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• Föräldrar spelar en nyckelroll i barns idrott

• I Skandinavien, men också i USA och UK, drivs ofta
ideell barnidrott av föräldrar i hög omfattning

• I USA är tex. 84-90% av tränare för barn och unga i 
idrottsföreningar föräldrar (Weiss & Fretwell, 2005)

• Forskare riktar allt mer fokus på vuxnas involvering i 
barnens idrott

• Föräldrar har en positiv inverkan genom att stödja
sina barn men forskning indikerar också att vissa blir
allt mer påträngande och beskyddande (Stefansen 
mfl., 2018; Holt & Knight, 2014).

Bakgrund

300 000 tränare i svensk 
barn och ungdomsidrott

80 av alla barn är med i 
någon idrottsförening 
under sin barndom 



• Ökat föräldraansvar – Initiativ globalt har bidragit till en
tendens att hålla föräldrarna allt mer ansvarig för barns 
fostran, en osäkerhet utvecklas (Smeyers, 2010). 

• Ökad barncentrering/rättighetsperspektiv - ökad
involvering - För att ‘skydda’ barn är vuxna allt mer
involverade i barnens liv än tidigare (Smeyers, 2010). 

• Marknadisering - Barn ses som en investering för framtiden
(Smeyers, 2010). 

• Oro för barnens framtid, använder fritidsaktiviteter för att
kultivera barns talanger.  Ser till att egna barn inte
exkluderas från möjligheter till bästa möjliga framtid
(Lareau, 2011).         

Förändrad forstransdiskurs – tendenser

- Pedagogik 

Ett 
föränderligt 
samhälle

Ökad press på 
att vara en 
god förälder

Visa upp att 
man är en 
god förälder



Syftet är att undersöka vad det innebär att vara
‘föräldratränare’ och ‘tränarbarn’ i barn- och
ungdomsidrott

1. Vad betyder det för barn att ha sin förälder som
tränare och, vice versa, för föräldrar att träna sina
egna barn?

2. Vilka fördelar och utmaningar upplevs med dessa
relationer i lagidrott?

3. Vilka strategier används för att hantera utmaningar
som uppstår pga dessa familjerelationer i idrott?

Syfte och frågeställningar



• 13 enskilda intervjuer

• 6 tränarbarn   (3 flickor och 3 pojkar) 

• 7 föräldratränare  (1 kvinna och 6 män)

• 3-8 års erfarenhet av dubbla roller

• Från två idrottsföreningar

• Två lagidrotter - ishockey 
och innebandy

Metod



Fördelar

• Möjlighet att påverka barnens utveckling, fostran

- Det är en ynnest skulle jag vilja säga, att se utveckling

och få glädjas i framsteg. – Du lär känna barnens

vänner

• Tid att umgås med sina barn, vara tillsammans, 
socialisera

- Jag får vara med mina barn helt enkelt – det är

kvalitetstid.

- Får en annan förståelse för barnets situation i båset

än om jag sitter på läktaren och tittar på mitt barn.

• Kan ge fördelar till egna barnet, tex. speltid, ökad
trygghet
- Jag har varit tydlig med det. Att jag belönar mitt barn   
med speltid och alla har en förståelse för det….

RESULTAT    Föräldratränare



Utmaningar

• Barnen kan ha svårt att ta kritik och instruktioner från sin 
föräldratränare.

- Han blir som tvärtom. - Hon blir irriterad. 

• Tränare tenderar att vara hårdare mot sitt eget barn
- Jag är tuffare i min kritik mot henne och jag har större kravbild

• Kan ge barnet nackdelar - för att inte anklagas för favorisering
- Jag kliver över gränsen ibland, för att de inte ska känna att jag  
ger några fördelar

• Jobbigt med föräldragruppen som klagar på speltid etc.
- Det är en jättestor skillnad mot när jag började 2005. Det är en
frukt av individualismen and egoismen i vårt samhälle. De bryr
sig bara om sitt eget barn. – Vi har haft jättemånga konflikter     
med föräldrarna.

RESULTAT    Föräldratränare



Fördelar

De får extra tid att prata med sin tränare

- Du kan prata mycket om laget och diskutera efter matcher, 
och det är roligt.

Tryggare när de är yngre med förälder med 

- Det betyder mycket att ha med mig nån, från familjen. När
vi åker på matcher och så. – Du känner dig tryggare när du är
yngre om du har med dig din förälder.

Några barn anser att de blir en bättre spelare

- Du får extra tid att prata om vad du kan göra bättre så du 
kan utvecklas

- Ja jag tror faktiskt jag har blivit en bättre spelare med min 
pappa som tränare för han ställer högre krav på mig

RESULTAT - Tränarbarn



Utmaningar

De upplever att föräldraratränare har högre krav på dem

- Pappa kan bli sur på mig om jag slamsar som de andra eller
om jag inte orkar göra mitt bästa – det kan vara jobbigt.

- Han säger till mig oftare – då blir jag irriterad. 

Barnen är också ‘surare’ på sina föräldratränare – säger emot

- Det hade varit bättre om jag inte haft min pappa under de 
här åren när jag började trotsa. Jag var jättearg på honom.

- Om mina kompisar i laget flamsar omkring… och jag har lätt
att följa efter då blir pappa arg på mig.

Att andra tror att man får fördelar

- Men det är inte så egentligen

RESULTAT - Tränarbarn



1. Distans-strategi - Distansera sig från rollerna – hålla isär dem
För att undvika friktioner mellan föräldratränare och
tränarbarnet

- Hon är inte mitt barn när vi är där, utan hon är en spelare.

- Nu har jag lärt mig att man ska försöka tänka bort han som

min pappa just då. - Jag säger som inte pappa till honom.

Ber andra tränare instruera det egna barnet

2. Rättvise strategi – Att visa rättvisa mot alla
För att undvika kritik från andra föräldrar om orättvisa

Övertydlighet för att undvika kritik om orättvisa
Kan leda till att föräldratränare är hårdare mot sitt eget barn 

- Andra tränare säger till  – nu var du för tuff mot henne

du måste tagga ner.

4 strategier för att hantera utmaningarna



3. Försvars-strategi - Trotsa, göra tvärtom, säga emot. 

För att hantera ‘överdrivna’ krav från  

föräldratränaren. 

Att barn inte gör sitt bästa

Att de går ifrån sin tränare

“Jag säger till honom att jag redan kan det där”

4. Sluta-strategi - Att sluta som tränare –

Utmaningarna har gått för långt

När relationen går ut över deras barn

“Några spelare får pengar från sina föräldrar om de  

ger sig på ett tränarbarn, det har varit det värsta…. Jag     

kommer att sluta, det är inte värt det mer. Han har inte

valt mig som sin pappa’

4 strategier för att hantera utmaningarna



• Ökat fostransansvar – Idrott kan användas för att
kontrollera och se till att barns framtida möjligheter
stärks (Coakley, 2015). 

• Idrottens betydelse ökar – Anses utrusta barn med 
grundläggande färdigheter och beteende som behövs som
vuxen (Trussel & Shaw 2012).

• Ökade investeringar – Föräldrar investerar både tidigare
och i större omfattning i barns fysiska utveckling och idrott
(Wheeler and Green, 2014).

• Ökade prestationskrav - Barns idrottsliga prestationer kan
tolkas som ett resultat av föräldrarnas fostran (Coakley, 
2006).

Idrott - Fostran i offentliga rum



Vi har tappat vår relation 
ganska mycket efter alla 
dessa år‘  
Tränarbarn, ishockey

Att vara föräldratränare och tränarbarn i idrott
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Frågestund

‘Jag vill fortsätta för vi har så 
roligt tillsammans jag och 
Sara och hela laget’
Föräldratränare, innebandy
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