/vecka=3; 3-4 ggr/vecka=4 och 5 ggr/vecka eller 
mer=5.  
86 I denna fråga har idrott som begrepp lämnats öppet för respondenternas egna tolkningar av innebörden. 
87 Kruskal-Wallis-test utfördes med efterföljande Jonckheere-Terpstra Test (p<.001).  T1:χ2 

(2)
 =223.6; 

p<.001; T2:χ2 
(2)

 =292.1; p<.001; T3:χ2 
(2)

 =193.4; p<.001. 

132



 

 
 

gruppen alltså oftare är aktiva i övrigt föreningsliv, jämfört med unga tillhörande 
grupperna LI och AI.88 Vad gäller datoranvändning och TV-spelande förekommer 
inga signifikanta skillnader89 mellan grupperna, vilket tyder på att valet att idrotta inte 
står i kontrast till skärmbundna aktiviteter. Vidare kunde inte några signifikanta 
skillnader utifrån grad av involvering upptäckas, när övriga fritidsaktiviteter kopplade 
till musik eller dansrelaterade aktiviteter undersöktes. Ovanstående resultat ger 
således stöd för påståendet att de som är involverade i idrott även är mer aktiva inom 
andra områden på sin fritid. 
 

 

9.2.8 Sammanfattning 
 
I den inledande delen av resultatredovisningen har framkommit att fler pojkar än 
flickor deltar i idrott och är även i högre grad involverade i idrott. Dessutom visade 
det sig att flickorna slutar i större utsträckning än pojkarna.  Vidare kunde noteras att 
deltagandet avtar med åldern och att det främst är i åldern 14-16 år som den största 
andelen slutar föreningsidrotta. Resultaten visar också att unga med utländsk 
bakgrund idrottar i mindre utsträckning och inte heller i lika hög grad som 
motsvarande med svensk bakgrund. Främst beror denna skillnad på att det är färre 
flickor med utländsk bakgrund som börjar idrotta. Av resultaten att döma verkar 
dock inte ungas idrottsdeltagande och involveringsgrad vara speciellt knutet till 
storleken på bostadsorten. Däremot visar ovanstående analys att individens SES är en 
tydlig markör för huruvida unga idrottar eller ej, men även i vilken grad dessa är 
involverade i föreningsidrott. Avslutningsvis kan konstateras att ett deltagande i, och 
graden av idrottsinvolvering är beroende av en rad bakomliggande faktorer som kan 
knytas till olika systemnivåer i samhället, där olika selektionsprocesser, såväl in som 
ut ur idrotten, gör sig gällande för de flesta av de undersökta variablerna. Av denna 
anledning blir det, i den fortsatta analysen, väsentligt att beakta undersöknings-
gruppens ålder, kön, etnicitet, bostadsort och socioekonomiska status, men även om 
de utövar några andra föreningsaktiviteter på fritiden.  
 

 

 

 

 

                                                 
88Kruskal-Wallis-test samt Jonckheere-Terpstra Test (p<.001):T1:χ2 

(2)
 = 6.7; p<.05; T2:χ2 

(2)
 =7.2; p<.05; 

T3:χ2 
(2)

 =32.1; p<.001. 
89 Kruskal-Wallis-test: T1:χ2 

(2)
 = 1.8; n.s. T2:χ2 

(2)
 =1.0; n.s. T3:χ2 

(2)
 =1.9; n.s. 
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9.3 Idrottsliga socialisationseffekter och självkänsla 
 
Individens självkänsla har visat sig vara starkt kopplad till dennes hälsa, välmående 
och psykiska stabilitet (Harter, 1999, Skaalvik, 2006) och är således en av våra mest 
centrala psykologiska konstruktioner. Att tillhandahålla fritidsaktiviteter där barn och 
ungdomar tillåts att utveckla en stark självkänsla är således av största vikt för att 
kunna hjälpa dem att klara av de påfrestningar som det innebär att växa upp i dagens 
senmoderna samhälle. Frågan som jag ämnar besvara i denna del av avhandlingen är 
vilken betydelse deltagande och involvering i föreningsidrott har för utvecklingen av 
självkänslan och om det finns faktorer i idrottsmiljön som har samband med denna 
utveckling. 
 
 
9.3.1 Självkänsla och idrottsdeltagande 
 
I de allra flesta av de tidigare redovisade studierna har det visat sig att de som idrottar 
i allmänhet har en starkare självkänsla än de som inte idrottar. För att kunna utröna 
om liknande mönster framträder i denna undersökning jämfördes inledningsvis 
gruppen med barn och ungdomar som idrottade i minst en förening (Idrottare) med 
gruppen som inte idrottade i någon förening (Icke-idrottare) vid något av de aktuella 
mättillfällena.  
 
Tabell 8. Respondenternas rapporterade självkänsla vid respektive mättillfälle uppdelat på idrottsdeltagande. 
Medelvärde. 

 Självkänsla 

 T1 T2 T3 
Kategorisering av 
idrottsdeltagande n M Sd n M Sd n M Sd 

Idrottare 703      3.88*** .74 687     3.85*** .75 599     3.83*** .77 

Icke-idrottare 509      3.60 .83 525     3.61 .88 613     3.62 .89 

Total 1212      3.76 .79 1212     3.74 .82 1212     3.73 .84 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001 

 
Resultatet av analysen visar att självkänslan i signifikant utsträckning är starkare hos 
gruppen idrottare. Detta förhållande gäller vid samtliga mättillfällen (se tabell 8).90 
Effektstorlekarna (ES) är dock relativt små (EST1=.19; EST2=.15; EST3=.12), vilket 
ska tolkas som att skillnaderna mellan de jämförda grupperna inte är speciellt 
betydelsefulla.  
 

                                                 
90 Oberoende t-test: tT1=6.18,p<.001; tT2=5.10, p<.001; tT3=4.33, p<.001. 
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Intressant blir även att undersöka åldersmässiga utvecklingsmönster. Om ett 
föreningsidrottande har en positiv betydelse för utvecklingen av barns och ungas 
självkänsla torde ett mönster kunna upptäckas, där självkänslan i de flesta åldrar för 
det första är starkare hos barnen och ungdomarna som föreningsidrottar. För det 
andra bör självkänslan stärkas, eller åtminstone bibehållas över tid hos dem som 
föreningsidrottar. För att fånga in ett så stort ålderspann som möjligt har 
longitudinella data från de olika ålderskategorierna (10-12 år, 13-15 år respektive 16-
18 år) sammanflätats med tvärsnittsdata. På så vis kan eventuella ålderstendenser 
tydligare åskådliggöras (se figur 3).   
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Figur 3. En översiktsbild av utvecklingen av respondenternas (n=1212) självkänsla i olika åldrar (10-18 år) utifrån  
deltagande i föreningsidrott. Medelvärde.  
 

I figur 3 kan vi för det första utläsa att gruppen av Idrottare  överlag har en starkare 
självkänsla jämfört med gruppen Icke-idrottare  i  samtliga åldrar. Dessutom märks en 
viss tendens att graferna antar formen av ett U, det vill säga att självkänslan är som 
starkast hos de yngsta och de äldsta (förutom hos de föreningsidrottande 18-
åringarna). I figuren märks en gradvis försvagning av självkänslan från 10 års ålder 
fram till ca: 13-15 års ålder för att därefter tillta något i styrka. Detta är ett mönster 
som också bekräftats i tidigare studier (se Lintunen, 1999), även om en viss 
åldersmässig förskjutning upp i åldrarna kan märkas i denna studie.  
 

Speciellt värt att notera är skillnaderna mellan grupperna i 13-15 års ålder, där 
självkänslan hos dem som fortsätter att idrotta bibehålls, medan självkänslan hos 
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gruppen som ej idrottar tvärtom tenderar att försvagas något. Detta indikerar att ett 
deltagande i föreningsidrott till viss del kan verka som en buffert mot en försvagning 
av självkänslan i dessa åldrar. Från och med ålder 15 till och med 18 år kan däremot 
en ganska tydlig ökning skönjas hos de som ej idrottar i någon förening. I slutet av 
detta åldersspann har skillnaderna nästan jämnats ut.  
 
 
9.3.2 Självkänsla och idrottsinvolvering 
 
Hur ser det då ut om hänsyn tas till graden av involvering? Kan möjligen skillnader 
och förändringar mellan idrottsdeltagare och icke-deltagare tillskrivas olika grad av 
involvering i föreningsidrott? Utifrån de kriterier som jag redogjort för tidigare bör 
självkänslan för det första vara starkare hos barnen och ungdomarna som i hög grad 
(HI) varit involverade i föreningsidrott jämfört med grupperna LI och AI. För det 
andra bör man kunna se tecken på att självkänslan stärks, eller åtmnstone är 
någorlunda stabil över tid hos dem som i hög grad har varit involverad i 
föreningsidrott, jämfört med övriga grupper. För att bringa klarhet i detta utfördes en 
multivariat variansanalys för beroende mätningar (Hassmén & Koivula, 1996) med 
idrottsinvolvering som oberoende variabel (grupperna AI, LI och HI) och självkänsla 
vid T1-T3 som beroendevariabel.  
 
Resultatet av analysen visar att det förekommer små, men signifikanta skillnader 
mellan involveringsgrupperna (mellangruppsvarians/between) (F2,970=18.89; p<.001; 
ES=.04).91 Efterföljande post-hoc test (Scheffe´s) tydliggör att dessa skillnader 
förekommer vid jämförelse mellan gruppen höginvolverade och gruppen 
låginvolverade (HI>LI; p<.01), samt mellan gruppen höginvolverade och gruppen 
med unga som aldrig varit involverade i föreningsidrott (HI>AI; p<.001). 
Följaktligen förekommer inte några statistiskt säkerställda skillnader mellan 
grupperna AI och LI (se tabell 9). När inomgruppsvariansen (within) beaktas, visar 
variansanalysen inte heller på några signifikanta skillnader i förändringar över tid hos 
de olika grupperna (F4,1940=.94, n.s). 
 

                                                 
91 Enligt Cohen (1992) representerar ES-värden omkring .05 små effektstorlekar, ES-värden omkring .15 
medelstora effektstorlekar och ES-värden omkring .25 stora effektstorlekar för denna form av analys.  
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Tabell 9. Respondenternas självkänsla vid respektive mättillfälle uppdelat på grad av idrottsinvolvering. Medelvärde. 

  Självkänsla 

  T1 T2 T3 

Idrottsinvolvering n M Sd M Sd M Sd 

Aldrig involverade (AI)a 100 3.70 .85 3.61 .95   3.57 1.02 

Låginvolverade (LI)b 416 3.65 .81 3.59 .85   3.58 .88 

Höginvolverade (HI)c 457 3.88 .72     3.89 .72   3.88 .73 

Total 973 3.76 .78 3.73 .82   3.72 .84 

Scheffe´s Post-Hoc: a-c, p<.01;a-b , p<.001  

 
En övergripande analys av åldersmässiga tendenser visar dock att självkänslan blir 
något svagare över tid för AI-gruppen, jämfört med övriga grupper (figur 9).92 Denna 
skillnad är mest framträdande vid 13-15 års ålder för att sedan jämnas ut något, vilket 
tyder på att de som i någon grad är involverade i idrott har något stabilare självkänsla 
i ungdomsåren jämfört med dem som aldrig har idrottat i en förening. 
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Figur 4. Förhållandet mellan undersökningsgruppens (n=973) rapporterade självkänsla och involveringsgrad i 
föreningsidrott över tid. Medelvärde. 

 
I syfte att undersöka eventuella huvudeffekter utfördes en serie multivariata 
variansanalyser med beroende mätningar, där de olika bakgrundsvariablerna testades 
var för sig gentemot självkänslan. Därutöver undersöktes möjliga interaktionseffekter 
mellan graden av idrottsinvolvering och studiens bakgrundsvariabler. Resultaten visar 
på små signifikanta huvudeffekter för kön (F1,966=4.70; p<.05; ES=.01), etnicitet 
(F1,926=17.15; p<.001; ES=.02), övrigt föreningsliv (F1,796=4.70; p<.05; ES=.01) men 

                                                 
92 Baserat på en sammanslagning av tvärsnitts- och longitudinella data, utifrån ålderskategorierna 10-12 år, 
13- 15 år och 16-18 år. 
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ej för bostadsort (F3,931=1.89; n.s.) och socioekonomisk status (SES) (F2, 956=.42; n.s.). 
Liksom tidigare studier visat är det främst pojkarna i denna studie som i jämförelse 
med flickorna rapporterar sig ha starkast självkänsla.93 Dessutom har personer med 
utländsk bakgrund i jämförelse med personer med svensk bakgrund94 något starkare 
självkänsla och unga som är med i övrigt föreningsliv något starkare självkänsla 
jämfört med dem som inte är med i denna form av verksamhet.95 Vad gäller 
signifikanta interaktionseffekter mellan idrottsinvolvering och studiens olika 
bakgrundsvariabler förekommer endast sådana i förhållande till kön över tid 
(F4,1932=2.56, p<.05, ES=.01). Framförallt är det självkänslan hos flickorna, som 
aldrig idrottat som minskar över tid, medan inte några sådana tendenser kan märkas 
hos pojkarna.  
 
Denna inledande och övergripande analys visar att ett deltagande i föreningsidrott 
tycks kunna motverka en försvagning av självkänslan i åldrarna 13-15 år, för att sedan 
avta i betydelse. Vidare indikerar resultaten att självkänslan kan verka som en buffert 
mot en försämrad självkänsla över tid hos unga som i högre grad har varit 
involverade i föreningsidrott. Speciellt tycks detta gälla för flickor. Men eftersom jag 
tidigare visat att ett föreningsidrottande är förenat med en rad olika 
selektionsmekanismer, såväl in som ut ur idrotten, behöver hänsyn tas till dessa 
faktorer innan säkrare slutsatser om idrottens betydelse kan dras.  
 
 
9.3.3 Föreningsidrottens betydelse för utvecklingen av självkänslan 
 
För att kunna kontrollera för eventuella selektionsmekanismer utfördes en hierarkisk 
regressionsanalys med respondenternas självkänsla vid T3 (Självkänsla T3) som 
beroendevariabel och variablerna Kön , Ålder , Etnicitet , Bostadsort , SES , 
Idrottsdeltagande  T1 , Idrottsinvolvering  T1 , Övrigt  föreningsl iv och Avbrott  som 
oberoende variabler.96 Ytterligare en avsikt med denna form av analys är att 

                                                 
93 Pojkar: MT1-T3=3.87; Flickor: MT1-T3=3.56. 
94 Svensk bakgrund: MT1-T3=3.72; Utländsk bakgrund: MT1-T3=3.92. 
95 Deltar i övrigt föreningsliv: MT1-T3=3.87; Deltar ej: MT1-T3=3.67. 
96 För att undersöka eventuella problem med multikollinearitet, det vill säga att regressionen innefattar 
oberoende variabler som i stort mäter samma sak, utfördes ett kollinearitetstest (Collinearity diagnostics) i 
SPSS, 17.0 (se Field, 2005). Testet visade på acceptabla VIF-värden (Variance Inflation Factors) <10.0 för 
samtliga variabler (Max=1.78; Min=1.06). Om VIF-värdena är högre än 10.0 rekommenderas att dessa tas 
bort från analysen (Field, 2005). Ytterligare en förutsättning som måste uppfyllas för att det ska var möjligt 
att genomföra en regressionsanalys på ett korrekt sätt är att residualen (avståendet mellan regressionslinjen 
och de uppmätta värdena) är någorlunda normalfördelad (s.k homoscedasticitet). Ett Kolmogorov-Smirnov 
test visade på en signifikant avvikelse (p<.001) från normalfördelningen. Field (2005) menar dock att detta 
ofta blir fallet vid stora urval. Som ett komplement till föregående analys förespråkar Field (2005, s. 202-206) 
även en grafisk analys av regressionsmodellens residual, där de förväntade standardiserade värdena av 
beroendevariabeln ställs i relation till den standardiserade residualen (X-axeln:*ZPred, Y-axeln:*ZResid). 
Denna grafiska analys visade däremot inte på några betydande avvikelser från normalfördelningen. 
Motsvarande analyser har även företagits i  samband med framförvarande regressionsanalyser. Inte heller 
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undersöka om det går att predicera förändringar i beroendevariabeln utifrån en eller 
flera förklaringsvariabler (Aron m fl, 2005). Ju högre värde (varians) som kan 
förklaras av en variabel, desto mer sannolikt är det att denna variabel påverkar 
beroendevariabeln. Om alla oberoende förklaringsvariabler som ingår i analysen 
skulle kunna predicera beroendevariabeln till fullo skulle den förklarade variansen av 
dessa uppgå till 100%.97  
 
I det inledande steget i regressionsanalysen (modell 1) lades bakgrundsvariablerna 
Kön  (Flickor=1, Pojkar=2), Ålder  (10-12 år=0, 13-15 år=1, 16-18 år=2), Etnicitet 
(Svensk bakgrund=1, Utländsk bakgrund=2), Bostadsort  (Mindre ort=1, Mindre 
stad=2, Mellanstor stad=3 och Större stad=4) samt respondenternas 
socioekonomiska status (SES) (M=48.2; Sd=14.2) in, för att kontrollera för olika 
selektionsprocesser in till idrotten. I samma modell lades även Övrigt föreningsl iv T1  
(Ej aktiv=0; Aktiv=1) in för att undersöka om utvecklingen av självkänslan är 
kopplad till aktiviteter i andra föreningsaktiviteter utanför idrotten, exempelvis i 
scouterna eller politiska ungdomsförbund.98 Därefter fördes variablerna 
Idrottsdeltagande T1  och Idrotts involvering  T1 in i modell 2 i syfte att utröna deras 
unika bidrag till utvecklingen av självkänslan. Genom att utgå från idrottsdeltagandet 
och idrottsinvolveringen vid T1 istället för T3, kontrolleras för en tillbakariktad 
kausalitet, vilket är väsentligt om man vill försöka ta ett grepp om riktningen på 
eventuella orsak- och verkansamband (Teorell, 2009). I det avslutande steget (modell 
3) tillfördes variabeln Avbrott99 (Fortsättare=0; Avbrott=1) i syfte att kontrollera för 
processer kopplade till socialisation från idrotten.   
 
För att kunna göra en rimlig bedömning av vilken betydelse föreningsidrotten har för 
barns och ungdomars utveckling av de studerade psykosociala effektvariablerna har 
jag valt att utgå från en sammanvägning av resultaten kopplade till förändringar i 

                                                                                                                                                 
här visade testen på några betydande avsteg från ovan redovisade kriterier. Av denna anledning har jag valt 
att inte redovisa dessa värden framgent i avhandlingen. 
97 Ett mått som ofta används för att visa hur stor andel av den totala variansen som kan prediceras av 
den/de oberoende variablerna är R2, vilken även benämns determinationskoefficienten. För att justera för 
påverkan av antalet förklaringsvariabler rekommenderas att använda sig av den korrigerade 
determinationskoefficienten (Adjusted R2) (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). 
98Teorell (2009) rekommenderar även att använda sig av en så kallad autoregressiv variabel vid 
regressionsanalyser med longitudinella data. Detta görs genom att lägga in beroendevariabelns initiala 
värde (t ex Självkänsla T1), vilket innebär att man kontrollerar för respondenternas ”startvärden” samt för 
andra möjliga förklaringsfaktorer som kan ha påverkat beroendevariabeln före studiens början. Detta 
förfaringssätt har emellertid vissa nackdelar. En av dessa är att den så kallade autoregressiva variabeln tar 
upp en så stor del av den totala variationen av beroendevariabeln (Självkänsla T3), att det finns risk att man 
underskattar effekten av öviga förklaringsfaktorer som inkluderas i regressionsanalysen. En annan nackdel 
är att detta förfarande även kontrollerar bort för en eventuell retrospektiv påverkan, det vill säga de 
erfarenheter som respondenterna gjort innan studien tog sin början. Av dessa anledningar valde jag att inte 
föra in några autoregressiva variabler i regressionsanalyserna.  
99 Denna kategori utgjordes av respondenter som uppgett att de någon gång varit med i en idrottsförening 
mellan T1 och T3 och som antingen fortsatt (n=608) eller gjort avbrott (n=215) under denna tidsperiod.  
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styrkan hos den korrigerade determinationskoefficienten (ΔAdj R2) för variablerna 
Idrottsdeltagande T1  och Idrottsinvolvering T1 tillsammans. Dessutom har jag 
även beaktat det standardiserade beta-värdets100 storlek (β-värdet), efter att ha 
kontrollerat för studiens förklaringsvariabler (Kön, Ålder, Etnicitet ,  Bostadsort ,  
SES, Övrigt föreningsl iv och Avbrott). Med utgångspunkt i Cohens (1992) 
kriterier101 har jag klassificerat betydelsen av ett föreningsidrottande enligt följande 
riktmärken:  
 
a) Ingen betydelse : Inga signifikanta förändringar i determinationskoefficienten (ΔAdj 
R2) när de idrottsliga förklaringsvariablerna (Idrottsdeltagande T1  eller 
Idrottsinvolvering  T1)  förs in i regressionsmodellen och inte heller några 
signifikanta β-värden hos någon av de idrottsliga förklaringsvariablerna, efter att ha 
kontrollerat för övriga av studiens förklaringsvariabler. 
 
b) Mycket l i ten betydelse:  Små signifikanta förändringar i ΔAdj R2 (<.02) hos de 
idrottsliga förklaringsvariablerna. Signifikanta β-värden hos någon av de idrottsliga 
förklaringsvariablerna Idrottsdeltagande T1  eller Idrotts involvering T1 ,  efter att ha 
kontrollerat för övriga av studiens förklaringsvariabler.  
 
c) Liten betydelse : Signifikanta förändringar i (ΔAdj R2>.02-.14) hos de idrottsliga 
förklaringsvariablerna. Signifikanta β-värden hos någon av de idrottsliga 
förklaringsvariablerna, efter att ha kontrollerat för övriga av studiens 
förklaringsvariabler.  
.  
d) Ganska stor betydelse : Signifikanta förändringar ΔAdj R2 (>.15-.35) hos de 
idrottsliga förklaringsvariablerna. Signifikanta β-värden hos båda idrottsliga 
förklaringsvariabler, efter att ha kontrollerat för övriga av studiens 
förklaringsvariabler.  
 
e) Stor betydelse : Signifikanta förändringar i ΔAdj R2 (>.35-.50) hos de idrottsliga 
förklaringsvariablerna. Signifikanta β-värden hos båda idrottsliga förklaringsvariabler, 
efter att ha kontrollerat för övriga av studiens förklaringsvariabler.  
 

                                                 
100 Anger antalet standardavvikelser som beroendevariabeln ändras när den oberoende variabeln förändras 
med en standardavvikelse. Eftersom det standardiserade beta-värdet (β-värdet), enligt Field (2005) inte är 
beroende av vilken måttenhet som använts för att mäta den oberoende variabeln, är detta värde att föredra 
framför det vanliga beta-värdet när man vill jämföra effekten av olika oberoende variabler på 
beroendevariabeln.  
101 ES-värden för multipel regressionsanalys klassificeras av Cohen (1992) enligt följande: ES ≤.02 liten 
effekt, ES≤ .15 medelstor effekt och värden från .35 och uppåt som stor effekt. 

140



 

 
 

 f) Mycket stor betydelse :  Signifikanta förändringar i ΔAdj R2 (>.50) hos de 
idrottsliga förklaringsvariablerna. Signifikanta β-värden hos båda idrottsliga 
förklaringsvariabler, efter att ha kontrollerat för övriga av studiens 
förklaringsvariabler.  
 
När den första modellen i regressionsanalysen studeras (se tabell 10) framgår att 
respondenternas kön och etnicitet bidrar signifikant till ungas förändringar av 
självkänslan. I samma modell syns också att studiens bakgrundsvariabler tillsammans 
kan förklara 6% av variansen hos självkänslan vid T3, vilket visar att förändringar i 
självkänslan hos unga beror på flera andra faktorer som inte kan relateras till deras 
kön, ålder, etnicitet, var de bor, vilken socioekonomisk status de har eller om de 
deltar i övrigt föreningsliv. I modell 2 märks att förklaringsvärdet inte ökar speciellt 
mycket när variablerna Idrottsinvolvering T1  och Idrottsdeltagande T1  läggs in i 
regressionsanalysen. Även om förändringarna är signifikanta är dessa mycket små och 
uppgår endast till 2% av den totala variansen (ΔAdj. R2=.02).  
 
Tabell 10. Hierarkisk regressionsanalys som visar effekterna av studiens bakgrundsvariabler, övriga föreningsaktiviteter, 
idrottsdeltagande, idrottsinvolvering och avbrott från idrotten på respondenternas självkänsla vid T3. 

  Standardiserade β-värden 
 
Beroendevariabel: Självkänsla T3  

(n=1212) 
 

n Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Kön 1211              .23***                .21***               .20*** 
Ålder 1212             -.03              -.03              -.02 
Etnicitet 1164              .10*               .10*               .10* 
Bostadsort 1179              .04                .04               .04 
SES 1198              .06               .04               .03 
Övrigt föreningsliv T1 1014              .08*               .07               .06 
Idrottsdeltagande T1 1212                .05               .07 
Idrottsinvolvering T1 1047                 .10*               .08 
Avbrott 823                 -.08* 
Adj R2              .06               .08               .08 
Δ Adj R2                 .02*               .00* 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001 

 
Nästföljande modell (3) i regressionsanalysen visar att socialisationsprocesser ut ur 
idrotten (Avbrott) i signifikant utsträckning (β=-.08; p<.05) kan predicera 
självkänslan vid T3, vilket visar att skillnader i rapporterad självkänsla delvis är 
avhängig selektionsprocesser ut ur idrotten. En separat analys visar också att de som 
avbrutit sitt deltagande i idrott har signifikant svagare självkänsla jämfört med dem 
som fortsatt föreningsidrotta.102 I en fördjupande analys ställdes respondenternas 
svar på frågan om de vanligaste orsaker till varför de avbrutit sitt deltagande i 
föreningsidrott vid T1 (fråga 28, bilaga 1) mot deras rapporterade självkänsla vid T1, 
                                                 
102 Oberoende  t-test: t=-2.93,p<.01; Avbrott: M=3.65; Sd=.88; Fortsättare: M= 3.83; Sd=.76. 
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uppdelat i låg respektive hög självkänsla utifrån medianen (Md=3.93, Sd=.79). 
Resultaten visar att unga med hög självkänsla är signifikant mer benägna att sluta 
idrotta för att de vill ha mer tid för skolan, kompisarna, övrig fritid och andra 
idrotter, medan de med låg självkänsla oftare slutar att idrotta för de inte anser sig 
vara tillräckligt bra i sin idrott eller för att de inte har råd att idrotta. Dessa resultat 
visar att avbrott från idrotten inte nödvändigtvis föregås av negativa händelser 
kopplade till faktorer inom idrottsmiljön. Dessutom visar resultaten att unga med 
stark självkänsla i högre grad själva tycks kunna välja att sluta idrotta, medan de med 
svagare självkänsla oftare tvingas att sluta idrotta av skäl som inte direkt är självvalda 
och mer knutna till den direkta idrottsmiljön.103  
 
Av modell 3 tydliggörs även att graden av idrottsinvolvering vid T1 inte längre kan 
predicera självkänslan vid T3 i signifikant utsträckning (β=.08). Förklaringsvärdet är 
dock fortfarande i paritet med β-värdet för avbrott, vilket tyder på att graden av 
involvering i idrott till viss del kan predicera självkänslan vid T3, om än i mycket liten 
grad. Med utgångspunkt i tidigare redovisade kriterier visar ovanstående 
regressionsanalys att ett deltagande i föreningsidrott har en viss, men mycket liten 
positiv betydelse för ungas utveckling av självkänslan över tid. För att en liten skillnad 
ska komma till stånd krävs dessutom att deltagandet sker med en hög grad av 
involvering över tid.  
 
 
9.3.4 Självkänsla i relation till inomidrottsliga faktorer 
 
Ovan har en generell bild av kopplingar mellan ett föreningsidrottande och 
utvecklingen av självkänslan målats upp, där resultaten visar att någon sådan tydlig 
effekt inte framträder. Det är dock viktigt att betona att resultaten i denna 
undersökning ska tolkas ur ett allmänt perspektiv, vilket betyder att erfarenheter 
gjorda inom ramen för föreningsidrotten kan resultera i starka socialisationseffekter 
för vissa individer, medan det för andra inte har någon betydelse alls. Att en person 
som idrottar kommer att göra såväl positiva som negativa erfarenheter är inte så 
konstigt, eftersom miljön ständigt skiftar och bland annat är beroende av vilken typ 
av idrott de unga deltar i och vilka kamrater och ledare som de umgås med. Hur ser 
det då ut i denna studie? Finns det speciella socialisationsprocesser kopplade till 
idrottsmiljön som kan gynna respektive hindra den psykosociala utvecklingen, i detta 
fall i form av en stark självkänsla? I ett försök att ta reda på detta tillfrågades de barn 
och ungdomar, som föreningsidrottade (nT1=703) vid det första mättillfället, om sina 
erfarenheter inom idrottsmiljön.  
                                                 
103 Se även Olsson (2007) för ett utförligare resonemang. 
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Eftersom barn och ungdomar ofta deltar i flera idrotter samtidigt, skulle det i 
praktiken vara omöjligt att ställa fördjupande frågor utifrån deltagandet i samtliga 
idrotter då det skulle innebära att frågeformuläret blev allt för omfattande. Av denna 
anledning uppmanades de barn och ungdomar som uppgett att de idrottade vid det 
aktuella mättillfället att ha den idrott och den förening som de tränade mest i, i åtanke 
när de svarade på dessa frågor (fråga 12-13, bilaga 1). Detta innebar även att ett nytt 
involveringsindex specifikt för respektive idrottsgren räknades fram 
(Involveringsspec. T1; M=4.1, Sd=1.9, Md=4.0, Min=.75, Max=12.0). Detta index 
baserades på en sammanslagning av antal år som de tränat i den aktuella idrotten, hur 
ofta de tränar i den specifika idrotten och hur ofta de spelar match eller tävlar i denna 
idrott (fråga 14-17, bilaga 1).  
 
Av flera olika inomidrottsliga faktorer valdes att fokusera på individernas idrottsliga 
målinriktningar, i form av uppgifts- (Uppgift) respektive resultatorientering 
(Resultat), deltagandet i lag eller individuell idrott (Lag-Ind T1; Lag=1, Ind.=2),det 
upplevda motivationsklimatet i träningsgruppen, uppdelat på uppgiftsorienterat 
(Uppgiftsklimat) respektive resultatorienterat motivationsklimat (Resultatklimat). 
Vidare valdes att belysa individernas upplevda kompetens inom den specifika 
idrotten (Idrottsspeci f ik kompetens), då tidigare forskning visat på tydliga kopplingar 
mellan dessa variabler och individens självkänsla. Av tidigare nämnda anledningar 
mättes inte 10-11 åringarnas uppgifts- respektive resultatorienterade målinriktningar 
(se rubrik 8.4), varför analyser utifrån dessa variabler endast omfattar 375 barn och 
ungdomar i åldern 12-18 år. 
 
En bivariat analys (se tabell 11) visar att självkänslan T1 i signifikant utsträckning 
samvarierar med de allra flesta av de studerade variablerna, där det starkaste 
sambandet förekommer i relation till variabeln Idrottsspeci f ik kompetens . Styrkan i 
sambanden mellan mättillfällena varierar från Rho=.34 t om .41 vilket överens-
stämmer med vad som tidigare framkommit i internationella studier (se Harter, 1999). 
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Tabell 11. Deskriptiv statistik (M, Sd) och korrelationer (Spearmans Rho) mellan respondenternas självkänsla T1-T3 och 
studiens valda inomidrottsliga faktorer.  

 
 n M Sd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Självkänsla T1 1212 3.76 .79 1          

2.Självkänsla T2 1212 3.74 .82  .60** 1         

3.Självkänsla T3 1212 3.72 .84  .54** .65** 1        

4.Involveringsspec.T1 628 4.09 1.90  .11** .15** .19** 1       

5.Idrottsspec. komp. T1  624 3.98 .75  .42** .34** .34**   .12** 1      

6.UppgiftT1 (Task)  375 4.27 .74  .25** .21** .18**   .12* .28** 1     

7.ResultatT1 (Ego)  375 3.60 1.08  .20** .18** .21**     .24** .24**  .34** 1    

8.Uppgiftsklimat T3 535 4.05 .80 - -  .13* -.18** .15**  .15* -.14* 1   

9.Resultatklimat T3 535 1.76 .80 - -  .02  .35** -.04   .01  .19** -.51** 1  

10.Lag-Ind.idrott T1 617 1.37 .48   .00 -.05 -.09* -.20**  .00  -.07 -.16** .11* -.21** 1 

** Korrelationen är signifikant (p<.01). 
*  Korrelationen är signifikant (p<.05). 
 
 
Värt att notera är också det relativt svaga sambandet mellan självkänslan vid de olika 
mättillfällena och graden av involvering i den specifika idrotten (Involveringsspec. 
T1). Detta indikerar att utvecklingen av självkänslan hos idrottande barn och 
ungdomar främst kan kopplas till andra socialisationsfaktorer än graden av 
involvering i en specifik idrott. Det tämligen svaga sambandet (Rho=.12). mellan 
variablerna Involveringsspec. T1 och Idrottsspeci f ik komp.T1  ger ytterligare stöd för 
denna tolkning. Utgår man från Shavelson m fl, (1976) modell borde starkare 
kopplingar mellan dessa variabler bli synliga för att man ska kunna dra slutsatsen att 
graden av idrottsinvolvering i en specifik idrott påverkar självkänslan i positiv 
riktning.  
 
Av tabell 11 går det även att utläsa att självkänslan i stort samvarierar lika mycket 
oavsett om individerna är uppgifts- eller resultatorienterade. Detta samband kan 
delvis förklaras av att en individ kan vara både uppgiftsorienterad och 
resultatorienterad på en och samma gång (U+/R+).104 Som tidigare påpekats är även 
andra kombinationer möjliga, där olika individer därutöver kan ha följande 
kombinationer: låg grad uppgi f tsorienterad/hög grad resultatorienterad (U―/R+); 
låg grad uppgif tsorienterad/låg grad resultatorienterad (U―/R―) ;  hög grad 
uppgif tsorienterad/låg grad resultatorienterad (U+/R―) . För att undersöka om 
skillnader mellan de olika kombinationerna föreligger i avseende på självkänslan 
utfördes tre stycken envägs-variansanalyser med kombinationerna av målinriktningar 
som oberoende variabler och självkänsla T1-T3 som beroendevariabler. Ett 
efterföljande test (Sheffe´s) utfördes för att undersöka eventuella skillnader mellan 
grupperna.  
 
                                                 
104 Detta visade sig även gälla i denna studie, där en faktoranalys bekräftade två oberoende variabler 
(Uppgift respektive Resultat). 
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Tabell 12. Olika kombinationer av målinriktningar i förhållande till respondenternas självkänsla vid olika mättillfällen. 

  Självkänsla  

Kombination av målinriktningar                   T1                T2                 T3 
 n M Sd n M Sd n M Sd 

a Hög uppgift/Hög resultat (U+/R+)  102    4.05 d .73 132   4.18b,c,d .64 178    4.08 c,d .68 
b Hög uppgift/Låg resultat (U+/R-)  88    3.81 .69 64   3.82 a .70 104    3.96 d .78 
c Låg uppgift/Hög resultat (U-/R+)  129    3.81 .71 66   3.65 a .63 102    3.79 a,d .75 
d Låg uppgift/Låg resultat (U-/R-)  56    3.62 a .71 75   3.52 a .76 144    3.45 a,b,c .81 

Totalt 375    3.84 .73 337   3.86 .73 528    3.83 .79 

T1:Scheffe´s Post-Hoc: a-d, p<.001 
T2:Scheffe´s Post-Hoc: a-b, a-c, a-d, p<.001 
T3:Scheffe´s Post-Hoc: a-d, b-d p<.001; a-c, c-d, p<.05 
 

Resultatet av analysen (tabell 12) bekräftar mönstren i tidigare undersökningar som 
dels visar att grupperna i signifikant utsträckning skiljer sig åt vid samtliga 
mättillfällen,105 dels visar att individer som tillhör gruppen med kombinationen 
U+/R+, i de flesta fallen har starkare självkänsla i förhållande till övriga grupper. 
Vidare framträder en bild som tyder på att individer med kombinationen U―/R― inte 
har samma potential att stärka eller bibehålla självkänslan som övriga grupper inom 
idrotten.  
 
Om vi återgår till tabell (11) framträder andra intressanta samband som är väl värda 
att lyfta fram. Bland annat syns att både en uppgiftsorienterad (Rho=.28) och en 
resultatorienterad (Rho=.24) målinriktning har ett positivt samband med ungas 
upplevda idrottsspecifika kompetens. En fortsatt analys visar, i paritet med 
ovanstående, att gruppen U+/R+ också är den grupp som upplever sig mest 
idrottsligt kompetenta, följt av grupperna U+/R―> U―/R+> U―/R―.106  
 
Av tabell 11 kan vi även se att ett uppgiftsorienterat klimat är positivt relaterat till 
självkänslan (Rho=.14), men inte ett resultatorienterat klimat (Rho=.02). Värt att 
notera är också att det föreligger ett positivt samband mellan upplevd kompetens i en 
specifik idrott och ett uppgiftsorienterat klimat (Rho=.15), medan inte något 
betydande samband kan upptäckas i relation till ett resultatorienterat klimat        
(Rho=-.04).107 Detta stödjer också vad som framkommit i tidigare forskning som 
visat att ett uppgiftsorienterat klimat, till skillnad från ett resultatorienterat, bidrar till 

                                                 
105 F3, 333=18.41; p<.001 vid T1; F3, 371=6.94; p<.001 vid T2; F3, 524=19.98; p<.001 vid T3. 
106 Mättillfälle 1: F(3, 374)=6.36; p<.001; Hög uppgift/Hög resultat (U+/R+): M=4.05, Sd=.77; Hög uppgift/Låg 
resultat (U+/R-): M=3.95, Sd=.60; Låg uppgift/Hög resultat (U-/R+): M=3.88, Sd=.81; Låg uppgift/Låg resultat 
(U-/R-): M=3.63, Sd=.68. 
107 En bivariat analys, där idrottsspecifik kompetens vid T3 ställdes mot motivationsklimaten vid T3 stärker 
denna bild. Resultaten visade på en tydligare positiv relation mellan Idrottsspec. komp T3 och ett 
uppgiftsorienterat klimat (Rho=.32; p<.01) och ett tydligt negativ samband med ett resultatorienterat klimat   
(-.20; p<.01). 
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att idrottande barn och ungdomar upplever sig vara duktiga i sin idrott (Treasure, 
2001).   
 
Andra samband som är värda att lyfta fram är den negativa relationen mellan ett 
uppgiftsorienterat klimat och graden av idrottsspecifik involvering (Rho=-.18), samt 
det positiva sambandet mellan ett resultatorienterat klimat och idrottsspecifik 
involvering (Rho=.35). Dessa samband kan vara ett tecken på att idrottsmiljön blir 
mer resultatinriktad ju äldre barnen och ungdomarna blir, vilket i sig ter sig logiskt, 
med tanke på att det sker en ökad specialisering med ökad ålder och att idrotten blir 
mer präglad av ett elittänkande. Även om ett resultatorienterat klimat inte tycks ha 
någon negativ inverkan, verkar det å andra sidan inte heller kunna bidra till att stärka 
individernas självkänsla.  
 
När sambandet mellan lag- och individuella idrotter och övriga variabler studeras kan 
vi se att utvecklingen av självkänslan till viss del har samband med om individen är 
delaktig i en lag- eller individuell idrott. En separat analys med hjälp av oberoende    
t-test visar på något skilda resultat, men pekar i stort på att lagidrottare har marginellt 
starkare självkänsla i jämförelse med individuella idrottare.108  
 
Ovanstående resultat har visat att det finns faktorer inom idrottsmiljön som har 
samband med utvecklingen av självkänslan i positiv riktning, men frågan är om dessa 
fortfarande kan predicera självkänslan efter två års tid och efter att kontroll tagits för 
andra förklaringsvariabler? En stegvis hierarkisk regressionsanalys utfördes med 
Självkänsla T3  som beroendevariabel, där variablerna Kön , Ålder , Etnicitet , 
Bostadsort och SES  inledningsvis lades in som kontrollvariabler. Därefter lades 
variablerna Involveringsspec . T1  in tillsammans med variablerna Idrottsspeci f ik 
komp.T1, Uppgif t  T1, Resultat T1 , Uppgiftsklimat T3 , Resultatklimat T3  samt 
deltagandet i lag eller individuell idrott (Lag-Ind T1).109  
 

                                                 
108 Lagidrottare: MT1=3.89, t=0.41, n.s.; MT2=3.93, t=3.14, p<.01, MT3=3.91, t=2.78, p<.01. Individuella 
idrottare: MT1=3.89, MT2=3.73,  MT3=3.72.  
109 En separat analys med hjälp av oberoende t-test visar på något skilda resultat, men pekar i stort på att 
lagidrottare har starkare självkänsla gentemot individuella idrottare. Vid T1 förkom inga signifikanta 
skillnader mellan grupperna, medan sådana förekom till lagidrottarnas fördel vid T2 och T3: Lagidrottare: 
MT1=3.89, t=0.41, n.s.; MT2=3.93, t=3.14, p<.01, MT3=3.91, t=2.78, p<.01. Individuella idrottare: MT1=3.89, 
MT2=3.73,  MT3=3.72. 
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Tabell 13. Hierarkisk regressionsanalys som visar effekterna av studiens valda inomidrottsliga faktorer på 
respondenternas självkänsla vid T3. 

 Standardiserade β-värden 
 

Beroendevariabel: Självkänsla T3  
 

n Modell 1 Modell 2 

Kön     1211               .23***               .19** 
Ålder     1212              -.03               .03 
Etnicitet     1164               .10*               .08 
Bostadsort     1179               .04               .01 
SES     1198               .06               .05 
Involveringsspec. T1      628                .09 
Idrottsspecifik kompetensT1      624                .28*** 
Uppgift T1      375                .04 
Resultat T1      375                .07 
Uppgiftsklimat T3      535                .09 
Resultatklimat T3      535                .00 
Lag-Ind T1      617               -.04 

Adj R2               .04               .15 
Δ Adj R2                 .11*** 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001 
 

Av tabell 13 framgår att de inomidrottsliga faktorernas förklaringsvärde är 
förhållandevis litet (ΔAdj R2=.11) (se modell 2), men att individens upplevda 
idrottsspecifika kompetens (β=.28; p<.001) och undersökningsdeltagarnas kön 
(β=.19; p<.01) i ganska hög utsträckning kan predicera självkänslan vid T3 (modell 
2). Detta tyder på att barn och ungdomar, som via idrotten får möjlighet att känna sig 
duktiga i en speciell idrott, har relativt goda förutsättningar att kunna stärka sin 
självkänsla. Vidare indikerar riktningen och styrkan hos övriga variabler att de barn 
och ungdomar som i hög grad är involverade i en specifik idrott, som vistas i ett 
huvudsakligen uppgiftsorienterat klimat och som mestadels deltar i lagidrotter har 
bättre förutsättningar att utveckla en stark självkänsla än övriga idrottande barn och 
ungdomar.  
 
 
9.3.5 Sammanfattande analys och tolkning av resultaten 
 
En sammanfattande analys och tolkning av resultaten, kopplade till relationen mellan 
föreningsidrott och självkänsla, visade att unga som föreningsidrottar i allmänhet har 
något starkare självkänsla jämfört med dem som inte idrottar i någon förening. Detta 
gällde för samtliga åldrar av de undersökta (10-18 år) och ligger i linje med vad 
flertalet internationella (Gerlach & Brettschneider, 2004; Findlay & Bowker, 2009; 
Feldman & Matjasko, 2005; Marsh & Jackson, 1986; Mc Hale m fl, 2005) och 
nationella studier (Rasmussen m fl, 2004) tidigare visat. Även jämförelser mellan 
aldrig, låg- och höginvolverade grupper av föreningsidrottare visade på signifikanta 
skillnader till den höginvolverade gruppens fördel. Utifrån dessa resultat är det 
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lockande att dra slutsatsen att skillnader mellan grupperna till stor del är avhängig ett 
deltagande och grad av involvering i föreningsidrott. Tidigare studier (Carlson, 2001; 
Larsson, 2008) och resultat från denna studie visade emellertid att det försiggår 
socialisationsprocesser kopplade till ungas kön, ålder, etnicitet, bostadsort och 
socioekonomisk status, som påverkar med vilka psykosociala egenskaper som de 
äntrar föreningsidrotten.  
 
När hänsyn togs till dessa faktorer och ett longitudinellt perspektiv anlades, samtidigt 
som socialisation från idrotten beaktades, framträdde en delvis annorlunda bild. 
Resultaten visade förvisso att ett föreningsidrottande i viss mån kan fungera som en 
buffert mot en försvagning av självkänslan över tid, under förutsättning att det sker 
med en hög grad av involvering. Men en fortsatt analys visade att man bör vara 
försiktig och inte överdriva föreningsidrottandets betydelse, då effekterna visade sig 
vara mycket svaga, samtidigt som inga tydliga förändringar kunde upptäckas under en 
tidsperiod på två år (T1-T3). Med andra ord kan skillnaderna i självkänsla mellan 
idrottare och icke-idrottare samt mellan aldrig, låg- och höginvolverade 
föreningsidrottare främst tillskrivas selektionseffekter snarare än idrottsliga 
socialisationseffekter. Liknande slutsatser har även dragits av andra forskare som 
studerat problemområdet med en longitudinell design (Brettschneider, 2001; Gerlach 
& Brettschneider, 2004), där kontroll tagits för selektionsprocesser in och ut ur 
idrotten (Spreitzer, 1994).  
 
När inomidrottsliga faktorer ställdes i relation till respondenternas självkänsla visade 
det sig, i enlighet med tidigare forskning (Reinboth & Duda, 2004), att ett 
uppgiftsorienterat klimat är att föredra framför ett resultatorienterat. Dessa resultat 
stämmer väl överens med Nicholls (1989, 1992) och Ames (1992) teoretiska 
resonemang, som menar att personer som vistas i en miljö, där individen bedöms och 
får uppmuntran utifrån sin förmåga och där alla är lika värda oavsett prestation, får 
fler individer att känna sig duktiga. Som framgått av resultaten i denna studie, och i 
linje med annan forskning (Fox & Wilson, 2008; Harter, 1999; Marsh, 2007; 
Shavelson m fl, 1976) hade också upplevelsen av kompetens i en specifik idrott 
relativt stor betydelse för utvecklingen av individens självkänsla. Med denna 
utgångspunkt kan det tyckas vara besynnerligt att både en uppgifts- och 
resultatorienterad målinriktning uppvisade ett positivt samband med självkänslan. En 
möjlig förklaring till dessa samband är att det är möjligt att vara både starkt 
uppgiftsorienterad och starkt resultatorienterad (U+/R+) när det handlar om att ta sig 
an uppgifter och utmaningar inom idrotten (Duda, 2001; Harwood m fl, 2008). 
Resultaten från denna studie visade också att denna kombination är att föredra för att 
kunna stärka självkänslan och den idrottsliga kompetensen, speciellt i jämförelse med 
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gruppen som hade en kombination av låg uppgifts- respektive låg resultatorienterad 
målinriktning (U―/R―).  
 
Vidare visade resultaten att lagidrottare till viss del upplevde sig ha en starkare 
självkänsla jämfört med individuella idrottare, vilket också var något som framkom i 
Slutzkys och Simpkins (2009) longitudinella studie. Detta kan ha sin förklaring i att en 
person som lagidrottar i större utsträckning får chans att känna sig duktig även om 
han eller hon inte själv presterat bra, om laget ändå vinner.  
 
Resultaten visade dessutom att inomidrottsliga faktorer har en relativt liten betydelse 
för ungas utveckling av självkänslan över tid, men där barn och unga som deltar i 
lagidrotter, som vistas i ett uppgiftsorienterat klimat och som har en kombination av 
hög uppgiftsorienterad och hög resultatorienterad målinriktning och som upplever 
sig vara duktiga i sin idrott har något bättre förutsättningar än andra unga idrottare att 
utveckla en stark självkänsla. 
 
 
9.4  Idrottsliga socialisationseffekter och upplevd fysisk kompetens 
 
Föremålet för mitt intresse i denna del av avhandlingen är att försöka reda ut om de 
som deltar i föreningsidrott har en starkare upplevd fysisk kompetens (UFK) än de 
som inte idrottar i någon förening, men även vilken betydelse deltagande och graden 
av involvering i föreningsidrott har för utvecklingen av ungas UFK. Därutöver söker 
jag svar på om, och i så fall vilka faktorer inom idrottsmiljön som har samband med 
och kan bidra till utvecklingen av barns och ungdomars upplevda fysiska kompetens.  
 
 
9.4.1 Upplevd fysisk kompetens och idrottsdeltagande 
 
I syfte att undersöka eventuella skillnader mellan idrottare och icke-idrottare i 
avseende på UFK, jämfördes kategorierna Idrottare och Icke-idrottare  med varandra 
vid respektive mättillfälle.  
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Tabell 14. Respondenternas upplevda fysiska kompetens vid T1-T3 uppdelat på idrottsdeltagande. Medelvärde. 

 Upplevd fysisk kompetens (UFK) 

 T1 T2 T3 
Kategorisering av 
idrottsdeltagande n M Sd n M Sd n M Sd 

Idrottare 703   3.29*** 1.03 687   3.32*** 1.07 599     3.34*** 1.10 

Icke-idrottare 509   2.51  .98 525   2.64 1.05 613 2.57 1.09 

Total 1212   2.96 1.08 1212   3.03 1.11 1212 2.95 1.16 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001 
 

Resultaten i tabell 14 visar på signifikanta skillnader mellan grupperna vid varje 
mättillfälle, där barn och ungdomar som idrottar upplever sig vara mer fysiskt 
kompetenta än jämnåriga som inte är aktiva i någon idrottsförening.110 En analys av 
effektstorlekarna visar att ett deltagande i idrott har relativt stor betydelse för 
utvecklingen av den upplevda fysiska kompetensen när inte hänsyn tas till andra 
påverkansfaktorer (EST1=.36; EST2=.30; EST3=.33).  
 
När förändringen, utifrån en sammanslagning av longitudinella data för varje 
ålderskategori studeras, visar analysen återigen att Idrottare upplever sig mer fysiskt 
kompetenta jämfört med gruppen av Icke-idrottare . Detta förhållande gör sig också 
gällande oavsett ålder (figur 5).  
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Figur 5. En översiktsbild av barns och ungdomars (n=1212) upplevda fysiska kompetens i olika åldrar (10-18 år) i 
avseende på deltagande i föreningsidrott. Medelvärde.  

                                                 
110 Oberoende t-test: tT1=13.22,p<.001; tT2=11.02, p<.001; tT3=12.21, p< .001. 
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En tydlig utvecklingstrend i positiv riktning kan ses hos båda grupperna, där 
mönstren i stort liknar varandra. Detta tyder på att ovan konstaterade skillnader i 
UFK mellan grupperna främst kan tillskrivas andra faktorer än ett idrottsligt 
deltagande. Som tidigare påpekats ger dock jämförelser mellan deltagare respektive 
icke-deltagare en alltför grovhuggen bild av föreningsidrottens betydelse som 
socialisationsarena. Av denna anledning vänds uppmärksamheten mot att undersöka 
om graden av involvering har någon avgörande betydelse för ungas utveckling av 
UFK. 
 
 
9.4.2 Upplevd fysisk kompetens och idrottsinvolvering 
 
Om undersökningsdeltagarnas UFK ska kunna tillskrivas effekter av olika idrottsliga 
socialiseringsprocesser borde rimligtvis de som i hög grad är involverade i idrott (HI) 
uppleva sig mer fysiskt kompetenta än de som är involverade i låg grad (LI), eller de 
som aldrig varit involverade (AI). Därutöver bör även skillnader kunna noteras 
mellan LI- och AI-gruppen.   
 
En multivariat variansanalys för beroende mätning med tillhörande post-hoc test 
(Scheffe´s) utfördes, med tid och grad av idrottsinvolvering som oberoende variabler 
och upplevd fysisk kompetens (T1-T3) som beroendevariabler. I enlighet med ovan 
ställda kriterier visar resultaten att grupperna i ganska stor utsträckning skiljer sig åt 
(F2,970=226.67, p<.001, ES=.32). Post-hoc testet visar att gruppen HI skiljer sig 
signifikant gentemot LI och AI (p<.001). Dessutom kan även en signifikant skillnad 
(p<.001) mellan grupperna LI och AI märkas (HI>LI>AI)(se tabell 15). 
 
Tabell 15. Respondenternas upplevda fysiska kompetens vid respektive mättillfälle uppdelat på grad av 
idrottsinvolvering. Medelvärde. 

  Upplevd fysisk kompetens (UFK) 

  T1 T2 T3 

Idrottsinvolvering n M Sd M Sd M Sd 

Aldrig involverade (AI)a 100 2.17 .84 2.20 .96 2.05 .93 

Låginvolverade (LI)b 416 2.52 .93 2.60 1.01 2.49 1.05 

Höginvolverade (HI)c 457 3.61 .92 3.66 .93 3.60 .98 

Total 973 3.00 1.09 3.06 1.13 2.97 1.18 

Scheffe´s Post-Hoc: a-b, a-c, b-c, p<.001  
 

Med andra ord indikerar dessa resultat att ett föreningsidrottande har en ganska stor 
positiv effekt på barns och ungdomars UFK. Speciellt om idrottandet sker i hög grad. 
Denna bild stärks till viss del av en fortsatt analys som visar den åldersmässiga 
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utvecklingen för UFK och involveringsgrad över tid. I figur 6 syns det att 
utvecklingen skiljer sig åt mellan grupperna, där man för det första kan se en något 
mer positiv utveckling för både LI- och HI-gruppen, medan den inte är lika tydlig för 
AI-gruppen. Dessutom är utvecklingen något jämnare hos individer tillhörande HI-
gruppen, medan AI-gruppens UFK sjunker mer markant i 15 års ålder. Den 
multivariata variansanalysen kunde emellertid inte visa på några signifikanta skillnader 
i förändringar över tid (within) för de olika grupperna (F4,1940=.69, n.s.), vilket tyder 
på att effekten som graden av idrottsinvolvering har på ungas UFK inte ska 
överdrivas. 
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Figur 6. Förhållandet mellan undersökningsgruppens (n=973) ålder och deras upplevda fysiska kompetens och 
involveringsgrad i föreningsidrott. Medelvärde. 

 
För att undersöka möjliga huvudeffekter och interaktionseffekter mellan studiens 
bakgrundsvariabler, övrigt föreningsliv, idrottsinvolvering och UFK utfördes en serie 
variansanalyser med upprepade mätningar. Resultaten visar på signifikanta 
huvudeffekter mellan grupperna för variablerna kön (F1,966=36.15, p<.001, ES=.04) 
och etnisk bakgrund (F1,926=22.24, p<.001, ES=.02) och SES (F2,956=5.22, p<.01, 
ES=.01). Vid en närmare analys åskådliggörs att pojkar upplever sig ha bättre UFK 
jämfört med flickor,111 att barn och ungdomar med utländsk bakgrund har bättre 
UFK än de med svensk bakgrund112 samt att unga från familjer med hög SES 
upplever sig mer fysiskt kompetenta jämfört med dem som kommer från familjer 

                                                 
111 Pojkar: MT1-T3=3.25; Flickor: MT1-T3=2.66. 
112 Svensk bakgrund: MT1-T3=2.96; Utländsk bakgrund: MT1-T3=3.20. 
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med medelhög eller låg SES.113 Däremot kunde inga betydelsefulla interaktions-
effekter noteras.  
 
Dessa resultat visar med tydlighet att faktorer kopplade till makrosystemet påverkar 
individens UFK. Frågan är om konstaterade skillnader i UFK, utifrån deltagande och 
grad av involvering i föreningsidrott, fortfarande gör sig gällande efter att kontroll 
tagits för studiens bakgrundsvariabler samt socialisationsprocesser in och ut ur 
idrotten? Om så är fallet tyder detta på att socialisationsprocesser inom idrotten 
generellt sett främjar ungas upplevelser av sin fysiska kompetens.  
 
 
9.4.3 Föreningsidrottens betydelse för utvecklingen av upplevd fysisk 
kompetens  
 
I syfte att kontrollera för socialisationsprocesser till och från idrotten utfördes en 
hierarkisk regressionsanalys på motsvarande sätt som tidigare, fast den här gången 
med individens upplevda fysiska kompetens vid T3 (UFK T3) som beroendevariabel. 
Variablerna Kön, Ålder, Etnici tet , Bostadsort , SES, Övrigt föreningsliv T1, 
Idrottsdeltagande T1 , Idrotts involvering T1 och Avbrott lades in i samma 
ordningsföljd som tidigare.  
 
Tabell 16. Hierarkisk regressionsanalys som visar effekterna av idrottsinvolvering, studiens bakgrundsvariabler, avbrott 
från idrotten och övrigt föreningsliv vid T1 på respondenternas UFK vid T3. 

  Standardiserade β-värden 
 

Beroendevariabel: UFK T3 
(n=1212) 

 
n Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Kön 1211             .28***              .23***               .21*** 
Ålder 1212             .03              .04               .08* 
Etnicitet 1164             .07              .09*               .09** 
Bostadsort 1179             .08              .08*               .09* 
SES 1198             .10**              .03               .02 
Övrigt föreningsliv T1 1014             .08*              .05               .04 
Idrottsdeltagande T1 1212               .21***               .23*** 
Idrottsinvolvering T1 1047               .26***               .23*** 
Avbrott 823                 -.18*** 

Adj R2              .11              .26               .29 
Δ Adj R2                .15***               .03*** 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001 
 

I tabell 16 kan vi återigen se att respondenternas kön och socioekonomiska status hör 
samman med ungas upplevda fysiska kompetens. Däremot kan inga signifikanta β-

                                                 
113 Låg SES: MT1-T3=2.90; Medel SES: MT1-T3=2.85; Hög SES: MT1-T3=3.18. 
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värden noteras för övriga bakgrundsvariabler.114 Av modell 2 framgår också att både 
ett deltagande i idrott (β=.21, p<.001) och grad av idrottsinvolvering (β=.26, 
p<.001), i ganska stor utsträckning kan predicera UFK två år senare, efter att kontroll 
tagits för bakgrundsvariablerna kön, etnicitet, ålder, bostadsort, SES och övrigt 
föreningsliv. Därutöver märks att förändringarna i determinationskoefficienten (ΔAdj 
R2) är signifikanta och relativt stora för de idrottsliga förklaringsvariablerna 
Idrottsdeltagande T1  och Idrottsinvolvering T1 , där dessa tillsammans kan förklara 
15% av variansen i UFK T3, efter att kontroll tagits för studiens bakgrundsvariabler. 
När avbrottsvariabeln läggs till i nästföljande steg (modell 3) ökar förklaringsvärdet 
ytterligare med 3% (β=-.18, p<.001; Adj R2=.29). En fortsatt analys visar att de som 
avbryter sitt idrottande har signifikant lägre UFK (t=10.77, p<.001) jämfört med 
fortsättare (Avbrott: M=2.63, Sd=1.10; Fortsättare: M=3.34, Sd=1.09). Dessa resultat 
skulle kunna vara ett uttryck för att de som slutar idrotta upplever att de får sämre 
fysisk kompetens efter det att de slutat idrotta. Andra möjliga tolkningar av detta 
utfall är att de med låg UFK väljer att sluta för att de inte känner att de har de fysiska 
förutsättningarna som krävs för att lyckas inom föreningsidrotten, eller för att de helt 
enkelt inte platsar i den idrott eller det lag som de tävlar för eller spelar matcher med.  
 
I ett försök att undersöka dessa tolkningsmöjligheter analyserades respondenternas 
svar på frågan om de vanligaste orsakerna till varför de slutade idrotta (se fråga 28, 
bilaga 1).115 Svaren ställdes sedan i relation till ungas UFK vid T1, uppdelat i låg 
respektive hög UFK utifrån medianen (Md=3.00, Sd=1.04). Här visar det sig att unga 
med låg UFK är mer benägna att sluta idrotta för att de inte upplever sig vara 
tillräckligt bra (MLåg=2.34,Sd=1.31; MHög=1.79, Sd=1.19). Däremot är inte unga med 
lägre UFK mer benägna att sluta idrotta för att de inte platsar. Dessa resultat ger 
således stöd för tolkningen att de upplevda fysiska kraven som ställs på individer med 
låg UFK överstiger deras fysiska förmåga, vilket får dem att sluta, snarare än att de 
slås ut på grund av att de inte platsar. Därutöver visar en multivariat variansanalys, 
med upprepad mätning att unga som avbryter sitt deltagande upplever att deras 
fysiska kompetens försämras över tid i förhållande till fortsättarna (F1,1536=3.65, 

                                                 
114 Att signifikansnivån inte stämmer helt överens med resultaten från multivariata variansanalysen beror 
delvis på att det fullständiga indexet för idrottsinvolvering inte användes i den förra analysen. Dessutom 
relateras varje bakgrundsvariabel till de andra, där varje variabels unika bidrag framträder. Således är detta 
mått ett mer exakt mått på effekterna av bakgrundsvariablernas betydelse.  
115 Barnen och ungdomarna fick ta ställning till tolv påståenden utifrån de vanligaste anledningarna till varför 
unga slutar idrotta (se även Lindner m fl, 2002). De hade följande svarsalternativ att ta ställning till: Jag 
slutade idrotta eller bytte till en annan idrott för att… a) Det var inte roligt b) Jag ville ha mer tid till 
skolarbetet c) Jag ville ha mer tid för kamrater d) Jag ville ha mer tid för andra idrotter e) Jag ville ha mer tid 
för andra fritidsaktiviteter f) jag var inte tillräckligt bra i min idrott g) Jag kände en stor press på mig att 
prestera bra i min idrott h) Det kostade för mycket pengar att idrotta i min idrott i) Jag fick inte tävla/spela 
match tillräckligt mycket j) Jag trivdes inte med kamraterna k) Det var för långt avstånd till träningen l) Jag 
tyckte inte om vår tränare. Svaren kodades in enligt följande: 1=Stämmer inte alls, 2=Stämmer inte så bra, 
3=Stämmer ganska bra, 4=Stämmer bra, 5=Stämmer mycket bra.  

154



 

 
 

p<.05), vilket även ger stöd för den första tolkningen. Det vill säga att den upplevda 
fysiska kompetensen, för de som slutar föreningsidrotta, inte gynnas i lika hög grad 
som dem som fortsätter.  
 
Den fortsatta analysen (modell 3) visar att både ett deltagande i föreningsidrott 
(β=.23, p<.001) och graden av idrottsinvolvering (β=.23, p<.001) fortfarande, i 
ganska hög utsträckning, kan predicera UFK vid T3. Den sammantagna tolkningen 
av ovanstående regressionsanalys blir således att ungas föreningsidrottande har 
ganska stor betydelse för deras utveckling av den upplevda fysiska kompetensen. 
Speciellt om barnen och ungdomarna är involverade i idrott i någorlunda hög grad.   
 
 
9.4.4 Upplevd fysisk kompetens i relation till inomidrottsliga faktorer 
 
Med avsikten att ta ett grepp om olika socialisationsprocesser inom föreningsidrotten 
som kan tänkas ha kopplingar till individens UFK, relaterades utvecklingen av 
individernas UFK T1-T3 till undersökningsdeltagarnas målinriktningar (Uppgift  T1 
och Resultat T1), upplevt motivationsklimat (Uppgiftsklimat T3  och 
Resultatklimat T3), deras upplevda kompetens inom den specifika idrotten 
(Idrottsspec.  komp T1.) samt till formen av idrott (Lag-Ind T1).   
 
Tabell 17. Deskriptiv statistik och korrelationer (Spearmans) mellan upplevd fysisk kompetens 
(UFK) vid mättillfällena T1-T3 och utvalda inomidrottsliga faktorer.  

 
 n M Sd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.UFK T1 1212 2.96 1.08 1          

2.UFK T2 1212 3.03 1.11 .80** 1         

3.UFK T3 1212 2.95 1.16 .74** .81** 1        

4.Involveringsspec.T1 628 4.09 1.90 .48** .43** .43** 1       

5.Idrottsspec. komp.T1  624 3.98 .75 .32** .29** .26**    .12** 1      

6.UppgiftT1 (Task)  375 4.27 .74 .19** .17** .18** .12* .28** 1     

7.ResultatT1 (Ego)  375 3.60 1.08 .30** .38** .38**    .24** .24** .34** 1    

8.Uppgiftsklimat T3 535 4.05 .80 - -  -.05  -.18** .15** .15*  -.14* 1   

9.Resultatklimat T3 535 1.76 .80 - - .26** .35**  -.04 .01   .19**  -.51** 1  

10.Lag-Ind.idrott T1 617 1.37 .48 -23**  -.22**  -.23  -.20** .01   -.07  -.16** .11* -.21* 1 

*p<.05; **p<.01 
 
 
I tabell 17 kan ett starkt samband noteras mellan UFK  utifrån de olika mättillfällena 
(Rho=.80 t om .81) (se tabell 17), vilket indikerar att UFK  är en personlig egenskap 
som är relativt stabil över tid. I övrigt märks ett tydligt positivt samband mellan 
graden av idrottsinvolvering i den specifika idrotten (Involveringsspec. T1) och UFK 
T1-T3 (Rho=.43 t om .48), vilket vittnar om att en ökad involvering i en specifik 
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idrott kan främja utvecklingen av UFK. Sambandet kan också vara ett uttryck för att 
de som upplever sig mer fysiskt kompetenta också väljer att idrotta i högre grad. 
 
Vidare finner vi ett moderat starkt samband mellan individernas idrottsspecifika 
kompetens (Idrottsspec.  komp. T1) och deras upplevda fysiska kompetens (UFK T1-
T3) (Rho=.26 t om 32). Uifrån skil l -enhancement hypothesis (Fox, 1997) pekar detta 
på att upplevelsen av att vara duktig i en viss idrott kan påverka ungas UFK i positiv 
riktning. Kausaliteten är dock något som jag får skäl att återkomma till senare. 
 
I tabell 17 framträder ett annat intressant samband, som visar att en 
resultatorienterad målinriktning tycks ha större betydelse för individens utveckling av 
UFK än en motsvarande uppgiftsorienterad. Dessutom tyder de positiva sambanden 
mellan UFK och de olika motivationsklimaten att ett resultatorienterat (Rho=.26), 
men inte ett uppgiftsorienterat klimat (Rho=.05) samvarierar positivt med UFK T1-
T3.  
 
När UFK T1-T3 ställs i relation till olika kombinationer av uppgifts- (U) och 
resultatorienterade målinriktningar (R) visar en tvärsnittsanalys att grupperna i 
signifikant utsträckning skiljer sig åt vid samtliga mättillfällen (F3,371=12.28; p<.001 
vid T1; F3,333=16.41; p<.001 vid T2; F3,524 =22.45; p<.001 vid T3), där gruppen med 
kombinationen U+/R+ i samtliga fall har starkast UFK (se tabell 18).  
 
I tabellen visas också att kombinationer som innefattar en hög resultatorienterad 
målinriktning tycks ha större betydelse för individens utveckling av UFK än 
kombinationer som innefattar en hög uppgiftsorienterad inriktning. 
 

Tabell 18. Olika kombinationer av målinriktningar i förhållande till UFK vid olika mättillfällen. 

 Upplevd fysisk kompetens 

Kombination av målinriktningar                  T1                 T2                  T3 
 n M Sd n M Sd n M Sd 

a Hög uppgift/Hög resultat (U+/R+)  129     3.94b,d .86 132     4.01b,c,d .77 178      3.82b,c,d 1.03 
b Hög uppgift/Låg resultat (U+/R-)  56     3.31a 1.07 64     3.17a 1.14 104      3.14a 1.07 
c Låg uppgift/Hög resultat (U-/R+)  88     3.60 .95 66     3.61a .95 102      3.45a,d 1.04 
d Låg uppgift/Låg resultat (U-/R-)  102     3.23a .99 75     3.32a .85 144      2.91a,c 1.04 

Totalt 375 3.57 .99 337     3.62 .96 528      3.37 1.10 

T1:Scheffe´s Post-Hoc: a-b, a-d, p<.001  
T2:Scheffe´s Post-Hoc: a-b, a-c, a-d, p<.001  
T3:Scheffe´s Post-Hoc: a-b, a-d, c-d, p<.001; a-c, p<.05 

 
I den tidigare redovisade tabellen 17 framgår också att individens UFK är negativt 
relaterat till formen av idrott. I syfte att undersöka eventuella skillnader i UFK mellan 
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lag- och individuella idrottare utfördes ett oberoende t-test för varje mättillfälle. 
Samtliga av dessa test visade att lagidrottare upplever sig något mer fysiskt 
kompetenta jämfört med individuella idrottare.116  
 
För att kunna utröna vilken betydelse som de ovan beskrivna inomidrottsliga 
faktorerna har för utvecklingen av individens UFK över tid, efter att ha kontrollerat 
för övriga förklaringsvariabler, utfördes en hierarkisk regressionsanalys, där 
variablerna lades in i följande ordning: Steg 1: Bakgrundsvariablerna Kön , Ålder , 
Etnicitet , Bostadsort  och SES . Steg 2: Involveringspec T1 ,  Idrottsspec.komp.T1), 
individens målinriktningar vid T1 (Uppgift  T1 och Resultat T1), upplevelsen av 
olika motivationsklimat (Resultatklimat T3  och Uppgiftsklimat T3) samt 
deltagandet i lag eller individuell idrott (Lag-Ind T1).  
 
Tabell 19. Hierarkisk regressionsanalys som visar effekterna av studiens valda inomidrottsliga förklaringsvariabler på 
respondenternas upplevda fysiska kompetens (UFK) vid T3. 

 Standardiserade β-värden 
 

Beroendevariabel: Upplevd fysisk kompetens T3             
 

n Modell 1 Modell 2 

Kön     1211              .28***               .14* 
Ålder     1212              .03              -.02 
Etnicitet     1164              .07               .03 
Bostadsort     1179              .08               .05 
SES     1198              .10**               .07 
Involveringsspec. T1      628                .26*** 
Idrottsspec. komp. T1      624                .15** 
Uppgift T1      375               -.03 
Resultat T1      375                .24*** 
Uppgiftsklimat T3      535                .04 
Resultatklimat T3      535                .07 
Lag-Ind. Idrott T1      617                -.14* 

Adj R2               .10               .30 
Δ Adj R2                 .20*** 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001 

 
Regressionsmodellen i tabell 19 (modell 2) visar att studiens inomidrottsliga variabler 
tillsammans har ett relativt stort förklaringsvärde, efter det att hänsyn tagits till 
studiens bakgrundsvariabler (ΔAdj R2=.20). Framförallt märks att barn och 
ungdomar som i hög grad är involverade i en specifik idrott, företrädesvis i lagidrott, 
och som upplever att de är duktiga i sin idrott samt de som i hög grad är 
resultatorienterade, har relativt goda förutsättningar att utveckla sin upplevda fysiska 
kompetens i positiv riktning.  
 

                                                 
116 Lagidrottare: MT1=3.51, t=5.88,p<.001; MT2=3.59, t=6.69, p<.001, MT3=3.66, t=7.42, p<.001; Individuella 
idrottare: MT1=3.01; MT2=3.02, MT3=2.96. 
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9.4.5 Sammanfattande analys och tolkning  
 
Genom att sammanfattningsvis peka på några huvudsakliga resultat som framkommit 
ovan kan konstateras att de som deltog i föreningsidrott upplevde sig mer fysiskt 
kompetenta jämfört med icke-deltagare. Dessutom visade resultaten att de barn och 
ungdomar, som i hög grad var, eller hade varit involverade i någon idrottsförening, i 
betydande utsträckning upplevde sig mer fysiskt kompetenta jämfört med 
motsvarande som var, eller hade varit involverade i låg grad, eller som aldrig varit 
involverade i idrott.  Detta är också ett mönster som känns igen från tidigare studier 
(se bland annat Marsh & Jackson, 1986; Miller & Levy, 1996; Richman & Schaffer, 
2000; Roberts, Kleiber & Duda, 1981).  
 
När denna analys kompletterades med resultat från longitudinella data, och kontroll 
togs för andra förklaringsfaktorer, framkom att ett deltagande i idrott har ganska stor 
betydelse för ungas utveckling av sin upplevda fysiska kompetens. Speciellt om 
idrottandet sker tämligen regelbundet och i stor omfattning. En separat analys med 
utgångspunkt i den grupp som valt att avbryta sitt idrottande visade dock att 
föreningsidrotten till viss del fungerar som en selektionsarena, där de fysiskt starka 
blir kvar inom idrotten samtidigt som de mindre starka, sorteras bort, på grund av de 
inte upplever sig vara tillräckligt fysiskt kompetenta. Dessutom visade det sig att de 
som slutade idrotta inte längre var lika fysiskt aktiva som de som fortsatte att 
föreningsidrotta. Detta medför att skillnaderna mellan grupperna växer ytterligare. 
Sannolikt ställs dessa barn och ungdomar inte lika ofta inför fysiska utmaningar som 
kan ligga till grund för den fysiska kompetensutvecklingen.  
 

Enligt White (1959), Nicholls (1984, 1989, 1992) och Harter (1999) är behovet av att 
känna sig kompetent inom ett område påtagligt och har en avgörande betydelse för 
individens motivation och vilja att fortsätta med en viss aktivitet. Om barn och 
ungdomar inte upplever sig vara tillräckligt fysiskt kompetenta förefaller det därför 
troligt att de söker upp andra, mindre fysiskt krävande områden, där de har större 
möjlighet att demonstrera sin kompetens utan att utöva fysiskt krävande aktiviteter. 
Vidare har tidigare forskning (Evans & Roberts, 1987) visat att barn som inte anses 
vara så fysiskt kompetenta, inte heller får tillträde till lekar med fysiska inslag i samma 
utsträckning som de som anses vara mer kompetenta. Dessutom tilldelas de mer 
sällan avgörande roller i leken, där deras fysiska kompetens kan sättas på prov.  
 
När inomidrottsliga faktorers betydelse och samband med UFK undersöktes visade 
det sig, i motsats till Nicholls (1989, 1992) teoretiska utgångspunkter, att en 
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resultatorienterad målinriktning och motsvarande klimat verkar vara att föredra 
framför en mer uppgiftsorienterad målinriktning och ett uppgiftsorienterat 
motivationsklimat. En möjlig förklaring till detta samband kan vara att individer som 
har en disposition att vara starkt resultatorienterade, som samtidigt vistas i ett i 
huvudsak resultatorienterat klimat, kan komma att pressa varandra till att vara bäst, 
vilket skulle kunna gynna den fysiska utvecklingen och deras upplevda fysiska 
kompetens.  
 
Sambandet kan även ha sin grund i valet av referensgrupp när barnen och 
ungdomarna bedömer sin kompetens. Mycket av den forskning som bedrivits 
gällande målinriktningar och fysisk kompetens har varit kopplade till den specifika 
idrottsmiljön. Utifrån Shavelsons, m fl (1976) modell motsvarar detta individens 
upplevda kompetens på en lägre nivå i denna hierarki (motsvarande individens 
idrottsspecifika kompetens i denna studie). I föreliggande undersökning fick 
respondenterna däremot ta ställning till om upplevelsen av sin fysiska kompetens 
utifrån ett mer allmänt perspektiv och kan därför ha använt andra kamrater, utanför 
idrotten, som referenspunkt när de besvarat frågorna i enkäten. I förhållande till hela 
kamratkretsen finns det skäl att tro att de som är mer resultatorienterade skattat sig 
mer fysiskt kompetenta än övriga klasskamrater. Det förefaller också troligt att starkt 
resultatorienterade personer sannolikt haft kamraterna i sin egen träningsgrupp som 
referenspunkt och inte skattar sig lika fysiskt kompetenta i förhållande till dessa när 
de tillfrågats om deras upplevda kompetens i en viss idrott (se exempelvis Reinboth 
& Duda, 2004; Ommundsen, m fl, 2005; Ommundsen & Pedersen, 1999; Boixadós 
m fl, 2004). Med utgångspunkt i Nicholls (1989, 1992) resonemang torde däremot 
individer som är starkt uppgiftsorienterade i högre utsträckning ha sig själv som 
utgångspunkt för att bedöma sin kompetens, oavsett vilken referensgrupp de förhåler 
sig till.  
 
Dessa resultat visar på vikten av att man i studier tydligt specificerar på vilken nivå i 
självuppfattningshierarkin som analysen tar sin grund. Även om en övervägande 
resultatorienterad motivationsinriktning i högre grad visat sig kunna gynna 
utvecklingen av UFK, visade resultaten (se tabell 18), i enlighet med tidigare 
forskning (Fox m fl, 1994), att en kombination av hög resultat- och hög 
uppgiftsorienterad målinriktning tycks vara mest fördelaktigt för ungas psykosociala 
utveckling.  
 
Vid jämförelser mellan lag- och individuella idrottare framkom att de förra upplever 
sig vara mer fysiskt kompetenta. Möjligen kan dessa skillnader vara ett resultat av att 
lagidrottare omger sig med fler personer som kan ge feedback på utförda prestationer 
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och dessutom har fler kamrater att jämföra sig med för att kunna bedöma sin 
kompetens. 
 
 
9.5 Idrottsliga socialisationseffekter och upplevd social kompetens 
 
Att känna sig populär och accepterad av sina kamrater fyller en viktig funktion för 
individens psykosociala utveckling. Ett av idrottsrörelsens mål är att verksamheten 
ska bedrivas på ett sådant sätt att barn och ungdomar lär sig att respektera och umgås 
med andra och känna en gemenskap och samhörighet (Idrotten vi l l , RF 2005a). 
Frågan som jag ämnar besvara i denna del är om ett föreningsidrottande kan 
underlätta för barn och ungdomar att bli accepterad av sina kamrater och om graden 
av involvering har någon betydelse för denna acceptans?  
 
 
9.5.1 Upplevd social kompetens och idrottsdeltagande 
 
I syfte att undersöka om barn och ungdomar som föreningsidrottar upplever sig mer 
socialt kompetenta/accepterade av sina kompisar än de som befinner sig utanför 
föreningsidrotten företogs en analys av tvärsnittsdata, där dessa grupper ställdes mot 
varandra vid respektive mättillfälle.  
 
Tabell 20. Respondenternas upplevda sociala kompetens vid respektive mättillfälle uppdelat på idrottsdeltagande. 
Medelvärde. 

 Upplevd social kompetens (USK) 

 T1 T2                    T3 
Kategorisering av 
idrottsdeltagande n M Sd n M Sd n M Sd 

Idrottare 703     3.69*** .87 687      3.68*** .87 599      3.76** .85 

Icke-idrottare 509     3.46 .94 525      3.50 .96 613      3.61 .91 

Total 1212     3.59 .91 1212      3.60 .91 1212      3.69 .89 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001 
 

Som framgår av tabell 20 föreligger det signifikanta skillnader mellan grupperna vid 
varje mättillfälle,117 vilket visar att barn och ungdomar som idrottar upplever sig mer 
socialt kompetenta jämfört med gruppen icke-idrottare. En analys av 
effektstorlekarna signalerar dock att dessa skillnader endast är marginella (EST1=.12; 
EST2=.09; EST3=.09). 
 

                                                 
117 Oberoende t-test: tT1=4.38, p<.001; tT2=3.25, p<.001; tT3=3.04, p<.01. 
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När den åldersmässiga förändringen i USK studeras (se figur 7) märks återigen att 
barn och ungdomar som föreningsidrottar i allmänhet upplever att de möter en något 
större acceptans och upplever sig vara något mer populära än sina jämnåriga kamrater 
som inte föreningsidrottar, oavsett ålder (10-18 år).  
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Figur 7. En översiktsbild av barns och ungdomars (n=1212) upplevda sociala kompetens i olika åldrar (10-18 år) i 
avseende på deltagande i föreningsidrott. Medelvärde.  
 

Vad man även kan utläsa av figuren är att grupperna följer en liknande trend. Det vill 
säga att relationerna till andra stärks allt eftersom barnen och ungdomarna blir äldre. 
Dessa resultat ligger i linje med de utvecklingstendenser som tidigare forskare visat 
förekommer (Bronfenbrenner, 1979, 2001; Harter, 1999, 2006, Horn, 2004).  
 
Denna förbättring av den sociala kompetensen beror delvis på att den empatiska 
förmågan ökar, men även på att förmågan att resonera på en högre moralisk nivå 
förbättras och att uppfattningen av sig själv som ansvarstagande person växer fram i 
takt med åldern (Marcoen, 1999). I övrigt verkar skillnaderna mellan åldersgrupperna 
i stort följa varandra, med undantag för åldrarna 13-15 år, där en viss skillnad till 
fördel för föreningsidrottarna kan märkas.  

161



 

 
 

9.5.2 Upplevd social kompetens och idrottsinvolvering 
 
När graden av involvering i idrott beaktas, och grupperna Aldrig involverade  (AI), 
Låginvolverade  (LI) samt Höginvolverade  (HI) ställs mot varandra, visar en 
multivariat variansanalys med beroende mätningar att grupperna skiljer sig åt, men 
inte i någon betydande utsträckning (F2,970=36.64; p<.001; ES=.07).  
 
Vid en belysning av förhållandet mellan grupperna kan en statistiskt säkerställd 
skillnad märkas mellan gruppen med höginvolverade och de som aldrig varit 
involverade i idrott (HI>AI, p<.001), samt skillnader mellan höginvolverade och 
låginvolverade (HI>LI, p<.001). Däremot kan inte några tydliga skillnader noteras 
mellan AI- och LI-grupperna. I övrigt visar resultatet av variansanalysen inte på några 
signifikanta skillnader i förändringar över tid (within) mellan de olika grupperna 
(F4,1940=1.19, n.s.).  
 
Tabell 21. Respondenternas upplevda sociala kompetens vid respektive mättillfälle uppdelat på grad av 
idrottsinvolvering. Medelvärde. 

  Upplevd social kompetens (USK) 

  T1 T2 T3 

Idrottsinvolvering n M Sd M Sd M Sd 

Aldrig involverade (AI)a 100 3.27 .98 3.33 1.05 3.53 .94 

Låginvolverade (LI)b 416 3.42 .92 3.42 .95 3.49 .94 

Höginvolverade (HI)c 457 3.81 .82 3.82 .79 3.91 .77 

Total 973 3.59 .91 3.60 .91 3.69 .88 

Scheffe´s Post-Hoc: a-c, b-c; p<.001  
 

När grupperna baserade på involveringsgrad i föreningsidrott ställs i relation till den 
åldersmässiga utvecklingen visar däremot graferna i figur 8 på ett intressant mönster. 
Medan LI och HI-gruppen följer en relativt jämn utvecklingskurva, skiljer AI-
gruppen ut sig genom att deras USK minskar markant vid inträdet i ungdomsåren.  
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Figur 8. Förhållandet mellan undersökningsgruppens (n=973) ålder och deras upplevda sociala kompetens och 
involveringsgrad i föreningsidrott. Medelvärde. 
 

Kontrasten gentemot HI-gruppen blir också tydlig, där man istället kan se en liten 
ökning för HI-gruppen i åldern 13-15 år. Vid 16 års ålder har dock AI-gruppen 
”återhämtat sig” och när de blivit 18 år upplever de att deras sociala kompetens är i 
paritet med LI-gruppens. Vi kan således se en liknande ålderstendens som noterats 
tidigare mellan de olika involveringsgrupperna och självkänslan, men även till viss del 
för den upplevda fysiska kompetensen. I stort indikerar dessa inledande och 
övergripande analyser att ett deltagande och involvering i organiserad idrott har en 
viss, men inte avgörande betydelse för utvecklingen av barns och ungdomars USK. 
Frågan som åter ställs, är huruvida betydelsen kvarstår när hänsyn tagits till processer 
kopplade till selektionsprocesser till och från idrotten?  
 
För att först få en bild av vilken betydelse studiens övriga bakgrundsvariabler har för 
utvecklingen av USK ställdes dessa i relation till USK. Variansanalysen visar att barn 
och ungdomar med utländsk bakgrund överlag upplever att de har en högre social 
kompetens än motsvarande med svensk bakgrund.118 Därutöver framträder inga 
signifikanta huvudeffekter när hänsyn tas till individernas kön, bostadsort, 
socioekonomiska status eller övrigt föreningsliv. Tvärtemot vad man kan förvänta sig 
framskymtar inte heller några signifikanta interaktionseffekter mellan kön, 
involveringsgrad och USK. Inte heller kunde några statistiskt säkerställda 

                                                 
118 Svensk bakgrund: MT1-T3=3.72; Utländsk bakgrund: MT1-T3=3.92. 
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interaktionseffekter upptäckas när övriga bakgrundsvariabler ställdes i relation till 
olika grader av idrottsinvolvering och USK.  
 
 
9.5.3 Föreningsidrottens betydelse för utvecklingen av upplevd social 
kompetens 
 
Hur ser det då ut om hänsyn tas till studiens bakgrundsvariabler, och om de är aktiva 
i några andra föreningar samt huruvida de avbryter sitt deltagande i föreningsidrott 
eller ej? Om graden av idrottsinvolvering fortfarande kan predicera respondenternas 
USK, efter att ha tagit kontroll för dessa faktorer, förefaller det troligt att ett 
föreningsidrottande som pågår under en längre tid och sker relativt regelbundet, kan 
gynna utvecklingen av barns och ungdomars USK. I syfte att reda ut detta företogs 
en hierarkisk regressionsanalys, där förklaringsvariablerna lades in i samma 
ordningsföljd som tidigare.  
 
Tabell 22. Hierarkisk regressionsanalys som visar effekterna av studiens bakgrundsvariabler, idrottsdeltagande, 
idrottsinvolvering, avbrott från idrotten och övriga föreningsaktiviteter vid T1 på respondenternas USK vid T3. 

  Standardiserade β-värden 
 
 

Beroendevariabel: USK T3 
(n=1212) 

 

n Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Kön 1211               .04               .02               .01 
Ålder 1212               .11**               .09*                .12** 
Etnicitet 1164               .08*               .09*               .09* 
Bostadsort 1179               .08*               .08*               .09* 
SES 1198               .10**               .08*               .07 
Övrigt föreningsliv T1 1014               .09*               .08*               .07 
Idrottsdeltagande T1 1212                .03               .05 
Idrottsinvolvering T1 1047                .15***              .13** 
Avbrott 823                 -.10** 
Adj R2                .05               .07               .08 
ΔAdj R2                 .02**               .01** 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001 

 
Till skillnad från vad den övergripande analysen visade kan vi i modell 1 (tabell 22) 
utläsa att storleken på bostadsorten, respondenternas SES och deltagande i övrigt 
föreningsliv har en viss, men mycket liten betydelse för utvecklingen av ungas USK. I 
modell 2 märks vidare att ett deltagande och grad av involvering i idrott i signifikant 
utsträckning kan predicera utvecklingen av ungas upplevda sociala kompetens vid T3. 
Den ringa förändringen i determinationskoefficienten (ΔAdj R2=.02) vittnar dock om 
att ett föreningsidrottande inte har någon speciellt stor betydelse för utvecklingen av 
ungas USK.  
 

164



 

 
 

Vad som för övrigt är värt att notera är att ett avbrott från föreningsidrotten tycks ha 
nästan lika stor betydelse för utvecklingen av den upplevda sociala kompetensen som 
graden av involvering (se modell 3). Vid en fortsatt analys, när låg respektive hög 
USK vid T1 ställdes mot de vanligaste orsakerna till varför man valt att sluta idrotta 
vid T1 (se bilaga 1, fråga 28),119 visade det sig att personer med låg USK, oftare än de 
med hög USK, slutade föreningsidrotta för att de inte trivdes med kompisarna. Detta 
tyder återigen på att idrottsmiljön till viss del fungerar som en selektionsarena, där de 
som redan är populära och accepterade hos sina jämnåriga stannar kvar, medan de 
som inte upplever sig ha dessa personliga attribut mer eller mindre frivilligt väljer att 
avbryta sitt deltagande. De som slutar idrotta verkar dock inte ”lida” av detta beslut. 
En multivariat variansanalys med USK T1-T3 som beroendevariabler och Avbrott 
som oberoende variabel, visade inte på någon större skillnad i utveckling av USK 
över tid mellan avbrottsgruppen och fortsättarna.  
 
Av modell 3 framgår även att förklaringsvärdet för Idrottsinvolvering T1  förvisso är 
signifikant (β=.13; p<.01), även efter att ha tagit kontroll för övriga av studiens 
förklaringsvariabler. Däremot kan endast en ytterst liten del av USK förklaras av ett 
idrottsdeltagande, vilket tillsammans med de marginella förändringarna i 
determinationskoefficienten visar att ett föreningsidrottande har en viss, men mycket 
liten positiv betydelse för om barn och ungdomar upplever sig ha hög status och vara 
populära bland sina kamrater. För att en positiv effekt ska märkas behöver också 
idrottandet ske med en hög grad av involvering över tid. 
 
 
9.5.4 Upplevd social kompetens i relation till inomidrottsliga faktorer  
 
I syfte att belysa eventuella samband och betydelsen av studiens valda inomidrottsliga 
faktorer på deras upplevda sociala kompetens, ställdes respondenternas USK på 
samma sätt som tidigare mot graden av involvering (Involveringsspec. T1) och deras 
upplevda kompetens i en specifik idrott (Idrottsspec. komp. T1) ,  individens 
målinriktningar (Uppgift  T1 och Resultat T1), det upplevda motivationsklimatet 
(Uppgiftsklimat T3  och Resultatklimat T3), och deltagande inom lag- eller 
individuell idrott (Lag-Ind. idrott T1) inom den idrott som de tränade och tävlade 
mest i vid det aktuella mättillfället.  
 

 

 

                                                 
119 Utifrån medianvärdet: Md=3.67; Sd=.91. 
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Tabell 23. Deskriptiv statistik och korrelationer (Spearmans) mellan upplevd social kompetens (USK) vid mättillfällena 
T1-T3 och studiens inomidrottsliga faktorer.  

 
 n M Sd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.USK T1 1212 3.59 .01 1          

2.USK T2 1212 3.60 .91 .68** 1         

3.USK T3 1212 3.69 .89 .58** .66** 1        

4.Involveringsspec.T1 628 4.09 1.90 .26** .23** .29** 1       

5.Idrottsspec.komp.T1  624 3.98 .75 .35** .28** .25** .12** 1      

6.UppgiftT1 (Task)  375 4.27 .74 .24** .24** .21** .12* .28** 1     

7.ResultatT1 (Ego)  375 3.60 1.08 .22** .23** .19** .24** .24**   .34** 1    

8.UppgiftsklimatT3 535 4.05 .80 - -  .07 -.18** .15** .15* -.14* 1   

9.ResultatklimatT3 535 1.76 .80 - -  .10* .35** -.04 .01 .19** -.51** 1  

10.Lag-Ind. idrott T1  617 1.37 .48 -.10* -.10* -.10* -.20**  .01  -.07  -.16** .11* -.21* 1 

*p<.05; **p<.01 
 

Till att börja med kan signifikant positiva samband märkas mellan grad av involvering 
i den specifika idrotten (Involveringsspec . T1) och USK T1-T3 (Rho=.23 t om .29) 
(se tabell 23), vilket inte är så förvånande med tanke på tidigare noterade relationer 
mellan variablerna Idrottsinvolvering T1  och USK T3. Vidare kan ett relativt starkt 
samband mellan undersökningsdeltagarnas upplevda idrottsspecifika kompetens 
(Idrottsspec . komp . T1) och USK T1-T3 (Rho=.25 t om .35) noteras, vilket kan ha 
sin förklaring i att ju duktigare barn och ungdomar är i sin idrott, desto högre status 
och mer populära och accepterade blir de av sina kamrater. Men sambandet kan även 
vara ett resultat av att de som är mer socialt kompetenta också får mer positiv 
återkoppling från andra i idrottsmiljön, vilket får dem att känna att de är duktiga i  sin 
idrott.  
 
I tabell 23 går det även att utläsa att både en uppgiftsorienterad och resultatorienterad 
målinriktning är positivt relaterade till USK T1-T3 (Rho=.21 t om 24 för Uppgif t ; 
Rho=.19 t om .22 för Resultat). Den positiva kopplingen mellan en 
uppgiftsorienterad inriktning och USK förefaller logisk, då en sådan inriktning är 
förknippad med en hög moral och uppfattningen att samarbete med andra gynnar 
prestationen (Roberts, 2001). Den positiva kopplingen mellan en resultatorienterad 
målinriktning och USK är däremot inte lika självklar och går delvis emot vad som 
framkommit i tidigare forskning (se Ommundsen m fl, 2005). En möjlig förklaring till 
detta, och som jag redogjort för tidigare, är att en hög resultatorienterad 
målinriktning även kan förekomma i kombination med en hög uppgiftsinriktning, 
och kan därmed kompensera för de negativa sociala aspekter som visat sig vara 
kopplade till en hög resultatorienterad målinriktning (Roberts, 2001; Harwood m fl, 
2008). En analys av förhållandet mellan olika kombinationer av målinriktningar och 
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USK ger stöd för denna tolkning, där det i tabell 24 återigen framgår att en 
kombination av (U+/R+) är att föredra framför andra kombinationer.120  
 
Tabell 24. Olika kombinationer av målinriktningar i förhållande till upplevd social kompetens (USK) vid olika mättillfällen. 

 Upplevd social kompetens (USK) 

   T1 T2  T3 
Kombination av målinriktningar n M SD n M SD n M SD 

a Hög uppgift/Hög resultat (U+/R+)  129     4.13c,d .66 132     4.12,c,d .62 178      4.08b,c,d .82 
b Hög uppgift/Låg resultat (U+/R-)  56     3.82 .70 64     3.81d .89 104      3.75a .91 
c Låg uppgift/Hög resultat (U-/R+)  88     3.73a .78 66     3.68a .70 102      3.66a .83 
d Låg uppgift/Låg resultat (U-/R-)  102     3.66a .74 75     3.46a,b .81 144      3.45a .83 

Totalt 375     3.86 .74 337     3.83 .78 528      3.76 .87 

T1:Scheffe´s Post-Hoc: a-c, a-d, p<.001 
T2:Scheffe´s Post-Hoc: a-c, a-d, p<.001; b-d, p<.05 
T3:Scheffe´s Post-Hoc: a-c, a-d, p<.001; a-b, p<.05 
 
 
Om vi åter vänder blicken mot korrelationsmatrisen i tabell 23 finner vi svagt positiva 
samband mellan olika motivationsklimat och USK (Rho=.07 t om .10), vilket 
indikerar att det upplevda motivationsklimatet i träningsgruppen har marginell 
betydelse för utvecklingen av ungas USK. I tabell 23 kan vi även utläsa att 
lagidrottare har ett svagt samband med utvecklingen av ungas USK. När lagidrottare 
jämförs med motsvarande individuella idrottare, i den idrott de huvudsakligen 
idrottade mest i vid undersökningstillfället, visade oberoende t-test för varje 
mättillfälle att lagidrottare upplever sig något mer accepterade och populära bland 
sina kamrater jämfört med barn och ungdomar som huvudsakligen idrottar i 
individuella idrotter.121  
 
Ovan har jag visat att flera inomidrottsliga faktorer har samband med unga idrottares 
utveckling av USK. Frågan är vilken betydelse dessa påvisade samband har för 
utvecklingen av individernas USK över tid, när hänsyn tas till studiens 
bakgrundsvariabler?  

                                                 
120 Envägs-variansanalyser vid T1, T2 och T3 utfördes:  F3, 371=9.85; p<.001 vid T1; F3, 333=14.27; p<.001 vid 
T2; F3, 524 =15.12; p<.001 vid T3. 
121 Lagidrottare: MT1=3.77, t=2.49,p<.05; MT2=3.79, t=3.48, p<.001, MT3=3.89, t=3.77, p<.001.Individuella 
idrottare: MT1=3.59, MT2=3.53; MT3=3.61. 
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Tabell  25. Hierarkisk regressionsanalys som visar effekterna av studiens valda inomidrottsliga faktorer på  
respondenternas upplevda sociala kompetens (USK) vid T3. 

  Standardiserade β-värden 
 

Beroendevariabel: Upplevd social kompetens T3 
 

n Modell 1 Modell 2 

Kön 1211               .08              -.02 
Ålder 1212               .12               .13 
Etnicitet 1164               .23               .07 
Bostadsort 1179               .07               .05 
SES 1198               .01               .09 
Involveringsspec. T1 628                .16** 
Idrottsspec. komp.T1 624                .22*** 
Uppgift T1 375                .08 
Resultat T1 375                .03 
Uppgiftsklimat T3 535                .09 
Resultatklimat T3 535                .03 
Lag-Ind. idrott 617               -.09 

Adj R2               .03               .13 
Δ Adj R2                 .10*** 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001 
 

Resultatet av regressionsanalysen i tabell 25 visar att barns och ungdomars 
involveringsgrad, (β=.16; p<.01) och upplevd kompetens i en specifik idrott (β=.22; 
p<.001) i signifikant utsträckning kan predicera deras upplevda sociala kompetens vid 
T3 (modell 2). Vidare visar styrkan och riktningen hos de standardiserade β-värdena 
att personer som i hög grad är uppgiftsinriktade, som vistas i ett uppgiftsorienterat 
klimat och som huvudsakligen deltar i lagidrott tenderar att utveckla en starkare 
upplevd social kompetens över tid. Värt att notera är också att endast en liten del av 
beroendevariabeln kan förklaras av studiens inomidrottsliga förklaringsfaktorer (ΔAdj 
R2=.10).  
 
 
9.5.5 Sammanfattande analys och tolkning 
 
Ovanstående analyser visade, i enlighet med andra internationella studier (Kamal      
m fl, 1995; Mc Hale m fl, 2005), att barn och ungdomar som idrottar upplever sig 
vara mer populära och accepterade av sina kamrater jämfört med icke-idrottarna. 
Vidare visade resultaten att de som har varit involverade i idrott i hög grad upplever 
sig mer socialt kompetenta i jämförelse med grupper av låginvolverade och unga som 
aldrig varit involverade i föreningsidrott.  
 
En analys av longitudinella data, samtidigt som kontroll togs för studiens 
bakgrundsvariabler, visade emellertid att föreningsidrottens betydelse för att bli 
accepterad och populär hos sina kamrater är tämligen små. Följaktligen är det främst 
andra faktorer, som inte direkt kan kopplas till den organiserade idrotten, som 
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mestadels bidrar till denna acceptans och popularitet. En viss tendens till selektion ut 
ur idrotten kunde även märkas, då de som inte var så socialt kompetenta i högre grad 
valde att sluta för att de inte trivdes med kamraterna inom idrotten. En fortsatt analys 
visade dock att detta inte tycktes påverka den fortsatta utveckling av deras USK, 
vilket tyder på att de som slutar idrotta finner andra betydelsefulla sociala arenor där 
deras kamratrelationer kan fortsätta att utvecklas. 
 
En av anledningarna till att en hög grad av involvering i föreningsidrott ändå har en 
viss positiv betydelse kan ha att göra med att barn och ungdomar som är 
höginvolverade, i jämförelse med låginvolverade och de som aldrig varit involverade, 
oftare kommer i kontakt med jämnåriga och andra vuxna med vilka de kan umgås 
med och tillåtas öva upp sina sociala färdigheter och utveckla varaktiga relationer 
(Bronfenbrenner, 2001). Omfattande kontakter med personer i idrottsmiljön kan 
även främja byggandet av sociala nätverk som till viss del kan gynna deras relationer 
med andra utanför idrotten.  
 
Resultaten visade också på vissa intressanta tendenser vad gäller åldersskillnader, där 
idrottande ungdomar i åldern 13-15 år upplevde sig ha en starkare USK jämfört med 
icke-idrottande jämnåriga. Om man kopplar dessa resultat till tidigare redovisade 
resultat (se figur 4 och 6) ger detta vid handen att ungas involvering i föreningsidrott 
till viss del kan kompensera för en försvagning av självuppfattningen (självkänsla, 
upplevd fysisk och social kompetens) under de inledande och mellanliggande 
tonåren, speciellt om involveringen sker i hög grad. Att det just är dessa åldrar som 
utmärker sig är speciellt intressant med tanke på att detta är ett åldersspann som 
starkt präglas av ett identitetssökande, där frågor om vem man är och om man duger 
som person tillhör de vardagliga funderingarna i många ungdomars liv (Harter, 1999).  
 
Av de faktorer inom idrotten som kan bidra till en starkare USK tycks det vara en 
fördel att uppleva sig vara duktig i en specifik idrott. Detta är också något som tydligt 
framkommit i tidigare studier av både kvalitativ (Karp, 2000; Eliasson, 2009) och 
kvantitativ karaktär (Trondman, 2005b; Weiss & Duncan, 1992). Att vara duktig i 
idrott har hög status bland unga, speciellt när det gäller idrottsgrenar som har högt 
kulturellt anseende (Smith, 2007). I Sverige är det mer statusfyllt för pojkar att vara 
duktig i ishockey jämfört med exempelvis orientering eller volleyboll. Att få vara 
kompis med någon som är duktig i en statusfylld idrott medför sannolikt en större 
acceptans och status i kamratgruppen, vilket skulle kunna förklara varför flera 
jämnåriga söker sig till och vill få kontakt och utveckla sin relation till de som är 
duktiga i någon idrott i högre utsträckning än med andra kamrater. 
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Av resultaten framkom även att en kombination av hög uppgiftsinriktning och hög 
resultatorienterad motivationsinriktning (U+/R+) är att föredra framför andra 
kombinationer vad gäller ungas positiva utveckling av USK. Till skillnad mot 
Ommundsens m fl, (2005) studie av motivationsklimatets betydelse för utvecklingen 
av USK kunde inte några sådana tydliga samband noteras i föreliggande 
undersökning. Jämförbarheten med Ommundsens, m fl (2005) studie haltar dock 
något, då de lät undersökningsdeltagarna svara utifrån sin USK i förhållande till den 
specifika idrotten (fotboll), medan deltagarna i denna studie tillfrågades om sin USK 
utifrån ett något mer allmänt perspektiv. Vad Ommundsens, m fl (2005) studie visar 
är således att motivationsklimatet har relativt starkt samband med hur relationerna 
(acceptans, status, popularitet) med kompisarna inom idrotten utvecklas. Däremot 
säger den inget om hur barn och ungdomar upplever sin status och popularitet 
utanför idrottsmiljön.  
 
Vidare visade resultaten på en signifikant, men marginell skillnad i USK mellan 
lagidrottare och individuella idrottare, där den förra gruppen upplevde sig ha något 
starkare USK. Att det förekommer skillnader mellan grupperna till lagidrotternas 
fördel är föga förvånande, och helt i linje med den allmänna uppfattningen om 
lagidrottens betydelse för den sociala utvecklingen (Karp, 2000, 2004). Vad som är 
något förvånande är att skillnaderna mellan dessa grupper inte visade sig vara större. 
Barn och ungdomar som är involverade i lagidrott torde ha större möjligheter att 
umgås och interagera med andra personer och öva upp sin kommunikativa förmåga 
och lära sig att förhålla sig till gruppens normer och värderingar för att bli accepterad 
av övriga gruppmedlemmar. Ett skäl till att skillnaderna inte är så stora kan vara att 
individuella idrottare, oftare än vad man i allmänhet tror, ingår i olika 
gruppkonstellationer. Inom friidrott exempelvis ingår utövarna ofta i någon 
träningsgrupp, inom vilken man kör gemensamma pass och åker på träningsläger 
ihop med andra.  
 
Något överraskande kunde inga skillnader i USK mellan idrottande pojkar och flickor 
noteras. Speciellt med tanke på att idrotten historiskt sett, och till viss del fortfarande 
domineras av manliga ideal (Larsson, 2009; Olofsson, 2009). Tidigare undersökningar 
har också visat att pojkar i högre grad än flickor ser upp till och visar större acceptans 
till jämnåriga som idrottar, i synnerhet om de anses vara duktiga (Weiss & Stuntz, 
2004; Smith, 2003, 2007). Bilden av den forskning som bedrivits inom området är 
dock något oklar. Det finns undersökningar som pekat på att statusen för idrottande 
flickor har ökat och är i stort densamma som för idrottande pojkar (Royce, m fl 2003; 
Lindstrom & Lease, 2005). Vidare har studier visat att statusen hos kamraterna är 
avhängig vilken idrottsgren som man deltar i, då barn och ungdomar åtnjuter högre 
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status genom att vara duktig i traditionellt könsbundna grenar (Smith, 2007). Att vi 
inte kan se några märkbara könsskillnader kan således bero på att flera av de duktiga 
flickorna i denna undersökning i högre utsträckning återfinns inom de mer stereotypt 
kvinnliga idrottsgrenarna såsom konståkning, ridsport, gymnastik, men även inom 
idrottsgrenar som har få eller inga inslag av fysisk kontakt med andra medtävlande, 
exempelvis inom friidrott och simning.  
 
Allt som allt visade analyserna kopplade till studiens inomidrottsliga faktorer att dessa 
till viss del kan påverka acceptansen i olika kamratgrupper i positiv riktning, där 
sannolikheten att bli accepterad tycks öka om barnen och ungdomarna idrottar i en 
lagidrott, om idrottandet sker ofta och under en längre tidsperiod, om de idrottande 
barnen upplever sig vara duktiga i sin idrott, om de har en disposition att vara såväl 
hög uppgifts- som hög resultatorienterade, och om de vistas i ett uppgiftsorienterat 
klimat.  
 
 
9.6 Idrottsliga socialisationseffekter och moralutveckling 
 
Som en följd av det fair-play-ideal som kom att växa fram i samband med den 
engelska tävlingsidrottens utveckling förknippas alltjämt föreningsidrotten med 
moralfostran (Nilsson, 1988, 1993; Shields & Bredemeier, 1995; Weiss m fl, 2008). 
Dessutom har idrotten i allmänhet kommit att betraktas som en arena som kan hålla 
barn och ungdomar borta från gatan och hindra dem från att hamna i bråk eller hålla 
på med skadegörelse (Ewing m fl, 2002). I detta resultatavsnitt behandlas frågan om 
vilken betydelse föreningsidrotten i allmänhet har för barns och ungdomars 
benägenhet att utföra prosociala och antisociala handlingar. Dessutom belyses hur 
olika socialisationsfaktorer inom den specifika idrottsmiljön samverkar med vissa 
aspekter av individens moraliska handlingar. I syfte att öka läsbarheten har jag valt att 
presentera resultat kopplade till prosociala respektive antisociala handlingar var för 
sig. I den sammanfattande analysen och tolkningen av resultaten har dessa olika 
aspekter av individens moralutveckling dock återförenats. 
 
 
9.6.1 Idrottsligt deltagande och prosociala handlingar 
 
För att kunna ge en bild av idrottens roll som moralfostrare ställdes inledningsvis 
gruppen av föreningsidrottare mot icke-idrottare i avseende på prosociala handlingar 
(se tabell 26). Vid en jämförelse mellan grupperna kan endast marginella skillnader i 
prosociala handlingar, till fördel för föreningsidrottarna iakttas vid T1 och T3, men ej 
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vid T2,122 vilket tyder på att ett idrottande inte har någon avgörande betydelse för 
ungas benägenhet att utföra prosociala handlingar  
 
Tabell 26. Respondenternas självrapporterade prosociala handlingar vid respektive mättillfälle uppdelat på 
idrottsdeltagande. Medelvärde. (Min=1.0; Max=5.0) 

 Prosociala handlingar 

 T1 T2 T3 
Kategorisering av 
idrottsdeltagande n M Sd n M Sd n M Sd 

Idrottare 703      3.55*** .70 687 3.44 .70 599      3.46* .67 

Icke-idrottare 509      3.43 .67 525 3.42 .74 613      3.37 .75 

Total 1212      3.49 .69 1212 3.43 .72 1212      3.41 .71 

***p<.001**p<.01; *p<.05 

 
Vid en mer övergripande analys, där den åldersmässiga trenden för barnens och 
ungdomarnas moraliska och omoraliska beteenden studeras, framgår det av figur 9 att 
båda grupperna relativt väl följer de generella utvecklingskurvorna för prosociala 
beteenden (Eisenberg m fl, 2006).123 Av figuren kan man även utläsa att det 
förekommer en marginell skillnad mellan grupperna i åldern 10-12 år, där barn som 
föreningsidrottar rapporterar sig handla något mer prosocialt än de som inte idrottar i 
någon förening. Längre upp i åldrarna jämnas dock skillnaderna ut och håller sig 
dessutom på en mer konstant nivå.  
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Figur 9. En översiktsbild av barns och ungdomars (n=1212) självrapporterade prosociala handlingar i olika åldrar (10-18 
år) uppdelat på deltagande i föreningsidrott. Medelvärde.  

                                                 
122 Oberoende t-test: tT1=2.94,p<.01, EST1=.08; tT2=.28, n.s., EST2=.01; t=2.30, p<.05, EST3=.07. 
123 Denna studies mätinstrument innehöll frågor som mer betonade hjälpsamhet än att dela med sig till 
andra, vilket kan förklara den något neråtgående trenden för prosociala beteenden. 
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9.6.2 Idrottsinvolvering och prosociala handlingar 
 
Med syftet att undersöka eventuella skillnader i prosociala handlingsmönster, 
kopplade till graden av involvering i föreningsidrott, utfördes en multivariat 
variansanalys för beroende mätningar med idrottsinvolvering som beroendevariabel 
(AI, LI, HI) och prosociala handlingar som beroendevariabel. I tabell 27 kan en viss 
skillnad mellan de tre grupperna märkas, där HI-gruppen uppger att de beter sig 
något mer prosocialt än övriga grupper. Variansanalysen visade emellertid inte på 
några signifikanta skillnader mellan grupperna (F2,970=.72; n.s) eller signifikanta 
förändringar mellan grupperna över tid (F4,1940=1.49; n.s), vilket tyder på att 
involveringsgraden i föreningsidrott generellt sett inte har någon större betydelse för 
barns och ungdomars prosociala utveckling.  
 
Tabell 27. Respondenternas självrapporterade prosociala handlingar vid respektive mättillfälle uppdelat på grad av 
idrottsinvolvering. Medelvärde. 

  Prosociala handlingar 

  T1 T2 T3 

Idrottsinvolvering n M Sd M Sd M Sd 

Aldrig involverade (AI) 100 3.43 .68 3.44 .75 3.40 .76 

Låginvolverade (LI) 416 3.49 .67 3.39 .75 3.34 .73 

Höginvolverade (HI) 457 3.50 .69 3.43 .69 3.43 .68 

Total 973 3.49 .68 3.41 .72 3.39 .71 

Scheffe´s Post-Hoc: n.s.  

 
En övergripande analys av respondenternas prosociala handlingar i förhållande till 
deras ålder och involveringsgrad i idrott visar inte heller på några tydliga skillnader 
mellan de olika involveringsgrupperna över tid (se figur 8). Som påvisats tidigare ser 
vi att benägenheten att utföra prosociala handlingar tenderar att minska något med 
åldern. En svag tendens kan dock märkas att höginvolverade och de som aldrig varit 
involverade i idrott utför fler prosociala handlingar i yngre åldrar (10-12 år), men 
färre i högre åldrar, jämfört med de som är eller har varit låginvolverade i idrott.  
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Figur 8. Förhållandet mellan undersökningsgruppens (n=973) ålder och deras självrapporterade prosociala handlingar 
samt involveringsgrad i föreningsidrott. Medelvärde. 
 

En fortsatt analys av huvud- och interaktionseffekter visar att flickor beter sig mer 
prosocialt än pojkar (F1,1209=23.17, p<.001, ES=.02) och att pojkar som aldrig varit 
involverade i föreningsidrott beter sig något mer prosocialt med tiden jämfört med de 
som i någon grad har varit involverad i föreningsidrott (F4,1932=3.23, p<.05, ES=.01). 
För flickorna träder ett motsatt mönster fram, där de som aldrig idrottat i någon 
förening (AI) tenderar att minska antalet prosociala handlingar med tiden, medan de 
som i någon grad idrottat (LI och HI), i större utsträckning fortsätter att agera 
prosocialt. Föreningsidrottandet verkar således kunna förhindra en reducering av 
idrottande flickors prosociala handlingar till viss del, medan detta inte tycks gälla för 
idrottande pojkar. Vidare visade variansanalysen att unga med utländsk bakgrund 
handlar något mer prosocialt än motsvarande med svensk bakgrund (F2,1203=6.27, 
p<.01, ES=.01). Därutöver upptäcktes inga huvudeffekter vare sig för SES, 
bostadsort eller övrigt föreningsliv och inte heller några interaktionseffekter för dessa 
variabler. 
 

9.6.3  Föreningsidrottens betydelse för utförandet av prosociala handlingar  
 

En efterföljande regressionsanalys (se tabell 28) visar att barnens och ungdomarnas 
deltagande (β=.10; p<.05), men inte involveringsgrad i föreningsidrott, kan predicera 
deras prosociala handlingar. Detta efter att ha kontrollerat för studiens 
bakgrundsvariabler, deltagande i övrigt föreningsliv och avbrott från 
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föreningsidrotten (modell 3). Den ringa andel (ΔAdj R2=.01) som kan förklaras av 
idrottsdeltagandet vid T1 (modell 2) samt de nästan obefintliga effekterna kopplade 
till idrottslig involvering (β=-.01) visar att föreningsidrottens betydelse för ungas 
prosociala utveckling är ytterst liten. Värt att notera är också det negativa β-värdet    
(-.06) för variabeln avbrott (modell 4), som indikerar att de som slutar idrotta agerar 
något mindre prosocialt än de som fortsätter idrotta. Återigen ser vi alltså tecken på 
att skillnader mellan grupper av idrottare och icke-idrottare till viss del är kopplade till 
socialisationsprocesser från idrotten. 

 
Tabell 28. Hierarkisk regressionsanalys som visar effekterna av studiens bakgrundsvariabler, idrottsdeltagande, 
idrottsinvolvering, avbrott från idrotten och övriga föreningsaktiviteter vid T1 på respondenternas prosociala handlingar 
vid T3. 

  Standardiserade β-värden 
 

Beroendevariabel: Prosocialt 
T3 (n=1212) 

 
n Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Kön 1211                -.18***               -.19***              -.19*** 
Ålder 1212                .01               .04                .05 
Etnicitet 1164                .06               .07                .07 
Bostadsort 1179               -.02              -.02               -.02 
SES 1198                .04               .03                .02 
Övrigt föreningsliv T1 1014                .07               .06                .05 
Idrottsdeltagande T1 1212                .09*                .10* 
Idrottsinvolvering T1 1047                .00               -.01 
Avbrott 823                 -.06 
Adj R2                .03               .04                .04 
Δ Adj R2                 .01                .00 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001 
 
 
 
9.6.4 Prosociala handlingar i relation till inomidrottsliga faktorer 
 
Efter att ha studerat generella mönster i deltagande och involvering i föreningsidrott 
vänds nu blicken mot att undersöka betydelsen av några valda inomidrottsliga 
socialisationsfaktorer. Förutom att studera vilken betydelse deltagande i lag- 
respektive individuell idrott har för individens prosociala handlingsmönster, kommer 
även betydelsen av respondenternas upplevelser av respektive ledares prosociala 
kommunikation (Prosocial ledarkom.T1) (fråga 20 h-l, Bilaga 1),  graden av 
involvering i den specifika idrotten (Involveringsspec . T1), hur bra de anser sig vara i 
den specifika idrotten (Idrottsspec.komp.T1), respondenternas  målinriktningar 
(Uppgift  T1 , Resultat T1) samt betydelsen av det upplevda motivationsklimatet i 
träningsgruppen (Uppgif tsklimat T1 , Resultatklimat  T1) att beaktas.  Med andra 
ord söks här svaret på om det finns några samband mellan några av dessa speciella 
inomidrottsliga faktorer och unga idrottares egenrapporterade prosociala handlingar, 
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samt vilken betydelse dessa faktorer har för utvecklingen av dessa handlingsmönster 
över tid (2 år)?   
 
Tabell 29. Deskriptiv statistik och korrelationer (Spearmans) mellan respondenternas egenrapporterade prosociala 
handlingar vid mättillfällena T1-T3 och studiens inomidrottsliga faktorer. 

 
 n M Sd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.ProsocialtT1 1212 3.50 .69    1           

2.Prosocialt T2 1212 3.43 .72    .57**    1          

3.Prosocialt T3 1212 3.41 .71    .50**    .64**    1         

4.Prosoc.ledarkom. T1 622 3.18 1.13    .16**   .10**  .06   1        

5.Involveringsspec.T1 628 4.09 1.90   -.08 -.05 -.06  .09*    1       

6.Idrottsspec.komp. T1  624 3.98 .75    .20**   .14**   .11**   .22**   .12**    1      

7.Uppgift T1 (Task)  375 4.27 .74    .26**   .23**   .14**   .30**  .12*    .28**    1     

8.Resultat T1 (Ego)  375 3.60 1.08   -.02  .01 -.04   .14**   .24**    .24**    .34**    1    

9.Uppgiftsklimat T3 535 4.05 .80 - -   .26**   .17**  -.18**    .15**  .15*  -.14**    1   

10.Resultatklimat T3 535 1.76 .80 - -  -.20**  .02   .35** -.04  .01   .19**  -.51**    1  

11. Lag-Ind. T1 617 1.37 .48   .12**  .10*   .11** -.18**  -.20**  .00 -.07  -.16**  .11*  -.21**    1 

*p<.05; **p<.01 
 

En inledande analys av korrelationsmatrisen (tabell 29) visar att barnen och 
ungdomarna i studien upplever att tränarna/ledarna i ganska hög grad (M=3.18, 
Sd=1.13, Min=1, Max=5) diskuterar hur man ska bete sig mot varandra för att få det 
sociala samspelet att fungera. Av tabellen framkommer att den prosociala 
kommunikationen mellan ledare och aktiva vid T1 (Prosoc. ledarkom. T1) har ett 
svagt signifikant samband med individens prosociala handlingar vid T1 och T2 
(Rho=.10 t om .16), men ej vid T3 (Rho=.06). Detta indikerar att ledarnas prosociala 
kommunikation tillfälligt kan påverka individens prosociala utveckling, men att den 
inte verkar ha någon stark och långvarig effekt. Denna tolkning får stöd i en separat 
analys som visar att ungas uppfattning av hur ofta ledaren diskuterar moraliska 
aspekter vid T2 (Prosoc. ledarkom. T2) korrelerar signifikant med respondenternas 
egenrapporterade prosociala handlingar vid såväl T1 (Rho=.19), T2 (Rho=.25) som 
T3 (Rho=.16). Dessutom kan ett något starkare samband märkas mellan 
upplevelserna av ledarens prosociala kommunikation vid T3 och respondenternas 
egenrapporterade prosociala handlingar vid T3 (Rho=.19), jämfört med deras 
egenrapporterade prosociala handlingar vid T1 (Rho=.06) och T2 (Rho=.09).  
 
Andra intressanta samband som kan noteras är att de som upplever sig mer 
kompetenta i sin idrott också agerar något mer prosocialt (Rho=.11 t om .20). Detta 
skulle kunna vara ett tecken på att ett prosocialt förhållningssätt gynnar den 
idrottsliga prestationsförmågan, något som sedan även tar sig uttryck utanför den 
idrottsliga arenan i form av prosocialt agerande. Sambandet kan möjligen också vara 
ett resultat av att de som agerar mer prosocialt också är mer populära än andra och 
därför också oftare får positiv återkoppling på sina prestationer från kamrater och 
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ledare inom idrotten. Detta skulle i sin tur kunna främja känslan av idrottslig 
kompetens. Ett sådant resonemang skulle också kunna förklara det positiva 
sambandet (Rho=.22) mellan upplevd prosocial ledarkommunikation vid T1 och 
upplevd idrottsspecifik kompetens vid T1.  
 
Av det positiva sambandet (Rho=.10 t om .12) mellan Lag-Ind T1  och Prosocialt 
T1-T3  framgår att individuella idrottare rapporterar att de agerar något mer 
prosocialt än de som huvudsakligen deltar i lagidrott. Ett oberoende t-test bekräftade 
också att skillnaderna är signifikanta men ytterst små.124  
 
Förutom ovanstående kan positiva signifikanta samband mellan en 
uppgiftsorienterad målinriktning och prosociala handlingar vid T1-T3 märkas 
(Rho=.14 t om .26), och även mellan motsvarande målinriktning och upplevd 
prosocial ledarkommunikation vid T1 (Rho=.30). I motsats till detta finner vi inga, 
eller svagt negativa, samband mellan en resultatorienterad målinriktning och 
prosociala handlingar, samt ett svagt positivt samband med motsvarande 
målinriktning och prosocial ledarkommunikation vid T1 (Rho=.14). Detta tyder på 
att en uppgiftsorienterad målinriktning främjar prosociala handlingar, medan en 
motsvarande resultatorienterad har en liten, eller svagt negativ betydelse för denna 
utveckling. När olika kombinationer av målinriktningar beaktas visar det sig, liksom 
studier av Boixados, m fl (2004) och Sage, m fl (2006) tidigare visat, att en 
kombination med hög uppgiftsorienterad och låg resultatorienterad målinriktning 
(U+/R―) tycks vara att föredra (se tabell 30).125   

 
Tabell 30. Olika kombinationer av målinriktningar i förhållande till respondenternas självrapporterade prosociala 
handlingar (prosocialt) vid olika mättillfällen. 

 Prosociala handlingar 

Kombination av målinriktningar  Prosocialt T1 Prosocialt T2 Prosocialt T3 

 n M Sd n M Sd n M Sd 
a Hög uppgift/Hög resultat (U+/R+)  129      3.56d .67 132     3.56c,d .59 178     3.60c,d .68 
b Hög uppgift/Låg resultat (U+/R-)  56      3.79 c,d .65 64     3.63c,d .65 104     3.74c,d .60 
c Låg uppgift/Hög resultat (U-/R+)  88      3.36b .64 66     3.16a,b .62 102     3.17a,b .61 
d Låg uppgift/Låg resultat (U-/R-)  102      3.29a,b .58 75     3.08a,b .55 144     3.28a,b .63 

Totalt 375      3.47 .66 337     3.38 .63 528     3.46 .67 

T1:Scheffe´s Post-Hoc: b-d, p<.001; b-c, p<.01; a-d, p<.05 
T2:Scheffe´s Post-Hoc: a-c, a-d, b-c, b-d, p<.001 
T3:Scheffe´s Post-Hoc: a-c, a-d, b-c, b-d, p<.001 
 

                                                 
124 Lagidrottare: MT1=3.47, t=3.19, p<.001; MT2=3.40, t=1.73, n.s., MT3=3.43, t=2.78, n.s. Individuella 
idrottare: MT1=3.65, MT2=3.50, MT3=3.50.  
125 Envägs-variansanalyser vid T1, T2 och T3: T1: F3,374=9.05; p<.001; T2: F3,336=16.79; p<.001; T3: 
F3,527=20.95; p<.001. 
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Det positiva sambandet mellan ett uppgiftsorienterat klimat och prosociala 
handlingar (Rho=.26), samt det negativa sambandet mellan ett resultatorienterat 
klimat (Rho=-.20) som visas i tabell 29, förstärker bilden av att en uppgiftsorienterad 
målinriktning och ett uppgiftsorienterat motivationsklimat är att föredra ur ett 
moraliskt perspektiv. Intressant att notera är också att variabeln prosocial 
ledarkommunikation korrelerar positivt med ett uppgiftsorienterat klimat (Rho=.17), 
medan inget sådant kan märkas i ett motsvarande resultatorienterat klimat. Dessa 
resultat indikerar att en ledares kommunikation med de aktiva, om än i liten 
utsträckning och under en begränsad tidsperiod, har en positiv betydelse för ungas 
val att agera prosocialt. Det är emellertid viktigt att klargöra att det inte går att dra 
några säkra slutsatser om riktningen av detta eller andra samband som visas i tabell 
29. Vi kan inte heller veta om det förekommer modererande faktorer som påverkar 
dessa samband i endera riktningen eller ej. Det är exempelvis tänkbart att sambandet 
mellan prosocial ledarkommunikation och uppgiftsorienterat klimat kan härledas till 
att gruppmedlemmarna skapar ett gruppklimat, där moraliska dilemman ofta lyfts 
upp för diskussion, vilket i sin tur påverkar ledarens vilja och ambition att också föra 
sådana diskussioner.  
 
I syfte att ge en bild av vilken betydelse de inomidrottsliga faktorerna har för unga 
idrottares egenrapporterade prosociala handlingar över tid, utfördes en hierarkisk 
regressionsanalys (se tabell 31).   
 
Tabell 31. Hierarkisk regressionsanalys som visar effekterna av studiens bakgrundsvariabler och valda inomidrottsliga 
faktorer på respondenternas egenrapporterade prosociala handlingar vid T3 (Prosocialt T3). 

 Standardiserade β-värden 
 

Beroendevariabel:  
Prosociala handlingar T3 

 
n Modell 1 Modell 2 

Kön 1211             -.18**            -.15* 
Ålder 1212               .01              .08 
Etnicitet 1164               .06              .08 
Bostadsort 1179              -.02             -.03 
SES 1198               .04              .05 
Involveringsspec. T1 628               .02 
Idrottsspec. komp.T1 624               .08 
Prosocial ledarkom. T1 622               .05 
Uppgift T1 375               .09 
Resultat T1 375              -.04 
Uppgiftsklimat T3 535               .16* 
Resultatklimat T3 535              -.08 
Lag-Ind. T1 617               .03 
Adj R2                .02              .06 
Δ Adj R2                .04* 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001 
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Av tabell 31 framgår att de inomidrottsliga faktorerna har en viss, men endast liten 
betydelse (ΔAdj R2=.04) för ungas benägenhet att utföra prosociala handlingar, 
åtminstone om man ser över en tidsperiod på två år (modell 2). Som synes bidrar ett 
uppgiftsorienterat klimat mest till ungas egenrapporterade prosociala handlingar 
(β=.16). Denna förklaringsfaktor kan således predicera något mer än vad variabeln 
kön mäktar med. Tilläggas bör dock att denna variabel inte fångar in det 
longitudinella perspektivet, eftersom undersökningsdeltagarna endast fick besvara 
frågor om det upplevda motivationsklimatet vid T3. I övrigt kan noteras att idrottare 
som upplever sig vara kompetenta i sin idrott, som är uppgiftsinriktade och som har 
ledare som diskuterar hur man ska vara gentemot andra tenderar att agera mer 
prosocialt jämfört med andra unga idrottare.  

 
 

9.6.5 Idrottsligt deltagande och antisociala handlingar 
 
När blicken vänds mot att undersöka föreningsidrottens betydelse för ungas 
benägenhet att utföra antisociala handlingar, jämfördes först gruppen 
föreningsidrottare med dem som inte idrottade i någon idrottsförening vid respektive 
mättillfälle, d v s icke-idrottarna. 
 
Tabell 32. Respondenternas självrapporterade antisociala handlingar vid respektive mättillfälle uppdelat på 
idrottsdeltagande. Medelvärde. 

 Antisociala handlingar 

 T1 T2 T3 
Kategorisering av 
idrottsdeltagande n M Sd n M Sd n M Sd 

Idrottare 703 1.30 .34 687 1.31 .39 599 1.31 .38 

Icke-idrottare 509 1.33 .37 525 1.35 .43 613 1.32 .38 

Total 1212 1.31 .35 1212 1.33 .41 1212 1.31 .38 

*p<.05; *p<.01; ***p<.001  

 

I tabell 32 kan vi se att de barn och ungdomar som ingår i studien rapporterar att de 
ytterst sällan utför antisociala handlingar. Detta ska självklart ställas i relation till 
risken att respondenterna kan ha uppgivit socialt acceptabla svar. Resultaten ger ändå 
en fingervisning om att de flesta barn och ungdomar håller sig inom de allmänna 
norm- och värderingsramar som samhället föreskriver, det vill säga att man inte ska 
slåss, retas, stjäla eller slå sönder saker avsiktligt (se fråga 5, bilaga 1). Även om en 
viss tendens kan märkas att gruppen av Icke-idrottare rapporterar sig utföra något 
fler antisociala handlingar kan inga signifikanta skillnader noteras vid jämförelser med 
gruppen Idrottare .   
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Liknande mönster framträder även när antisociala handlingar ställs i relation till 
respondenternas ålder, där det i figur 9 syns att det inte föreligger några tydliga 
skillnader mellan grupperna. Vissa små skillnader kan dock märkas mellan grupperna 
i åldern 10-12 år. En liknande tendens visade sig även tidigare när de båda grupperna 
jämfördes med varandra i avseende på egenrapporterade prosociala handlingar (se 
figur 8). Detta indikerar att ett föreningsidrottande kan ha en viss kortvarig positiv 
effekt på den moraliska utvecklingen i barnåren, men tycks mista sin betydelse när 
barnen kommer upp i tonåren. 

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år

Ålder

A
nt

is
oc

ia
la

 h
an

dl
in

ga
r

Idrottare
Icke-idrottare

   
Figur 9. En översiktsbild av barns och ungdomars (n=1212) självrapporterade antisociala handlingar 
i olika åldrar (10-18 år) uppdelat på deltagande i föreningsidrott. Medelvärde.  

 
9.6.4 Idrottsinvolvering och antisociala handlingar 
 
När uppmärksamheten riktas mot undersökningsdeltagarnas självrapporterade 
antisociala handlingar och grad av idrottsinvolvering visar en multivariat variansanalys 
inte på några större skillnader mellan grupperna (F2,970=.78, n.s), eller i förändringar 
mellan grupperna över tid (F41,940=1.62, n.s) (se tabell 33).  
 
Tabell 33. Respondenternas självrapporterade antisociala handlingar vid respektive mättillfälle uppdelat på grad av 
idrottsinvolvering. Medelvärde. 

  Antisociala handlingar 

  T1 T2 T3 

Idrottsinvolvering n M Sd M Sd M Sd 

Aldrig involverade (AI) 100 1.33 .41 1.29 .44 1.28 .41 

Låginvolverade (LI) 416 1.33 .35 1.36 .43 1.32 .40 

Höginvolverade (HI) 457 1.31 .32 1.31 .37 1.33 .38 

Total 973 1.32 .34 1.34 .40 1.32 .40 

Scheffe´s Post-Hoc: n.s.  
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När de olika involveringsgrupperna relateras till respondenternas åldersmässiga 
utveckling, kan vissa intressanta tendenser upptäckas. I figur 10 visas att HI-gruppen 
tenderar att utföra något färre antisociala handlingar i barnåren, men fortsätter sedan 
i samma utsträckning i ungdomsåren. De som aldrig varit involverade i 
föreningsidrott däremot, tenderar istället att minska antalet antisociala handlingar. I 
detta sammanhang är det av vikt att åter poängtera att mätinstrumentet som syftade 
att mäta antisociala handlingar har relativt låg reliabilitet, varför resultat kopplade till 
denna variabel måste tolkas med viss försiktighet. 
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Figur 10. Förhållandet mellan undersökningsgruppens (n=973) ålder och deras självrapporterade antisociala handlingar 
samt involveringsgrad i föreningsidrott. Medelvärde. 
 

En fortsatt analys visar på signifikanta huvudeffekter för kön (F1,1209=14.96, p<.001, 
ES=.01) och ålder, där flickor mer sällan agerar antisocialt jämfört med pojkar. Att 
flickor agerar mindre antisocialt stämmer även väl överens med vad som framkommit 
i tidigare internationella studier (Eisenberg m fl, 2006). Efterföljande post-hoc test 
visar att 10-12 åringar (M=1.37) mer sällan agerar antisocialt jämfört med 16-18 
åringar (M=1.27) (F2,1203=5.54, p<.01, ES=.01). Däremot kan inga huvudeffekter för 
etnisk bakgrund, SES, bostadsort eller övrigt föreningsliv upptäckas. I motsats till vad 
tidigare studier, kopplade till idrottsmiljön visat (se Kavussanu, 2007; Weiss, 2008), 
framträder inte några signifikanta interaktionseffekter mellan de olika 
involveringsgrupperna och kön eller med antisociala handlingar.  
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9.6.7 Föreningsidrottens betydelse för utförandet av antisociala handlingar 
 
Resultatet av en efterföljande hierarkisk regressionsanalys, med antisociala handlingar 
vid T3 och samma förklaringsvariabler som tidigare inlagda i analysen, visar som 
väntat att graden av involvering i föreningsidrott inte kan predicera antisocialt 
beteende vid T3 i någon betydande utsträckning (tabell 34) (Δ Adj R2=.00). Detta 
tydliggörs också av att β-värdet för variabeln Idrottsinvolvering T1 är positivt 
(β=.08) och av att β-värdet för variabeln Idrottsdeltagande T1 är negativt (β=-.08) 
och därtill inte signifikant. Som tidigare visat är effekter kopplade till individens kön 
och ålder de enda signifikanta effekter som kan märkas. I modell 3 framgår även att 
de barn och ungdomar som slutat att idrotta (Avbrott)  tenderar att agera något mer 
antisocialt än de som fortsatt att idrotta (β=.05).  

 
Tabell 34. Hierarkisk regressionsanalys som visar effekterna av studiens bakgrundsvariabler, övriga föreningsaktiviteter, 
idrottsdeltagande, grad av idrottsinvolvering och avbrott från idrotten vid T1 på respondenternas antisociala handlingar 
vid T3. 

  Standardiserade β-värden 
 

Beroendevariabel: Antisocialt 
T3 (n=1212) 

 
n Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Kön 1211              .20***                .19***                 .20*** 
Ålder 1212             -.09*               -.13**               -.14** 
Etnicitet 1164              .08*               .08*               .08* 
Bostadsort 1179              .00               .00              -.01 
SES 1198              .00               .01               .01 
Övrigt föreningsliv T1 1014              .00               .01               .01 
Idrottsdeltagande T1 1212               -.08               -.09 
Idrottsinvolvering T1 1047                .08                .09 
Avbrott 823                  .05 

Adj R2               .04               .04              .04 
Δ Adj R2                 .00              .00 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001 
 

 
9.6.8 Antisociala handlingar i relation till inomidrottsliga faktorer 
 
Även om ett föreningsidrottande inte har någon märkbar betydelse för ungas 
disposition att utföra antisociala handlingar kan det likväl finnas faktorer inom 
idrotten som har samband med, och bidrar till att unga idrottares moralutveckling tar 
olika riktningar. För att bringa klarhet i vilka kopplingar och vilken betydelse studiens 
inomidrottsliga faktorer har för unga idrottares antisociala handlingsvanor, ställdes 
inledningsvis samma förklaringsvariabler som tidigare mot barnens och ungdomarnas 
självrapporterade antisociala handlingar.  
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Tabell 35. Deskriptiv statistik och korrelationer (Spearmans) mellan respondenternas egenrapporterade antisociala 
handlingar vid mättillfällena T1-T3 och studiens inomidrottsliga faktorer. 

 
 n M Sd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.AntisocialtT1 1212 1.31 .35 1           

2.Antisocialt T2 1212 1.33 .41    .52**    1          

3.Antisocialt T3 1212 1.31 .38    .51**    .56**    1         

4.Prosoc. ledarkom. T1 622 3.18 1.13  .07  .03  .03   1        

5.Involveringsspec.T1 628 4.09 1.90  .05  .05   .11**  .09*    1       

6.Idrottsspec.komp. T1  624 3.98 .75  .06  -.09*  .03   .22**    .12**    1      

7.Uppgift T1 (Task)  375 4.27 .74  -.08  -.13* -.04   .30**  .12*   .28**    1     

8.Resultat T1 (Ego)  375 3.60 1.08   .18**   .14**   .17**   .14**    .24**   .24**   .34**    1    

9.Uppgiftsklimat T3 535 4.05 .80 - - -.09*   .17**   -.18**   .15**   .15*  -.14**    1   

10.Resultatklimat T3 535 1.76 .80 - -   .21**  .02   .35** -.04  .01   .19**   -.51**    1  

11.Lag-Ind. T1 617 1.37 .48  -.17**  -.13**  -.12**  -.18**  -.20**  .00 -.07  -.16**  .11*  -.21**    1 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001 

 
Resultaten i tabell 35 visar att ledarens prosociala kommunikation generellt sett inte 
har någon betydelse för om föreningsidrottande barn och ungdomar utför antisociala 
handlingar eller ej (Rho=.03 t om .07). Vidare kan man se en signifikant korrelation 
(Rho=.11) mellan en ökad idrottsinvolvering i den specifika idrotten vid T1 och 
antisociala beteenden vid T3. I tabellen syns emellertid inga signifikanta samband 
mellan dessa variabler vid T1 och T2, vilket visar att denna faktor tycks ha ytterst 
liten betydelse för benägenheten att utföra antisociala handlingar.   
 
I tabell 35 kan vi även se att en uppgiftsorienterad målinriktning är svagt negativt 
relaterad till respondenternas egenrapporterade antisociala handlingar (Rho=-.04       
t om -.13), medan en resultatorienterad målinriktning tvärtom är positivt relaterad till 
desamma (Rho=.14 t om .17). Vidare märks ett svagt, men signifikant negativt 
samband mellan ett uppgiftsorienterat klimat och antisociala handlingar (Rho=-.09), 
vilket står i kontrast till det positiva sambandet mellan ett resultatorienterat klimat 
och motsvarande antisociala handlingar (Rho=.21). Det förefaller således som ett 
uppgiftsorienterat klimat är det mest gynnsamma vad gäller fostrandet av moraliska 
handlingar.    
 
När olika kombinationer av målinriktningar jämförs med varandra, framgår det också 
att det främst är individernas starka resultatorientering som frammanar antisociala 
handlingar, där en hög uppgiftsorienterad målinriktning inte tycks kunna väga upp de 
negativa konsekvenserna av en stark resultatorienterad målinriktning (se tabell 36) 
(F=3,374=3.73; p<.05 vid T1; F3,336=3.17; p<.05 vid T2; F3,527=4.37; p<.01 vid T3). I 
tabellen syns även att kombinationen av hög uppgiftsorientering och låg 
resultatorientering (U+/R―) är att föredra utifrån ett moraliskt perspektiv. 
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Tabell 36. Olika kombinationer av målinriktningar i förhållande till respondenternas självrapporterade antisociala 
handlingar (Antisocialt) vid olika mättillfällen. 

 Antisociala handlingar 

Kombination av målinriktningar  T1 T2 T3 
 n M Sd n M Sd n M Sd 

a Hög uppgift/Hög resultat (U+/R+)  129     1.29b .30 132    1.29 .39 178      1.32 .36 
b Hög uppgift/Låg resultat (U+/R-)  56     1.15a,c .21 64    1.18c .27 104      1.26c .42 
c Låg uppgift/Hög resultat (U-/R+)  88     1.30b .36 66    1.37b .42 102      1.41b,d .48 
d Låg uppgift/Låg resultat (U-/R-)  102     1.26 .29 75    1.34 .40 144      1.25c .28 

Totalt 375     1.27 .31 337    1.29 .38 528      1.31 .38 

T1:Scheffe´s Post-Hoc: a-b, b-c, p<.05 
T2:Scheffe´s Post-Hoc: b-c, p<.05 
T3:Scheffe´s Post-Hoc: b-c, p<.05 

 
Om vi återgår till korrelationsmatrisen (tabell 35) indikerar de negativa värdena 
(Rho=-.12 t om -.17), mellan variabeln Lag-Ind T1  och respondenternas 
egenrapporterade antisociala handlingar, att lagidrottare agerar något mer antisocialt 
än individuella idrottare, vilket också bekräftas i en separat analys (oberoende t-test). 
Skillnaderna mellan grupperna är dock inte speciellt stora och vid T2 är de heller inte 
signifikanta.126  
 
För att undersöka riktningen av, och vilken betydelse ovanstående samband har för 
unga idrottares antisociala agerande över tid, utfördes en hierarkisk regressionsanalys 
där studiens inomidrottsliga förklaringsvariabler ställdes mot beroendevariabeln 
antisociala handlingar vid T3.  
 
 
 

                                                 
126 Lagidrottare: MT1=1.34, t=3.70, p<.001; MT2=1.33, t=1.51, n.s; MT3=1.34, t= 2.27, p<.05: Individuella 
idrottare: MT1=1.23; MT2=1.28; MT3=1.26. 
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Tabell 37. Hierarkisk regressionsanalys som visar effekterna av studiens inomidrottsliga faktorer på 
respondenternas egenrapporterade antisociala handlingar vid T3 (Antisocialt T3). 

 Standardiserade β-värden 
 

Beroendevariabel:  
Antisociala handlingar T3 

 
n Modell 1 Modell 2 

Kön 1211                  .20***                 -.11 
Ålder 1212                 -.09*                  -.15* 
Etnicitet 1164                  .08*                  .05 
Bostadsort 1179                  .00                 -.02 
SES 1198                  .00                 -.02 
Involveringsspec. T1 628                   .05 
Idrottsspec. komp. T1 624                  -.01 
Prosocial ledarkom. T1 622                  -.04 
Uppgift T1 375                  -.09 
Resultat T1 375                   .15* 
Uppgiftsklimat T3 535                   .07 
Resultatklimat T3 535                   .21** 
Lag-Ind. idrott T1 617                  -.04 

Adj R2                  .03                  .06 
Δ Adj R2                    .03 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001 

 
Resultatet av analysen visar att en resultatorienterad målinriktning (β=.15; p<.05) och 
ett resultatorienterat klimat (β=.21; p<.01) bidrar signifikant till ungas antisociala 
handlingar, även efter det att hänsyn tagits till studiens bakgrundsvariabler (se modell 
2 i tabell 37). I övrigt kan inga andra inomidrottsliga faktorer predicera 
respondenternas antisociala handlingar två år senare, åtminstone inte i någon 
signifikant utsträckning. Effekterna av en resultatorienterad målinriktning är dock 
mycket liten, vilket visas genom det låga β-värdet samt att de inomidrottsliga 
faktorerna tillsammans endast kan förklara 3% av förändringar hos beroende-
variabeln. En något större effekt märks för ett resultatorienterat klimat, men då ska 
man ha i åtanke att analysen av motivationsklimatets betydelse inte bygger på 
longitudinella data, och bör således tolkas med en större försiktighet. 
 

 
9.6.9  Sammanfattande analys och tolkning av resultaten 
 
När ovanstående resultat sammanfattas kan konstateras att ett deltagande i 
föreningsidrott har en viss, men mycket liten betydelse för barns och ungdomars 
moraliska utveckling i form av antisociala och prosociala handlingar. Skillnader 
mellan föreningsidrottare och icke-idrottare kunde främst märkas i yngre åldrar (10-
12 år), till fördel för gruppen av föreningsidrottare. På så vis stämmer resultaten 
överens med vad som framkommit i tidigare internationella studier som har visat att 
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föreningsidrottare oftare utför prosociala, och mer sällan antisociala handlingar, 
jämfört med icke-idrottare (Shields & Bredemeier, 1995, 2002; Weiss, m fl 2008).  
 
En tänkbar förklaring till dessa åldersmässiga skillnader kan ha att göra med att 
antalet mikrosystem som barn och ungdomar kommer i kontakt med ökar med 
åldern (Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner & Morris, 1998). Eftersom kontakten 
med olika mikrosystemen i regel är färre till antal i yngre år kan barnet och andra 
betydelsefulla personer som ingår i dessa nätverk (mesosystem) lättare samverka med 
varandra. På så vis skapas en större samstämmighet och förståelse för gällande norm- 
och värderingssystem. I yngre år har också föräldrarna större betydelse för barnens 
utveckling av sina attityder, tolknings- och handlingsvanor (Harter, 1999, 2006), vilket 
innebär att samverkan mellan de olika mikromiljöerna kommer att präglas av 
föräldrarnas syn på fostran. Bronfenbrenner (1979) menar att en individs 
utvecklingsmöjligheter ökar om samstämmigheten mellan de olika systemen är god. 
Med åldern ökar kamratgruppens inflytande, samtidigt som nya mikromiljöer 
tillkommer med sina olika regel- och normsystem som ungdomarna måste förhålla 
sig till. I och med detta ökar också sannolikheten att man möter olika uppfattningar 
om vad som är rätt eller fel beroende på kontexten (Bronfenbrenner, 1979; 
Bronfenbrenner & Morris, 1998). Vad som är rätt eller fel att göra på en fotbollsplan, 
stämmer inte alltid överens med vad som är rätt eller fel att göra i kamratgrupperna, i 
hemmet eller i skolan.  
 
Vidare kunde vissa tendenser skönjas att barn och unga som slutat idrotta 
rapporterade att de begick flera antisociala och färre prosociala handlingar jämfört 
med dem som fortsatte sitt idrottande. Detta indikerar att de små observerade 
skillnader som kunde noteras till fördel för föreningsidrottarna, till viss del är ett 
resultat av socialisation från idrotten, och inte så mycket socialisation genom idrotten.  
 
Överlag visade det sig att de studerade inomidrottsliga faktorerna har ringa betydelse 
för ungas benägenhet att utföra moraliska och omoraliska handlingar. Vissa 
intressanta samband framkom dock som är värda att lyfta fram. Bland annat kunde 
en viss tendens märkas att undersökningsdeltagarna agerar något mer antisocialt ju 
mer de är involverade i idrott. En möjlig förklaring till att så är fallet kan vara att de 
som blir mer involverade i föreningsidrott också i högre grad anammar en mer 
resultatorienterad målinriktning, (se Kavussanu & Ntoumanis, 2003). En fortsatt 
analys av sambandet mellan inomidrottsliga faktorer och respondenternas 
moralhandlingar visade också att just en resultatorienterad målinriktning är positivt 
relaterad till antisocialt beteende. Därutöver framkom att ett uppgiftsorienterat klimat 
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i träningsgruppen, och att i huvudsak vara uppgiftsorienterad tycks vara att föredra 
för ungas moralutveckling. 
 
Internationella studier (Biddle m fl, 2003; Kavussanu & Ntoumanis, 2004) har också 
visat att ett uppgiftsorienterat klimat samvarierar positivt med inomidrottsliga, 
sportsliga beteenden, såsom att ha respekt för domare och motståndare och att hålla 
sig till överenskomna regler. Resultatet från denna studie stärker således betydelsen av 
att försöka skapa ett uppgiftsorienterat klimat för att gynna den prosociala 
utvecklingen, inte enbart i syfte att fostra ett sportsligt uppträdande, utan även för att 
gynna ett prosocialt agerande utanför den idrottsliga miljön. Det bör dock åter 
betonas att resultat kopplade till upplevelser av motivationsklimatet inte är grundade i 
longitudinella data, utan bygger på sambandsmått, varför det är svårt att dra slutsatser 
av kausal karaktär. Här behövs uppenbarligen fler interventionsstudier och ytterligare 
studier med longitudinell design.   
 
Att en resultatorienterad målinriktning och ett resultatorienterat motivationsklimat 
tycks frammana färre prosociala beteenden verkar logiskt. Incitamentet för att en i 
huvudsak resultatorienterad person ska hjälpa någon att bli bättre torde vara tämligen 
svagt, då detta ökar ”risken” för att den som blir hjälpt blir bättre än hjälparen. Detta 
skulle i sin tur kunna underminera hjälparens upplevda kompetens med mindre 
behagliga känslor som följd.  
 
Vid en jämförelse mellan lag- och individuella idrottare framkom att lagidrottare 
agerar marginellt mer antisocialt och i något mindre grad prosocialt jämfört med 
individuella idrottare. Dessa resultat stämmer till viss del överens med vad som 
framkommit i Vallerands, m fl (1997) studie som visat att lagidrottare resonerar mer 
omoraliskt än individuella idrottare. En förklaring till att skillnaderna i denna studie 
inte visade sig vara större kan vara att respondenterna i Vallerands, m fl (1997) studie 
utgick från hur de resonerar inför  en eventuell handling, medan respondenterna i 
denna studie tillfrågades att svara utifrån de antisociala handlingar som de eventuellt 
hade utfört under de senaste tre månaderna. Tidigare forskning har visat på skilda 
resultat utifrån vilken moralaspekt som varit i fokus. Dessutom riktade Vallerand, m 
fl (1997) in sig mer tydligt på moraliska aspekter inom  idrotten, medan jag i denna 
studie valt att försöka fånga in handlingar som även utförs på andra sociala arenor.  
 
I övrigt framkom att upplevelsen av ledarnas prosociala kommunikation hade ett 
svagt positivt samband med barnens och ungdomarnas egenrapporterade prosociala 
handlingar, men inget tydligt samband med deras benägenhet att begå antisociala 
handlingar. Resultaten visade dessutom att ledarens prosociala utsagor kan ha en 
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positiv, men kortvarig betydelse för ungas prosociala utveckling. Detta resultat kan 
med fördel ställas i relation till vad som framkom i Trondmans studie (2005b), som 
visade att endast 19% av ungdomarna upplever att ledaren har betydelse för hur de 
hanterar situationer utanför idrottsmiljön. Även om resultatet i denna och andra 
undersökningar visat att betydelsen av ledarnas prosociala kommunikation inte är 
speciellt stor pekar ändå resultaten på vikten av att tränarna/ledarna kontinuerligt för 
etiska diskussioner med barnen och ungdomarna i idrottsmiljön. Förvisso uttrycker 
barnen och ungdomarna i studien att ledarna relativt ofta för prosociala samtal, men 
det tycks ändå finnas en viss outnyttjad potential som skulle kunna gynna unga 
idrottares prosociala utveckling.  
 
Sammantaget visar resultaten att benägenheten att utföra prosociala handlingar 
tenderar att öka, medan tendensen att utföra antisociala handlingar minskar om 
barnen och ungdomarna har ledare som diskuterar hur man ska bete sig mot andra, 
om barnen och ungdomarna har en kombination av målinriktningar som innehåller 
en hög uppgiftsorienterad målinriktning, om de i huvudsak vistas i ett uppgifts-
orienterat motivationsklimat och om de upplever att de är duktiga i en specifik idrott. 
 
 

9.7 Idrottsliga socialisationseffekter och psykosomatisk hälsa 
 
En av de främsta anledningarna till att föräldrar vill att deras barn ska idrotta är att 
denna aktivitet anses kunna främja barnens hälsa, både på kort och på lång sikt 
(Karp, 2000, 2004, Eliasson, 2009). Frågan som jag ämnar besvara i denna del av 
avhandlingen är om denna allmänna uppfattning får stöd i empirin, det vill säga om 
ett deltagande i föreningsidrott och graden av involvering i organiserad idrott kan 
bidra positivt till barns och ungdomars hälsoutveckling. Likväl som det finns flera 
olika sätt att definiera hälsa finns det ett otal sätt att mäta densamma (Medin & 
Axelsson, 2000). I föreliggande studie har jag valt att utgå från undersöknings-
deltagarnas självrapporterade psykosomatiska symptom (huvudvärk, oro, 
sömnproblem, mag- och ryggont) som ett mått på individens hälsostatus. Detta får 
till följd att låga värden i nedanstående resultatredovisning indikerar en högre grad av 
psykosomatisk hälsa. 
 

 

9.7.1 Idrottsligt deltagande och psykosomatisk hälsa 
 
Av medelvärdena i tabell 38 framgår att de flesta barn och ungdomar i studien 
upplever sig ha en god psykosomatisk hälsa. När en jämförelse görs mellan grupper 
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av föreningsidrottare respektive icke-idrottare visar resultaten att den förra gruppen i 
signifikant utsträckning uppger sig ha färre psykosomatiska symptom, och 
följaktligen har en bättre psykosomatisk hälsa.127 En analys av effektstorlekarna (ES) 
visar dock att skillnaderna är relativt små (EST1=.13; EST2=.19; EST3=.16), vilket 
tyder på att det främst är andra faktorer, än idrottsliga, som kan härledas till den 
psykosomatiska hälsoutvecklingen hos de undersökta barnen och ungdomarna.  

 
Tabell 38. Respondenternas självrapporterade psykosomatiska symptom vid respektive mättillfälle uppdelat på 
idrottsdeltagande. Medelvärde. (Min=1.0; Max=5.0) 

 Psykosomatiska symptom 

 T1 T2 T3 
Kategorisering av 
idrottsdeltagande n M Sd n M Sd n M Sd 

Idrottare   703      2.15***   .74   687      2.12***   .73     599       2.17***   .77 

Icke-idrottare   509      2.34   .80   525      2.42   .88     613       2.43   .90 

Total  1212      2.23   .77 1212      2.25   .82    1212       2.30   .85 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001 

 
När utvecklingen av den psykosomatiska hälsan ställs i relation till respondenternas 
ålder, visar figur 11 att utvecklingen följer de tendenser som noterats i tidigare studier 
(Danielsson, 2006; Socialstyrelsen, 2009). Det vill säga att de psykosomatiska 
besvären ökar med åldern.  
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Figur 11. En översiktsbild av barns och ungdomars självrapporterade psykosomatiska symptom i olika åldrar (10-18 år) 
uppdelat på deltagande i föreningsidrott. Medelvärde.  

                                                 
127 Oberoende t-test: tT1=4.24,p<.001; tT2=6.25, p<.001; tT3=5.47, p<.001. 
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Vidare kan vi i figur 11 se att skillnaderna mellan Idrottare  och Icke-idrottare gör sig 
gällande i samtliga åldrar och att båda gruppernas grafer följer varandra relativt väl, 
vilket tyder på att skillnaderna mellan dessa grupper främst är ett resultat av olika 
selektionsprocesser såväl in som ut ur idrotten. Om ett idrottsligt deltagande skulle 
vara mer betydelsefull för den psykosomatiska hälsan borde en flackare kurva gjort 
sig gällande för gruppen Idrottare . 
 
 
9.7.2 Idrottsinvolvering och psykosomatisk hälsa  
 
När graden av idrottsinvolvering ställs i relation till undersökningsdeltagarnas 
psykosomatiska hälsa visar en multivariat variansanalys på signifikanta skillnader 
mellan LI-gruppen och HI-gruppen (F2,970=6.12; p<.01; ES=.01), där HI-gruppen 
upplever sig ha något bättre psykosomatisk hälsa (se tabell 39). Däremot kunde inga 
betydande skillnader noteras mellan övriga grupper. Det verkar således som ett 
idrottande som sker i hög grad inte har någon större betydelse, vare sig positivt eller 
negativt, för utvecklingen av ungas psykosomatiska symptom, men att ett idrottande 
som sker i hög grad ändå är att föredra framför ett idrottande i låg grad. 
Variansanalysen visade däremot inte på några signifikanta skillnader i förändringar 
över tid mellan grupperna (F4,1940=.32, n.s). 
 
Tabell 39. Respondenternas självrapporterade psykosomatiska symptom vid respektive mättillfälle uppdelat på grad av 
idrottsinvolvering. Medelvärde. 

  Psykosomatiska symptom 

  T1 T2 T3 

Idrottsinvolvering n M Sd M Sd M Sd 

Aldrig involverade (AI)a 100 2.21 .75 2.27 .83 2.27 .94 

Låginvolverade (LI)b 416 2.31 .77 2.36 .85 2.40 .87 

Höginvolverade (HI)c 457 2.17 .75 2.17 .74 2.23 .78 

Total 973 2.24 .76 2.26 .80 2.31 .84 

Scheffe´s Post-Hoc: b-c, p<.01  
 

Vid en jämförelse mellan involveringsgrupperna utifrån ålder och psykosomatiska 
symptom, kan vi i figur 12 utläsa att det förekommer vissa skillnader i utvecklingen 
upp till 13 års ålder. Återigen märks en tendens att HI-gruppen rapporterar sig ha 
något färre psykosomatiska symptom än övriga grupper i dessa åldrar. Värt att notera 
är den märkbara minskningen av psykosomatiska symptom i HI-gruppen vid 16 års 
ålder, samtidigt som symptomen tycks fortsätta att öka i LI-gruppen. En lika tydlig 
minskning, som i HI-gruppen, märks även i AI-gruppen vid samma ålder. Detta tyder 
på att ett föreningsidrottande i dessa åldrar inte tycks ha någon större betydelse för 
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den psykosomatiska hälsoutvecklingen. Om så vore fallet skulle en tydligare skillnad 
mellan AI- och HI-grupperna kunna upptäckas, till fördel för HI-gruppen. Dessutom 
borde även LI-gruppen anta lägre värden än AI-gruppen eller åtminstone visa sig vara 
lika höga.   
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Figur 12. Förhållandet mellan undersökningsgruppens (n=973) ålder och deras självrapporterade psykosomatiska 
symptom samt involveringsgrad i föreningsidrott. Medelvärde. 
Liksom ett flertal nationella studier tidigare visat (Ungdomsstyrelsen, 2007a,b, 2008; 
Socialstyrelsen, 2005, 2007, 2009; Almqvist m fl, 2005) kan vi även i denna studie 
märka att vissa flickor upplever sig ha fler psykosomatiska symptom jämfört med 
pojkarna (F1,966=86.15; p<.001; ES=.08). Förutom tidigare konstaterade 
ålderseffekter (F2,964=4.83; p<.01; ES=.01) märks för övrigt inga signifikanta 
huvudeffekter med avseende på respondenternas SES, bostadsort, etnicitet eller 
övrigt föreningsliv, vilket andra studier visat tecken på (Ungdomsstyrelsen, 2007a). I 
övrigt kunde inga interaktionseffekter upptäckas. 
 
 
9.7.3 Föreningsidrottens betydelse för ungas psykosomatiska hälsa 
 
I syfte att utröna hur stor del av de tidigare noterade skillnaderna som kan härledas 
till ett idrottsligt deltagande, och grad av involvering, utfördes en hierarkisk 
regressionsanalys med respondenternas rapporterade psykosomatiska symptom vid 
T3 som beroendevariabel (Psykosom. T3) och där de olika förklaringsvariablerna 
lades in i samma ordningsföljd som tidigare. 
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Tabell 40. Hierarkisk regressionsanalys som visar effekterna av studiens bakgrundsvariabler, övrigt föreningsliv 
idrottsdeltagande, idrottsinvolvering och avbrott från idrotten på respondenternas psykosomatiska symptom vid T3. 

  Standardiserade β-värden 
 
Beroendevariabel:  
Psykosom. symptom T3 (n=1212) 
 

n Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Kön 1211            -.34***             -.33***             -.33*** 
Ålder 1212             .16***              .13**              .11* 
Etnicitet 1164            -.01             -.01             -.01 
Bostadsort 1179             .00             -.01             -.01 
SES 1198            -.01              .00              .01 
Övrigt föreningsliv T1 1014            -.06             -.05             -.04 
Idrottsdeltagande T1 1212               -.09**             -.10** 
Idrottsinvolvering T1 1047               .00              .02 
Avbrott 823                .08* 

Adj R2             .12             .13              .13 
ΔAdj R2               .00              .00* 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001 
 

Resultaten som presenteras i tabell 40 (se modell 3) visar för det första att ett 
deltagande i föreningsidrott (β=-.10; p<.01) kan predicera respondenternas 
psykosomatiska symptom, efter att hänsyn tagits till studiens bakgrundsvariabler, 
avbrott från idrott och övriga föreningsaktiviteter. Av modell 2 kan även utläsas att 
graden av idrottsinvolvering inte har någon (β=.00) betydelse alls för ungas 
utveckling av den psykosomatiska hälsan. Vidare visar de icke signifikanta 
förändringarna i determinationskoefficienten, och det låga β-värdet för 
Idrottsdeltagande  T1  i modell 3, att ett deltagande i idrott har en positiv betydelse 
för den psykosomatiska hälsoutvecklingen, men att denna är mycket liten.    
 
Värt att notera är att variabeln Avbrott  (β=-.08; p<.05) i signifikant utsträckning kan 
predicera den psykosomatiska hälsan i modell 4 och 5, där de som slutat idrotta 
uppger sig ha sämre hälsa jämfört med dem som fortsatt. I en mer djuplodande 
analys ställdes respondenternas svar på frågan om de vanligaste orsakerna till varför 
de slutade idrotta mot ungas självrapporterade psykosomatiska symptom.128 
Resultaten visar att de som i hög grad rapporterade sig ha psykosomatiska besvär 
också i signifikant utsträckning slutade för att de inte trivdes med kompisar (t=-3.89; 
p<.001), upplevde en för hög press att prestera (t=-1.99; p<.05), för att de inte tyckte 
om tränaren (t=-3.23; p<.001), slutade för att det kostade för mycket (t=-1.98; 
p<.05) och för att de upplevde att de inte var tillräckligt bra (t=-.3.46; p<.001). Dessa 
resultat vittnar om att föreningsidrottandet inte är till glädje för alla barn och 
ungdomar, utan för vissa kan vara en källa till stress som får dem att må dåligt och 
avbryta sitt deltagande. Skillnaderna mellan grupperna är dock inte speciellt stora, 
                                                 
128 Uppdelat i låg- respektive hög grad av egenrapporterade psykosomatiska symptom, utifrån medianen 
(Md=2.20;Sd=.77). 
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men är väl värda att beakta om idrotten ska förtjäna sitt rykte som en hälsofrämjande 
aktivitet.  
 
 
9.7.4 Psykosomatisk hälsa och faktorer i relation till inomidrottsliga faktorer 
 
I tidigare delar av resultatredovisningen har det framkommit att flera olika 
inomidrottsliga faktorer har betydelse för utfallet av olika socialisationsprocesser. I 
denna del ämnar jag att belysa några av dessa faktorers betydelse för idrottande barns 
och ungas psykosomatiska hälsoutveckling. I en inledande analys, som visar 
korrelationer mellan de olika faktorerna, framgår att involveringsgraden i den 
specifika idrotten generellt sett inte tycks ha någon betydelse för den psykosomatiska 
hälsan (Rho=.00 t om .03) (tabell 41). 
 
Tabell 41. Deskriptiv statistik och korrelationer (Spearmans) mellan respondenternas rapporterade psykosomatiska 
symptom vid mättillfällena T1-T3 och olika faktorer kopplade till den specifika idrottsmiljön.  

 
 n M Sd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Psykosom.symptomT1 1212 2.23 .77    1          

2.Psykosom.symptomT2 1212 2.25 .82    .64**    1         

3.Psykosom.symptomT3 1212 2.30 .85    .61**    .65**   1        

4.Involveringsspec.T1 628 4.09 1.90  .00  .03  .01    1       

5.Idrottsspec.komp. T1  624 3.98 .75  -.15**  -.18**  -.14**   .12**    1      

6.UppgiftT1 (Task)  375 4.27 .74 -.08 -.04 -.01  .12*  .28**    1     

7.ResultatT1 (Ego)  375 3.60 1.08 -.03 -.06 -.04   .24**  .24**   .34**    1    

8.Uppgiftsklimat T3 535 4.05 .80 - -  -.10*   .18**  .15**  .15*   -.14**    1   

9.Resultatklimat T3 535 1.76 .80 - -   .09*  .35 -.04  .01   .19**   -.51**    1  

10. Lag-Ind. T1 617 1.37 .48  .08 .10*   .07  -.20**  .00 -.07  -.16**  .11*   -.21**    1 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001 

 
Värt att notera är det negativa sambandet mellan upplevd kompetens i den specifika 
idrotten och olika psykosomatiska symptom (Rho=-.14 t om -.18). Detta skulle 
kunna vara ett uttryck för att känslan av att vara duktig i en idrott ger positiva 
hälsoeffekter. Dock måste hänsyn tas till faktorer som kön, ålder, etnicitet och SES 
innan säkrare slutsatser kan dras. Av tabellen framgår också att det inte förekommer 
något starkare samband mellan psykosomatiska symptom och målinriktningar. 
Följaktligen visade en efterföljande analys inte på några signifikanta skillnader mellan 
olika kombinationer av målinriktningar (F3,374=.87; n.s.). Däremot kan ett svagt 
signifikant samband mellan ett uppgiftsorienterat klimat och psykosomatiska 
symptom noteras (Rho=-.10), medan ett omvänt förhållande råder i relation till ett 
resultatorienterat klimat (Rho=-.09). Detta indikerar att ett uppgiftsorienterat klimat 
är att fördra för att motverka utvecklingen av idrottande barns och ungdomars 
psykosomatiska symptom. Av tabellen framgår vidare att individuella idrottare 
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rapporterar sig ha fler psykosomatiska symptom än lagidrottare. En fortsatt analys 
visade dock att skillnaderna var mycket små och endast signifikanta vid T2.129  
 
I syfte att undersöka hur stor betydelse studiens inomidrottsliga faktorer har för 
utvecklingen av den psykosomatiska hälsan över tid, lades dessa in i regressionen 
tillsammans med studiens bakgrundsvariabler, och med respondenternas 
rapporterade psykosomatiska symptom vid T3 (Psykosom. T3) som beroende-
variabel.  
 
Tabell 42. Hierarkisk regressionsanalys som visar effekterna av studiens valda inomidrottsliga faktorer på 
respondenternas egenrapporterade psykosomatiska symptom vid T3 (Psykosom. T3). 

  Standardiserade β-värden 
 

Beroendevariabel:  
Psykosomatiska symptom T3 

 
n Modell 1 Modell 2 

Kön 1211                -.34***                 -.37*** 
Ålder 1212                 .16*                  .09 
Etnicitet 1164                 -.01                 -.02 
Bostadsort 1179                  .00                  .00 
SES 1198                 -.01                 -.02 
Involveringsspec. T1 628                   .02 
Idrottsspec. komp. T1 624                  -.13 
Uppgift T1 375                     .01 
Resultat T1 375                   .02 
Uppgiftsklimat T3 535                  -.01 
Resultatklimat T3 535                   .13 
Lag-Ind. idrott T1 617                   .02 
Adj R2                  .11                  .11 
Δ Adj R2                    .00 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001 

 
Av regressionsanalysens modell 2 (se tabell 42) framgår att de inomidrottsliga 
faktorerna inte kan förklara några större förändringar i ungas självrapporterade 
psykosomatiska symptom (Δ Adj R2=.00). I samma modell kan vi av β-värdet (-.13) 
emellertid utläsa att det finns en tydlig tendens att ungas upplevda kompetens, i en 
specifik idrott, kan förklara en del av variansen i psykosomatisk hälsa vid T3, efter det 
att kontroll tagits för studiens bakgrundsvariabler. Motsvarande effekt (β=.13), men i 
motsatt riktning, kan även märkas för ett resultatorienterat klimat. En 
sammanfattande bild av regressionsanalysen och tidigare korrelationsmatris ger vid 
handen att studiens inomidrottsliga faktorer har mycket liten betydelse för unga 
idrottares psykosomatiska hälsoutveckling, men där barn och ungdomar som vistas i 
ett huvudsakligen uppgiftsorienterat klimat och som känner sig kompetenta i den 
                                                 
129 Lagidrottare: MT1=2.10, t=1.87, n.s.; MT2=2.03, t=-3.13, p<.01, MT3=2.11, t=-1.89, n.s. 
Individuella idrottare: MT1=2.21; MT2=2.23; MT3=2.25. 
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idrott som de idrottar mest i, sannolikt rapporterar sig ha färre psykosomatiska 
symptom. 
 
 
9.7.5 Sammanfattande analys och tolkning av resultaten 
 
Liksom de flesta internationella och nationella studier av tvärsnittskaraktär har visat 
(Ommundsen, 2000; Eklund, 1998; Trondman, 2005b), framkom det av resultaten att 
de som idrottar i organiserad form upplever sig ha något bättre psykosomatisk hälsa 
än de som inte föreningsidrottar. Vissa tendenser kunde även märkas, där det bland 
annat visade sig att barn, upp till 13 års ålder och som varit höginvolverade, 
rapporterar sig ha färre psykosomatiska besvär jämfört med dem som aldrig, eller i 
låg grad varit involverade i föreningsidrott.  
En möjlig förklaring till att idrottsdeltagande, men inte idrottsinvolvering har viss 
betydelse för den psykosomatiska hälsoutvecklingen, kan vara att det inte är de 
fysiologiska processerna i sig, utan snarare olika psykosociala processer kopplade till 
idrottsmiljön som är avgörande för individernas hälsoutveckling inom idrotten. Detta 
är också en slutsats som Lindwall och Hassmén (2004) dragit utifrån sin forskning 
om relationen mellan fysisk aktivitet och individens självuppfattning.  
 
En vidare analys visade att skillnader mellan föreningsidrottare och icke-idrottare 
främst kan tillskrivas selektionsprocesser in, likväl som ut ur idrotten. Därutöver 
framkom att det är mer vanligt att de som rapporterar sig ha flera psykosomatiska 
symptom slutar att idrotta för att de inte trivdes med kompisarna, kände en för hög 
press att prestera, inte tyckte om tränaren eller för att det kostade för mycket att 
idrotta.  
 
Av resultaten framgick också att det tycks vara viktigt att försöka skapa ett 
uppgiftsorienterat klimat, där gruppmedlemmarna värderas i förhållande till sig själva 
och där återkoppling riktas jämbördigt för att gynna unga idrottares psykosomatiska 
hälsoutveckling. Däremot kunde inga tydliga samband märkas mellan en uppgifts-
orienterad målinriktning och psykosomatisk hälsa. Dessa resultat kan verka något 
förvånande, då det finns en teoretisk koppling som visar att personer med en stark 
uppgiftsorienterad målinriktning i allmänhet upplever mindre negativa känslor 
(Nicholls, 1989). Till skillnad från personer som i huvudsak är resultatorienterade, har 
personer som är starkt uppgiftsorienterade mer kontroll på händelser och 
prestationer som kan ligga till grund för deras bedömning av sig själv som 
kompetenta personer. Just avsaknaden av kontroll är i sin tur en starkt bidragande 
orsak till olika stressreaktioner. Vid bedömningar av sin kompetens i förhållande till 
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andra, blir prestationerna mer okontrollerbara, vilket rent teoretiskt leder till en högre 
grad av negativa känslor såsom oro, nervositet, och rädsla, än vid en bedömning av 
prestationen i förhållande till sig själv. En möjlig förklaring till att inte starkare 
samband framträdde i denna studie kan vara att det upplevda motivationsklimatet har 
större betydelse för individens stressreaktioner, än individens huvudsakliga 
målinriktningsdispositioner (Roberts, 2001).  
 
 
9.8 Idrottsliga socialisationseffekter och alkoholkonsumtion  
 
Denna del av resultatredovisningen syftar att ge en övergripande förståelse för 
ungdomarnas alkoholkonsumtion i relation till deltagande och grad av involvering i 
föreningsidrott.  Som tidigare påtalats begränsas möjligheterna något att kunna dra 
säkra slutsatser om ungas alkoholvanor, då vissa frågor som rör vilken mängd och 
under vilka omständigheter som alkoholen förtärs inte behandlats i denna studie.  
 

 

9.8.1 Idrottsligt deltagande och alkoholkonsumtion 
 
I ett försök att ta ett generellt grepp om föreningsidrottens betydelse för ungas 
alkoholkonsumtion tillfrågades ungdomarna i studien om hur ofta de brukar dricka 
alkohol (se fråga 7, bilaga 1). Av svaren att döma dricker ungdomarna i studien sällan 
alkohol. Medianvärdet vittnar om att de flesta dricker alkohol 1-2 gånger i månaden. 
När grupperna av Idrottare  respektive Icke-idrottare jämförs med varandra visar 
resultaten att föreningsidrottare inte dricker lika ofta som icke-idrottare130 (tabell 42). 
Dessa förhållanden gäller vid samtliga mättillfällen. Det bör dock påpekas att 
skillnaderna mellan grupperna inte är speciellt stora, vilket också framgår av de 
marginella skillnaderna i medel- och medianvärdena, men även av effektstorlekarna 
(EST1=.19; EST2=.15; EST3=.09). 
 

 

 

 

 
Tabell 43. Respondenternas självrapporterade alkoholkonsumtion vid respektive mättillfälle uppdelat på 
idrottsdeltagande. Medelvärde. (Min=1.0; Max=5.0). 
                                                 
130 På grund av att svarsalternativen är av ordinalskalekaraktär, det vill säga att skalan saknar absolut 
nollpunkt och att avståndet mellan svarsalternativen inte är likvärdiga, användes icke-parametriska test 
(Mann-Whitney U) vid T1-T3 för att jämföra skillnader mellan grupperna (Field, 2005).  UT1=62476, p<.001; 
UT2=65640, p<.001; UT3=68766, p<.01. 
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 Alkoholkonsumtion (frekvens) 

 T1 T2 T3 
Kategorisering av 
idrottsdeltagande n M Md Sd n M Md Sd n M Md Sd 

Idrottare 416 1.57  1.00 c .82 398 1.88  2.00 c .97 332  2.21  2.00 b 1.04 

Icke-idrottare 378 1.95 2.00 1.01 396 2.20 2.00 1.07 462 2.41 3.00 1.12 

Total 794 1.75 1.00 .94 794 2.04 2.00 1.03 794 2.33 2.00 1.09 
ap<.05; bp<.01; cp<.001 
 

När ungdomarnas egenrapporterade frekvens av alkoholkonsumtion relateras till 
föreningsdeltagande och ålder, framgår i figur 13 att de konstaterade skillnaderna 
mellan grupperna gör sig gällande för samtliga åldrar, med undantag för 15-åringarna.  
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Figur 13. En översiktsbild av ungdomars (n=794) rapporterade alkoholkonsumtion i olika åldrar (13-18 år) i  
avseende på deltagande i föreningsidrott. Medelvärde.  
 

Vidare kan vi i samma figur se att utvecklingen för de båda grupperna i stort följer 
samma mönster, vilket indikerar att de observerade skillnaderna främst beror på 
andra faktorer som inte kan härledas till ett deltagande i föreningsidrott.  
 

9.8.2 Idrottsinvolvering och alkoholkonsumtion 
 
Vid jämförelser utifrån involveringsgrad i idrott visas i tabell 44 att det inte föreligger 
några betydande skillnader mellan grupperna i avseende på hur ofta de dricker 
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alkohol.131 En viss tendens kan ändå märkas att ungdomar som i någon grad (LI eller 
HI) är, eller har varit involverade i idrott ökar sitt drickande något mer mellan T1-T3 
vid en jämförelse med AI-gruppen. Därutöver kan en liten, men knapp märkbar 
skillnad märkas mellan HI- och LI-gruppen, där HI-gruppen rapporterar sig dricka 
något oftare än LI-gruppen. Detta tyder på att graden av involvering kan ha en viss, 
men ytterst marginell negativ betydelse för hur ofta ungdomar dricker alkohol. 

 
Tabell 44. Respondenternas(n=653) självrapporterade alkoholkonsumtion (frekvens) vid respektive mättillfälle uppdelat 
på grad av idrottsinvolvering. Medelvärde.(Min=1;Max=5). 

 Alkoholkonsumtion 

 T1 T2 T3 

Idrottsinvolvering n M Md Sd n M Md Sd n M Md Sd 

Aldrig involverade (AI)a 68 1.76  1.00 1.07 68 1.97  2.00 1.08 68  2.12  2.00 1.11 

Låginvolverade (LI)b 253 1.68 1.00 .86 253 2.02 2.00 1.03 253 2.26 2.00 1.14 

Höginvolverade (HI)c 332 1.72 1.00 .91 332 1.99 2.00 1.01 332 2.33 2.00 1.03 

Total 653 1.71 1.00 .91 653 2.00 2.00 1.03 653 2.28 2.00 1.08 

 

När de olika involveringsgrupperna ställs i relation till ungdomarnas ålder framgår 
det, i enlighet med den förra analysen att LI- och HI-gruppen dricker alkohol något 
mer ofta jämfört med AI-gruppen, oavsett ålder (se figur 14). Däremot syns inga 
tydliga skillnader mellan LI-gruppen och HI-gruppen.  
 

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år

Ålder

A
lk

oh
ol

ko
ns

um
tio

n 
(fr

ek
ve

ns
)

Aldrig inv.
Låginvolv.
Höginvolv.

            
Figur 14. Förhållandet mellan undersökningsgruppens (n=653) ålder och deras självrapporterade alkoholkonsumtion 
samt involveringsgrad i föreningsidrott. Medelvärde. 

                                                 
131 Kruskal-Wallis test: HT1=.12, n.s; HT2=.20, n.s; HT3=.2.79; n.s. 
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En svag tendens kan också märkas att ökningen hos AI-gruppen inte är lika stor som 
för de övriga grupperna. Detta indikerar att ett deltagande i föreningsidrott till viss 
del kan påverka ungdomar att öka sin frekvens av alkoholkonsumtion jämfört med 
om man har eller har stått helt utanför denna verksamhet.  
 
Dessa resultat kontrasterar således, till viss del, mot vad som framkommit tidigare (se 
tabell 42 och figur 13), där det visade sig att icke-deltagarna dricker mindre ofta än 
föreningsidrottarna. Oavsett tvetydigheterna i resultaten kan konstateras att 
skillnaderna mellan grupperna inte är speciellt stora, vilket tyder på att ungas 
föreningsidrottande har en viss, men inte avgörande betydelse för hur ofta ungdomar 
dricker alkohol.  
 
 
9.8.3 Föreningsidrottens betydelse för ungdomars alkoholkonsumtion 
 
För att kunna göra en rimlig bedömning av föreningsidrottens betydelse som 
socialisationsarena utfördes en logistisk regressionsanalys, med ungdomarnas 
rapporterade frekvens av alkoholkonsumtion som beroendevariabel vid T3.132 
Liksom tidigare lades variablerna Idrottsdeltagande T1 (0=Ej föreningsidrottare, 
1=Föreningsidrottare), Idrotts involvering T1(Låg grad=0; Hög grad=1), 
beroendevariablerna Kön (0=Flicka; 1=Pojke), Ålder  (0=10-12 år, 1=13-15 år), 
Etnicitet  (1=Svensk bakgrund, 2=Utländsk bakgrund), Bostadsort (1=Mindre ort, 
2=Mindre stad, 3=Medelstor stad, 4=Större stad), SES och Övrigt föreningsl iv T1  
(0=Deltar ej, 1=Deltar) in i regressionsanalysen.133 

                                                 
132 Denna form av analys är att föredra när beroendevariabeln inte är på intervall- eller kvotskalenivå, eller 
när residualspridningen (medelfelet för regressionslinjen) är alltför snedfördelad (Barmark & Djurfeldt, 2009).  
Eftersom skalnivån för alkoholvariabeln är av ordinalskalekaraktär kategoriserades respondenterna in i två 
olika grupper utifrån svaren på frågan hur ofta de brukar dricka alkohol: a) 0=Sällan alkoholkonsument 
(Aldrig, 1-2 gånger senaste sex månaderna och 1-2 gånger/månad) och b) 1=Ofta alkoholkonsument (1-2 
gånger/vecka och nästan varje dag). 
133 Variabeln Avbrott uteslöts ur analysen, då flera av de ungdomar (302 st) som tillhörde gruppen Ej 
föreningsidrottare annars inte skulle ha kommit med i analysen. Ett separat Chi2-test, där variablerna 
Avbrott och Alkohol T1-T3 ställdes mot varandra, visade inte på några signifikanta skillnader mellan 
grupperna, vilket ska tolkas att de som slutar idrotta varken dricker mer eller mindre jämfört med de som 
fortsätter.  
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Tabell 45. Logistisk regressionsanalys som visar oddskvoten för hur olika variabler vid mättillfälle 1 (T1) kan predicera 
alkoholkonsumtionen vid T3. 

  Beroendevariabel: Alkohol T3 (frekvens) 

  Modell 1 Modell 2 

Förklaringsvariablera n O.K.b K.I.c O.K. K.I 

      
Kön      
Flickor 225 1    
Pojkar 344 .80 .49-1.31   
      
Ålder      
13-15 år 302 1    
16-18 år 267 3.70*** 2.19-6.25   
      
Etnicitet      
Svensk bakgrund 506 1    
Utländsk bakgrund 63 .29* .09-.99   
      
Bostadsort      
Mindre ort 47 1    
Mindre stad 182 .56 .26-1.21   
Medelstor stad 96 .58 .24-1.40   
Större stad 244 .60 .27-1.33   
      
SES      
Låg 188 1    
Medel 142 .94 .65-2.24   
Hög 239 1.13 .60-1.91   
      
Övrigt föreningsliv T1      
Ej övrigt föreningsliv 450 1    
Föreningsliv 119 .53 .27-1.02   
      
Idrottsdeltagande T1      
Icke-idrottare 224   1  
Idrottare 345   .40** .22-.71 
      
Idrottsinvolvering T1      
Låg 217   1  
Hög 352   1.38 .77-2.50 
      
R2 .13 .16  
Δ R2    .04  

a)Referenskategorin först; b) Oddskvot c) Konfidensintervall, 95 % 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001 

 
Av modell 1 framgår för det första att ålder och etnicitet har signifikant betydelse för 
hur ofta ungdomarna dricker alkohol (se tabell 45), medan övriga bakgrundsvariabler 
inte har någon avgörande betydelse för denna utveckling. Risken att ungdomar i 
åldern 16-18 år ska dricka alkohol ofta är nästan fyra gånger så stor jämfört med 
ungdomar i 13-15 års ålder (Oddskvot=3.70), och risken att ungdomar med svensk 
bakgrund ska dricka alkohol är drygt tre gånger så stor jämfört med om ungdomarna 
har utländsk bakgrund (1/0.29=3.44).  
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I tabell 45 (se modell 2) tydliggörs också att det är ungefär två gånger så stor risk 
(1/0.44=2.3) att en person som inte  föreningsidrottar dricker alkohol ofta, jämfört 
med någon som föreningsidrottar. Liksom tidigare konstaterats märks att graden av 
idrottsinvolvering har en viss negativ, men ingen avgörande betydelse för hur ofta 
ungdomar dricker alkohol. Den marginella förändringen i determinations-
koefficienten (Δ R2=.04), när variablerna Idrottsdeltagande T1  och 
Idrottsinvolvering T1 läggs in samtidigt i modell 2, visar också att ett 
föreningsidrottande endast har en marginell betydelse för hur ofta ungdomar mellan 
13-18 års ålder dricker alkohol.  
 
 
9.8.4 Alkoholkonsumtion i relation till inomidrottsliga faktorer 
 
Hur ser det då ut när vi studerar frekvensen av alkoholbruk kopplat till förhållande i 
den specifika idrottsmiljön? Finns det några samband mellan studiens valda 
inomidrottsliga faktorer och hur ofta idrottande ungdomar dricker alkohol? För att 
kunna ge svaret på denna fråga ställdes respondenternas självrapporterade frekvens 
av alkoholkonsumtion vid T1-T3 (Alkohol T1-T3) mot: a) graden av involvering i 
den idrott som de idrottar mest i vid T1 (Involveringsspec .T1) b) den upplevda 
kompetensen i den specifika idrotten (Idrottsspec .komp. T1) c) ledarens/ledarnas 
benägenhet att diskutera riskerna med att nyttja alkohol och droger (Ledarkom. alk. 
T1) (se fråga 20 n, bilaga 1) d) respondenternas målinriktningar (Uppgift  T1  Resultat  
T1)  samt mot e) det upplevda motivationsklimatet vid T3 (Uppgi f tskl imat T3  och 
Resultatkl imat T3) .  

 
Tabell 46. Deskriptiv statistik och korrelationer (Spearmans) mellan respondenternas (n=794) egenrapporterade frekvens 
av alkoholkonsumtion vid mättillfällena T1-T3 och studiens inomidrottsliga faktorer vid T1.  

 
 n M Sd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.Alkohol T1 794 1.75 .94    1           

2.Alkohol T2  794 2.04 1.03  .74**    1          

3.Alkohol T3 794 2.33 1.09  .62**  .73**    1         

4.Involveringsspec.T1 379 4.55 1.81  .16*  .20**  .20**    1        

5.Idrottsspec.komp.T1  377 3.88 .75 -.06 -.10* -.06  .12**    1       

6.Ledarkom. alk. T1 374 2.39 1.38  .03  .02 -.02  .22**  .13**    1      

7.UppgiftT1 (Task)  375 4.27 .74 -.03 -.04  .00  .12*  .28**  .19**    1     

8.ResultatT1 (Ego)  375 3.60 1.09  .09  .08  .07  .24**  .24**  .15**    .34**    1    

9.UppgiftsklimatT3 288 3.88 .82 - -  -.15*  -.18**  .15**  .05  .15* -.14*    1   

10.ResultatklimatT3 288 2.00 .83 - - .18**  .35** -.04  .04  .01  .19** -.51**    1  

11. Lag-Ind. idrott T1 376 1.37 .48 -.07 -.09  -.12*  -.20**  .01 -.21** -.07 -.16**  .11*   -.21**    1 

*p<.05; **p<.01 
 

När styrkan hos de olika sambanden studeras (tabell 46) visar det sig att det föreligger 
en positiv korrelation mellan graden av involvering i den specifika idrotten och 
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frekvensen av alkoholkonsumtion (Rho=.16 t om .20). Detta förhållande är positivt 
vid samtliga mättillfällen, vilket pekar på att en högre grad av involvering i en specifik 
idrott till viss del kan påverka ungdomarna att oftare konsumera alkohol. 
 
Värt att notera är det relativt låga medelvärdet (M=2.39) för variabeln Ledarkom. 
alk T1  vilket visar att flertalet av respondenterna inte tycks uppfatta att ledarna 
diskuterar farorna med droger och alkohol speciellt ofta. Noterbart är även det 
negativa sambandet mellan variabeln Ledarkom. alk T1 och Lag-Ind T1  (Rho=-
.21), vilket tyder på att ledare som verkar inom individuella idrotter oftare diskuterar 
om alkoholens negativa konsekvenser, än motsvarande som verkar inom lagidrotter. 
Vad som är mest anmärkningsvärt är ändå att ledarnas kommunikation med 
ungdomarna inom idrotten inte tycks ha någon större betydelse för hur ofta de väljer 
att dricka alkohol, vilket tydliggörs av de icke signifikanta sambanden mellan 
Ledarkom. alk T1  och Alkohol T1-T3  (Rho=-.02 t om .03).  
 
I tabell 46 framgår också att individernas resultatorienterade målinriktning är svagt 
positivt korrelerat med hur ofta de dricker alkohol (Rho=.07 t om 09), medan ett 
ytterst svagt negativt samband kan märkas för en uppgiftsorienterad målinriktning.134 
Det förekommer även ett positivt samband mellan ett resultatorienterat klimat och 
frekvent nyttjande av alkohol (Rho=.18), medan det omvända förhållandet råder för 
ett mer uppgiftsorienterat klimat (Rho=-.15). Dessa samband kan vara ett tecken på 
att ett uppgiftsorienterat klimat kan minska frekvensen av alkoholbruket hos vissa 
ungdomar, medan ett resultatorienterat klimat istället tycks kunna frammana ett 
sådant beteende. Även om en svag tendens kan märkas att lagidrottare dricker något 
oftare än individuella idrottare, visar en separat analys135 inte på några betydande 
skillnader mellan grupperna. 
 
Tidigare har jag valt att undersöka vilken betydelse de inomidrottsliga faktorerna har 
på de olika psykosociala effektvariablerna ur ett longitudinellt perspektiv. Denna 
form av analys valdes dock bort för denna effektvariabel. Dels med anledning av att 
endast svaga samband kunde noteras vid ovanstående bivariat analys, dels på grund 
av att endast 230 respondenter skulle komma att ingå i denna form av analys. En 
sådan analys skulle också ha inneburit en stor risk att resultaten misstolkas, då endast 
ett fåtal respondenter (25 st) återfanns i kategorin ”ofta alkoholkonsument”.  

                                                 
134 En analys av olika kombinationer av uppgifts- och resultatorienterad målinriktning visade inte på några 
signifikanta skillnader. Här användes ett Kruskal-Wallis test för att undersöka eventuella skillnader mellan 
grupperna. Detta test används när datamängden inte uppfyller kraven för att kunna utföra ett parametriskt 
test (normalfördelad, kvot- eller intervallskala, slumpvis urval) (Field, 2005).  
135 Mann-Whitney U-test: Lagidrottare:MdT1=1.00, U=15645, n.s.; MdT2=2.00, U=13641, n.s.; MdT3=2.00, 
U=9859, n.s. Individuella idrottare: MdT1=1.00; MdT2=1.00; MdT3=2.00. 
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9.8.5 Sammanfattande analys och tolkning av resultaten 
 
Vid en sammanfattning av resultaten framskymtar en något tvetydig bild gällande 
skillnader mellan idrottande och icke-idrottande ungdomar i avseende på hur ofta de 
dricker alkohol. Jämförelser mellan grupperna, visade att ungdomar som inte 
föreningsidrottar oftare dricker alkohol jämfört med ungdomar som idrottar i någon 
förening. Liknande förhållanden har även visat sig i Trondmans (2005b) 
undersökning, där det framkom att fortsättare drack mer sällan (7%) än 
utanförstående. I motsats till detta visade resultaten i denna studie (när även 
retrospektiva data beaktades) att ungdomar som någon gång deltagit i idrott (i låg 
eller hög grad) oftare drack alkohol jämfört med dem som aldrig deltagit i 
föreningsidrott. Dessa resultat får i sin tur stöd i Starks och Romelsjös (2003) studie 
som visade att andelen som dricker alkohol är störst bland medlemmar i 
idrottsföreningar jämfört med icke-medlemmar.  
 
Bilden kompliceras ytterligare när övriga resultat i föreliggande undersökning 
studeras. Det visade sig att ett idrottsdeltagande kunde predicera hur ofta ungdomar 
dricker alkohol två år senare, där det var dubbelt så vanligt att ungdomar som inte 
idrottade i någon förening drack alkohol ofta, jämfört med idrottare. Dessa resultat 
pekar således i motsatt riktning gentemot andra internationella longitudinella 
undersökningar, som visat att ett idrottsdeltagare snarare främjar än motverkar 
alkoholkonsumtionen (Brandl-Bredenbeck, 2005). En aspekt som dock måste tas i 
beaktande vid tolkningen av resultaten är att de olika studierna omfattade olika 
ålderskategorier. Detta är också något som Coakley (2007) tidigare uppmärksammat. 
Medan denna studie, liksom Trondmans (2005b) i stort riktade sig till liknande 
ålderskategori (13-18 år respektive 13-20 år), omfattade Starks och Romelsjös (2003) 
studie barn och ungdomar i 12-15 års ålder (åk 6-9). Det är även viktigt att poängtera 
att det är vanskligt att jämföra studierna med varandra eftersom olika mått för att 
bestämma alkoholkonsumtionen har använts i de olika studierna.  
 
Vilken tolkning är då mest rimlig att göra utifrån denna studies resultat? Har 
föreningsidrotten en svagt positiv eller svagt negativ betydelse för ungas benägenhet 
att ofta dricka alkohol? Med tanke på att variabeln Idrottsinvolvering  fångar in flera 
aspekter av ett föreningsdeltagande (antalet idrotter som ungdomarna deltar och har 
deltagit i, hur många år de idrottat i samtliga idrotter, hur många timmar som de i 
genomsnitt idrottar per vecka) förefaller det som den mest rimliga tolkningen är att 
ett föreningsidrottande har en mycket liten, men negativ betydelse för ungas 
benägenhet att dricka alkohol. Denna tolkning får också stöd i resultat som visade på 
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svaga positiva kopplingar mellan hur ofta ungdomarna dricker alkohol och grad av 
involvering i en specifik idrott. 
 
Med tanke på att de flesta elitaktiva i hög grad är involverade i enbart en idrott kan 
detta samband vara ett uttryck för att ungdomar som tränar och tävlar på elitnivå är 
mer benägna att konsumera alkohol jämfört med ungdomar som idrottar på en lägre 
ambitionsnivå. Detta är också något som Trondman (2005a) tidigare har lyft fram. 
Trondman (2005a) liknar ett föreningsidrottande och ett omfattande idrottsintresse 
med en katalysator som driver på en omfattande alkoholkonsumtion. Trondman vill 
dock inte lasta idrottsrörelsen för detta mönster, utan menar att förklaringen till 
föreningsidrottens roll som ”oavsiktlig katalysatoreffekt” (s. 13) främst står att finna i 
faktorer som är kopplade till begreppet socialt kapital. Med detta menar Trondman 
att idrottande ungdomar och idrottsintresserade ungdomar i högre grad har ett väl 
fungerande socialt nätverk som utvecklats genom olika livsbetingelser, och som 
skapar en grogrund för en ökad alkoholkonsumtion. Mycket på grund av att personer 
med ett högt socialt kapital har en stor bekantskapskrets som innebär att dessa 
personer ofta bjuds in, eller bjuder in till fest. Trondman sluter förklaringscirkeln när 
han pekar på resultat som visar att festande och idrottande är bland de tre 
fritidsaktiviteter som har högst status bland ungdomarna. Kombinationen av två 
statusfyllda aktiviteter, understödda av det sociala kapitalet, leder enligt Trondman till 
en ökad alkoholkonsumtion som idrottsrörelsen inte direkt kan sägas vara ansvarig 
för.  
 
Övriga resultat från föreliggande studie visade att det fanns ytterligare kopplingar 
mellan den mer specifika idrottsmiljön och hur ofta idrottande ungdomar dricker 
alkohol. Bland annat noterades ett positivt samband mellan ett resultatorienterat 
klimat och en ökad alkoholkonsumtion, medan ett omvänt samband gällde för ett 
motsvarande uppgiftsorienterat. Dessa resultat kan utifrån Martens, m fl (2006) 
resonemang tolkas som att idrottare som vistas i ett resultatorienterat klimat, i högre 
grad påverkas att se drickandet som en form av tävling som ska vinnas. Denna tävlan, 
att kunna klara av att dricka mycket utan att förlora självbehärskningen, är också 
något som är förenat med tävlingsidrottens historiskt grundade ideal, med disciplin, 
självkontroll och uthållighet som några av de mest tongivande ledorden (Lindroth, 
2007).  
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9.9 Idrottsliga socialisationseffekter och tobaksrökning 
 
Avslutningsvis riktas blicken mot föreningsidrottens betydelse för ungdomars 
benägenhet att röka tobak. Detta handlingsmönster har visat sig ha tydliga kopplingar 
till olika hälsorelaterade problem, vilket gör det speciellt angeläget att undersöka om 
ett föreningsidrottande kan motverka ett frekvent nyttjande av röktobak (Johansson, 
2004; Socialstyrelsens folkhälsorapport, 2009). 
 
 
9.9.1 Idrottsligt deltagande och tobaksrökning 
 
Till att börja med kan konstateras att få ungdomar röker tobak regelbundet. Endast 
7–15 procent (T1-T3) av ungdomarna röker 1-2 gånger i veckan eller oftare. Vid en 
liknande jämförelse som tidigare, men nu med rökning som beroendevariabel, visar 
resultaten i tabell 47 att de som föreningsidrottar i signifikant utsträckning röker mer 
sällan än ungdomar som inte föreningsidrottar.136 Effektstorlekarna visar att 
skillnaderna mellan grupperna är relativt stora vid första mättillfället för att därefter 
minska i styrka vid senare mättillfällen (EST1=.26; EST2=.18; EST3=.19). 
 
Tabell 47. Respondenternas självrapporterade frekvens av tobaksrökning vid respektive mättillfälle uppdelat på 
idrottsdeltagande. Medelvärde. (Min=1.0; Max=5.0). 
 Tobaksrökning (frekvens) 

 T1 T2 T3 
Kategorisering av 
idrottsdeltagande n M Md Sd n M Md Sd n M Md Sd 

Idrottare 416  1.18c 1.00 1.24 398  1.32c 1.00 1.33 332  1.45c 1.00 1.51 

Icke-idrottare 378 1.70 1.00 .62 396 1.79 1.00 .83 462  2.06 1.00 .94 

Total 794 1.43 1.00 1.00 794 1.56 1.00 1.13 794 1.81 1.00 1.34 
ap<.05; bp<.01; cp<.001 
 
När longitudinella data kombineras med tvärsnittsdata syns på nytt ganska tydliga 
skillnader mellan de olika grupperna (se figur 15). Därtill märks en märkbar skillnad i 
kurvornas utseende, där föreningsidrottarnas kurva inte stiger lika brant som icke-
idrottarnas. Dessa resultat indikerar att mekanismer kopplade till ett deltagande i 
föreningsidrott kan minska användningen av tobaksrökning hos ungdomar i 13-18 
års ålder.  
 

                                                 
136 Mann-Whitney U: UT1=62187, p<.001; UT2=66108, p<.001; UT3=62523, p<.001. 
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Figur 15 . En översiktsbild av ungdomars (n=794) rapporterade tobaksrökning i olika åldrar (13-18 år) i avseende på  
deltagande i föreningsidrott. Medelvärde.  
 

 
9.9.2 Idrottsinvolvering och tobaksrökning 
 
I flera av de tidigare redovisade resultatavsnitten har vissa skillnader i avseende på 
grad av idrottsinvolvering kunnat märkas. Hur ser det då ut när liknande jämförelse 
görs med tobaksrökning som effektvariabel? Av resultaten i tabell 48 att döma röker 
HI-gruppen mer sällan jämfört med både LI- och AI gruppen.137 Därtill kan en 
tendens märkas att LI-gruppen röker något mer sällan jämfört med AI-gruppen. 
Dessa resultat tyder således på att en högre grad av föreningsidrottande till viss del 
har inverkan på att ungdomar undviker att nyttja röktobak.  
 
Tabell 48. Respondenternas(n=653) självrapporterade tobaksrökning (frekvens) vid respektive mättillfälle uppdelat på 
grad av idrottsinvolvering. Medelvärde.(Min=1;Max=5). 

 Tobaksrökning 

 T1 T2 T3 

Idrottsinvolvering n M Md Sd n M Md Sd n M Md Sd 

Aldrig involverade (AI)a 68 1.59  1.00 1.16 68 1.59  1.00 1.23 68  1.87  1.00 1.50 

Låginvolverade (LI)b 253 1.46 1.00 1.03 253 1.62 1.00 1.19 253 1.94 1.00 1.45 

Höginvolverade (HI)c 332 1.27 1.00 .81 332 1.39 1.00 .95 332 1.59 1.00 1.11 

Total 653 1.38 1.00 .95 653 1.50 1.00 1.09 653 1.75 1.00 1.30 

T1:a-c, b-c, p<.05; T2:a-c, p<.05; T3:a-c, p<.05 

                                                 
137 Ett Kruskal-Wallis test bekräftade signifikanta skillnader mellan grupperna vid T2 och T3, men ej vid T1: 
HT1=5.52, n.s; HT2=8.20,p<.05; HT3=12.49, p<.01.  
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När tobaksrökning relateras till ålder och grad av involvering märks åter att de som är 
eller har varit höginvolverade (HI) i föreningsidrott röker i mindre utsträckning än 
både låginvolverade (LI) och de som aldrig varit involverade i idrott (AI). Detta 
förhållande tycks vara bestående för nästan alla åldrar, med undantag för ungdomar i 
14 års ålder (se figur 16 nästa sida).  
 
Med tanke på tidigare upptäckta skillnader i avseende på deltagande i idrott, syns 
något överraskande inte några tydliga skillnader mellan grupperna AI och LI. Här 
borde en signifikant skillnad, till fördel för LI-gruppen, ha kunnat noteras för att med 
större säkerhet kunna säga att ett föreningsidrottande minskar användningen av 
röktobak. 
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Figur 16. En översiktsbild av ungdomars (n=653) rapporterade frekvens av tobaksrökning i olika åldrar (13-18 år) i 
avseende på involveringsgrad i föreningsidrott. Medelvärde.  
 

 
En möjlig tolkning av dessa något motstridiga resultat är att ett idrottsligt deltagande 
har en ganska stor positiv effekt på kort sikt (2 år), men inte på lång sikt, det vill säga 
över en tidsperiod som sträcker sig förbi den studerade tvåårsperioden. Denna 
tolkning grundar sig på att LI-gruppen även omfattar personer som tidigare har 
deltagit i idrott, men som slutat idrotta före  T1.138 Om dessa personer börjar röka 
e f ter  att de slutat idrotta märks detta genom att skillnaderna mellan grupperna av LI 
och AI jämnas ut. Om däremot ett deltagande i föreningsidrott skulle omfatta 

                                                 
138 En av de variabler som ligger till grund för involveringsindexet baseras på retrospektiva data (se kapitel 
9.2.5). 
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socialisationsprocesser som innebär att individen utvecklar ett avståndstagande från 
tobaksrökning på lång sikt, borde detta ha speglat av sig tydligare i LI-gruppen. Ett 
mindre frekvent bruk eller ett avståndstagande från tobaksbruk verkar således vara 
mer knutet till det aktuella deltagandet än ett mer hållbart förhållningssätt över tid.  
 
 
9.9.3 Föreningsidrottens betydelse för ungdomars tobaksrökning 
 
Ovan har konstaterats att det föreligger skillnader mellan föreningsidrottare och icke-
idrottare, samt mellan grupper av HI, LI och AI. Tidigare undersökningar (Hagquist, 
2009a; Ungdomsstyrelsen 2008; Socialstyrelsen, 2009) har visat på kopplingar mellan 
tobaksrökning och kön, etnisk bakgrund och SES, vilket aktualiserar frågan om 
ovanstående skillnader kan härledas till faktorer kopplade till föreningsidrotten eller 
om dessa främst är ett resultat av olika selektionsprocesser till eller från idrotten?  
 
En logistisk regressionsanalys företogs enligt samma mönster som tidigare, med ena 
skillnaden att beroendevariabeln den här gången bestod av respondenternas svar på 
frågan om ur ofta de brukar röka. Svaren kategoriserades enligt följande: a) 
0=Sällan-rökare  (Aldrig, 1-2 gånger senaste sex månaderna och 1-2 gånger/månad) 
och b) 1=Regelbunden rökare (1-2 gånger/vecka och Nästan varje dag).139  

                                                 
139 Av samma anledning som tidigare uteslöts variabeln Avbrott ur regressionsanalysen. Ett separat Chi2-
test, där variablerna Avbrott och Rökning T1-T3 ställdes mot varandra, visade inte på några signifikanta 
skillnader mellan grupperna vid T1 och T2. Däremot kunde en liten, men signifikant skillnad upptäckas 
mellan grupperna vid T3, där de som fortsatte idrotta rökte något mer än förväntat (χ2= 8.13, p<.01). Dessa 
resultat visar att de upptäckta skillnaderna mellan grupperna inte är beroende av selektionsprocesser ut ur 
idrotten. Åtminstone inte i någon betydande utsträckning.  
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Tabell 49. Logistisk regressionsanalys som visar oddskvoten för hur olika variabler vid mättillfälle 1 (T1) kan predicera 
frekvensen av tobaksrökning vid T3. 

  Beroendevariabel: Tobaksrökning T3 (frekvens) 

  Modell 1 Modell 2 

Förklaringsvariablera n O.K. K.I. 95 % O.K K.I. 95 % 
  
Kön  
Flickor  225 1  
Pojkar  344 .58* .35-.96  
  
Ålder  
13-15 år 302 1  
16-18 år 267 2.32** 1.37-3.95  
  
Etnicitet  
Svensk bakgrund 506 1  
Utländsk bakgrund 63 1.27 .56-2.83  
  
Bostadsort  
Mindre ort 47 1  
Mindre stad 182 .84 .35-2.02  
Medelstor stad 96 1.15 .45-2.98  
Större stad 244 .58 .23-1.46  
  
SES  
Låg 188 1  
Medel 142 .52 .26-1.04  
Hög 239 .84 .47-1.50  
  
Övrigt föreningsliv      
Ej föreningsliv 450 1  
Föreningsliv 119 .68 .35-1.29  
   
Idrottsdeltagande T1      
Icke-idrottare 224 1  
Idrottare 345   .19*** .10-.37
   
Idrottsinvolvering T1   
Låg    1  
Hög    1.34 .72-2.52 
      
R2  .08  .17  
Δ R2    .09  

a)Referenskategorin först 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001 

 
I modell 1 (se tabell 49) syns att kön och ålder är de bakgrundsvariabler som i 
signifikant utsträckning kan predicera hur ofta ungdomarna kommer att röka tobak. 
Oddskvoten (.57) visar att risken att flickor ska röka ofta är nästan dubbelt så stor 
som för pojkarna. Detta är i storleksordningen ungefär densamma som risken att 
ungdomar i 16-18 års ålder ska röka ofta jämfört med i 13-15 års ålder 
(Oddskvot=2.31). Vad som är speciellt intressant att notera i modell 2 är att ett 
föreningsdeltagande har det största förklaringsvärdet av samtliga variabler, där 
oddskvoten vittnar om att risken att någon som inte  idrottar kommer att röka mer än 
1-2 ggr/månad är drygt fem gånger så stor jämfört med om vederbörande deltar i en 
idrottsförening. Till skillnad från den inledande analysen kunde inga signifikanta 
skillnader i rökvanor upptäckas beroende på grad av idrottsinvolvering. I modell 2 
kan vi även se att 9% av den totala variansen kan förklaras av idrottsdeltagande och 
idrottsinvolvering. Sammantaget ger detta en bild av en fritidsverksamhet som 
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generellt sett har en ganska betydelsefull roll vad gäller att motverka ett frekvent bruk 
av röktobak.  
 
 
9.9.4 Tobaksrökning i relation till inomidrottsliga faktorer 
 
En naturlig fråga att ställa sig, inte minst utifrån ovanstående resultat, är om det finns 
några faktorer i den specifika idrottsmiljön som kan tänkas påverka de noterade 
skillnaderna mellan idrottare och icke-idrottare. Ett sätt att göra detta på är att 
undersöka eventuella samband mellan frekvensen av tobaksrökning och studiens 
inomidrottsliga förklaringsfaktorer.  

 
Tabell 50. Deskriptiv statistik och korrelationer (Spearmans) mellan respondenternas (n=794) rapporterade frekvens av 
tobaksrökning vid mättillfällena T1-T3 och olika inomidrottsliga faktorer vid T1.  

 
 n M Sd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Tobaksrökning T1 794 1.43 1.00    1          

2.Tobaksrökning T2  794 1.56 1.13   .71**    1         

3.Tobaksrökning T3 794 1.81 1.34   .57**   .68**    1        

4.Involveringsspec.T1a 379 4.55 1.81  .01   .14**  .02    1       

5.Idrottsspec.komp.T1 a 377 3.88 .75   -.03  .06 -.02  .12*    1      

6.UppgiftT1 (Task) a 375 4.27 .74   -.06 -.06 -.05   .12**    .28**    1     

7.ResultatT1 (Ego) a 375 3.60 1.09 -.02  .00 -.04   .24**    .24**   .34**    1    

8.UppgiftsklimatT3 288 3.88 .82    -    - -.12*  -.18**  .15*  .15* -.14*     1   

9.ResultatklimatT3 288 2.00 .83    -    -  .11   .35** -.04  .01    .19**  -.51**    1  

10. Lag-Ind T1 376 1.37 .48 -.08  -.13** -.04  -.20**  .01   -.07   -.16**   .11*   -.21**    1 

a) Avser den idrott som barnen och ungdomarna idrottar mest i vid det aktuella mättillfället. 
*p<.05; **p<.01 

 
Av sambandet i tabell 50 framgår att det inte verkar ha någon avgörande betydelse 
om en person är duktig i idrott, eller i hög grad är involverad i idrott för om han eller 
hon kommer att röka ofta. Tidigare noterade fördelar med en uppgiftsorienterad 
målinriktning tycks inte ha någon större genomslagskraft för att förhindra 
tobaksrökning. Däremot kan ett svagt negativt samband mellan tobaksrökning och 
uppgiftsorienterat klimat upptäckas (Rho=-.12) och ett svagt men positivt samband 
märkas mellan tobaksrökning och ett resultatorienterat klimat (Rho=.11) Inte heller 
när individuella idrottare jämförs med lagidrottare framskymtar några starka 
samband, även om en tendens kan märkas att lagidrottare röker något oftare än 
individuella idrottare.140 Dessa resultat visar att det främst är andra faktorer som kan 
förklara varför ungdomar som idrottar röker mindre ofta jämfört med icke-idrottare 
än denna studies inomidrottsliga förklaringsvariabler. Av samma anledningar som 
nämnts tidigare, gällande idrottande ungdomars alkoholkonsumtion, utfördes ingen 
                                                 
140 Mann-Whitney U-test; Lagidrottare:MdT1=1.00, U=16030, n.s.; MdT2=1.00, U=14092, n.s.; MdT3=1.00, 
U=9786, n.s.; Individuella idrottare: MdT1=1.00; MdT2=1.00; MdT3=1.00. 
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logistisk regressionsanalys med studiens inomidrottsliga förklaringsvariabler. Det 
visade sig också att endast nio personer som idrottar kunde klassificeras som 
regelbundna rökare. 
 
 
9.8.6 Sammanfattande analys och tolkning av resultaten 
 
När ovanstående resultatdel sammanfattas kan konstateras att ungdomar som inte 
deltar i någon idrottsförening röker oftare jämfört med dem som idrottar i någon 
förening. Skillnaderna var statistiskt säkerställda och sällar sig följaktligen till en rad 
nationella och internationella undersökningar som visat på liknande resultat (Alaranta 
m fl, 2006; Brandl-Bredenbeck, 2005, Holmen m fl, 2002; Melnick, m fl, 2001; 
Rolandsson & Hugosson, 2000; Trondman, 2005b). Vidare visade resultaten att ett 
deltagande i föreningsidrott kan motverka en ökad tobaksrökning i ungdomsåren, där 
sannolikheten att ungdomar kommer att röka regelbundet är över fem gånger så stor 
om de inte föreningsidrottar jämfört med om de idrottar i någon förening. Vidare 
framkom att ungdomar som var, eller hade varit involverade i föreningsidrott i hög 
grad, inte röker lika ofta jämfört med ungdomar som aldrig eller i låg grad varit 
involverade i idrott. Dock kunde inte graden av idrottsinvolvering predicera hur ofta 
ungdomarna rökte tobak två år senare. Dessutom kunde inga tydliga skillnader mellan 
låginvolverade och de som aldrig varit involverade i föreningsidrott märkas. 
Sammantaget visade dessa resultat att ett deltagande i föreningsidrott har en relativt 
stor, men kortsiktig positiv effekt på ungdomars rökvanor, medan graden av 
idrottsinvolvering inte tycks ha någon nämnvärd betydelse för hur ofta ungdomar 
röker tobak. 
 
När studiens inomidrottsliga förklaringsvariabler ställdes i relation till frekvensen av 
tobaksrökning, kunde inga starka samband märkas. I enlighet med tidigare mönster 
visade det sig dock att ett upplevt uppgiftsorienterat klimat tycks vara att föredra 
framför ett motsvarande resultatorienterat klimat. I enlighet med andra 
internationella studier (Brettschneider, 2001) visade resultaten även att lagidrottare 
tenderar att röka något oftare än individuella idrottare. I övrigt visade det sig att 
frekvensen av tobaksrökning varken var avhängig individens målinriktning, den 
upplevda idrottsliga kompetensen eller graden av idrottsinvolvering i en specifik 
idrott. Följaktligen tycks skillnader mellan idrottare och icke-idrottare främst bero på 
andra inomidrottsliga faktorer än de som studerats i denna avhandling.  
 

Liksom Melnick, m fl (2001) lyfter fram kan andra möjliga orsaker till att dessa 
skillnader uppstår vara att idrottande tonåringar, via tränare, ledare, läkare och 
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sjukgymnaster, i högre grad än sina jämnåriga icke-idrottande kamrater får ta del av 
information om tobakens skadeverkningar och därigenom förstår dess negativa 
konsekvenser för både hälsan och prestationerna. Av denna anledning väljer de sedan 
att avstå från att nyttja röktobak. Vidare menar Melnick, m fl (2001) att det 
uppkommit en gruppnorm inom de flesta idrotter, där rökning inte uppfattas som 
någonting positivt, varför trycket från kamraterna att börja röka inte blir så stort. 
Dessutom pekar Melnick, m fl (2001) på betydelsen av de rollmodeller som finns 
inom idrotten. Om ledare i både ord och handling tar avstånd från tobaksanvändning 
leder detta troligtvis till en reducerad risk att använda tobak.  
 
 
9.10 Resultatsammanfattning  
 
För att kunna ge läsaren en översiktsbild av avhandlingens huvudresultat kommer jag 
i denna del att sammanfatta dessa i punktform. Till att börja med redovisas resultat 
kopplade till socialisationsprocesser till och från föreningsidrotten. Därefter 
presenteras huvudsakliga resultat som har att göra med jämförelser mellan grupper 
utifrån deltagande och grad av involvering i föreningsidrott. Därpå följer 
huvudresultat som visar på föreningsidrottens betydelse som socialisationsmiljö. 
Resultatredovisningen avslutas sedan med huvudresultat kopplade till studiens valda 
inomidrottsliga faktorer. 
 
 
Socialisation till idrotten 
 

• Vid en jämförelse mellan idrottare och icke-idrottare kan konstateras att 
föreningsidrottare i högre grad representeras av pojkar, barn i åldern 10-14 år, 
barn och ungdomar från familjer med hög eller medelhög socioekonomisk 
status (SES). Dessutom visade det sig att flickor med utländsk bakgrund deltar 
mer sällan i idrott jämfört med flickor med svensk bakgrund. Liknande 
mönster kunde även ses i förhållande till grad av involvering, med tillägget att 
unga med svensk bakgrund i något högre grad var involverade i idrott än 
motsvarande med utländsk bakgrund. 

 
 
Socialisation från idrotten 
 

• Den största andelen unga som slutade idrotta befann sig i 14-16 års ålder. 
Flickorna visade sig göra avbrott i något högre utsträckning jämfört med 
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pojkar. Flickor med utländsk bakgrund visade sig vara mer benägna att sluta 
jämfört med motsvarande med svensk bakgrund. En viss tendens kunde också 
märkas att unga från familjer med lägre SES slutade oftare än de från familjer 
med högre SES. 

• Unga som slutade idrotta upplevde sig ha en sämre självkänsla, skattade sig 
som mindre fysiskt kompetenta och upplevde sig vara mindre populära hos 
sina kamrater. Dessutom rapporterade de sig ha fler psykosomatiska symptom 
jämfört med fortsättare. 

• De som i hög grad rapporterade sig ha psykosomatiska symptom slutade 
oftare för att de inte trivdes med kompisar, för att de upplevde en för hög 
press att prestera, för att det kostade för mycket och för att de inte tyckte om 
tränaren/ledaren.  

• De med lägre upplevd fysisk kompetens var mer benägna att sluta idrotta för 
att de inte upplevde sig vara tillräckligt bra. 

• Unga som avbrutit sitt deltagande i föreningsidrott skiljde sig inte åt gällande 
benägenheten att utföra antisociala eller prosociala handlingar jämfört med de 
som fortsatte att idrotta. 

 
 
Skillnader mellan föreningsidrottare respektive icke-idrottare 
 

• Barn och ungdomar (10-18 år) som föreningsidrottade visade sig ha en 
starkare självkänsla, upplevde sig vara mer fysiskt kompetenta, var mer 
accepterade och populära hos sina kamrater, rapporterade sig agera något mer 
prosocialt och upplevde sig ha färre psykosomatiska symtom jämfört med de 
som inte deltog i föreningsidrott. Vidare visade det sig att ungdomar som 
deltog i idrott drack alkohol mindre ofta och rökte tobak mer sällan än 
gruppen av icke-idrottare. Barn och ungdomar som föreningsidrottade skiljde 
sig inte åt gällande benägenheten att agera antisocialt jämfört med de som stod 
utanför den organiserade idrotten.  

 
 
Skillnader i avseende på involveringsgrad i idrott 
 

• Ungdomar som i hög grad var, eller hade varit involverade i föreningsidrott, 
hade en starkare självkänsla, upplevde sig mer fysiskt och socialt kompetenta 
jämfört med de som aldrig, eller i låg grad var, eller hade varit involverade i 
föreningsidrott. 
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• Det förelåg inte några tydliga skillnader mellan de olika involveringsgrupperna 
vad gäller benägenheten att utföra prosociala eller antisociala handlingar.  

• Ungdomar som i hög grad var, eller hade varit involverade i föreningsidrott, 
visade sig röka mer sällan jämfört med de som aldrig, eller i låg grad var, eller 
hade varit involverade i föreningsidrott. Däremot tenderade ungdomar som i 
någon grad var, eller hade varit involverade i föreningsidrott, att dricka 
alkohol något oftare jämfört med de som aldrig hade varit involverade i 
föreningsidrott.  

• Unga som i hög grad var, eller hade varit involverade i föreningsidrott, 
upplevde sig ha färre psykosomatiska symptom jämfört med de som var, eller 
hade varit involverade i låg grad. Däremot kunde inga skillnader upptäckas i 
förhållande till gruppen av unga som aldrig hade idrottat. 

 
 
Föreningsidrottens betydelse som socialisationsmiljö 
 

• Föreningsidrott som socialisationsmiljö visade sig ha en relativt stor positiv 
betydelse för ungas utveckling av deras upplevda fysiska kompetens och i 
avseende på att förhindra ungdomar från att röka tobak. Ett förenings-
idrottande hade också en mycket svag positiv betydelse för ungas utveckling 
av självkänslan, för deras upplevda status och popularitet samt för deras 
psykosomatiska hälsoutveckling. Ett idrottande i organiserad form visade sig 
även ha en svagt negativ betydelse för ungdomars benägenhet att nyttja 
alkoholhaltiga drycker. Att idrotta i en förening visade sig i allmänhet inte ha 
någon nämnvärd betydelse för ungas benägenhet att agera prosocialt eller 
antisocialt.  

• De främsta orsakerna till förändringar i barns och ungdomars psykosociala 
utveckling kan tillskrivas socialisationsprocesser som inte är knutna till 
deltagande eller grad av idrottsinvolvering i föreningsidrott.  

 
 
Idrottsspecifik involvering  
 

• Graden av involvering i en speciell idrott, visade sig ha en relativt stor 
betydelse för unga idrottares utveckling av deras upplevda fysiska kompetens 
över tid. Ju mer involverade de var i en speciell idrott desto mer fysiskt 
kompetenta uppgav de sig vara. 
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• Ett svagt positivt samband mellan grad av involvering i en speciell idrottsgren 
och hur ofta idrottande ungdomar dricker alkohol kunde märkas, där 
frekvensen av alkoholkonsumtionen ökade något i takt med att graden av 
idrottsinvolvering i en specifik idrottsgren ökade. 

• Involveringsgraden i en viss idrottsgren visade sig inte ha någon nämnvärd 
betydelse för om unga idrottare agerade prosocialt eller antisocialt. Den visade 
sig inte heller kunna påverka deras psykosomatiska hälsoutveckling nämnvärt. 

 
 
Idrottsspecifik kompetens 
 

• Att uppleva sig vara duktig i en specifik idrott visade sig ha en relativt stark 
positiv betydelse för unga idrottares utveckling av självkänslan samt deras 
upplevda fysiska och sociala kompetens. 

• Att vara duktig i en speciell idrott hade även en viss positiv, men inte 
avgörande betydelse för benägenheten att utföra självrapporterade prosociala 
handlingar samt för unga idrottares psykosomatiska hälsoutveckling över tid. 

• Att vara duktig i en speciell idrott hade ingen betydelse för unga idrottares 
benägenhet att utföra antisociala handlingar eller hur ofta de valde att dricka 
alkohol eller röka tobak. 

 
 
Skillnader mellan lag och individuella idrottare 
 

• Lagidrottare upplevde sig vara mer fysiskt kompetenta jämfört med 
individuella idrottare och tenderade att uppleva sig något mer populära och 
accepterade hos sina kamrater samt att agera något mer antisocialt och mindre 
prosocialt jämfört med individuella idrottare. 

• Inga betydelsefulla skillnader mellan lag och individuella idrottare kunde 
märkas i avseende på självkänsla, självrapporterade psykosomatiska besvär 
eller i avseende på hur ofta ungdomar rapporterade sig dricka alkohol eller 
röka tobak. 

 
 
Prosocial ledarkommunikation 
 

• Att ledaren tar upp och diskuterar prosociala aspekter visade sig ha ett visst 
positivt samband med unga idrottares utförande av egenrapporterade 

215



 

 
 

prosociala handlingar, men visade sig inte ha någon större effekt över tid. Inga 
positiva samband kunde heller märkas i förhållande till egenrapporterade 
antisociala handlingar. 

• Inga tydliga samband kunde upptäckas mellan ledarens kommunikation, 
gällande faran med alkohol och droger, och ungdomarnas alkoholkonsumtion.   

 
 
Målinriktningar  
 

• En hög grad av uppgiftsorienterad målinriktning var positivt relaterad till unga 
idrottares utveckling av självkänslan, upplevd fysisk och social kompetens, 
prosociala handlingar, samt visade sig vara negativt relaterad till ungas 
självrapporterade psykosomatiska symptom. Dessutom visade det sig att en 
hög uppgiftsorienterad målinriktning var svagt negativt relaterad till 
benägenheten att utföra antisociala handlingar, att dricka alkohol och röka. 
Betydelsen av att ha en stark uppgiftsorienterad målinriktning hade en liten 
effekt på de undersökta psykosociala socialisationsvariablerna över tid.  

• En hög resultatorienterad målinriktning var positivt relaterad till unga 
idrottares självkänsla, upplevda fysiska och sociala kompetens, 
egenrapporterade antisociala handlingar och hur ofta idrottande ungdomar 
rapporterade att de drack alkohol. Inga statistiskt säkerställda samband kunde 
noteras mellan en hög resultatorienterad målinriktning och prosociala 
handlingar, psykosomatisk hälsa eller tobaksrökning. Betydelsen av att ha en 
stark resultatorienterad målinriktning hade en liten effekt på de undersökta 
psykosociala socialisationsvariablerna över tid. 

• En kombination av hög resultat- och hög uppgiftsorienterad målinriktning 
visade sig vara förknippat med en starkare självkänsla, starkare upplevd fysisk 
och social kompetens jämfört med övriga kombinationer av målinriktningar. 

• Unga idrottare med en kombination av hög uppgiftsorienterad och låg 
resultatorienterad målinriktning rapporterade sig agera mindre antisocialt och 
mer prosocialt än personer med övriga kombinationer av målinriktningar. 

 
 
Upplevt motivationsklimat 
 

• Ett upplevt uppgiftsorienterat klimat visade sig ha samband med en starkare 
självkänsla och vara positivt kopplade till unga idrottares psykosomatiska 
hälsa, deras benägenhet att utföra prosociala handlingar samt minskad 
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benägenhet att agera antisocialt. Dessutom visade det sig att ett upplevt 
uppgiftsorienterat motivationsklimat hade samband med en minskad frekvens 
av alkoholintag och till viss del med minskad förekomst av tobaksrökning.  

• Unga idrottares upplevelse av att huvudsakligen befinna sig i ett 
resultatorienterat klimat visade sig ha samband med en starkare upplevd fysisk 
kompetens och en något starkare social kompetens, men samtidigt med en 
ökad benägenhet att utföra antisociala handlingar och en minskad tendens att 
utföra prosociala handlingar. Dessutom visade det sig att ett resultatorienterat 
klimat var negativt relaterat till ungas egenrapporterade psykosomatiska hälsa. 
Däremot kunde inga signifikanta samband märkas i förhållande till 
individernas självkänsla, tobaksbruk eller alkoholkonsumtion.  
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10 Diskussion 

 

Föreningsidrotten är näst efter hemmet och skolan den miljö som de flesta barn förr 
eller senare kommer i kontakt med, och utgör således en av de viktigaste 
socialisationsmiljöerna i vårt samhälle (Engström, 2004a, 2007). Historiskt sett har 
denna miljö betraktats som en unik socialisationsmiljö, som använts i syfte att forma 
och utveckla friska, starka, lojala, disciplinerade, krigsdugliga och hårt arbetande män. 
Även om vissa delar tonats ned, och andra fått en mer framträdande plats, har 
uppfattningen om idrotten som en ideal arena för fostran fortsatt att leva kvar till 
våra dagar.  
 
Det övergripande syftet med denna avhandling har varit att undersöka betydelsen av 
föreningsidrott som socialisationsmiljö, där speciellt fokus har riktats mot att 
undersöka vilken betydelse ett deltagande och grad av involvering i föreningsidrott 
har för barns och ungdomars psykosociala utveckling i form av självkänsla, upplevda 
social och fysisk kompetens, självrapporterade moraliska handlingsmönster, 
psykosomatiska symptom och alkoholkonsumtion samt tobaksrökning.  
 
I detta sammanhang är det viktigt att betona att jag i denna avhandling endast belyst 
några av en mängd olika presumtiva idrottsliga socialisationseffekter (Grujoska & 
Carlsson, 2007; Redelius, 2002). Svaret på frågan om vilken betydelse idrotten har för 
individens psykosociala utveckling är således beroende av vilka delar som läggs under 
det övergripande paraplybegreppet idrottsliga socialisationseffekter. Med tanke på att 
studiens valda effektvariabler ofta förekommer i litteratur som behandlar idrottsliga 
socialisationseffekter samt direkt eller indirekt berörs i styrdokumentet Idrotten vi l l 
(RF, 2005a) och därtill ofta uppmärksammas i samtal om idrottens nyttoeffekter, ges 
stöd för att de valda effektvariablerna kan ge en god bild av föreningsidrottens 
betydelse som socialisationsmiljö. 
 
Resultaten, med grund i en kombination av tvärsnittsdata och longitudinella data, 
visade att barn och ungdomar (10-18 år) som föreningsidrottar har starkare 
självkänsla, upplever sig vara mer fysiskt och socialt kompetenta. De rapporterar 
också att de agerar något mer prosocialt, upplever sig ha färre psykosomatiska 
symtom vid en jämförelse med icke-idrottare. Dessutom dricker icke-idrottare 
alkohol och röker oftare jämfört med föreningsidrottare. Däremot kunde inga 
betydande skillnader i självrapporterade antisociala handlingar märkas mellan 
grupperna.  
 

218



 

 
 

Liknade mönster kunde upptäckas när grupper med utgångspunkt i grad av 
idrottsinvolvering jämförde med varandra, där unga som i högre grad var involverade 
i idrott hade en mer positiv psykosocial utvecklingskurva jämfört med dem som 
aldrig idrottat, eller som i låg grad var eller hade varit involverad i föreningsidrott. 
Undantaget var barns och ungas moralutveckling, uttryckt i prosociala och antisociala 
handlingar samt ungdomarnas alkoholkonsumtion. Här kunde inga skillnader i 
moralutveckling, utifrån grad av involvering noteras, medan ungdomar som i någon 
grad varit involverade i idrott uppgav att de drack alkohol något oftare jämfört med 
motsvarande som aldrig varit involverade i idrott. I stort bekräftar dessa resultat 
således mycket av den forskning som tidigare företagits med utgångspunkt i 
tvärsnittsstudier och som i mångt och mycket legat till grund för slutsatsen att ett 
deltagande i organiserad idrott, i jämförelse med andra socialisationsarenor, i ganska 
stor utsträckning kan bidra positivt till ungas psykosociala utveckling. När hänsyn 
togs till selektionsprocesser in och ut ur idrotten och när utvecklingen belystes över 
tid, framträdde dock en något mer nyanserad bild av idrottens betydelse som 
socialisationsarena. Denna bild visar att idrotten förvisso inte saknar betydelse för 
barns och ungdomars psykosociala utveckling, men att den inte alls verkar vara lika 
betydelsefull som resultat från tvärsnittsstudier tidigare visat. Resultaten ligger således 
mer i linje med vad andra internationella forskare, med grund i longitudinella studier, 
tidigare kommit fram till (Brettschneider, 2001; Gerlach & Brettschneider, 2004; 
Spreitzer, 1994).  
 
Hur skulle vi då kunna förstå och förklara dessa resultat? Med utgångspunkt i 
avhandlingens teoretiska ramverk har jag valt att diskutera föreningsidrottens 
betydelse som socialisationsarena utifrån studiens mest framträdande strukturella och 
inomidrottsliga förklaringsfaktorer. 
 
 
10.1 Strukturella förklaringsfaktorer 
 
För att kunna skapa sig en någorlunda rättvis bild av idrottens socialisationseffekter 
bör hänsyn tas till karaktären av de socialisationsprocesser som påverkar individens 
val att börja, men även vilka processer som föregår individens beslut att avbryta sitt 
idrottsdeltagande. Resultaten från denna, liksom andra studier, visade att valet att 
börja och sluta idrotta påverkas av strukturella faktorer såsom kön, etnicitet, 
bostadsort och socioekonomisk status, var för sig (Carlson, 2001; Schelin, 1985) eller 
i kombination med varandra (Larsson, 2008; Nilsson, 1998). För att kunna förstå hur 
dessa selektionsprocesser in och ut ur idrotten fungerar har delar av Bronfenbrenners 
(2001) och Bronfenbrenners och Morris (1998) bioekologiska modell fått utgöra stöd 
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för mitt vidare resonemang. En av svagheterna med Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska perspektiv är att liten uppmärksamhet riktas mot på vilket sätt 
samhällets strukturella delar interagerar med faktorer tillhörande de övriga 
systemnivåerna, något som konflikt- och kritiska teorier i större utsträckning riktar 
fokus mot. Av denna anledning har även delar av Bourdieus (1992, 1997b) teoretiska 
ramverk använts som verktyg för att tolka delar av avhandlingens resultat. 
 
Bronfenbrenner (1992, 2001) menar att ett makrosystem, förutom att det omfattar en 
given kulturs övergripande mönster av rådande normer, värderingar och regelsystem, 
även kan omfatta sociala strukturer i mer vid bemärkelse. Detta under förutsättning 
att man inom makrosystemets ramar har liknande tolkningsvanor och trossystem, har 
jämförbara sociala och ekonomiska resurser och delar liknande livsstil. Denna syn på 
makrosystemets konstitution innebär att socialgruppstillhörighet, människor med 
olika etnisk bakgrund, personer som bor i speciella områden, utgör en del i det större 
samhälleliga makrosystemet samtidigt som dessa tillsammans, eller var för sig, kan 
verka som egna makrosystem. Utifrån detta synsätt är det möjligt att tänka sig att 
vissa makrosystem ibland verkar i enlighet med, och ibland i riktning mot, de system 
av normer, värderingar, lagar och förordningar som gör sig gällande inom andra 
makrosystem. Med andra ord kommer barn och ungdomar att möta en idrottsmiljö 
som i olika grad kommer att matcha det makrosystem som individen har socialiserats 
in i och känner sig hemmastadd inom. När denna sociala matchning stämmer 
överens ökar sannolikheten för att individen dels relativt smärtfritt kommer att 
socialiseras in till idrotten, dels blir kvar inom föreningsidrotten under en längre 
period. När det däremot förekommer en diskrepans mellan olika makrosystem 
kommer unga inte att beredas samma möjligheter att börja idrotta, eller att pröva på 
olika idrotter. Beroende på skillnader i antecipatoriska socialisationsprocesser, 
kopplade till olika sociala bakgrundsfaktorer, kommer grupper av ungas tolknings- 
och handlingsvanor att skilja sig åt och påverka hur individer fungerar tillsammans i 
olika sociala sammanhang.  
 
Sociologen Bourdieu (1992) använder sig av begreppet habitus för att ringa in hur 
människors dispositioner (erfarenheter, minnen) påverkar hur man tänker, känner, 
uppfattar och handlar i olika sociala sammanhang. Denna habitus kan sägas utgöra 
individens livsstil eller vanor som närmast kan liknas med utfallet av olika 
socialisationsprocesser. Bourdieu (1992) menar att habitus ligger på ett djupare plan 
som inte handlar om medvetna handlingar utan mer om en känsla. Något som kan 
liknas med ett slags schema som genom interagerandet med andra människor i olika 
sociala sammanhang ristats in i våra kroppar och som vägleder oss vid val om vad 
som är praktiskt gångbart i givna sociala situationer (Bourdieu, 1992; Broady, 1990). 
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Hur man talar, gestikulerar, går och vilket utrymme man tar i sociala sammanhang är 
exempel på uttryck för denna habitus Detta system av vanor och dispositioner har 
sitt ursprung i de sociala och ekonomiska livsförhållanden som människor historiskt 
bär med sig och dagligen vistas inom. Människor med samma sociala bakgrund har 
därför ofta liknande habitus och delar liknande värderingar, förhållningssätt och 
smaker. Enligt Bourdieu (1997b) är det främst dessa smaker för exempelvis olika 
idrottsgrenar, tv-program, kläder, musik som fungerar som tydliga sociala markörer. 
 
En given habitus ger således ett bestämt register av möjliga handlingar vilka 
begränsas av de sociala omständigheter vari personen befinner sig (Bourdieu, 1992; 
1997b). Konkret kan detta ta sig uttryck i att barn och ungdomar med en habitus som 
utvecklats under speciella sociala och ekonomiska betingelser, i vissa fall inte bereds 
tillträde till idrottsmiljön eller till vissa idrottsgrenar. Att delta i idrott eller i vissa 
idrottsgrenar kommer inte att finnas med i vissa gruppers inlärda beteenderepertoarer 
och såldes inte betraktas som naturliga aktiviteter att ta del av. När barn och 
ungdomar, med delvis annorlunda tolknings-, åsikts- och handlingsvanor, möter en 
idrottsmiljö, där sättet att klä sig, prata eller gå, skiljer sig mot vad som anses 
passande, kan detta innebära att förhållandet till den rådande praktiken kolliderar och 
barnet känner en olust inför att fortsätta idrotta. Det föreligger således en risk att en 
social exkludering sker, där individer med en habitus som inte matchar den aktuella 
miljöns dominerande habitusmönster avbryter sitt deltagande och väljer någon annan 
aktivitet som mer överensstämmer med dennes habitus.  
 
Idrottsmiljön kan utifrån detta perspektiv ses som en social selektionsarena, där barn 
och ungdomar som inte har de dispositioner som eftersträvas inom idrotten eller i en 
specifik idrottsgren sorteras ut. Kvar inom idrotten blir då de barn och ungdomar, 
som enligt det rådande sociala fältets141 norm-, regel- och värderingssystem, har de 
rätta egenskaperna. I resultaten finner vi delvis stöd för detta argument, då det visade 
sig att barn och ungdomar som avbröt sitt deltagande i idrott upplevde sig ha en 
sämre självkänsla, upplevde sig vara mindre populära hos sina kamrater och 
rapporterade sig har fler psykosomatiska symptom jämfört med de som fortsatte 
idrotta. Vidare framkom att de som i hög grad rapporterade sig ha psykosomatiska 
besvär, också i större utsträckning slutade för att de inte trivdes med kompisarna, för 
att de upplevde en för hög press att prestera, för att det kostade för mycket och för 
att de inte tyckte om ledaren. Dessutom visade resultaten att personer med låg 

                                                 
141 Begreppet socialt fält avser en begränsad grupp individer och institutioner som för en kamp om något 
som av de flesta erkänns vara värdefullt att strida om (Broady, 1990). Konkret kan detta ta sig uttryck i en 
kamp om hur verksamheten ska utformas, vilket exempelvis genererar frågor och beslut om vem eller vilka 
som ska spela matcher, i vilken grad man anser att föräldrarna ska engagera sig i verksamheten eller hur 
ofta man tillhandahåller träningar eller åker på turneringar. 
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upplevd fysisk kompetens slutade idrotta för att de inte ansåg sig vara tillräckligt bra 
samt även att flickor i allmänhet, och flickor med utländsk bakgrund i synnerhet, 
avbröt sitt idrottande i högre utsträckning jämfört med motsvarande pojkar. 
Därutöver kunde en viss tendens märkas att unga från familjer med lägre 
socioekonomisk status slutade oftare än de från familjer med högre socioekonomisk 
status. Att det sker en utsortering är också något som både Karp (2000) och Redelius 
(2002) tidigare uppmärksammat i sina avhandlingsarbeten. Redelius argumenterar för 
att det finns en dold läroplan inom barnidrotten som tillhandahåller tydliga gränser 
för vilka handlingsmönster som är tillåtna inom ramen för verksamheten. Barn som 
lever upp till skötsamhetsidealet finner sin plats i verksamheten, medan andra barn 
som utmanar och överskrider dessa gränser mer troligt återfinns utanför den 
organiserade idrotten. På liknande sätt menar Karp (2002) att barn som inte anses 
vara duktiga i sin idrott, i det här fallet fotboll, eller som är blyga och försiktiga inte 
tillmäts ett lika stort värde som andra och anses därmed inte passa in i verksamheten. 
Karp menar att detta sannolikt leder till att dessa barn i högre grad avbryter sitt 
deltagande. Den bild som avtecknas här utmanar således föreställningen om att den 
organiserade idrotten är en social arena som är tillgänglig och anpassad för alla barn 
och ungdomar oavsett social bakgrund, etnicitet, kön eller psykosociala färdigheter.   
 
Att det främst är selektionseffekter in och ut ur idrotten som främst kan förklara 
skillnader mellan idrottare och icke-idrottare, samt mellan hög- och låginvolverade, 
visade sig genom att ytterst små, eller inga signifikanta skillnader i förändringar över 
tid kunde noteras för de olika grupperna. Dessutom kunde inga avgörande effekter 
förklaras av ett deltagande eller involveringsgrad i föreningsidrott, efter att ha 
kontrollerat för selektionsmekanismer till och från idrotten. En något mer betydande 
effekt kunde visserligen märkas för idrottsliga socialisationseffekter kopplade till 
ungdomars tobaksrökning och barns och ungdomars upplevda fysiska kompetens, 
där det visade sig att ett föreningsidrottande i medelstor utsträckning kunde predicera 
en positiv utveckling hos respondenterna två år senare.  
 
Hur kommer det sig då att föreningsidrottens betydelse för ungas psykosociala 
utveckling, uttryckt i studiens effektvariabler, inte är större än vad som framkommit i 
denna avhandling, och varför är det just fysisk kompetens och rökning som utmärker 
sig mest positivt? Svaret på dessa frågor kan finna sin förklaring i att det är långt mer 
komplicerat än tidigare att växa upp i dagens senmoderna samhälle. En ökad rörlighet 
av människor, ett utökat politiskt samarbete och en växande handel mellan länder, 
men även en tilltagande massmedial utveckling och spridning är några av de faktorer 
som drivit på utvecklingen mot ett allt mer globaliserat samhälle. Detta har inneburit 
att det lokala mer tydligt har kommit att sammanlänkats med det globala och där 
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skiljelinjerna mellan det privata och offentliga rummet inte längre är lika skarpa 
(Giddens, 1999, 2007). Därmed har också de referensramar töjts ut, inom vilka barn 
och ungdomar kan finna vägledning för vilka normer, regler och värderingar som gör 
sig gällande i ett samhälle eller i en viss kultur.  
 
Föreningsidrott är en förhållandevis autonom och konservativ social arena med 
relativt fasta normer, regler och värderingar (Bourdieu, 1978; Lindfeldt 2006; 
Patriksson, 1995; Shields & Bredemeier, 2002). Som socialisationsarena betraktat kan 
detta till viss del vara en fördel, då denna miljö erbjuder ramar som är relativt fasta i 
sin struktur inom vilka idrottande barn och ungdomar via olika proximala processer 
kan testa sina erfarenheter mot. Jag vill dock mena att det är just idrottens någorlunda 
fasta norm och värderingssystem som också är dess begränsande faktor och som 
påverkar styrkan i transfereringsprocessen mellan idrottsmiljön och övriga sociala 
arenor. Den moderna tävlingsidrotten växte fram i symbios med det moderna 
samhällets utveckling, och på grund av dess autonomi och konservatism omfattar 
systemet en viss tröghet som har gjort att mycket av de normer och värderingar som 
kännetecknade dåtidens idrott lever kvar än idag (Dunning, 2001). Dagens 
globaliserade samhälle, med dess allt mer uppluckrade gränser och diffusa norm- och 
värderingssystem har inneburit att det uppstått en större diskrepans mellan det 
övergripande samhällssystemet och det relativt autonoma idrottssystemet. Detta har 
inneburit att de tolknings-, åsikts- och handlingsvanor som individen medvetet eller 
omedvetet har lärt sig inom idrotten, i större utsträckning än förut har kommit att 
skilja sig åt gentemot det övriga samhällets, vilket i sin tur medfört att 
transfereringsprocesserna från idrottsmiljön till andra sociala arenor blivit allt mer 
begränsade.  
 
Det svaga sambandet som kunde noteras mellan ungas moraliska utveckling och grad 
av idrottsinvolvering skulle kunna tolkas som ett uttryck för denna brist på 
överensstämmelse mellan de olika systemen. Shields och Bredemeier (1995) gör 
förvisso inga kopplingar till det senmoderna samhällets utveckling, men använder 
begreppen bracketed morality  och game reasoning, när de pekar på att individers 
moralresonemang inom idrottsmiljön skiljer sig från det vardagliga livets. Även i 
Nilssons (1993) intervjuer med fotbollsspelare har det framkommit att det finns en 
inneboende moral som legitimerar objektivt sett omoraliska handlingar, utan att för 
den skull uppfattas som omoraliska av spelarna. Nilsson (1993, s. 340) menar att 
förklaringen till detta beteende grundar sig i att ”spelarna under många år gradvis har 
förkroppsligat en känsla för det förväntade i fotbollsmiljön, en känsla för praktiken”. 
Även om dessa ramar, vilka utgör fundamentet för de socialisationsprocesser som 
äger rum i ett samhälle, är mer diffusa än tidigare betyder inte detta att de helt har 
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upphört att existera. Shields och Bredemeier (1995) är noga med att poängtera att 
idrottens moralresonemang inte är helt frikopplad från det vardagliga livet:  

 
Bracketed morality connotes a form of moral action that is nested 
within a broader, more encompassing morality-the morality of 
everyday life. It is set apart, yet it remains connected to the basic 
presuppositions of morality (Shields & Bredemeier (1995, s. 120-122).  

 
Även om vi erkänner oss leva i ett senmodernt samhälle menar jag, liksom Shields 
och Bredemeier (1995), att det finns strukturer av motiv, attributioner, normer, 
värderingar och handlingsvanor som av de flesta i vårt samhälle värdesätts, och som i 
viss mån är kontextöverskridande och stabila över tid (se även Lindfeldt, 2006). 
Barns och ungas upplevda fysiska kompetens och förhållningssätt gentemot 
tobaksrökning visade sig vara tydliga exempel på sådana kontextöverskridande 
socialisationseffekter i detta avhandlingsarbete. Att just dessa variabler kom att 
utmärka sig ter sig inte så förvånande, då kopplingar mellan fysisk aktivitet, upplevd 
fysisk kompetens och prestationsförmåga är tämligen tydliga och gör sig gällande i 
flera sociala sammanhang. Att vistas i, och delta i aktiviteter i, en miljö som starkt 
präglas av fysisk aktivitet ökar oundvikligen förutsättningarna för att individen ska 
utveckla sin allmänna fysiska förmåga.   
 
Genom olika socialisationsprocesser inom idrotten, i skolan, i hemmet lär sig barnen 
och ungdomarna sannolikt om tobaksrökningens hälsovådliga och 
prestationshämmande effekter. Bronfenbrenner (1979, 1992, 2001) menar att i de fall 
där socialisationspraktikerna överensstämmer med varandra, det vill säga när egna 
och andras mål, värderingar och roller sammanfaller med vad som gäller i andra 
närmiljöer verkar detta positivt för individens utveckling. Det finns dock skäl att tro 
att viljan att undvika tobaksrökning är starkare inom idrotten med tanke på dess 
tydliga negativa effekter på prestationsförmågan. Det omvända är givetvis också 
möjligt, det vill säga att olika socialisationsprocesser kan ta ut varandra. En positiv 
utveckling, som ett resultat av ett idrottsligt deltagande, kan således komma att falna 
på grund av mindre fördelaktiga relationer med andra personer utanför den 
idrottsliga arenan. 
 
 
10.2 Inomidrottsliga förklaringsfaktorer 
 
I den hittills förda diskussionen har jag med relativt stora penseldrag försökt måla en 
beskrivning av föreningsidrottens betydelse för barns och ungdomars prosociala 
utveckling. Att betrakta föreningsidrotten som en homogen verksamhet ger oss 
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möjligheten att se generella mönster och trender som kan hjälpa oss att förstå 
villkoren för idrottsrörelsens verksamhet. Vidare diskuteras frågor som rör barn och 
ungdomsidrotten ofta ur ett mer generellt perspektiv, varför det kan vara en fördel att 
ha empiriska studier att ta stöd emot i den allmänna debatten. Det föreligger dock en 
fara med att dekontextualisera föreningsidrotten, då barns och ungdomars 
erfarenheter kommer att skilja sig åt beroende på vilken förening, typ av idrott och 
vilka ledare, föräldrar och övriga personer som de möter i idrottsmiljön. I ett försök 
att ”skrapa under föreningsidrottens yta” studerades sambanden mellan, och 
betydelsen av, några utvalda inomidrottsliga faktorer för unga idrottares prosociala 
utveckling. Även om inga starka effekter över tid kunde noteras, visade resultaten på 
vissa intressanta mönster och gemensamma drag som är väl värda att lyfta fram i 
denna diskussion.  
 
I resultaten kopplade till studiens inomidrottsliga faktorer framkom bland annat att 
individernas upplevda kompetens i en specifik idrottsgren var positivt relaterade till 
flera av de studerade socialisationsvariablerna. Speciellt tydliga samband kunde 
noteras i relation till ungas självkänsla, upplevd fysisk och social kompetens. 
Därutöver kunde något svagare, men positiva samband upptäckas i relation till unga 
idrottares självrapporterade prosociala handlingar, samt i förhållande till deras 
psykosomatiska hälsa. Detta pekar på vikten av att barn och ungdomar som idrottar i 
föreningsregi bereds möjligheter att få känna sig duktiga i sin idrott för att därigenom 
kunna utvecklas i positiv riktning. Här är det viktigt att betona att det är barns och 
ungdomars upplevda , och inte faktiska kompetens som ligger till grund för denna 
utveckling (Nicholls, 1984, 1989), vilket innebär att ungas idrottsliga kompetens 
utifrån andra bedömares ögon inte nödvändigtvis behöver stämma överens.  
 
Enligt Nicholls (1989, 1992) och Ames (1992) påverkas individens bedömning av sin 
upplevda kompetens av dennes målinriktningar och det upplevda 
motivationsklimatet i en grupp. Resultaten från denna studie stödjer i stort tidigare 
forskning (Biddle, m fl, 2003; Reinboth & Duda, 2004, 2006; Treasure, 2001), då det 
visade sig att ett uppgiftsorienterat klimat var positivt relaterat till respondenternas 
upplevda idrottsliga kompetens och där ett resultatorienterat klimat tvärtom var 
negativt relaterat till deras upplevda idrottsliga kompetens. När det gäller individens 
målinriktningar visade det sig att både en uppgiftsorienterad och resultatorienterad 
målinriktning var positivt relaterad till respondenternas idrottsliga kompetens. Vid en 
första anblick motsäger detta till viss del Nicholls (1989, 1992) teoretiska 
resonemang, då han menar att sannolikheten är större att en person som i huvudsak 
är uppgiftsorienterad kommer att uppleva sig kompetent, jämfört med någon som i 
huvudsak är resultatorienterad. Detta resonemang grundar sig på att en person som 
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till främsta del är resultatinriktad kommer vara beroende av hur duktiga de andra i 
referensgruppen är, medan en i huvudsak uppgiftsorienterad person främst jämför sig 
med sig själv och därmed inte är beroende av hur andra presterar eller om någon är 
bättre eller sämre än någon annan i referensgruppen.  
 
Som jag tidigare lyft fram i avhandlingens teorigenomgång är det dock möjligt att ha 
en kombination av både hög uppgiftsorienterad och hög resultatorienterad 
målinriktning samtidigt. Resultaten visade också att just denna kombination (U+/R+) 
tycks vara att föredra framför andra142 för att kunna främja unga idrottares upplevda 
idrottsliga kompetens. Detta förefaller logiskt, då denna kombination möjliggör 
omtolkningar av situationen utifrån vilka utmaningar och motstånd som individen 
ställs inför. Om motståndet exempelvis är tufft och risken att vinna och prestera 
bättre än andra är minimal, kan en person med hög resultatinriktning skifta fokus till 
att värdera sig själv och sin prestation utifrån sin egen förmåga, istället för att behöva 
vara bäst eller prestera bättre än andra för att känna sig duktig. På så vis ökar 
sannolikheten att individen anser sig ha lyckats med sin prestation oavsett den 
resultatmässiga utgången av tävlingen. 
 
Kombinationen med en hög uppgiftsorienterad och hög resultatorienterad 
målinriktning visade sig också, i de flesta fall, vara den mest gynnsamma när de olika 
kombinationerna ställdes mot studiens psykosociala effektvariabler. Framförallt 
visade det sig att denna kombination var mest fördelaktig för ungas utveckling av 
självuppfattningen, medan en kombination av hög uppgifts- och låg 
resultatorienterad målinriktning visade sig vara att föredra vad gällde ungas moraliska 
utveckling. Sämst förutsättningar att utvecklas positivt inom idrottsmiljön visade sig 
de ha som hade en kombination med låg uppgifts- och hög prestationsorienterad 
målinriktning samt personer med låga värden på båda kombinationerna. 
Sammantaget pekar resultaten på betydelsen av att idrottande barn och ungdomar 
främst utvecklar en hög grad av uppgiftsorienterad målinriktning. I annat fall riskerar 
en hög grad av resultatorienterad målinriktning att underminera unga idrottares 
psykosociala utveckling.  
 

Med vilken styrka och riktning som ungas målinriktningar tar form är främst 
beroende av kraften hos de proximala processer som försiggår inom olika närmiljöer, 
varav skolan, hemmet och föreningsidrotten tillhör några av de mest betydelsefulla 
miljöerna (Bronfenbrenner, 2001; Bronfenbrenner & Morris, 1998). Det är således 
inte enbart socialisationsprocesser i idrottsmiljön som har betydelse för vilka 

                                                 
142 Hög uppgift/Låg resultat (U+/R–); Låg uppgift/Hög resultat (U–/R+); Låg uppgift/Låg resultat (U–/R–). 
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kombinationer av målinriktningar som i huvudsak kommer att utvecklas. Även 
föräldrarnas, kamraternas, lärarnas men även mor- och farföräldrarnas syn och 
återkoppling i samband med prestationer i närmiljöer utanför idrotten får exempelvis 
även konsekvenser för vilken styrka och vilken riktning som de olika 
målinriktningarna tar.  
 
Inom den idrottsliga kontexten, där ständiga möten mellan olika personer äger rum, 
har ledaren/ledarna för en träningsgrupp en speciellt betydelsefull roll för hur 
resultatet av de olika proximala processerna kommer att ta sig uttryck (Horn, 2008). I 
dynamik med gruppmedlemmarna skapar ledaren/ledarna ett motivationsklimat som 
får betydelse för vilken riktning och med vilken kraft som de aktivas disposition av 
målinriktningar kommer att utvecklas (Tresure, 2001; Whitehead, Andrée & Lee, 
2004). I denna studie framkom också att de barn och ungdomar som upplevde att de 
huvudsakligen vistades i ett uppgiftsorienterat motivationsklimat visade upp en något 
mer positiv utveckling utifrån de flesta av de undersökta effektvariablerna. Ett 
resultatorienterat klimat däremot visade sig endast vara positivt relaterat till deras 
upplevda fysiska och sociala kompetens. Med utgångspunkt i dessa resultat, och den 
tämligen övertygande mängd forskning som pekat i samma riktning (Boixadós m fl, 
2004; Miller, Roberts & Ommundsen, 2004; Ommundsen m fl, 2005; Reinboth & 
Duda, 2006; Smith, Balaguer & Duda, 2006; Treasure, 2001;Vazou, Ntoumanis & 
Duda, 2006), tydliggörs vikten av att barn och ungdomsledare inom idrotten försöker 
sträva efter att skapa ett motivationsklimat som innebär att samtliga 
gruppmedlemmar får ta del av uppmärksamheten och erhåller positiv återkoppling, 
oavsett färdighetsnivå, men även där jämlikhet och beröm, med utgångspunkt i varje 
persons förutsättningar, är givna inslag i verksamheten.  
 
Genom att åter lyfta blicken från den idrottsliga mikronivån till mer överliggande 
nivåer i Bronfenbrenners (1979, 2001) teoretiska ramverk ger det oss redskap för att 
förstå att denna ledaruppgift kan te sig tämligen problematisk. Särskilt då kraften hos 
de proximala processerna även påverkas av distala miljömässiga förhållanden, men 
även av den rådande kulturens tidigare historiska villkor (Bronfenbrenner, 2001; 
Bronfenbrenner & Morris, 1998). När ledare och aktiva vistas i en kultur som präglas 
av individualism, där strävan att vara bättre än andra och helst att vara bäst ses som 
ett eftersträvansvärt ideal kommer ledarens och gruppens möjligheter att främja ett 
uppgiftsorienterat klimat ofrånkomligen att inskränkas. Såväl von Essen och 
Börjesson (2007) som Fundberg (2003), Hertting (2007) och Peterson (2002, SOU, 
2008:59) pekar på dynamiken och svårigheten för ledare inom barn- och 
ungdomsidrotten att hitta en balans mellan tävlingsfostran kontra föreningsfostran, 
där tävlingsfostran fortsatt att vara den dominerande ideologin, vilken också kommit 
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att förstärkas i takt med en ökad professionalisering, kommersialisering och 
medialisering av idrotten. 
 

 

10.3 Metodologiska reflektioner och vidare forskning  
 
Tidigare har jag redogjort och argumenterat för valet av avhandlingsarbetets design 
och metod. När avhandlingsarbetet nu summeras kan konstateras att 
undersökningens uppläggning har haft flera förtjänster, men även vissa 
tillkortakommanden. En av de främsta förtjänsterna har varit att uppläggningen 
möjliggjorde att kontroll kunde tas för flera faktorer kopplade till socialisation till och 
från idrotten, samt även för en bakåtriktad kausalitet. På så vis har föreningsidrottens 
betydelse för, och effekt på ungas psykosociala utveckling kunnat tydliggöras. Även 
om detta angreppssätt ger en god tolkningsgrund för att kunna bedöma styrkan och 
riktningen hos studiens idrottsliga socialisationseffekter är det viktigt att poängtera att 
effekterna av ungas föreningsidrottande inte kan beläggas i strikt kausal mening. 
Andra bakomliggande faktorer, som inte har kunnat kontrolleras för, kan således ha 
påverkat förändringar hos de valda effektvariablerna.  
 
På samma sätt är det vanskligt att reda ut orsak- och verkansamband mellan olika 
faktorer inom idrottsmiljön och olika socialisationseffekter (Patriksson, 1995). 
Speciellt problematiskt kan detta vara i yngre åldrar, då flödet mellan olika grenar och 
därmed idrottsliga miljöer i högre grad skiftar, jämfört med när respondenterna blir 
äldre och oftare deltar i en eller ett fåtal idrotter. Om en person exempelvis deltar i en 
idrottsgren, där träningsgruppen präglas av ett uppgiftsorienterat klimat, men som i 
andra idrottsgrenar möter miljöer som är starkt resultatorienterade kan detta medföra 
att de positiva effekterna av det förra klimatet ”raderas ut” (Bronfenbrenner, 1979). 
Även om jag delvis tagit hänsyn till denna aspekt i detta arbete,143 vore det intressant 
att följa ett mindre antal grupper med aktiva idrottare i några utvalda föreningar över 
tid, företrädesvis i en ålder där de flesta funnit sin idrott. Det vore då möjligt, att med 
en större precision, dels studera vilken betydelse motivationsklimatet har för ungas 
psykosociala utveckling, såväl inom som utanför den idrottsliga arenan. Dels skulle 
det vara möjligt att undersöka hur motivationsklimatet utvecklas och interagerar med 
gruppmedlemmarnas och ledarnas, men även föräldrarnas målinriktnings-
dispositioner. Ett sådant angreppssätt skulle således göra det möjligt att studera de 
proximala processer som föregår ungas psykosociala utveckling inom idrotten på ett 
tydligare sätt än vad som kunnat göras i detta avhandlingsarbete.  
                                                 
143 Detta gjordes genom att uppmana respondenterna att tänka på den idrott och förening som de tränade 
mest i när de besvarade frågeformuläret (se bilaga 1, fråga 20). 
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Även om retrospektiva data gjorde det möjligt att fånga in ett vidare åldersspann, så 
begränsas studiens tillförlitlighet något av att tidsrymden ur ett longitudinellt 
perspektiv var relativt kort. Bronfenbrenner och Morris (1998) menar att 
utvecklingen till följd av olika proximala processer ibland kan vara svåra att upptäcka 
eftersom de måste fortgå under en längre tidsperiod för att få genomslag. Vidare 
saknas kunskap om vilken eventuell betydelse ett föreningsidrottande i unga år har 
för den psykosociala utvecklingen i vuxen ålder. Med tanke på att det i Sverige inte 
företagits några longitudinella studier inom ramen för avhandlingens problemområde 
vore det därför ytterst angeläget att fortsätta följa de respondenter som ingått i denna 
studie.  
 
 
10.4 Avslutande reflektioner 
 
I detta avhandlingsarbete har det framgått att föreningsidrott som socialisationsmiljö, 
i de flesta avseenden har en positiv, men inte avgörande effekt på barns och 
ungdomars psykosociala utveckling. Framför allt visade det sig att ungas psykosociala 
utveckling till största del kan förklaras av faktorer som inte direkt kan kopplas till ett 
deltagande eller involvering i föreningsidrott. Med stor sannolikhet har andra 
socialisationsmiljöer såsom hemmet och skolan, där barn och ungdomar i allmänhet 
tillbringar mestadels av sin tid, störst betydelse för denna utveckling.  
 
Med utgångspunkt i avhandlingens resultat framgår det att den allmänna 
uppfattningen om idrottens positiva kraft som socialisationsmiljö är tämligen 
överdriven. Att uppfattningen om idrottens fostrande effekter lever kvar och fortsatt 
växt sig stark i vårt samhälle är dock till viss del förståeligt. Tidigare har jag i den 
historiska genomgången visat att de ekonomiska incitamenten för att vidmakthålla 
denna uppfattning, i termer av statliga anslag, har varit speciellt stark hos olika 
organisationer, framförallt hos Riksidrottsförbundet. Vidare torde det vara svårt att se 
bortom kön, mognad, etnicitet och andra selektionsmekanismer in och ut ur idrotten 
för att kunna bilda sig en mer nyanserad uppfattning om idrottens 
socialisationseffekter. Att som ledare eller förälder följa en individ som ägnar en stor 
del av sin fritid åt föreningsidrott, och se hur denna person utvecklas mentalt, socialt 
och fysiskt, utan att tillskriva idrotten en stor del av denna process, är en 
tankeoperation som förefaller ologisk.  
 
Av föreliggande arbete har det också framgått att idrotten har en potential att verka 
som en starkare socialisationsarena än vad som framkommit av resultaten. Med ett i 
huvudsak uppgiftsorienterat klimat, som kan hjälpa individen att skapa en balans 
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mellan en uppgiftsorienterad och resultatorienterad målinriktning, ökar sannolikheten 
att unga kommer att uppleva sig mer kompetenta i sin idrott, att de känner sig mindre 
stressade i samband med sitt idrottande och att de finner en större glädje i sitt 
idrottande (Reinboth & Duda, 2006; Smith, Balaguer & Duda, 2006; Treasure, 2001; 
Vazou, Ntoumanis & Duda, 2006). Detta skapar i sin tur goda förutsättningar för att 
barns och ungdomars psykosociala utveckling stärks ytterligare i positiv bemärkelse. 
Frågan är om föreningsidrotten klarar av att stå emot de samhälleliga krafter som 
verkar i riktning mot en mer professionaliserad, kommersialiserad och elitinriktad 
idrott, där individen än tydligare än förr sätts i förgrunden och där jaget  får större 
plats än laget? Något som i sin tur underbygger ett resultatorienterat 
motivationsklimat och därtill fostrar en resultatorienterad motivation. Det förefaller 
som en svår, men viktig utmaning för aktiva, ledare och föräldrar och andra 
företrädare inom idrottsrörelsen att anta för att idrotten generellt sett ska kunna verka 
som en stark socialisationsmiljö.   
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Summary 

 
Sport as a social phenomenon includes and influences more individuals in modern 
societies than ever before. Organized sports are highly valued in Sweden and attract 
major portions of its citizenry in one way or another. More than half of all children 
and adolescents are members of sports clubs in Sweden, and almost 80% of their 
parents are, in some way, voluntarily involved in the daily work of the clubs (Thedin-
Jakobsson & Engström, 2008; Patriksson & Wagnsson, 2004). This involvement is 
partially due to the historically evolved and culturally embedded public notion that 
participating in organized sport “builds character,” improves health, develops social 
skills and keeps young people off the streets (Coakley, 2007; Dunning & 
Waddington, 2003; Norberg, 2004). However, participation in organized sports 
activities is not always positively associated with youths’ psychosocial development. 
Parental pressure, binge drinking, doping, anorexia, burnout, bullying and 
marginalization are all, to some extent, present in the sport milieu, and promote 
negative experiences and developmental deficits. 
 
This ambivalent picture of sports raises several questions, addressed in this thesis: 
Does organized sport contribute to the development of youths’ self-esteem and 
perceived physical and social competence? Does organized sport influence youths’ 
prosocial and antisocial behaviour, and if so, in what direction? Does participation in 
organized sports promote or prevent youths’ health development, and does 
participation in organized sport make young people less prone to use alcohol and 
tobacco? 
 
 
 
The purpose of the study 
 
The overall purpose of this study was to examine organized youth sports in Sweden 
and the possible influences over time (2 years) on some of the intended socialization 
effects in terms of children’s and adolescent’s self-esteem, perceived physical and 
social competence, self reported pro- and antisocial behaviours, self reported 
psychosomatic health, and use of alcohol- and tobacco.  
 
In an attempt to capture some of the complex social interactions in sports, which 
undoubtedly leads to different socialization experiences, an additional purpose of this 
study was to examine possible relations between children and adolescent athletes’ 
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dispositional goal orientations (task and ego), perceived motivational climate in 
sports, perceived sport-specific competence, perceived prosocial coaching and 
presumptive psychosocial effect variables such as self-esteem, physical and social 
competence, pro- and antisocial behaviour, psychosomatic health, and smoking and 
alcohol consumption. 
 
 
Theoretical framework 
 
This study’s theoretical framework was primarily based on previous works by 
Bronfenbrenners (1979, 1992, 1995, 2001), Bronfenbrenners and Morris (1998), 
Nicholls (1984, 1989) and Patrikssons (1995), brought together here in a schematic 
model (figure 1) that seeks to guide the empirical work and the analysis of the data.  
 
In the ecological tradition, socialization is defined as: “…the process of emergence, 
formation, and development of the human personality in dependence on and in 
interaction with the human organism, on the one hand, and the social and eco-logical 
living conditions that exist at a given time within the historical development of the 
society on the other. Socialization designates the process in the course of which a 
human being, with his or her specific biological and psychological disposition, 
becomes a socially competent person, endowed with the abilities and capacities for 
effective action within the larger society and the various segments of society, and 
dynamically maintains this status throughout the course of his or her life.” 
(Hurrelmann, 1988, p.2) 
 
Briefly, the theoretical model shows how an individual is socialised into sport, with 
personal characteristics developed through processes of gradually more complex 
mutual interaction between the active individual and the persons, objects and 
symbols in both the immediate (micro) and more distant environment (meso, exo and 
macro), and of the continuities and changes in the environment over time 
(Bronfenbrenner & Morris, 1998; Bronfenbrenner 2001). It is of vital importance to 
both consider socialization into as well as out of sport, to sort out presumptive 
socialization effects from selection effects (i.e. differences between athletes and non-
athletes are due to the fact that youths are selectively attracted to sports based on 
social background and other characteristics).  
 
Within the sport environment, socialization processes take place that are influenced 
by immediate environmental factors such as perceived motivational climate, prosocial 
coaching and type of sport (individual or team), and by individual factors in terms of 
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perceived sport specific competence, goal orientations and degrees of involvement 
(never, low and high) in sport. In order to be effective, the socialization process also 
must take place on a very regular basis over a wide-ranging period of time 
(Bronfenbrenner & Morris, 1998).   
 

 
 

 
 
Figure 1. A theoretical model of the sport socialization process. 

 

When the form, power, content and direction of the socialization processes into 
sport influence the psychosocial development of the individual, and are transferred to 
other social arenas outside of sport, this is called sport socialization effects. The question 
of whether youths’ participation in organized sports is beneficial for their 
psychosocial development depends upon which variables one chooses to include 
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under this term. In this study these presumptive sport socialization effects are 
represented by self-esteem, physical and social competence, pro- and antisocial 
behaviour, psychosomatic health, and smoking and alcohol consumption.  
 

 

Previous research 
 
Self-concept 
 
A large body of previous research demonstrated that self-concept is a multifaceted, 
hierarchical construct which reciprocally influence each other (Harter, 1999; Marsh, 
2007; Shavelson, Hubner & Stanton, 1976). General self concept (e.g., self-esteem) is 
found at the apex, and perception of the self in broader domains (e.g., perceived 
physical and social competence) at the next underlying level, while perception of 
personal behaviour in specific domains (e.g., perceived sport specific competence) 
and situations are found at the base of the hierarchy. Self-esteem is defined as “An 
overall estimate of general self worth; a level of acceptance or respect for one-self; a 
trait or tendency relatively stable and enduring, composed of all subordinate traits 
and characteristics within the self” (Guindon, p. 207). Perceived physical competence 
is defined as: “One’s feelings of potential for success in meeting specific achievement 
demands in the physical domain” (Gallahue & Ozmun, 2006, p. 281). In this study, 
perceived social competence is more narrowly represented by the relationships with 
members of their peer group (peer acceptance) and is defined as: “…group members’ 
sentiments (i.e. liking versus disliking) toward the child, and the degree to which 
these sentiments become consensual” (Ladd, Kochenderfer & Coleman, 1997, p. 
1183). 
 
A number of studies show that athletes report themselves to have higher self-esteem 
and perceived physical and social competence than non-athletes, though the 
differences, in most of the cases, appears to be quite small. Some of the reasons for 
these differences are related to sociocultural factors such as gender, ethnicity, and the 
socioeconomically status. The perceived motivational climate, goal orientations, type 
of sport, and interactions with the coach, parents and peers are other factors related 
to the sport environment that were shown to influence the construction of the self. 
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Moral development 
 
In line with Eisenbergs, Fabes and Spinrads (2006) perspective, aspects of social 
learning theory (Bandura, 1986) and structural developmental approaches (Kohlberg, 
1981) were integrated to get a better understanding of the constitution of moral 
development. Moral was defined as: “… concern for the physical and psychological 
welfare of self and others and is shaped through social interactions in response to 
moral dilemmas” (Weiss, Smith & Stuntz, 2008, p. 191). In order to study aspects of 
youths’ moral development, I chose to examine their self-reported prosocial and 
antisocial behaviour. Prosocial behaviour was defined as: “acting according to the 
social norms and values of the society” and antisocial behaviour as: “Those that 
inflict physical or mental harm or property loss or damage others, and which may or 
may not constitute the breaking of criminal laws” (Loeber in Eisenberg et al., 2006, p. 
720).  
 
The empirical research on youths’ moral development in relation to sport showed 
that athletes in general are more prone to act in a prosocial manner, and act in  an 
antisocial manner to a lesser extent, when compared with non-athletes. Social 
structures such as gender and age were some of the factors that were shown to be 
related to differences between groups. Results also showed that the forms and 
content of the interactions with significant others, within the sport environment, are 
of vital importance for children and adolescent athletes’ moral development. An ego-
involving climate, emphasizing norm-referenced achievement and favourable 
comparison with one another, was shown to be negatively related to moral acts, while 
a task-involving climate, emphasizing improvement and effort in pursuit of personal 
accomplishment, was positively related to respecting the coach, the opponents and 
the referees. Previous research also demonstrated that a combination of low ego- and 
high task-goal orientation was preferable, fostering higher levels of moral functioning 
as opposed to a combination of high ego- and low task-orientations.   
 
 
Psychosomatic health 
 
Health is a multifaceted concept, and has been defined quite differently depending on 
which theoretical perspective researchers have taken when guiding their research. 
From an ecological perspective, psychosomatic health can be defined as a state when 
positive interactions, between the person and the physical, psychological and social 
environment occur, resulting in a reduction of psychosomatic health complaints (e.g., 
headache, stomach and back pain, anxiety, difficulties to sleep) (Medin & Axelsson, 
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2000). Previous research showed that psychosomatic health complaints are most 
common among girls and increase with age for both sexes. Results from cross-
sectional studies, when comparisons between athletes and non-athletes were made, 
showed that the former group generally reported fewer psychosomatic complaints 
than the latter. Results from longitudinal studies, though, showed no differences in 
changes over time, indicating that the noted differences between groups are due to 
selection effects rather than sport socialization effects.  
 
When considering sport environmental factors, some studies showed that the degree 
of involvement, up to a certain level, was positively related to a reduction of 
psychosomatic complaints. A very high degree of involvement, though, increased the 
risk of developing psychosomatic health problems. Further, task-oriented 
dispositional and perceived task-oriented motivational climates, respectively, were 
associated with lesser subjective psychosomatic health problems.  
 
 
Alcohol and smoking  
 
Earlier research has pointed out that alcohol consumption and smoking is related to 
several structural factors. Among different factors, research has shown that Swedish 
adolescents are more prone to drink alcohol, but to a lesser extent to smoke tobacco, 
compared to adolescents with a foreign background. Further, socioeconomic aspects 
play an important role in influencing adolescents’ smoking and alcohol habits. 
Youths studying in non-theoretical programmes, coming from families with low 
socioeconomic status (SES) or from families with parents who have lower levels of 
education, tend to drink and smoke to a greater extent than other adolescents. The 
proportion of girls who smoked was larger in comparison to boys; with the exception 
of age 15-18 years, girls’ alcohol consumption was in parity with that of the boys. 
 
When comparing athletes and non-athletes, the major part of the research done in 
this area showed that athletes drank alcohol as often, or more often, and as much or 
more than non-athletes. Moreover, most of the longitudinal studies showed that 
participation in organized sport promotes, rather than prevents, the alcohol 
consumption among adolescents. Research concerning smoking habits showed a 
consistent pattern of athletes smoking to a lesser extent than non-athletes. Although 
not always evident, athletes who were highly involved in sports tended to smoke less 
than low-involved athletes. In addition, athletes in strength and technical sports 
seemed to smoke to a greater extent than other athletes.  
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Method 
 
The design of the study 
 
The design of the study was a three-occasion longitudinal multiple cohort design 
including elements of retrospective questions (table 1). Although cause and effect 
relationships cannot be established, this design enabled me to identify factors that 
precede any change or non-change over time (De Vaus, 2001). It also enabled me to 
establish the sequence of events and permitted comparisons between cohorts. 
Despite deficiencies (distortions when recalling and reinterpretations when recalling) 
the retrospective design made it possible to obtain information about past events, 
and thereby stretched the time-span for my analyses.    

 
Table 1.  A comprehensive view of the design. 

  2005 2006 2007 
Grade Age T1 T2 T3 
Upper secondary school 18   X 
 17  X  
 16 X   
Lower secondary school 15   X 
 14  X  
 13 X   
Primary school 12   X 
 11  X  
 10 X   
Retrospective 3-9 X   

X=Datacollection 
 
 
 
 
Participants 
 
Data was collected from pupils residing in schools situated in Western and Middle 
parts of Sweden. The sample was based on a randomly stratified sampling procedure 
and comprised 1378 pupils in total, distributed over primary school, lower secondary 
school and upper secondary school. The starting ages of 10, 13 and 16 years of age 
were strategically chosen to minimize the dropout rate, and problems connected to 
understanding and reading the questions. The answering rate was high (T1=85%; 
T2=80%; T3=80%), but wave non-response made it necessary to impute missing 
data values. In total, 1212 respondents were included in the final analyses. The 
questionnaire was administered by a co-director of the project and/or trained 
university students and was collected in the respective classroom. The purpose of the 
study was explained, and it was emphasized that participation was voluntary and that 
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they could withdraw at anytime. Parental and teacher consent to participate in the 
study was also given.  
 
 
Measures 
 
In order to adjust for ethical concerns, developmental issues, and reading and 
concentration difficulties, three different but similar questionnaires were 
administered. The 10-12 year old respondents were not asked questions concerning 
ego-and task involvement, motivational climate, marks, alcohol- or tobacco use. 
Except for the demographic questions, the informants responded to items on a 5-
point Likert scale, ranging from I strongly disagree to I strongly agree and in some 
questions Never  to Almost every day . A modified version (shortened and a one-
item-one-pole-format) of Harter’s (1982, 1985) PCSC-scale (1985) were used for the 
assessment of sel f -concept . The pupils’ prosocial  behaviour  was assessed by a six-
item measure drawn partly from Carlo’s and Randall’s (2002) instrument Prosocial 
Tendencies Measure. To assess an antisocial behaviour  scale, parts of Gerlach’s and 
Brettschneider’s (2004) instrument were used, comprising 4 items concerning 
aggression, delinquency behaviour and violence. A one-item question was employed 
to measure alcohol- and smoking habits , ranging from Never  to Almost every day . 
In order to measure task- and ego orientation in organized sports, a shortened and 
modified version of the Perceptions of Success Questionnaire for Children (POSQ-
CH; Roberts, Treasure & Balague, 1998; Liukkonen & Leskinen, 1999) was used. In 
addition, the Motivational Climate in Sport Questionnaire-2 (PMCSQ-2) was used to 
measure the perceived motivational climate PMSQ-2 (Newton, Duda & Yin, 2000).  
Those questions were followed up with a number of questions regarding 
participation and attrition rates in organized sports. 
 
 
Data analyses 
 
The data was analysed using independent and dependent t-tests, a repeated measures 
ANOVA-test, with Sceffe’s post hoc test, and multivariate hierarchical regression 
analyses. When the data did not met the assumptions of normality, nonparametric 
statistics were used in the form of the Chi2-test, Mann Whitney U-test, Kruskal-
Wallis-test, and logistic regression analyses.  
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Results  
 
Socialization into sport 
 
Results showed that participants in organized sport (athletes) are represented to a 
greater extent by boys, youths at age 10-14 years, and youths coming from families of 
middle or high socioeconomic status. In addition, girls with foreign backgrounds 
were shown to be underrepresented in organized sport in Sweden. 
 
 
Socialization out of sport 
 
Most of the youth participants in this study dropped out of sports at the age of 14-16 
year. Moreover, girls were more prone to drop out in comparison with boys, 
especially girls from a foreign background. Those who dropped out were found to 
have lower self-esteem and lower perceived social and physical competence, as well 
as more psychosomatic complaints, than non-participants; they did not differ in self-
reported prosocial and antisocial behaviour in comparison to non-participants.  
 

 

Differences between athletes and non-athletes 

 
Participants in organized youth sport were found to have higher self-esteem, 
perceived themselves to have higher physical and social competence, reported 
themselves to have lesser psychosomatic complaints, and to some extent acted in a 
more prosocial manner than non-participants. In addition, the former group tended 
to drink more seldomly and did not smoke as frequently as non-participants. No 
differences were found between the groups concerning the tendency to act in an 
antisocial manner.  
 
 
Differences between never-, low- and highly-involved participants  
 
Highly involved youths reported themselves to have stronger self-esteem, perceived 
physical and social competence and to smoke to a lesser extent than those who had 
never, or to a small degree, been involved in sports. Highly involved youths also 
reported themselves to have lesser psychosomatic complaints than low involved 
youths, but had roughly the same number of complaints as the group of never-
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involved youths. No meaningful differences between groups could be noticed with 
reference to pro- or antisocial behaviour. However, youths who had been involved in 
sports to some degree tended to drink more often in comparison with those who had 
never been involved in sports.  
 
 
Sport socialization effects 
 
Organized sport, as a socialization milieu, was shown to have a relatively large 
positive effect on youths’ development of perceived physical competence and on 
preventing adolescents’ smoking habits. Participating in sports had a very small, 
though positive, effect on youth’s self-esteem and psychosomatic health 
development, but no effect on youth’s propensity to act in a prosocial or antisocial 
manner. The sport socialization effects on alcohol consumption were small, and 
tended to become negative with an increasing degree of involvement. 
 
The most important reasons for differences and changes in youth’s psychosocial 
development can be attributed to socialization processes bound to other social arenas 
besides organized sports. In addition, some of the differences between groups of 
participants and sport involvement groups were shown to be related to selection 
processes both in and out of sports. 
 
 
Perceived sport-specific competence  
 
The sport socialization effects for children and adolescent athletes who perceived 
themselves to be competent in a specific sport were quite large, concerning increases 
in self-esteem and perceived physical and social competence. Perceiving oneself to be 
good in a specific sport also had a small but positive effect on the tendency to act 
prosocial and on self reported psychosomatic complaints, but no effect on antisocial 
behavioural patterns or on the tendency to use alcohol or smoking tobacco. 
 
 
Difference between team and individual sports 
 
Team sport athletes perceived themselves to be physically more competent, tended to 
be more popular and accepted by their peers, and tended to act in a more antisocial 
and less prosocial manner, in comparison with individual sport athletes. There were 
no differences between the groups concerning self-esteem, self reported 
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psychosomatic complaints, or how often they reported drinking alcohol or smoking 
tobacco. 
 
 
Prosocial coaching 
 
The perception of prosocial coaching was weakly, but positively, related to young 
athletes’ tendency to act prosocial, but not to act in an antisocial manner. There were 
no associations between perceiving the coach talking about the risk of taking drugs 
and drinking alcohol. 
 
 
Goal orientations 
 
The disposition of being task-oriented in sport was positively related to young 
athletes’ self-esteem, perceived physical and social competence development and 
tendency to act in a prosocial manner. Moreover, task orientation was negatively 
related to self-reported psychosomatic complaints and weakly related to adolescents’ 
frequent use of alcohol and smoking tobacco. 
 
The disposition of being ego-oriented in sport was positively related to young 
athletes’ self-esteem, perceived physical and social competence development, but also 
to the tendency to act in an antisocial manner and to drink alcohol. No significant 
correlations between ego-orientation and prosocial behaviour, psychosomatic health 
or smoking tobacco were noticed. 
 
A combination of high task- and high ego-orientations were associated with stronger 
self-esteem and perceived physical and social competence compared to other 
combinations of goal orientations. In addition, a combination of high task- and low 
ego-orientation were associated to youths’ tendency to act in a more prosocial and 
less antisocial manner. 
 
 
Perceived motivation climate 
 
A perceived task-oriented motivation climate was positively related to athletes’ self-
esteem development, psychosomatic health, and with the tendency to act in a 
prosocial manner, and to a lesser extent to act in an antisocial manner. Furthermore, 
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a perceived task-oriented climate was negatively, but weakly, related to the tendency 
to use alcohol and smoking tobacco. 
 
A perception of being in an ego-oriented motivational climate was positively related 
to young athletes’ development of perceived physical and social competence, but also 
with a tendency to act more antisocial and to a lesser extent prosocial. In addition, a 
perceived ego-climate was associated with athletes’ increased self-reported 
psychosomatic complaints. However, no significant correlations were noted in 
relation to young athletes’ self-esteem, smoking habits or alcohol consumption. 
 
 
Discussion 
 
The main results showed that sport socialization effects on youth’s prosocial 
development in general were rather small, with some minor exception for perceived 
physical competence and smoking tobacco. One way of understanding these results is 
to look at the changes that have occurred in the western society in the past decade, 
transforming from a modern into a late modern and globalised society, where local 
and distal social relationships are tied together (Giddens, 2005, 2007). These changes 
has led to a discrepancy between the norm-, value- and belief system (macrosystem) 
that is present in the relatively autonomous and conservative social arena of sports, 
and the dynamic and constantly changing norm-, value- and belief system present in 
other social arenas in society. As a consequence of this mismatch between contexts, 
young athletes’ socialization experiences will differ from those made in other social 
arenas, and for that reason also will have limited transferral possibilities.  
 
Moreover, it was put forward that a mismatch between a person’s habitus (system of 
dispositions which enables people to act, think and to get familiar with the social 
world) (Bourdieu, 1992, 1997a; Broady, 1990) and the habitus of the dominant group, 
within the fields of sports, contributes to selection processes, both in, as well as out 
of, sport, resulting in differences in prosocial development between athletes and non-
athletes.  
 
Consequently, the results from this study challenge the public notion that 
participating in organized sport “builds character.” It is somehow understandable 
that this notion still exists and continues to grow strong in our society. It seems 
irrational to suppose that coaches and parents can separate socialization processes, 
related to gender, ethnicity, maturity and other selection processes, from sport 
socialization effects, to get a more nuanced picture of the influence of participation 
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and involvement in organized sports on youths’ psychosocial development in 
Sweden. In addition, the economic incentive to maintain this notion in order to get 
support from the government has historically been strong, especially on the part of 
the Swedish Sports Confederation. 
 
Results related to the specific sport environment showed that organized sports have 
the potential to act as a more positive socialization arena than they appear to in this 
study. It was proposed that creating a mainly task-oriented motivational climate, and 
helping the individual to foster a balance between task- and ego-oriented goal 
orientations, will increase the probability that young athletes will perceive higher 
levels of competence, enjoyment and effort in their sport, and will feel less anxious 
when participating in organized sport activities. This will, in turn, increase the 
probability that participation in organized sports will have a positive effect on youths’ 
psychosocial development.   
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Bilaga 1 

 

                                                                    
 
 Göteborgs universitet          Karlstads universitet  
Institutionen för pedagogik och didaktik  Institutionen för utbildningsvetenskap 
 Box 300, 405 30 Göteborg Universitetsgatan 1, 651 88 Karlstad 
 _______________________________________________________________________  
 
Hej! 
 
Det har nu gått cirka ett år sedan vi träffade Er sist och för att vi ska kunna jämföra 
och se om tankar och fritidsvanor hos barn och ungdomar ändrar sig över tid 
behöver vi återigen Din hjälp med att fylla i detta frågeformulär. Vi vill återigen 
påminna om att Ditt deltagande är frivilligt och att Du när som helst kan välja att 
avstå eller sluta svara på frågorna i detta frågeformulär. 
 
Det är väldigt viktigt att Du svarar så ärligt som möjligt på detta frågeformulär för att 
vi ska kunna använda oss av svaren!  Du kan vara helt säker på att inga andra 
kommer att få se vad Du svarat. Det är endast vi som ansvarar för undersökningen 
som har tillgång till frågeformuläret.  
 
 
 
Om det är något Du undrar över så fråga oss gärna!  
 
 
 
 
 
 

 
H II 

 



 

 

Börja med att skriva Ditt namn på raden här nedanför. Vi behöver ha det för att 
kunna nå Dig nästa skolår. Detta är viktigt för att vi ska kunna jämföra och se om 
tankar och fritidsvanor hos barn och ungdomar ändrar sig. 
 
Förnamn:………………….Efternamn:……………………………………………. 
       
1. Vad gör Du på fritiden? Kryssa i varje rad även om Du inte håller på med just den aktiviteten. 

 
 Inte alls 1-3 gånger i 

månaden 
1-2 gånger 

i veckan 
3-4 gånger 

i veckan 
5 gånger i 

veckan 
eller mer 

a) Jag idrottar, styrketränar eller 
motionerar      

b) Jag är aktiv i en intresseförening 
(t ex, supporterklubb,  Ung vänster, MUF, 
Amnesty) 

     

c) Jag använder datorn  (chattar, spelar 
spel, surfar) eller spelar tv spel      

d) Jag håller på med musik ( t ex. kör, 
band, musikskolan etc.) eller dans      

 

e) Skriv något annat Du gör på fritiden 
 
………………………………………….. 
 

     

 
 
2. Hur ser Du på Dig själv? Läs varje påstående och svara hur väl de stämmer in på Dig. 
Kryssa i varje rad!  
 

 
Stämmer 

inte alls in 
på mig 

Stämmer 
bara lite in 

på mig 

Stämmer 
ganska bra 
in på mig 

Stämmer 
bra in på 

mig 

Stämmer 
väldigt bra 
in på mig 

a) Jag har många kompisar      

b) Jag känner mig säker på mig 
själv      

c) Jag är nöjd med mig själv      

d) Jag är inte så duktig i idrott      

e) Jag är smartare än många 
andra i min ålder      

f) Jag är bättre än de flesta andra 
i idrott      

g) De flesta saker jag gör blir bra      

h) Jag är bra i alla typer av idrott      

i) De flesta i min ålder tycker om 
att vara med mig      

j) Jag har lätt för att förstå vad jag 
läser      

k) Jag är populär hos de flesta av 
mina klasskompisar      
 
 



 

 
 

3. Var snäll och fyll i på raderna nedan vad Du hade för betyg förra terminen i ämnena….. 
 
Matematik………………….. Engelska……………………. Idrott & hälsa……………….  
 
Svenska…………………….. 

 
4. Vad brukar Du göra eller tänka om olika saker i skolan, hemma eller på fritiden. Läs varje 
påstående och svara hur väl de stämmer in på Dig. Kryssa i varje rad! 
 

 Stämmer inte 
alls in på mig

Stämmer 
bara lite in 

på mig 

Stämmer 
ganska bra in 

på mig 

Stämmer 
bra in på 

mig 

Stämmer 
väldigt bra in 

på mig 

a) Jag fuskar ibland för att 
vinna      

 
b) Jag tycker det är roligt att 
jobba tillsammans med andra 
 

     

 
c) Jag brukar hjälpa dem som 
har det svårt eller jobbigt i 
skolan 

     

 
d) Jag tycker att flickor och 
pojkar ska ha lika mycket att 
säga till om 

     

e) Jag talar alltid sanning      

 
f) Jag hjälper ibland andra 
även om jag inte får någonting 
tillbaka 

     

 
g) Jag tycker att flickor och 
pojkar är lika mycket värda 
 

     

 
h) Jag berättar för mina 
föräldrar om jag gjort något 
som jag inte borde ha gjort 

     

 
i) Jag brukar ha lätt för att 
samarbeta/göra saker 
tillsammans med andra 

     

j) Jag följer oftast regler man 
kommit överens om      

 
k) Jag brukar inte ge upp utan 
fortsätta kämpa vid motgångar 

     

 
l) Jag klarar av de flesta 
problem jag ställs inför. 

     

 
m) Jag tycker inte att det är så 
viktigt att man följer regler när 
man spelar spel 
 

     

 
 
 



 

 
 

5. Om Du tänker tillbaka tre månader i tiden. Hur ofta har Du då … 
 

 Aldrig 
Någon 

enstaka 
gång 

 
En gång i 
veckan 

 

Några 
gånger i 
veckan 

Nästan 
varje dag 

a) …varit i slagsmål med någon? 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

b) …retats med någon så 
han/hon blivit ledsen? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

c) …stulit saker eller pengar? 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

d) …slagit sönder saker avsiktligt? 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
6. Hur ofta har du haft följande problem med hälsan under de senaste sex månaderna? Var 
snäll och fyll i alla rader!  
 

 Aldrig 1-2 gånger 1-2 gånger/ 
mån 

1-2 gånger/ 
vecka 

Nästan varje 
dag 

 
a) Huvudvärk 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
b) Orolig, nervös 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
c) Svårt att sova 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
d) Ont i magen 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
e) Ont i ryggen 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
7. Nu följer några frågor om tobak- och alkoholvanor. Var snäll och fyll i alla rader! 
 
Hur ofta brukar Du ….. 
 
 Aldrig 1-2 gånger 1-2 gång./ 1-2 gång./ Nästan varje 
  senaste mån vecka  dag 
  sex mån   
Snusa      
Dricka alkohol      
Röka      
 
   
8. Hur viktigt är det för Dig att vara bra i idrott? 
 
       
  Inte alls      Inte så    Ganska Viktigt    Mycket  
   viktigt  viktigt   viktigt     viktigt 



 

 
 

9.  Idrottar Du i någon eller några idrottsföreningar? (OBS! Ej skolidrott) 
 

 Ja, det gör jag (Gå till fråga 10) 
 Nej, jag har aldrig idrottat i en förening (Gå till fråga 29) 
 Nej, jag har under året som gått slutat i den/de föreningar jag varit med i (Gå till fråga 27) 
 Nej, jag har slutat sedan några år tillbaka (Gå till fråga 29) 

 
 

10. Har Du under året som gått börjat träna i någon ny idrottsförening? Skriv i så fall på raderna 
vilka dessa idrotter och föreningar är.  

 
 
 Idrott   Idrottsförening   
     
 1)……………………………. ……………………………........ 
   
 2)……………………………. …………………………………. 
    
 3)…………………………….. …………………………………. 
  
 4)……………………………. …………………………………. 
 
   
11. Lägg ihop den tid Du idrottar i den/de idrottsföreningar Du är med i nu? Ta en normalvecka i 

februari och maj som exempel. Räkna med både träning och tävling! OBS!!! Räkna ej med 
idrott under skoltid! Om du inte idrottar någon dag så skriv en nolla (0) på raden. 

 
 
 Februari Maj 
 
 

 

Veckodag Hur många timmar? 

Måndag 
 

…………………… 
 

Tisdag 
 

…………………… 
 

Onsdag …………………… 

Torsdag …………………… 

Fredag …………………… 

Lördag …………………… 

Söndag …………………… 

Veckodag Hur många timmar?

Måndag 
 

…………………… 
 

Tisdag 
 

…………………… 
 

Onsdag …………………… 

Torsdag …………………… 

Fredag …………………… 

Lördag …………………… 

Söndag …………………… 



 

 
 

12. Vilken idrott håller Du mest på med nu under din fritid? Välj endast en idrott och kryssa bara i 
en ruta är Du snäll. 

 
 Fotboll  Tennis 
 Basket  Ridsport 
 Friidrott  Simning 
 Gymnastik  Kampsport (T ex Karate, Judo, Aikido) 
 Dans  Golf 
 Innebandy  Ishockey 
 Annan idrott……………………… 

 
 
 
13. a) Vad heter den idrottsförening som Du tränar mest i nu? 
 
………………………………… 
 
 
 
14. Hur många år har Du tränat i denna förening? 
 
Jag har tränat……….år i föreningen 
 
 
 
15. Hur ofta tränar Du i denna förening under säsongen? 
 
 1-4 gånger om året  
 1 gång i veckan  
 2-3 gånger i veckan  
 4-5 gånger i veckan  
 6 gånger i veckan eller mer 
  
 
  
16. Hur många timmar brukar Du idrotta i denna förening en vanlig vecka? Räkna med både 

träning och tävling! 
 
……….. timmar 
 
 
 
 
17. Hur ofta spelar Du match eller tävlar i denna förening? 
 
 Aldrig  
 1-4 gånger om året  
 1 gång i månaden  
 2-3 gånger i månaden  
 1 gång i veckan  
 2-3 gånger i veckan  

 
 
 
 



 

 
 

18. Hur roligt är det att idrotta i Din förening för tillfället? 
 
      
  
Inte alls Inte så roligt Ganska roligt    Roligt   Mycket  
   roligt         roligt 
 
 
 
19. Hur roligt måste du tycka det är att göra någonting annat för att du ska sluta idrotta i Din 

förening? 
 
      
 
Det måste Det måste inte Det måste vara  Det måste Det måste 
inte alls vara  vara så roligt ganska roligt  vara roligt  vara mycket  
roligt för att för att jag ska  för att jag ska för att jag ska roligt för att  
jag ska sluta sluta sluta  sluta jag ska sluta 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Nu kommer några påståenden om Din/Dina tränare och kompisar i din träningsgrupp. Läs 

varje påstående och svara hur väl de stämmer in på Dig. Kryssa i varje rad! 
 

 Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
inte så bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
mycket bra 

a) I min träningsgrupp behandlas alla lika 
oavsett hur bra man är.      

b) I min träningsgrupp hjälper man 
varandra att utvecklas och bli bättre      

 

 
c) I min träningsgrupp retas kompisarna om 
man gör ett misstag 

     

d) I min träningsgrupp blir tränaren arg om 
man gör misstag      

e) Min tränare berömmer mig även om jag 
bara förbättrar mig lite grann      

 

När Du fyller i frågorna (20-25) som kommer vill vi 
att Du fortsätter att tänka på den idrott och 
förening som du tränar mest i nu.  
 



 

 
 

f) Min/mina tränare behandlar vissa mer 
speciellt än andra i min träningsgrupp      

g) Min/mina tränare och ledare brukar prata 
med oss om att det är viktigt att äta rätt 

     

h) Min/mina tränare och ledare brukar prata 
med oss om att det är viktigt att vara en bra 
kompis 

     

 
i) Min/mina tränare och ledare brukar prata 
med oss om att man inte ska slåss eller 
bråka med varandra 
 

     

 
j) Min/mina tränare och ledare brukar prata 
med oss om att det är viktigt att följa 
reglerna 

     

 
k) Min/mina tränare och ledare brukar prata 
med oss om att man inte ska fuska 
 

     

 
l)Min/mina tränare och ledare brukar prata 
med oss om att man ska vara ärlig 
 

     

 

 
m) Min/mina tränare och ledare brukar 
prata med oss om att flickor och pojkar är 
lika mycket värda 

     

 

 
n) Min/mina tränare och ledare brukar prata 
med oss om faran med alkohol och droger 
 

     

 
 
21. Här följer några påståenden om Dig och Dina föräldrar… 
 

 Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
inte så bra 

Stämmer 
ganska 

bra 
Stämmer 

bra 
Stämmer 

mycket bra 

a) Jag känner ofta en press från någon av 
mina föräldrar att prestera bra i min idrott 

     

b) Det är alltid någon av mina föräldrar som 
uppmuntrar mig att hålla på med min idrott 

     

c) Mina föräldrar tycker att jag är bra i min 
idrott 

     

d) Någon av mina föräldrar tycker om att 
motionera och röra på sig 

     

e) Någon av mina föräldrar brukar vara med 
och träna med mig i min idrott 

     

f) Mina föräldrar ger mig beröm när jag är 
duktig i min idrott 

     



 

 
 

22. Varför idrottar Du i den idrottsföreningen Du tränar och tävlar mest i just nu? Läs varje 
påstående och svara utifrån hur väl detta stämmer in på Dig. 

 
Jag idrottar främst i min förening för att…. 
 
 Stämmer inte 

alls in på mig 
Stämmer bara 
lite in på mig 

Stämmer 
ganska bra in 

på mig 

Stämmer 
bra in på 

mig 

Stämmer 
väldigt bra in 

på mig 
 
a)…andra tycker att jag bör 
idrotta i min förening 
 

     

b)…jag tror att jag kan ha 
nytta av att jag idrottar i 
framtiden 

     

c)…jag känner mig nöjd 
när jag blir bättre på sådant 
jag varit dålig på förut 

     

d)…jag vill att andra ska 
tycka att jag är bra i min 
idrott 

     

e)…jag vill känna mig nöjd 
med mig själv 

     

f)…jag vill lära mig saker 
jag inte klarat av förut. 

     

g)…det känns bra när jag 
gör något som jag tycker 
om. 

     

 
23. När jag idrottar i min förening funderar jag ofta på om jag ska sluta 
 
                
 Stämmer      Stämmer    Stämmer    Stämmer    Stämmer  
 inte alls bra             inte så bra   ganska bra  bra mycket bra 
 
 
24. Nu vill vi veta när du tycker att Du lyckas bäst i Din idrott.  
 
Jag tycker att jag lyckas bäst i min idrott… 
 

 Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
inte så bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
mycket bra 

a)…när jag klarar av att göra saker 
som jag inte kunde göra förut.      

b)…när jag får kämpa så mycket jag 
orkar      

c)…när jag klarar av något som 
andra inte kan      

d)…när jag är bättre än andra      

e)…när jag gör mitt bästa      

f)…när jag får visa att jag är bäst      

 



 

 
 

25. En del ungdomar tycker att det går väldigt bra att idrotta medan andra inte tycker att det går 
så bra. Hur väl stämmer detta in på Dig i Din idrott och förening som Du tränar mest i?  

 
  

 Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
inte så bra 

Stämmer 
ganska 

bra 
Stämmer 

bra 
Stämmer 
mycket 

bra 

a) Jag är mycket bra i min idrott      

 

 
b) Jag klarar för det mesta av att nå mina 
mål när jag idrottar i min idrott 
 

     

 
c) Jag tycker inte att jag är tillräckligt bra i 
min idrott 

     

 
d) Jag vinner oftast när jag tävlar eller 
spelar match i min idrott 

     

 
 
 _____________________________________________________________________________  
 
 
  
26. Har Du under året som gått slutat i någon idrott?  
 
 Nej, jag har fortsatt träna i alla idrotterna som jag var med i förra året (Gå till fråga 29)  

 
 Ja, jag har slutat i någon eller några idrotter under året som gått.  

 
 
 

27. Skriv på raderna nedan vilka idrotter och föreningar Du slutat i under året som gått och varför 
Du slutat i dessa. Börja med den förening Du idrottade mest i. 

  
 
Idrott  Idrottsförening Jag slutade främst för att: 
 
 
A)………………………… ………………………  ….....................................
  
B)………………………… ………………………  …………………..……….. 
 
C)…………………………. ………………………  ……………………………. 
 
D)………………………… ………………………  ….................................... 
 
E)………………………… ……………………… …………..………………...           
 
F)…………………………. ………………………  ……………………………..  
 
 
 
 



 

 
 

Om du slutat i någon idrott så vill vi nu att du tänker på den idrott som Du skrev på översta raden 
(rad A, fråga 27) när Du fyller i frågorna som kommer! 
 
 
28. Här kommer en lista som visar på några orsaker till varför vissa slutar idrotta eller byter till 

någon annan idrott. Hur väl stämmer detta in på Dig?  
 

 Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
inte så bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
mycket bra 

a) Det var inte roligt      

b) Jag ville ha mer tid över åt 

skolarbetet      

c) Jag ville ha mer tid över för 
mina kompisar 
 

     

d) Jag ville ha mer tid över åt 
andra idrotter 
 

     

e) Jag ville ha mer tid över åt 
andra fritidsaktiviteter 
 

     

f) Jag var inte tillräckligt bra i min 
idrott 
 

     

g) Jag kände en stor press på mig 
att prestera bra i min idrott 
 

     

h) Det kostade för mycket pengar 
att idrotta i min idrott 
 

     

 

i) Jag fick inte tävla/spela match 
tillräckligt mycket 
 

     

 
j) Jag trivdes inte med kompisarna 
 

     

k) Det var för långt avstånd till 
träningen      

 
l) Jag tyckte inte om vår/min 
tränare 
 

     

 
 _____________________________________________________________________________  

 
 
Avslutningsvis följer några frågor om Dig och Din familj… 
 

29. Hur bor Du? Om Du bor på ett ställe sätter Du ett kryss. Om Du bor på två ställen kan Du 
sätta två kryss. 

 
 I radhus/kedjehus eller parhus   
 I villa 

   I lägenhet 
  Annat………………………………. 

 



 

 
 

30. Har Du eller Din familj någon av de här sakerna? Kryssa för varje sak som Du eller Din familj 
har.  

 
 Bil   
 Båt (med sovplatser) 

   Sommarstuga/fritidshus 
  Husvagn/husbil 

 Filmkamera/videokamera    
 Dator 

 

 

31. Har Du någon av de här sakerna? Kryssa för varje sak som Du har.  
 

 Eget rum hemma   
 Egen dator 

   Egen TV 
  Egen stereo 

 Egen mobiltelefon    
 
 

32. Har Du någon gång varit på skidsemester i Sverige eller Norge? 
 

 Ja   
   Nej 
 
 

33. Har Du någon gång varit på skidsemester utanför Norge eller Sverige? 
 

 Ja   
   Nej 

 
 

34. Har Du varit på någon semester i något land utanför Sverige, Norge, Danmark eller Finland? 
 

 Ja   
 Nej 

 
 

35. Har Du några synpunkter på frågorna eller något Du vill tillägga? Skriv gärna och berätta om 
det här:  

 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Bra jobbat och ett stort TACK för att Du var med!!! 



karlstad University Studies
iSSn 1403-8099     

iSBn 978-91-7063-276-1

Föreningsidrott 
som socialisationsmiljö

när idrottens betydelse som socialisationsmiljö förs på tal målas allt som 
oftast en mycket positiv bild upp. idrott i allmänhet och föreningsidrott i 
synnerhet anses vara en miljö som har en positiv inverkan på idrottande 
barns och ungdomars psykosociala utveckling.  inte sällan menar man att ett 
deltagande och involvering i föreningsidrott lär unga att bli ansvarstagande 
och socialt kompetenta samhällsmedborgare, som håller sig till regler och 
förordningar och anammar en hälsosam livsstil. 

Denna positiva bild av idrotten har emellertid inte fått stå oemotsagd. Med 
jämna mellanrum uppmärksammas idrottare i media i negativ bemärkelse. 
Därtill har idrottares egna berättelser om föräldrapress, mobbning och 
utslagning fått kritiker att hävda att idrotten förvisso fostrar, men då inte i 
positiv mening. Dessa motstridiga bilder av idrottens fostrande roll har legat 
till grund för det övergripande syftet i denna avhandling, som har varit att 
undersöka vilken betydelse barns och ungdomars aktiva deltagande och 
involvering i föreningsidrott har för deras psykosociala utveckling. 

avhandlingen tar sin utgångspunkt i  socialpsykologiska och 
utvecklingsekologiska teoribildningar. Studiens resultat bygger på enkätdata 
från 1212 barn och ungdomar (10-18 år) som följts under två års tid. genom 
att belysa vilka som börjar respektive slutar idrotta, samt förändringar i 
undersökningsdeltagarnas psykosociala utveckling över tid, bidrar denna 
avhandling med ny och mer nyanserad kunskap om föreningsidrottens 
betydelse som socialisationsmiljö.   

Författaren Stefan Wagnsson är verksam inom ämnet idrottsvetenskap vid 
karlstads universitet. han har också varit landslagsidrottare i friidrott, och 
verkar nu som mental coach åt elitidrottare.
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