
 

 

 

INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI 

 

 

 

Syskonplacerings influens på fotbollsspelares spelposition 

 

 

 

Per Albinsson 

Madeleine Johansson 

Kandidatuppsats 2009 

 

 

 

Handledare: Erwin Apitzsch 



Syskonplacering och fotbollsposition 

2 

 

 

Abstract 

The aim of this study was to examine whether or not there is a correlation 

between soccer position, personality and birth order. A total of 82 

questionnaires was handed out and collected from four soccer teams from 

semiprofessional Swedish leagues, two male teams and two female. The 

player’s questionnaire consisted of their usual position on the soccer pitch, 

information about their siblings such as age, gender and finally a part where 

they judged their own personality from a set of 16 different personality traits. 

We did not get any major significant results that indicate correlation between 

birth order, personality and position on the soccer pitch. There were however 

some tendencies that these three aspects correlated in some of the personality 

traits. Most of our findings did not match the earlier research conducted in this 

area, some of it were even contradictive to previous research. 

Keywords: soccer position, soccer team, birth order, personality traits, family 

size, gender and siblings. 
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1. Introduktion 

1.1. Inledning 

Denna studie behandlar frågan kring om olika fotbollspositioner (målvakt, back, mittfältare, 

anfallare) består av individer med olika syskonplaceringar (äldst, mellan, yngst). 

Frågeställningen undersöks i två olika led, där både fotbollsposition och personlighet ställs i 

relation till syskonplacering.  

Utgångspunkten i denna uppsats är att den placering en individ har i syskonskaran utgör 

en influerande faktor på vilka personlighetsdrag denna utvecklar och bibehåller. Bland annat 

visar tidigare forskning att den förstfödda i regel är mer ansvarsfull och målmedveten, medan 

mellanbarnet ofta ter sig mer samarbetsvilligt och att den yngsta är den som tenderar att vara 

mest socialt utvecklad (Sulloway, 1996). Dessa personlighetsdrag är alla drag som har 

betydelse inte minst i sportsammanhang och kanske främst i en lagsport som exempelvis 

fotboll, där olika personligheter ska samarbeta och komplettera varandra på ett väl fungerande 

sätt. Enligt flertalet undersökningar är personlighet en avgörande faktor för om man dels är 

aktiv i en sport, dels hur framgångsrik man blir inom den utövade sporten (Piedmont, Hill & 

Blanco, 1999). Tidigare forskning har även kommit fram till att en individs personlighet 

påverkar vilken fotbollsposition man har (Apitzsch & Berggren, 1993). Trots dessa utlåtanden 

kring samvariation mellan personlighet och idrott finns få studier att tillgå.  

Att få en grundläggande förståelse för ett eventuellt samband mellan personlighet och 

fotbollsposition är intressant för fotbollsvärlden. Genom denna studie kan ytterligare en aspekt 

tillämpas på vad positionsfördelning grundar sig i. Detta kan möjligen ge indikationer för en 

applicering av syskonplacering vid urvalsförfarandet av fotbollsspelare. Denna bakgrund leder 

oss alltså vidare till att undersöka om det föreligger något samband mellan placering i 

syskonskaran, personlighet och position i ett fotbollslag.  

1.2. Personligheter och positioner i ett fotbollslag 

1.2.1. Personligheter i fotbollslag.  

Rollen som personligheten faktiskt spelar för hur väl man lyckas i olika sportsammanhang är 

omdiskuterad, och enligt Garland och Barry (1990) är relationen mellan personlighet och 

sportframgång inte särskilt starkt etablerad. Apitzsch och Berggren (1993) menar att vissa 

http://elin.lub.lu.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Hill,%20D.C.%22&start=0
http://elin.lub.lu.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Blanco,%20S.%22&start=0
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hävdar att det finns en betydelsefull relation däremellan, medan andra hävdar motsatsen. 

Personlighetens roll när det kommer till sportsammanhang varierar mellan 10 – 50 %, beroende 

på vilken undersökning man fokuserar. 

Piedmont, Hill och Blanco (1999) uttrycker en viss kritik riktad mot att man via vissa 

personlighetsdrag ämnar förutsäga en individs eventuella framgång inom en idrott. Det är ett 

svårt ämne, med studier gjorda på ett fåtal individer och med många både statistiska och 

metodologiska brister. Bland annat är stickproven ofta små och mätinstrumenten inte särskilt 

väl utvecklade, vilket gör det svårt att replikera resultat och finna stabila uppskattningar 

gällande personlighet och idrott. 

I ett antal undersökningar har det trots kritiken mot att mäta framgång genom 

personligheter framträtt indikationer på att olika positioner i ett fotbollslag gynnas av olika 

personlighetsattribut, vilket både tränare och spelare i en studie inom amerikansk fotboll höll 

med om. Apitzsch och Berggren (1993) refererar till Hughes (1990) studie där man var överens 

om att personer med vissa attribut borde spela på positioner där just deras attribut kan plockas 

fram och användas på bästa möjliga sätt. Spelare som skiljer sig åt när det gäller egenskaper 

som exempelvis bestämdhet och risktagande har även visat sig skilja sig åt i deras sätt att 

hantera samma situation, så att personligheten har någon form av betydelse är i vissa studier 

bekräftat (Apitzsch & Berggren, 1993). 

1.2.2. Personligheter på olika positioner. 

Resultat från en undersökning i England gjord av Kane (1966), omnämnd i Apitzsch och 

Berggren (1993) där personligheten hos 150 fotbollsspelare testades, visade att spelare ofta 

placeras in eller hamnar på olika positioner på grund av sin personlighet. Slutsatsen som drogs 

efter undersökningen var att varje position mer eller mindre behöver präglas av olika attribut 

och olika personlighetskaraktäristika. Denna slutsats bekräftades av att ett antal spelare tidigare 

gjort förflyttningar från en position till en annan, som faktiskt gynnat laget då den nya 

positionen varit mer anpassad till individens personlighet (Apitzsch & Berggren, 1993). Nedan 

följer resultat från olika studier kring personligheter på de olika positionerna; anfallare, 

mittfältare, målvakt och back. Apitzsch och Berggren (1993) tar tre studier i beaktning när 

personlighet och fotbollsposition undersöks, en engelsk och två tyska. 
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Anfallare 

I studien gjord av Kane (Apitzsch & Berggren, 1993) tenderade anfallsspelare att vara mer 

självorienterade än spelare på övriga positioner. De visade sig i en annan studie bland tyska 

studenter på en idrottsskola gjord av Kirkcaldy (1982), refererad i Apitzsch och Berggren 

(1993), även vara signifikant mer emotionellt instabila än övriga spelare. Anfallare uppvisade 

också en större benägenhet till att vara mer ”tough-minded”, sensationssökande och extroverta 

än övriga positioner. 

Mittfältare 

I den tyska undersökningen gjord av Kirkcaldy (Apitzsch & Berggren, 1993) tenderade 

mittfältare att vara försiktiga och lättoroade. De visade sig vara mer inställda på att undvika 

misstag än på att nå framgång, vilket resulterade i att riskbenägenheten i denna grupp var låg. 

Dessa egenskaper skulle kunna leda till att mittfältare är mer uppdragsorienterade, vilket den 

andra undersökningen i England gjord av Kane bekräftade (Apitzsch & Berggren, 1993). 

Därmed är de, enligt den engelska studien, i större utsträckning än övriga spelare även benägna 

att arbeta hårt för att förbättra lagets effektivitet som helhet. Mittfältare tenderade även att vara 

bäst utvecklade när det kom till självförtroende och bestämdhet.  

Just bra självförtroende är generellt ett attribut som efterfrågas och väger tungt inom 

fotbollsvärlden generellt (Garland & Barry, 1990). Ett bra självförtroende utgör grunden för en 

individs intensitet och envishet, vilket tillsammans med andra väsentliga egenskaper kan 

resultera i expanderad prestation. Enligt Banduras teori står självförtroende för en persons 

styrka och övertygelse att bete sig på ett sätt som i slutänden leder till ett positivt resultat 

(Garland & Barry, 1990). Ett bra självförtroende hjälper därigenom spelaren att använda sina 

förmågor samt att agera på ett å lagets vägnar ansvarsfullt sätt (Apitzsch & Berggren, 1993). 

Både bestämdhet, som står för förmågan att kunna både ta initiativ och hålla tillbaka, och 

självförtroende är återkommande egenskaper som efterfrågas hos fotbollsspelare. 

Individer med bra självförtroende bör enligt Garland och Barry (1990) rimligen även ha 

höga nivåer av emotionell stabilitet och vara mer kallhamrade. Dessa två egenskaper är 

behjälpliga och användbara vid utövandet av en idrott som medför en del stress, som bland 

annat fotboll på seriös nivå gör. Spänningsnivån hos en individ påverkar även framgången inom 
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en idrott, och om denna kan kontrolleras genom emotionell stabilitet och hållas på en nivå 

varken för hög eller låg kan, enligt Garland och Barry (1990), prestationen tillsammans med ett 

gott självförtroende maximeras. 

Målvakt 

Enligt en annan studie av tyska amatörspelare gjord av Kruse (Apitzsch & Berggren, 1993) var 

målvaktspositionen den position som till störst del bestod av emotionellt stabila individer. 

Målvakterna i denna undersökning var även de som främst kopplades ihop med bra 

självförtroende (Apitzsch & Berggren, 1993), vilket är i linje med ovanstående resonemang 

kring sammankopplingen mellan emotionell stabilitet och bra självförtroende. 

Backar 

Lagets försvarare karaktäriserades i samma tyska studie gjord av Kruse (Apitzsch & Berggren, 

1993) med egenskaper som mod, risktagande, emotionell stabilitet, avslappnad attityd och 

självsäkerhet. Den försvarande backen visade sig också, enligt den engelska undersökningen 

vara positionen som bestod av flest grupporienterade och minst självorienterade individer. 

Försvarare är därför enligt denna undersökning måna om att det råder en bra stämning i laget 

(Apitzsch & Berggren, 1993). Målmedvetenhet är en annan egenskap som präglar främst denna 

positionsgrupp, men som man ändå ser som väl utvecklat även hos övriga positioner.  

Just kombinationen målmedvetenhet och emotionell stabilitet ska enligt Piedmont, Hill & 

Blanco (1999) göra att en individ är driven och kapabel att lyckas. Dessa spelare är ofta 

individer som ställer höga krav på sig själva, och vill leva upp till en hög standard. De har även 

en förmåga att inte låta sin självkänsla sänkas av motgång. 

Perkin (2003) undersökte om födelseordning hos pojkar hade någon påverkan på 

positionen i ett fotbollslag. Med hjälp av ett frågeformulär samlade han in data från 24 

elitklubbar i England och fick in totalt 232 svar.  Dessa visade att målvakter hade en klar 

tendens att komma ifrån mindre familjer än de övriga spelartyperna, samt att mittfältare överlag 

kom ifrån de största familjerna. Däremot fann han inget signifikant samband mellan positionen 

i ett fotbollslag och födelseordning. Perkin (2003) menade att en anledning till att målvakter 

ofta kom från mindre familjer skulle kunna vara att de utvecklas mer individuellt då de inte har 
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så många syskon. Därför bibehåller de samma roll en längre tid och får även ”stå i mål” och stå 

till svars för sina handlingar, då de har hela uppmärksamheten riktad på dig själv under en 

längre tidsperiod än barn som har många syskon. 

1.2.3. Egenskaper hos personligheter i sportsammanhang.  

Som vi förstår efter genomgången litteratur, liknar somliga positionsegenskaper varandra, 

medan andra skiljer sig mer åt. Det finns dock ett par egenskaper som de flesta seriösa 

fotbollsspelare generellt besitter (Apitzsch & Berggren 1993). En av dessa mer eller mindre 

allmängiltiga egenskaper är som tidigare nämnt målmedvetenhet. Något som Apitzsch och 

Berggren (1993) även diskuterar är ”spel-intelligensen” hos fotbollsspelare. Denna förmåga är 

lika mycket en kognitiv utmaning som en intellektuell, och står för förmågan att läsa av spelet. 

Spel-intelligensen involverar samarbete samt god överblick. Man måste kunna förstå spelet och 

sina medspelare för att i varje situation kunna handla på bästa sätt. Även att tänka utanför givna 

mönster och att våga se alternativa passningar ingår i denna spel-intelligens. Två 

förutsättningar en spelare bör ha för att kunna läsa spelet är perception och 

uppfattningsförmåga. Konstruktivitet är en annan viktig förmåga som i sin tur för den mentala 

förståelsen och perceptionen av spelet vidare till en aktiv handling (Apitzsch & Berggren, 

1993).  

Tidigare forskning har även visat att deltagare i högrisksporter har ett högre uppmätt 

värde på spänningssökande än de som håller på med sporter utan något riskmoment eller inte 

sportar alls (O’Sullivan, Zuckerman & Kraft, 1997). Dessa forskare menade även att sporter där 

det förekommer en viss skaderisk antas locka individer med något högre spänningssökande än 

normalt. Gränsen mellan vad som är en högrisksport och inte har dock inte blivit klart 

definierad, men inom fotboll finns åtminstone en viss skaderisk så fotbollsspelare bör enligt 

denna studie rimligtvis vara mer spänningssökande än de som inte utövar någon sport alls. 

Även aggression och dominerande personlighetsdrag har visat sig, enligt tidigare forskning, 

vara högre hos personer som håller på med lagidrott än personer som inte utövar någon sport. 

Låg neuroticism och emotionell stabilitet, är ofta synonymt med ett bra självförtroende och 

detta hör även samman med ett framgångsrikt utövande av en idrott. En idrottare måste vara 

emotionellt stabil och förmögen att hantera kritik för att undvika exempelvis en kraftig 

depression vid en eventuell förlust i en viktig match. (O’Sullivan, Zuckerman & Kraft, 1997). 

Tekniska och fysiska förmågor är slutligen naturligtvis två förmågor som också är en 
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förutsättning för en fotbollsspelares framgång på seriös nivå (Apitzsch & Berggren, 1993).  

Ovanstående förmågor är alltså sådana förmågor som en bra fotbollsspelare bör ha, och 

ofta även har. Trots att dessa förmågor finns är det däremot inte alla som spelar utifrån dem. 

Vissa fotbollsspelare når ibland inte upp till den standard som de egentligen har, utifrån 

förmågorna de besitter. Detta kan bero på hur olika personligheter nyttjar och tillgodoser dessa 

olika förmågor. 

Hur man hanterar stress kan exempelvis stå för en egenskap som påverkar hur man spelar. 

En stresstålig individ ser i större utsträckning en viktig match som en positiv utmaning, medan 

en mindre stresstålig är nervös och vill bara att matchen ska ta slut så fort som möjligt. Apitzsch 

& Berggren (1993) skriver att psykologiska faktorer hos spelarna spelar en stor roll, och ju 

viktigare matchen är desto mer oro och stress upplever spelarna. Snabba beslut som måste tas 

på planen har visat sig skilja sig åt om en spelare gör det i en stressande situation än i en lugnare. 

Bland annat stresskänslighet har med en spelares personlighet att göra, vilket gör det intressant 

att studera relationen mellan personlighet och position på fotbollsplanen. 

1.3. Födelseordning och dess påverkan på personlighet 

Liksom personlighetens roll vid utförandet av en idrott är även födelseordningens påverkan på 

en individs personlighet synnerligen omdiskuterad. Diskussionen och intresset kring en 

eventuell samvariation mellan syskonplacering och personlighet har funnits länge, och har 

genererat över 2000 studier under de senaste 75 åren (Healey & Ellis, 2006). Vissa menar att de 

flesta effekter av födelseordning uppstår genom metodologiska felaktigheter och försvinner när 

andra samvarierande variabler tas i beaktning. Andra, bland annat Alfred Adler som var stark 

anhängare till Freud, hävdar i linje med ett psykodynamiskt synsätt, att tävlan mellan syskon 

kring bland annat föräldrars uppmärksamhet leder till att barn faktiskt skapar en personlighet 

som grundar sig i deras födelseordningar (Sulloway, 1996). 

1.3.1. Äldst i syskonskaran. 

Just denna tävlan om föräldrarnas uppmärksamhet yttrar sig framför allt i att förstfödda barn är 

vana vid att stå i centrum av all uppmärksamhet. När sedan ett nytt syskon kommer blir 

föräldrarnas uppmärksamhet delad. Sker detta inom loppet av tre år efter att den förstfödda fötts 

påverkas denna som mest, enligt Ernst och Angst (1983). Om den förstfödda kommer över 

denna numera delade uppmärksamhet på ett framgångsrikt sätt utvecklar denna i regel en 
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strävan efter att identifiera sig med och imitera dess föräldrar. Den förstfödde tar på sig ett slags 

ansvarstagande för det yngre syskonet och lär sig innebörden av att skydda andra, vilket i sin tur 

kan utveckla ett sinne för organisation. Denna roll leder även till att de förstfödda får en något 

överdriven strävan efter att följa lag och ordning, och att de utvecklar en ordningssam men 

dominant personlighet (Sulloway, 1996), som är inriktad på att prestera (Paulhus, Trapnell, & 

Chen, 1999). Då den förstfödde förlorar lite av sin status får denna också en förståelse av makt 

och auktoritet, och även en upplevelse kring beundran av det förflutna (Ernst & Angst, 1983). 

Om den förstföddas numera delade uppmärksamhet däremot tas på ett mer negativt sätt kan det 

hända att kampen mellan syskonen om föräldrarnas uppmärksamhet leder till ett högt 

temperament samt en ökad kritisk förmåga. Sulloway (1996) menar att det även finns en 

överhängande risk att individen istället för överdriven lagordning utvecklar rebelliska 

tendenser. 

1.3.2. Nummer två i syskonskaran. 

Syskon nummer två i syskonskaran är enligt Adlers teori kring födelseordning mer benäget att 

samarbeta eftersom det från början har både ett fysiskt och mentalt undertag gentemot den 

förstfödda (Sulloway, 1996). Vanan vid föräldrarnas delade uppmärksamhet redan från födseln 

bidrar också till en mer samarbetsvillig personlighet. Det äldre syskonet blir även som en 

drivkraft för det nya syskonet och stimulerar till en snabbare utveckling. Syskon nummer två 

ges därigenom fler möjligheter både tidigare och på högre nivå än den förstfödda, vilket i sin tur 

ofta leder till att det andra syskonet tidigare visar mer framgångsrik talang än det förstfödda 

(Ernst & Angst, 1983). Det syskon som är fött som nummer två i syskonskaran är också ofta 

tävlingsinriktat och hårt arbetande då det ständigt försöker att vara på samma nivå som det äldre 

syskonet. Pressen tillsammans med det ofta dominanta äldre syskonet gör att syskon nummer 

två kan få stora svårigheter när det gäller att hantera auktoritära ledare senare i livet (Sulloway, 

1996). 

1.3.3. Yngst i syskonskaran.  

De yngsta syskonen behöver aldrig uppleva att deras status och uppmärksamhet tas ifrån dem, 

då de aldrig erfar tillkomsten av ett yngre syskon (Ernst & Angst, 1983). Detta leder till att det 

sistfödda syskonet skiljer sig ganska mycket från sina övriga syskon, och att det typiskt 

sistfödda barnet ofta blir, enligt Adlers teori, bortskämt (Sulloway, 1996). Det kan även hända 

att de utvecklar en lat sida då de inte påträffar samma uppmuntran som äldre syskon. De känner 
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sig ofta underlägsna av att alltid vara omringade av större och starkare individer. Å enda sidan 

kan detta göra det yngsta syskonet rebelliskt (Paulhus et al, 1999), medan det enligt Ernst och 

Angst (1983) å andra sidan kan stå för en inneboende känsla av tävlan, som stimulerar denna till 

att nå längre och att bli bättre än övriga syskon. 

1.3.4. Ensambarn. 

Ett ensambarn har enligt studier visat sig vara bortskämt av sin mor och tävlande gentemot sin 

far (Ernst & Angst, 1983). Ensambarn är vana vid att få all uppmärksamhet av sina föräldrar 

och förväntar sig därför att alltid få stå i centrum. Steget ut i vuxenlivet blir ofta smärtsamt, då 

positionen som den enda uppmärksamhetstagare går förlorad. Ensambarns utveckling kan 

också, enligt Ernst och Angst (1983), hämmas då de ofta lever med en känsla av oro och skam 

av att ha gjort deras föräldrar besvikna. Med andra ord tar de på sig ansvaret för att föräldrarna 

aldrig skaffade fler barn. 

1.3.5. Familjekonstellation. 

Något man dock måste poängtera och visa hänsyn till när det gäller hur man kategoriserar in 

syskon i en syskonskara är att man inte bara kan gå efter den biologiska ordningen. Man måste 

istället beakta själva familjekonstellationen, och gå mer efter den funktionella och praktiska 

ordningen (Jefferson, Herbst & McCrae, 1998). Har ett syskon exempelvis flera biologiska 

syskon, men växt upp som ensambarn hos morföräldrar får man behandla detta syskon som ett 

ensambarn, då syskonet faktiskt knappast påverkats av övriga syskon. I en studie av Jefferson et 

al. (1998) där detta tagits i beaktning, kom man fram till att det inte fanns några samband mellan 

personlighet och syskonplacering i syskonskaran. 

Något som Sulloway (1996) i samband med födelseordningens influens på en individs 

personlighet diskuterar är att syskon, under förutsättning att de växer upp i samma familj, har 

olika upplevelser. Dessa delas upp i två olika typer, slumpmässiga erfarenheter och 

systematiska influenser. Slumpmässiga erfarenheter står för företeelser utanför familjen och är 

bundna till individens sociala liv, där skola, vänner och lagidrott har stor påverkan. De 

systematiska influenserna sker däremot inom familjen, och yttrar sig ofta i att syskon inriktar 

och specialiserar sig på olika saker för att undvika onödig konkurrens om föräldrarnas 

uppmärksamhet. Som tidigare påvisats antar den förstfödda ofta en roll som den 

ansvarstagande och den duktiga, genom att se efter och agera extraförälder åt sina småsyskon. 



Syskonplacering och fotbollsposition 

13 

 

 

Detta belönas då med extra uppmärksamhet från föräldrarna och barnet har uppnått sitt mål. De 

yngre syskonen i familjen har inte denna möjlighet och försöker därför ofta inrikta sig på mer 

individuella, men desto mer sociala roller. Ju äldre syskonen blir desto mer märks det vilka 

olika talanger de har och därmed blir även deras roller för att maximera uppmärksamhet ännu 

tydligare. Ett av syskonen kanske framhäver sig extra i idrott medan ett annat får toppbetyg i 

skolan. 

Enligt Sulloway (1996) har forskning under de senaste tjugo åren visat att det inte finns 

några större likheter mellan syskon som är uppväxta ihop än syskon som inte är det, om man 

endast ser till miljön de är uppväxta och formade i. Tvärtom har det snarare visat sig att ju 

längre syskonen bor ihop desto större olikheter växer fram mellan dem. Slutsatsen som drogs av 

detta var att den del av personligheten som syskon har gemensamt beror således inte främst på 

familjemiljö utan istället på de gemensamma generna de har. 

Sulloway (1996) skriver om en undersökning där collegestudenters intresse och 

personlighet från familjer med två eller tre syskon definierades. Det som skiljer denna studie 

från andra är att deltagarna bedömde både sig själva och sina syskon. Resultaten visade att 

skillnaden gällande personlighet var störst mellan de två förstfödda barnen i en familj, följt av 

skillnaden mellan det andra och det tredje syskonet. Om syskonen var nära varandra i ålder var 

även skillnaden i personlighet och intresse större än om det fanns en större ålderskillnad. Även 

bland syskon av samma kön var skillnaden i personligheten mer påtaglig än bland syskon med 

olika kön (Sulloway, 1996).  

 

1.4. Syskonskillnader utifrån BIG FIVE 

Sulloway (1996) använder sig av den klassiska Big Five-modellen, med huvuddragen 

extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism och openess, för att ur ett 

psykodynamiskt perspektiv förklara skillnaden på personlighet utifrån födelseordning. 

Sulloway (1996) fasthåller att skillnaden enbart består av hypoteser, där antagandena grundar 

sig i den empiri han har sedan tidigare, samt att vidare forskning behövs för att stärka dessa. 

Ernst och Angst (1983) genomförde en metaanalys på 196 studier med ett deltagande om totalt 

120 800 personer, visar att det föreligger ett samband mellan de olika personlighetsdragen i Big 

Five och födelseordning, dock med ett otydligt samband på ett av personlighetsdragen, 
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nämligen extraversion.  

 

Begreppet extroversion delar Sulloway (1996) upp i två delar, vilka är temperament och 

den sociala förmågan, som båda har ett antal underkategorier. Temperament innefattar bland 

annat spänningssökande och självförtroende, medan den sociala förmågan tar upp egenskaper 

som vänlighet och sällskaplighet. Eftersom förstfödda under större delen av uppväxten har 

förmånen att vara både större och starkare än yngre syskon utvecklar de som följd ofta ett 

starkare självförtroende, och får därmed ett högre resultat på delen som rör temperament. Yngre 

syskon som inte kan hävda sig fysiskt mot sina äldre syskon får istället använda sig av 

diplomatiska och mer sociala lösningar, och får till följd ofta högre poäng på den sociala 

förmågan. Detta indikerar att man inte behöver ha likvärdiga resultat i de båda delarna inom 

personlighetsdraget extroversion när man undersöker födelseordning, därav föreligger ett 

otydligt samband kring extroversion och födelseordning (Sulloway, 1996). 

Även inom personlighetsdraget agreeableness nämns den förstföddas fysiska 

överlägsenhet. De förstfödda är benägna att använda detta övertag för att lösa konfrontationer 

med sina småsyskon, där konsekvensen som följer ofta blir en dominant personlighet 

(Sulloway, 1996). Som tidigare nämnts hanterar småsyskon detta genom att utveckla en mer 

empatisk och altruistisk personlighet istället för dominans. De lär sig att de kommer lindrigast 

undan med att gå med på sina äldre syskons krav, eller kalla på föräldrarna för att be om hjälp 

och utvecklar i stor utsträckning höga grader av agreeableness.  

Eftersom förstfödda syskon ofta tar på sig rollen som det ansvarsfulla syskonet försöker 

de även leva upp till föräldrarnas normer och värderingar. Av rädsla för att inte leva upp till 

föräldrarnas förväntningar anstränger sig förstfödda ofta hårt, och lyckas i regel bra i skolan och 

inom intellektuella områden. Detta leder enligt Sulloway (1996) till att förstfödda överlag får en 

högre grad av conscientiousness än sina yngre syskon, som slipper agera extraförälder och 

inneha rollen som det ansvarsfulla och medvetna syskonet.  

Neuroticism skiljer sig enligt Sulloway (1996) från de övriga personlighetsdragen i Big 

Five, eftersom det enligt hans empiri inte framkommit något som visar att förstfödda är mer 

ångestfyllda än de övriga syskonen, eller tvärtom. Däremot vad gäller avundsjuka, som är starkt 

kopplat till neuroticism, föreligger en viss skillnad mellan syskon. Förstfödda, och även äldre 
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syskon i allmänhet, har större anledning att vara avundsjuka än de yngsta syskonen, eftersom de 

förlorat uppmärksamhet från föräldrarna i samband med yngre syskons tillkomst. De som 

därigenom främst representeras under detta personlighetsdrag är alltså de förstfödda. 

Yngre syskon är däremot mer förknippade med personlighetsdraget openness än äldre 

syskon. Openness kopplas samman med personlighetsdrag som äventyrlig, rebellisk och 

okonventionell, vilka i linje med ovanstående texter står för personlighetsdrag som utvecklas 

hos yngre syskon. Denna utveckling sker enligt Sulloway (1996) främst eftersom de inte i lika 

hög utsträckning identifierar sig med sina föräldrar som äldre syskon, samt att de har levt som 

undergivna mot dominanta äldre syskon. Detta hör även samman med att yngre syskon är mer 

benägna att aktivera sig mer inom riskfyllda sporter. 

De antaganden Sulloway (1996) gjort överensstämmer med Healey och Ellis (2007) 

undersökning. Studien gjordes i Nya Zeeland, där enkäter delades ut till syskonpar som växt 

upp tillsammans och som det inte skiljde mindre än 18 månader eller mer än 5 år emellan. 

Resultatet av denna undersökning bekräftar alltså till stor del ovanstående resonemang. 

1.5. Födelseordning och kön 

Sulloway (1996) nämner en grundlig studie gjord av Koch på 1950-talet, om födelseordning 

och personlighet med hjälp av en mängd olika personlighetstermer. Studien baserades på 384 

fem- och sexåringar hemmahörande i tvåbarnsfamiljer från vit medelklass i utkanten av 

Chicago. Resultatet visade att förstfödda flickor främst använder sina personlighetsdrag av 

dominans i termer av verbala påhopp istället för fysiska, som förstfödda pojkar i större 

omfattning använder sig av. Det kanske mest anmärkningsvärda i Koch’s studie är att 

födelseordningen påverkar skillnaderna i de undersökta personlighetsdragen 65 % mer än 

könsskillnaderna mellan syskonen gör. I en del av resultaten sammanställdes personlighetsdrag 

som var typiskt maskulina respektive feminina. Resultaten visade att förstfödda pojkar alltid är 

mer maskulina än sina småsyskon oavsett småsyskonens kön. Detsamma gällde även för 

förstfödda flickor som alltid uppvisade mer maskulina drag än sina småbröder (Sulloway, 

1996). 

1.6. Familjestorlek och personlighet 

Ernst och Angst (1983) hävdar att även familjestorleken finns med som en påverkande faktor på 



Syskonplacering och fotbollsposition 

16 

 

 

personligheten. Påverkan av familjestorlek är relativt liten, men fortfarande av en viss 

betydelse. Hur många syskon man har korrelerar något med personligheten, i termer av 

extraversion, social förmåga och utvecklingen av en hämmad personlighet. Enligt Ernst och 

Angst (1983) minskar extraversion och den sociala förmågan i takt med att familjestorleken 

ökar, alltså ju fler syskon man får desto mindre extrovert blir man. Däremot visade samma 

studie att utvecklingen av en hämmad personlighet ökar i takt med att familjestorleken gör 

detsamma. Övrig utveckling av andra personlighetsdrag skulle enligt denna studie inte 

påverkas av familjestorlek. 

1.7. Syfte 

Vårt övergripande syfte med studien är att få en djupare förståelse kring syskonplaceringens 

betydelse för personlighetsutveckling, samt att undersöka huruvida syskonplaceringen 

påverkar en individs position i ett fotbollslag.  

1.8. Frågeställning 

- Hur påverkar placeringen i syskonskaran en individs personlighet och position på 

fotbollsplanen? 

- Hur skiljer sig personligheten åt mellan de olika positionerna i ett fotbollslag? 

- Vilken påverkan har antal syskon inom familjen på personlighet och position i ett 

fotbollslag? 

1.9. Avgränsning 

Denna undersökning gör inget anspråk på att vara en heltäckande studie av syskonplacerings 

påverkan på personlighet och fotbollsposition. Vi tar inte hänsyn till samvarierande variabler 

som kön på syskon, föräldrars influens, kamratpåverkan, hur många år man bott tillsammans 

med syskon eller huruvida syskonen är hel-, halv- eller ingifta syskon. Istället läggs fokus på 

om man är äldsta, mellan eller yngsta syskon. 

2. Metod 

2.1. Deltagare  

När vi planerade studien kom vi fram till att ett stratifierat klusterurval (Denscombe, 2009) 

skulle vara det bästa för vår studie. Fördelen med detta urval var att tillgången på fotbollslag i 
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seriespel (naturliga kluster) i en utvald svensk stad var god, och därmed underlättades vår 

datainsamling. För att besvara vår frågeställning kontaktade vi fyra fotbollslag på seriös nivå, 

två damlag (ur division 5) och två herrlag (ur division 4 respektive 6), i vilka huvudtränaren och 

samtliga spelare ombads besvara vår enkät. Fotbollslagen är från fotbollsklubbar vi kände till 

sedan tidigare, och är de två mest framstående i den medelstora stad undersökningen 

genomfördes i. Respondenterna varierade i ålder från 14 till 36 (medelålder = 21, SD = 4,7), 

och totalt omfattade studien 82 personer. Deltagarna var från blandade socioekonomiska 

förhållanden och hade olika etniska bakgrunder. Studien innehöll 4 målvakter, 37 backar, 24 

mittfältare och 16 anfallare. 4 respondenter skattades av sina tränare som sociala ledare, medan 

totalt 5 deltagare var lagkaptener. Vad gäller syskonplacering kategoriserades 27 deltagare in 

som äldsta syskon, 24 deltagare som mellanbarn, 25 som yngsta barn och slutligen 4 deltagare 

som ensambarn. Familjer med 3 barn totalt var vanligast förekommande i studien.  

2.2 Material 

Utifrån frågeställningens alla infallsvinklar konstruerade vi två separata enkäter, en för spelare 

och en för tränare. I spelarenkätens första del ingick grundläggande personuppgifter, samt 

uppgifter om den position spelaren i fråga oftast spelade i laget. Den andra delen behandlade 

syskonuppgifter; antal syskon, kön på syskon, om det var hel-, halv- eller ingifta syskon och hur 

många år man levt tillsammans på samma adress. Tredje delen hanterade information kring 

spelarens personlighet. 16 personlighetsdrag ställdes mot dess motsatser, och skattades på en 

femgradig ordinalskala. Vid analys av våra data användes enbart sex av dessa 16 

personlighetsdrag som nämnts mest frekvent i litteratursammanfattningen. Om ett 

personlighetsdrag var undergiven och dess motsats dominant, innebar 1 mycket undergiven, 3 

varken undergiven eller dominant (mittemellan) och 5 mycket dominant. Dessa 

personlighetsdrag och egenskaper var hämtade från genomgången litteratur. Exempelvis var 

personlighetsdragen dominant och riskbenägen hämtad från Sulloway (1996) medan bland 

annat självsäker och stressad hämtats från Apitzsch & Berggren (1993) (se bilaga 1).  

Enkäten utformad för tränarna bestod av två delar, där den första behandlade 

respondentens personuppgifter. Den andra delens syfte var främst att få fram lagets sociala 

ledare som en kompletterande del av studien (se bilaga 2). Detta fann vi intressant då mycket av 

den forskning vi läst pekade på att den sociala förmågan påverkas av vilken syskonplacering 
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man har.  

I vår undersökning valde vi alltså att använda oss av den kvantitativa metoden 

frågeformulär, då bland annat antal respondenter var relativt stort (N = 82) och ämnet vi 

undersökte var okontroversiellt. Den information vi efterfrågade var även okomplicerad och 

krävde ej långa svar. Vi sökte också standardiserade data från identiska frågor, där ingen 

personlig interaktion var nödvändig. Det som vi ämnade undersöka genom enkäter som 

undersökningsmetod går även i linje med att det ofta är just enkäter som används inom 

personlighetsforskning (Denscombe, 2009). Tidigare undersökningar i vår litteraturgenomgång 

kring födelseordning, personlighet och positioner i ett lag har varierat i metod, men 

frågeformulär där försöksdeltagarna själva skattat sin personlighet har varit vanligast 

förekommande. De mest klassiska undersökningarna inom exempelvis födelseordning har alla 

med aspekter av dominans, risktagande och självförtroende. Även vår studie innehåller de 

grundläggande byggstenarna som krävs för att undersöka det aktuella ämnet och därmed borde 

konstruktvaliditeten vara relativt hög (Shaughnessy, Zechmeister & Zechmeister, 2009). Något 

som däremot skulle kunna sänka vår validitet är den sociala önskvärdheten, som ofta träder i 

kraft då en individ skattar sig själv. Ytterligare ett hot mot validiteten är de generella 

personlighetsdragen, exempelvis dominant – undergiven, som lämnar utrymme för en subjektiv 

bedömning, till skillnad från de mer avancerade mätinstrumenten med en djupare analys av 

varje personlighetsdrag. Forskning kring födelseordning har ofta ett stort problem med 

samvarierande variabler. Några av dessa variabler ämnade vi från början visa hänsyn till, men 

vår studie visade sig tyvärr vara för liten för att dessa skulle kunna analyseras. Dessa 

samvarierande variabler påverkar både reliabiliteten och validiteten negativt då vi inte 

nödvändigtvis får fram korrekt information eller liknande data i ett andra test. 

För att öka reliabiliteten begränsade vi oss i antal personlighetsegenskaper som 

undersöktes, för att undvika onödigt bortfall på grund av tappat intresse. Balansgången 

häremellan är svår, då denna förenkling å andra sidan skulle kunna leda till en sänkt reliabilitet 

då personlighetsegenskaperna kunde blivit för få och odefinierade. För att få fram ett bra mått 

på reliabilitet kunde vi använt oss av redan färdiga mätinstrument för de aktuella 

personlighetsdragen. Vår undersökning genomfördes före träningen utan distraktionsmoment, 

vilket enligt Shaughnessy et al (2009) gör reliabiliteten i frågeformuläret högre. Det som 
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däremot talar emot en hög reliabilitet är att vårt konstruerade test genomfördes för första 

gången, och hade således inte testats för varken reliabilitet eller validitet tidigare.  

2.3. Procedur  

När enkäten konstruerades försökte vi få med alla de viktiga drag i en människas personlighet 

som enligt litteraturgenomgången kunde påverkas av födelseordning, samt personlighetsdrag 

som omnämndes bland olika positioner i ett fotbollslag.  

Studien utfördes under hösten 2009, då vi kontaktade lagen första gången måndagen 

vecka 47, och hade slutligen fått in alla besvarade enkäter fredagen vecka 49. Efter 

godkännande och samtycke med varje tränare för respektive lag gick vi antingen till något av 

lagets träningstillfällen och delade ut enkäter, eller stämde träff med tränarna för att ge dem 

enkäter och låta dem i sin tur dela ut dem. Alla spelare som var där vid första tillfället enkäten 

delades ut fyllde i den omgående, medan de som inte var där fyllde i vid nästa träningstillfälle. 

Spelarna och tränarna fyllde i enkäterna på träningar eller lagmöten, utan någon förkunskap om 

uppsatsens syfte. I de fall huvudpositioner såsom lagkapten och målvakt inte var närvarande vid 

det första utdelningstillfället kompletterade vi dessa vid ett senare tillfälle. Deltagandet var 

frivilligt och resultaten behandlades konfidentiellt.  

Vår svarsfrekvens var överlag väldigt hög, 86 %. Vi delade ut totalt 98 enkäter och fick 

tillbaka 84 stycken. Det interna bortfallet var främst på de personlighetsegenskaperna som 

återfanns på sista bladet i enkäten, två av enkäterna hade ett så pass stort antal felaktigt eller 

ofyllda alternativ att dessa togs bort från empirin. 

2.4. Statistisk procedur 

Våra insamlade data behandlades i statistikprogrammet SPSS, version 14.0. Vi upptäckte i ett 

tidigt skede av vår dataanalys att många variabler behövdes koda om för att användas i ett 

meningsfullt sammanhang. Detta gjordes för att våra 82 respondenter inte räckte till för att 

skapa tillräckligt stora kategorier som behövdes för analysinstrumenten chi-square och envägs 

ANOVA som vi använde oss av. Variabler med många alternativ såsom syskonordning och 

familjestorlek kodades om till de mest essentiella grundläggande kategorierna som behövdes 

för att genomföra studien. 
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3. Resultat 

3.1. Fotbollsposition och personlighet i förhållande till syskonplacering 

Individens oftast spelade position på fotbollsplanen jämfördes med dennas syskonplacering i 

ett chi-square test. Ett högt p-värde erhölls (p=0,75), vilket indikerar att det inte finns någon 

statistik signifikans mellan syskonordning och position i ett fotbollslag. Äldre syskon är i vår 

studie oftare representerade i kategorin anfallare än mellanbarnen och de yngsta syskonen. 

Bland försvarare är det istället mellanbarnen som uppvisar en högre frekvens än de äldre och 

yngre syskonen.  

Tabell 1.  Syskonplacering gentemot fotbollsposition 

Syskonplacering

/Fotbollsposition 

Äldst Mellan Yngst Total 

Back       

(within Position) 

(within Syskon) 

10        

29,4%   

38,5% 

13      

38,2%  

56,5% 

11      

32,4%  

47,8% 

34           

100%  

47,2% 

Mittfältare     

(within Position) 

(within Syskon) 

9        

39,1%   

34,6% 

6            

26,1%  

26,1% 

8       

34,8%  

34,8% 

23           

100%  

31,9% 

Anfallare    

(within Position) 

(within Syskon) 

7        

46,7%   

26,9% 

4       

26,7%  

17,4% 

4       

26,7%   

17,4% 

15           

100%  

20,8% 

Total     

(within Position) 

(within Syskon) 

26       

36,1%    

100% 

23      

31,9%  

100% 

23      

31,9%  

100% 

72           

100%   

100% 

 

Vidare genomfördes en envägs ANOVA för att undersöka skillnaderna i de valda 

personlighetsdragen i relation till syskonplacering. För varje personlighetsdrag vi ämnade 

undersöka genomfördes en ANOVA. Personlighetsegenskaperna som valdes ut var 

undergiven/dominant, försiktig/riskbenägen, självkritisk/självsäker, sansad/aggressiv, 

lugn/stressad samt blyg/utåtriktad.  
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Tabell 2.  Medelvärde och standardavvikelse för de olika personlighetsdragen för respektive 

syskonposition samt det totala medelvärdet 

Syskonordning/ 

Personlighet 

yngst            

m    SD 

mellanbarn      

m    SD 

äldst          

m    SD 

totalt       

m 

Undergiven/    

Dominant 

3,48   0,918 3,79   0,721 3,46   0,721 3,58 

Självkritisk/   

Självsäker 

3,27   0,962 2,92   0,776 3,50   1,103 3,23 

Försiktig/    

Riskbenägen 

3,08   0,845 2,50   0,834 3,25   0,737 2,95 

Sansad/         

Aggressiv 

2,56   1,121 2,79   0,977 2,72   0,891 2,68 

Lugn/            

Stressad 

2,62   0,898 2,63   1,056 2,58   0,830 2,61 

Blyg/          

Utåtriktad 

3,33   1,007 3,63   0,875 3,52   0,959 3,49 

Note: Personlighetsdragen är rangordnade så att det först nämnda är 1 och det sistnämnda 5. 

 

Dominans visade sig inte vara signifikant i relation till syskonordning (p=0,27). 

Mellanbarn hade dock tendenser att vara mer dominanta än både de äldsta (p=0,39) och de 

yngsta (p=0,35) syskonen. Inte heller självsäkerhet var signifikant (p=0,11), dock bröt denna 

ANOVA mot kraven för homogenitet, vilket medför att det inte gick att förlita sig på dessa 

resultat.  

Riskbenägenhet var den enda personlighetsegenskapen som visade sig vara statistiskt 

signifikant (p=0,05). Mellanbarnen skattade sig själva signifikant lägre gällande 

riskbenägenhet gentemot både de yngsta (p=0,08) samt de äldsta (p=0,047) syskonen. 
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Effektstorleken är cirka: 0,14, vilket är en liten effekt. De äldsta syskonen var alltså mest 

riskbenägna. 

Personlighetsdragen aggressiv var inte signifikant (p=0,69) och påvisade inga nämnvärda 

tendenser. Gällande personlighetsegenskapen stress så fanns det heller ingen signifikans 

överhuvudtaget (p=0,99). Det fanns inte heller någon signifikans när det kom till egenskapen 

utåtriktad (p=0,57).  

3.2. Fotbollsposition i förhållande till personlighet  

För att undersöka om fotbollsspelarnas skattade personlighet stod i relation till deras position på 

fotbollsplanen genomfördes flera envägs ANOVOR, en för varje undersökt personlighetsdrag. 

De personlighetsdrag vi valde att fokusera på var undergiven/dominant, försiktig/riskbenägen, 

självkritisk/självsäker, sansad/aggressiv, lugn/stressad samt blyg/utåtriktad. 

Tabell 3.  Medelvärde och standardavvikelse för de olika personlighetsdragen och för 

respektive position, samt det totala medelvärdet. 

 

Position/ 

Personlighet 

back        

m      SD 

mittfältare    

m      SD 

anfallare      

m      SD 

totalt       

m 

Undergiven/ 

Dominant 

3,44     0,809 3,96     0,638 3,31     0,739 3,57 

Självkritisk/ 

Självsäker 

3,17     0,910 3,32     1,030 3,50     1,019 3,28 

Försiktig/ 

Riskbenägen 

2,81     0,822 3,12     0,833 2,93     0,917 2,93 

Sansad/   

Aggressiv 

2,57     0,835 2,75     1,189 2,75     1,183 2,66 

Lugn/       

Stressad 

2,50     0,845 2,76     0,970 2,57     1,158 2,60 

Blyg/     

Utåtriktad 

3,49     1,040 3,75     0,944 3,20     0,676 3,51 

Note: Personlighetsdragen är rangordnade så att det först nämnda är 1 och det sistnämnda 5. 
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Dominans visade sig vara statistiskt signifikant (p=0,016). Denna signifikans erhölls i 

relation mellan mittfältare och försvarare (p=0,046) samt mittfältare och anfallare (p=0,038). 

Effektstorleken är cirka 0,11 vilket är en liten effekt enligt Cohens riktlinjer för effektstorlek. 

Personlighetsdraget självsäkerhet visade sig inte vara signifikant (p=0,54). Riskbenägenhet var 

inte signifikant (p=0,36). Tendenserna visar dock att mittfältare är mest riskbenägna jämfört 

med backar (p=0,36) och anfallare (p=0,79).  

Aggression var inte heller signifikant (p=0,74). Inte heller stress uppvisade någon 

signifikans (p=0,57). Standardavvikelserna för dessa två personlighetsdrag var dock relativt 

stora (se tabell 3).  

Personlighetsegenskapen utåtriktad visade inte heller några signifikanta värden (p=0,21). 

Dock fanns ganska tydliga mönster på att mittfältare var mer utåtriktade jämfört med anfallare 

(p=0,22) och backar (p=0,58). Skillnaderna i standardavvikelse var stora och relativt höga 

medelvärden erhölls (se tabell 3).   

3.3. Fotbollsposition i relation till totalt antal barn i familjen 

Med hjälp av ett chi-square test i SPSS jämfördes resultaten mellan vilken position en spelare 

oftast spelar på med antalet syskon.  Resultaten visade ingen signifikans mellan dessa båda 

grupper (p= 0,99). Detta höga p-värde visar att det knappt förekommer någon som helst 

skillnad i positionerna back, mittfältare eller anfallare beroende på om man kommer från en 

liten eller stor familj.  
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Tabell 4. Antal barn i familjen gentemot position på fotbollsplanen. 

Antal barn i 

familjen 

/Fotbollsposition  

Två barn i familjen Tre barn eller fler i 

familjen 

Total 

Back         

(within Position) 

(within TotalBarn) 

10              

28,6%         

47,6% 

25             

71,4%             

47,2% 

35                

100%       

47,3% 

Mittfältare        

(within Position) 

(within TotalBarn) 

7                 

29,2%           

33,3% 

17             

70,8%          

32,1% 

24           

100%           

32,4% 

Anfallare       

(within Position) 

(within TotalBarn) 

4                  

26,7%         

19,0% 

11               

73,3%           

20,8% 

15                

100%          

20,3% 

Total         

(within Position) 

(within TotalBarn) 

21              

28,4%           

100% 

53                

71,6%              

100% 

74                

100%         

100% 

 

4. Diskussion  

 

I denna studie undersöks alltså om de olika positionerna i ett fotbollslag tenderar att bestå av 

individer med liknande personligheter. Detta resultat ställs vidare mot den placering varje 

spelare har i syskonskaran, för att se om syskonplaceringen samvarierar med vilken position 

man spelar i. I samband med detta har även en del eventuellt samvarierande variabler tagits i 

beaktning, både i resultatdelen men främst i diskussionen. Några av dessa möjliga 

samvarierande variabler skulle kunna vara familjestorlek, kön på syskon, hur många år man 

bott på samma adress som sina syskon (hur stor den faktiska påverkan av syskonen är) och hur 

stor åldersskillnaden mellan respondenterna och deras syskon är. Fokus kvarstår dock på 

samband mellan fotbollsposition, syskonplacering och personlighet, även om samtliga av dessa 

eventuellt samvarierande variabler kommer att ges mer eller mindre utrymme i vår diskussion.  
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4.1. Fotbollsposition respektive personlighet i förhållande till syskonplacering 

Vad gäller fotbollsposition och syskonplacering kan ingen statistiskt signifikant korrelation i 

vår undersökning bekräftas. En viktig aspekt att ta hänsyn till i vårt resultat är att våra 

undersökta fotbollsspelare inte spelade på elitnivå, och därför inte nödvändigtvis har en typisk 

fotbollsspelares karaktäristiska egenskaper. Målvakterna fick även uteslutas ur vår studie då de 

blev för få till antalet. Trots frånvaron av ett signifikant samband kunde vi urskilja vissa 

tendenser till en eventuell samvariation mellan dessa variabler. Perkin erhöll liknande resultat i 

sin studie från 2003. Tendenserna i vår studie visade att äldsta syskon var något 

överrepresenterade i positionen anfallare, medan försvarare i något större utsträckning bestod 

av mellanbarn. Dessa tendenser stöder till viss del Perkins (2003) icke-bekräftade hypotes kring 

att anfallare främst skulle bestå av äldre syskon. Att vi fick fram dessa tendenser skulle kunna 

bero på att syskonplaceringen påverkar personligheten, vilken i sin tur möjligen skulle kunna 

påverka fotbollspositionen. Att syskonplaceringen skulle påverka en individs personlighet fick 

vi i vår undersökning dock ingen större bekräftelse för.  

Hos de sex personlighetsdragen vi valde att analysera var det endast personlighetsdraget 

riskbenägenhet som erhöll ett signifikant samband, där de äldsta syskonen visade sig vara mest 

riskbenägna. Skillnaden mellan äldsta och yngsta syskonen var dock inte så stor, medan 

mellanbarnen var signifikant mer försiktiga än individer på övriga syskonplaceringar. Att 

riskbenägenheten var störst hos de äldsta syskonen var inte förväntat och står i motsats med 

tidigare teorier. Enligt dessa teorier skulle yngsta syskon vara betydligt mer riskbenägna än sina 

äldre syskon (Sulloway, 1996). Vårt resultat skulle kunna bero på att flertalet av våra 

respondenter fortfarande var tonåringar och därmed förmodligen relativt riskbenägna allihop, 

oavsett syskonplacering. 

När det kommer till dominans och självsäkerhet urskiljdes vissa tendenser till ett 

eventuellt samband mellan syskonplacering och dessa personlighetsdrag. Att mellanbarn 

visade sig vara mer dominanta kan bero på att de fortfarande faktiskt har ett yngre syskon att 

dominera över. De har dessutom själva lärt sig innebörden och förstått existensen av dominans 

genom sina äldre syskon. Att egenskapen dominans inte var signifikant kan delvis antas bero på 

att utrymmet för dominans inom familjer inte är så stort som det tidigare har varit. Bland annat 

Sulloway (1996) hävdar att det äldsta syskonet i regel är mest dominant. Denna teori har vår 
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undersökning således inget stöd för. 

Vad gäller personlighetsdragen utåtriktad, stressad och aggressiv var skillnaderna mellan 

syskonplaceringarna näst intill obefintliga. Dessa minimala skillnader kan grundas i brister 

gällande vårt tillvägagångssätt, för litet material eller att dessa personlighetsdrag helt enkelt 

inte påverkas av syskonordningen. Till skillnad från vårt resultat har en stor del av tidigare 

forskning däremot kommit fram till att även dessa personlighetsdrag varit mer eller mindre 

relaterade till födelseplacering. 

Enligt Jefferson et al. (1998) föreligger inte längre någon samvariation mellan 

syskonplacering och personlighet, efter att ett flertal samvarierande variabler tagits i beaktning. 

Som kritik riktad mot Sulloway (1996) och Ernst och Angst (1983) skulle man kunna 

ifrågasätta deras studier och i framtiden efterfråga fler samvarierande variabler i 

undersökningar inom detta ämne. Vår undersökning står alltså i hög utsträckning i enhetlighet 

med Jefferson (1998), förutom vad gäller personlighetsdraget riskbenägenhet där det 

signifikanta resultatet uttalade sig om en skillnad mellan syskonplaceringarna. De flesta 

undersökningar som påvisar ett samband mellan syskonplacering och personlighet är 

genomförda för mer än 20 år sedan. Jeffersons studie är däremot färskare, vilket skulle kunna 

förklara våra likartade resultat.  

Något som rimligtvis även borde störa forskningen kring syskonplacering är det som 

Sulloway (1996) tar upp gällande en individs systematiska influenser och slumpmässiga 

erfarenheter. Det finns alltid för familjen helt utomstående och svåridentifierade faktorer som 

har möjlighet att påverka en individ. Vad man bör koppla till syskonplaceringens påverkan eller 

inte är svårt att fastställa och detta problematiserar frågan om hur syskonplacering påverkar en 

individs personlighet väsentligt. Vad gäller Adlers (Sulloway, 1996) teori om syskonplacering 

och personlighet tycktes den för oss vara oerhört mångsidig. Utifrån olika infallsvinklar och 

hanteringar kunde ett äldsta syskon utveckla ett flertal olika egenskaper. Vissa av dessa 

egenskaper kunde även utvecklas av ett yngsta barn under vissa bestämda omständigheter. På 

något sätt får vi känslan av att Adler från början gått in i en slags försvararposition, där det tycks 

vara en omöjlighet att varken förkasta eller bekräfta hans teori. 
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4.2. Fotbollsposition i förhållande till personlighet 

Även när aspekten fotbollsposition undersöktes i relation till personlighet var det enbart ett av 

personlighetsdragen som stod för en signifikant korrelation med denna. Denna 

personlighetsegenskap var dominans, där mittfältare visade sig vara mer dominanta än både 

backar och anfallare. Målvakter var även här uteslutna ur analysen då de som tidigare nämnts 

var för få. Att dominans var den enda personlighetsegenskapen vi fick ett signifikant värde för 

tror vi delvis kan bero på att det är en egenskap som är relativt enkel att skatta och är bestående 

i sin natur. Effektstorleken på denna signifikans var dock väldigt liten, och därmed kan 

slutsatsen dras att graden av den uppmätta dominansen i inte i hög utsträckning påverkar vilken 

position individen spelar i. Att mittfältare bestod av fler dominanta spelare än övriga positioner 

kan bero på att deras roll på plan kräver en mer dominerande personlighet då avläsning och 

styrning av spelet inom just denna position kan tänkas vara avgörande. Denna signifikans står i 

enlighet med tidigare forskning (Apitzsch & Berggren, 1993), de menade att mittfältare 

tenderade att vara mer bestämda och ha ett högt självförtroende.  

Personlighetsdraget självsäkerhet i vår studie erhöll dock inget signifikant värde, inte 

heller tenderade mittfältarna att vara mer självsäkra, till skillnad från vad tidigare forskning 

kommit fram till. Målvakterna var enligt litteraturgenomgången den position som bestod av 

individer med bäst självförtroende (Apitzsch & Berggren, 1993). Då vi i vår undersökning hade 

för få målvakter kan vi inte ställa vårt resultat mot detta. 

Vad gäller riskbenägenhet erhölls heller inget signifikant samband i relation till 

fotbollsposition. Enligt tidigare forskning inom området var mittfältarna de som var minst 

riskbenägna. Denna forskning baserar sig dock på spelare på elitnivå till skillnad från våra 

undersökta spelare som spelar i de lägre seriesystemen. För våra undersökta mittfältare har 

förmodligen inte utgången av matcherna samma vikt som i de högre seriesystemen och därmed 

finns det utrymme för ett mer riskfyllt handlande på plan.  

Personlighetsdragen aggression och stress uppvisade varken signifikans eller särskilt 

tydliga tendenser på att någon position skulle vara avvikande från en annan. Enligt vår mening 

var det generellt ett ganska lågt värde på aggression, vilket inte stämmer med tidigare 

antagande kring att fotbollsspelare överlag har en högre grad av aggression än de som inte 

håller på med idrott alls (O’Sullivan et al., 1997). Både aggression och stress är två egenskaper 
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som vi menar är föränderliga och svåra att mäta med enbart en skattning. För att få fram det 

egentliga resultatet av dessa egenskaper tror vi att ytterligare frågor om dessa egenskaper skulle 

vara nödvändigt.  

När det kommer till personlighetsegenskapen utåtriktad visade sig de flesta spelare i 

lagen vara mer utåtriktade än blyga. Vi tror att man som fotbollsspelare har ett väl utvecklat 

sinne för samarbete då interaktion med många är nödvändigt för att få spelet att fungera, vilket 

vi antar kräver en viss nivå av utåtriktning. Denna sociala förmåga torde sig vara som mest 

användbar för mittfältare som även i vår studie uppvisade tendenser att vara mer utåtriktade än 

backar och anfallare, det fanns dock ingen signifikant skillnad positionerna emellan. 

Något som skulle kunna ha påverkat utgången av våra resultat gällande 

fotbollspositionerna var att respondenterna i vår studie inte fördelade sig jämnt över de aktuella 

positionerna. Olika många spelare i varje position kan alltså ha påverkat resultatet, och därmed 

skulle skillnad mellan tidigare forskning och vår studie delvis förklaras.  

4.3. Fotbollsposition och personlighet i förhållande till totalt antal barn i familjen 

Vad gäller samband mellan fotbollsposition och totalt antal barn i familjen erhölls 

överhuvudtaget inget signifikant resultat i vår studie. Detta resultat står i kontrast mot Perkins 

studie kring engelska fotbollslag. Perkin (2003) kom fram till att fotbollsposition signifikant 

varierade med familjestorlek. Målvakterna tenderade i Perkins studie komma från familjer med 

färre barn än övriga positioner, medan mittfältare var de som kom från familjer med flest antal 

barn. I vårt resultat exkluderades målvakterna då de var för få (N = 4), så om målvakterna även 

i vår studie kom från mindre familjer kan vi inte uttala oss om, även om vi såg en viss tendens 

till att det var så. Men i övrigt finns alltså en motsättning mellan vår och Perkins studie, då 

position och familjestorlek i hans studie till skillnad från vår samvarierar. Denna motsättning 

kan bero på att våra 82 deltagare var betydligt färre än Perkins 232. I vår studie med 

jämförelsevis få deltagare fanns en överhängande risk att slumpen påverkade resultatet. En 

annan faktor som kan ha bidragit till de olika resultaten var att Perkin (2003) undersökte 

fotbollsspelare på elitnivå till skillnad från vår studie, där det enda kravet för deltagande i 

studien var att man var fotbollsspelare i en seriös klubb på relativt hög nivå.  

När det gäller familjestorlekens påverkan på personligheten fanns det enligt Ernst och 
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Angst (1983) en viss korrelation mellan familjestorlek och extroversion, social förmåga samt 

utvecklingen av ett hämmat beteende. Även här fanns det en motsättning mellan denna studie 

och vår, då vi varken fick fram signifikant resultat eller ens tendenser som skulle indikera en 

korrelation mellan personlighet och en individs totala antal syskon. Även här skulle vårt låga 

antal av respondenter kunna ligga till grund för dessa resultatskillnader.  

4.4. Styrkor och begränsningar i studien 

Det fanns ett flertal samvarierande variabler som påverkar syskonplaceringens influens på 

personligheten som ursprungligen var medtagna i vår studie. Dessa variabler var bland annat 

huruvida ens syskon var halvsyskon, helsyskon eller ingifta syskon, och även hur många år man 

bott tillsammans på samma adress (Jefferson et al., 1998). Dessa variabler tog vi hänsyn till i 

vår enkät som respondenterna fick fylla i, men tvingades tyvärr i efterhand ta bort då den 

statistiska analysen skulle bli för komplex med alltför många variabler.  

Enkäten som delades ut till tränarna användes heller inte som underlag för resultatet i vår 

studie då dessa endast omfattade fyra respektive fem sociala ledare och lagkaptener. 

Skattningen av lagkaptenens och den sociala ledarens personlighet visade sig även vara svårt att 

applicera på våra aktuella frågeställningar. Detta problem medförde även att dessa uteslöts från 

analysen.  

Även personlighetsdragen bantades ner från sexton till totalt sex som användes i 

resultatet, de personlighetsdrag som valdes ut var de som omnämnts mest frekvent i den 

tidigare forskningen. Dessa var dock mycket generella, och ett lägre antal personlighetsdrag 

med fler infallsvinklar på varje hade förmodligen bidragit till ett annorlunda resultat.  

Kategorierna inom de olika variablerna visade sig även bli för små för att få signifikanta 

resultat för olika kombinationer och infallsvinklar. För att råda bukt med detta problem och få 

större antal respondenter i varje kategori att analysera kodades de variabler vi använde oss utav 

om till ett lägre antal kategorier. Dessa kategorier blev väldigt generaliserande vilket 

förmodligen påverkade utgången av vårt resultat, i några fall var de dessutom fortfarande så 

små att gränsen för användbarhet inom framförallt Chi-square ifrågasattes.  
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4.5. Förslag till fortsatt forskning  

Det vore intressant att vid fortsatt forskning undersöka om resultat från vår studie går att 

generalisera till andra sammanhang och andra grupper. Är det exempelvis så att 

syskonplacering gällande flertalet personlighetsdrag faktiskt inte står för en influerande faktor 

när det kommer till personlighet? En liknande studie med ett högre deltagareantal skulle kunna 

genomföras för att svara på frågan om generalisering av vårt resultat är möjlig.  

Att även undersöka fotbollslagets lagkapten och den sociala ledarens personligheter i 

relation till syskonplacering och position skulle vara intressant. Rent allmänt skulle en betydligt 

mer omfattande studie där fler samvarierande variabler togs i beaktning kunna efterfrågas, där 

personlighetsdragen skulle vara fler och mer väldefinierade.  

Syskonplaceringen skulle vidare vara intressant att undersöka i relation till exempelvis 

studier, arbetsliv och yrkesval. Om man ser till tidigare teorier borde det rimligtvis vara en 

skillnad mellan olika syskonplaceringar vad gäller dessa faktorer.  

När det kommer till fotbollspositioner vore det intressant att undersöka andra och mer 

definierade personlighetsvariabler och dess påverkan på positionen på fotbollsplanen. Exempel 

på dessa personlighetsvariabler skulle kunna vara motivation och emotionell stabilitet. 

4.6. Slutsats 

Den slutsatsen som utifrån vår studie kan dras är att placering i syskonskaran inte på ett 

övertygande sätt påverkar en individs personlighet, och inte heller en individs position på 

fotbollsplanen. Vissa tendenser kring olika samvariationer kunde dock urskiljas, varav somliga 

gick i linje med vår litteratursammanfattning och somliga inte. 

Personligheterna i fotbollslagen visade sig inte på ett övertygande sätt variera med 

positionerna. Den enda personlighetsegenskaper som erhöll ett signifikant värde var dominans, 

där mittfältare var mer dominanta än både backar och anfallare. Gällande de övriga 

personlighetsdragen fanns mer eller mindre starka tendenser till samvariation med positionerna. 

En individs totala antal syskon stod i vår studie inte för någon som helst influens på 

varken personlighet eller position i fotbollslaget. 
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Bilaga 1 

 

Syskonplacering och position i fotbollslaget 

 

Följande frågeformulär ligger till grund för en kandidatuppsats i psykologi. Vi som genomför 

uppsatsen heter Per Albinsson och Madeleine Johansson. Enkäten består av tre delar. I den 

första delen behandlas person- och laguppgifter, den andra behandlar syskonrelationer medan 

den tredje fokuserar på dina personlighetsdrag. Deltagande är helt frivilligt och samtliga 

uppgifter behandlas konfidentiellt. Enkäten tar cirka tio till femton minuter av din tid. Försök 

att svara så korrekt och ärligt som möjligt. Vår handledare är Erwin Apitzsch, tfn: 046-222 

9115, e-mail: erwin.apitzsch@psychology.lu.se. 

 

Del 1 

Namn: ……………………………………………….. 

Kön: Man □ Kvinna □ 

Födelseår: …......... 

 

Vilken position i laget spelar du oftast på? 

Målvakt □    Back □    Mittfältare □    Anfallare □ 

Är du lagkapten? Ja □ Nej □ 

Del 2 

Den här delen avser att kartlägga vart du befinner dig i syskonskaran samt hur många syskon du 

har. Det omfattar hel, halv och bonus syskon. Skriv ålder och kön på samtliga syskon, samt 

kryssa i om det är helsyskon, halvsyskon eller bonussyskon (ej biologiska). 
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Syskon 1: Ålder: …… Kön: ……  Antal år boende på samma adress:…… 

Helsyskon □    Halvsyskon □    Ingift (ej biologisk) □ 

 

Syskon 2: Ålder: …… Kön: ……  Antal år boende på samma adress:…… 

Helsyskon □    Halvsyskon □    Ingift (ej biologisk) □ 

 

Syskon 3: Ålder: …… Kön: ……  Antal år boende på samma adress:…… 

Helsyskon □    Halvsyskon □    Ingift (ej biologisk) □ 

 

Syskon 4: Ålder: …… Kön: ……  Antal år boende på samma adress:…… 

Helsyskon □    Halvsyskon □    Ingift (ej biologisk) □ 

 

Syskon 5: Ålder: …… Kön: ……  Antal år boende på samma adress:…… 

Helsyskon □    Halvsyskon □    Ingift (ej biologisk) □ 

 

Syskon 6: Ålder: …… Kön: ……  Antal år boende på samma adress:…… 

Helsyskon □    Halvsyskon □    Ingift (ej biologisk) □ 

 

Syskon 7: Ålder: …… Kön: ……  Antal år boende på samma adress:…… 

Helsyskon □    Halvsyskon □    Ingift (ej biologisk) □ 
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Syskon 8: Ålder: …… Kön: ……  Antal år boende på samma adress:…… 

Helsyskon □    Halvsyskon □    Ingift (ej biologisk) □ 

 

Syskon 9: Ålder: …… Kön: ……  Antal år boende på samma adress:…… 

Helsyskon □    Halvsyskon □    Ingift (ej biologisk) □ 

 

Del 3 

I följande del är din uppgift att skatta din egen personlighet som du uppfattar dig ha generellt 

och inte bara för stunden. Skalan vi använder oss av består av fem alternativ mellan två 

personlighetsdrag som står för varandras motsatser. Sitt inte och fundera för länge på varje 

fråga, välj istället det alternativ som kommer spontant. 

 

Nedan följer ett exempel på hur frågorna är strukturerade. 

_______________________________________________________________________ 

Exempel 

 Undergiven 1 2 3 4 5   Dominant 

1: mycket undergiven 

3: varken eller, mittemellan 

5: mycket dominant 

Ringa in det svarsalternativ som du anser stämmer bäst in på din personlighet. 

_______________________________________________________________________ 

 

Undergiven  1 2 3 4 5   Dominant 
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Blyg  1 2 3 4 5   Utåtriktad 

Ansvarslös 1 2 3 4 5   Ansvarsfull 

Känslosam 1 2 3 4 5   Hård, Kall 

Sansad 1 2 3 4 5   Aggressiv 

Ödmjuk 1 2 3 4 5   Högdragen 

Tålmodig 1 2 3 4 5   Otålig 

Passiv   1 2 3 4 5   Aktiv 

Teoretisk 1 2 3 4 5   Praktisk 

Positiv 1 2 3 4 5   Negativ 

Asocial 1 2 3 4 5  Social 

Lugn 1 2 3 4 5  Stressad 

Avslappnad 1 2 3 4 5   Prestationsångest 

Självkritisk 1 2 3 4 5   Självsäker 

Seriös 1 2 3 4 5   Lättsam 

Försiktig 1 2 3 4 5   Riskbenägen 

 

Tack för din medverkan! 

Om du har frågor eller är intresserad av att veta mer om studiens resultat, kontakta oss!  

Mailadress: madeleine.johansson.087@student.lu.se 

  per.albinsson.988@student.lu.se 
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Bilaga 2 

 

 

Lagkaptenens och den sociala ledarens personlighet 

 

Följande frågeformulär ligger till grund för en kandidatuppsats i psykologi. Vi som genomför 

uppsatsen heter Per Albinsson och Madeleine Johansson. Enkäten består av två delar. Den 

första delen behandlar personuppgifter, medan den andra fokuserar på lagkaptenens och den 

sociala ledarens (den uppmuntrande personen som stärker lagandan) personligheter. 

Deltagande är helt frivilligt och samtliga uppgifter behandlas konfidentiellt. Enkäten tar cirka 

tio till femton minuter av din tid. Försök att svara så korrekt och ärligt som möjligt. Vår 

handledare är Erwin Apitzsch, tfn: 046-222 9115, e-mail: erwin.apitzsch@psychology.lu.se. 

 

Del 1 

Namn: ……………………………………………….. 

Kön: Man □ Kvinna □ 

Födelseår: …......... 

 

 

 

 

 

 

Del 2 
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Lagkapten 

Spelarens namn:……………………………. 

Spelarens position:………………………….. 

I följande del är din uppgift att skatta lagkaptenens personlighet som du uppfattar han/hon ha 

generellt och inte bara för stunden. Skalan vi använder oss av består av fem alternativ mellan 

två personlighetsdrag som står för varandras motsatser. Sitt inte och fundera för länge på varje 

fråga, välj istället det alternativ som kommer spontant. 

 

Nedan följer ett exempel på hur frågorna är strukturerade. 

_______________________________________________________________________ 

Exempel 

 Undergiven 1 2 3 4 5   Dominant 

1: mycket undergiven 

3: varken eller, mittemellan 

5: mycket dominant 

Ringa in det svarsalternativ som du anser stämmer bäst in på din personlighet. 

_______________________________________________________________________ 

 

Undergiven  1 2 3 4 5   Dominant 

Blyg  1 2 3 4 5   Utåtriktad 

Ansvarslös 1 2 3 4 5   Ansvarsfull 

Känslosam 1 2 3 4 5   Hård, Kall 

Sansad 1 2 3 4 5   Aggressiv 
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Ödmjuk 1 2 3 4 5   Högdragen 

Tålmodig 1 2 3 4 5   Otålig 

Passiv   1 2 3 4 5   Aktiv 

Teoretisk 1 2 3 4 5   Praktisk 

Positiv 1 2 3 4 5   Negativ 

Asocial 1 2 3 4 5  Social 

Lugn 1 2 3 4 5  Stressad 

Avslappnad 1 2 3 4 5   Prestationsångest 

Självkritisk 1 2 3 4 5   Självsäker 

Seriös 1 2 3 4 5   Lättsam 

Försiktig 1 2 3 4 5   Riskbenägen 

 

  



Syskonplacering och fotbollsposition 

40 

 

 

Den sociala ledaren 

Spelarens namn:……………………………. 

Spelarens position:………………………….. 

I följande del är din uppgift att skatta den social ledarens personlighet som du uppfattar han/hon 

ha generellt och inte bara för stunden. Skalan vi använder oss av består av fem alternativ mellan 

två personlighetsdrag som står för varandras motsatser. Sitt inte och fundera för länge på varje 

fråga, välj istället det alternativ som kommer spontant. 

 

Nedan följer ett exempel på hur frågorna är strukturerade. 

_______________________________________________________________________ 

Exempel 

 Undergiven 1 2 3 4 5   Dominant 

1: mycket undergiven 

3: varken eller, mittemellan 

5: mycket dominant 

Ringa in det svarsalternativ som du anser stämmer bäst in på din personlighet. 

_______________________________________________________________________ 

 

Undergiven  1 2 3 4 5   Dominant 

Blyg  1 2 3 4 5   Utåtriktad 

Ansvarslös 1 2 3 4 5   Ansvarsfull 

Känslosam 1 2 3 4 5   Hård, Kall 

Sansad 1 2 3 4 5   Aggressiv 
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Ödmjuk 1 2 3 4 5   Högdragen 

Tålmodig 1 2 3 4 5   Otålig 

Passiv   1 2 3 4 5   Aktiv 

Teoretisk 1 2 3 4 5   Praktisk 

Positiv 1 2 3 4 5   Negativ 

Asocial 1 2 3 4 5  Social 

Lugn 1 2 3 4 5  Stressad 

Avslappnad 1 2 3 4 5   Prestationsångest 

Självkritisk 1 2 3 4 5   Självsäker 

Seriös 1 2 3 4 5   Lättsam 

Försiktig 1 2 3 4 5   Riskbenägen 

 

Tack för din medverkan! 

Om du har frågor eller är intresserad av att veta mer om studiens resultat, kontakta oss!  

Mailadress: madeleine.johansson.087@student.lu.se 

  per.albinsson.988@student.lu.se 

 

 

 

 


