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ABSTRACT 
The purpose of this work is to describe and understand the significance of 
sports for children active in sports, their parents, and family. I am 
interested in how daily sports practice is understood by children active in 
sports and their parents and what sports mean for upbringing of children 
and young people. In the study eighteen children were interviewed, twelve 
boys and six girls in the ages of 10-12 years and their parents. Nine of the 
children play golf and nine play soccer. The perspective applied is 
pedagogic, which means that the connections between the social and 
individual are focused on. The results show that the patterns of childrearing 
for soccer and golf are distinguished from each other and thus what the 
children learn. In a comparison with research on concepts among parents 
from different social strata on the rearing of children, the pattern of 
childrearing with soccer agrees with patterns in the worker class, and those 
of golf with patterns in the upper middle class. In the results there are 
gender-related differences that do agree well with theories and research on 
the masculine hegemony in the sport. But the results also show that the 
sport can contribute to the rearing of males with both masculine and a part 
of traditionally feminine characteristics and of females with both feminine 
and a part of traditionally masculine characteristics. Another result is that 
sports at the same time correspond to needs of today's people and can be a 
counter against a development that is described by research as a split 
between body and soul, cultural isolation, dissolution of norms, and a 
fragmentation of existence. Soccer and golf become a kind of common 
project for families, not only for meetings between parents and children but 
also for meetings between adults and children of different ages. In a time 
when parents feel insecurity when facing the task of childrearing, sports 
stand for a distinct network of rules. In this way sports become a kind of 
complement to the childrearing that parents provide. Finally, the results 
show that there is both that which is common and that which is distinctive 
in both sports. Of the children who play golf, almost all of them devote 
themselves to some team sport, while the children who play soccer do not 
practice any other sport. In this way the children who play golf receive a 
double qualification that equips them for confrontation with the demands 
of modern society in a different way than with the case of the children who 
play soccer. And it is this that is the most distinctive factor. 
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Kapitel 1 
IDROTT OCH FOSTRAN. VAD VILL IDROTTEN 
OCH VAD BETYDER DEN? 

Från de första funderingarna och fram till att ett avhandlingsämne 
preciserats och forskningsfrågor formulerats är vägen ofta ganska lång. I 
efterhand kan det vara svårt att svara på vad som varit avgörande för hur 
ämnet valts, preciserats och för vilka frågor som formulerats. För min 
egen del har avhandlingsämnet successivt vuxit fram som ett resultat av 
ett allmänt idrottsintresse, min bakgrund som psykolog, mina 
pedagogikstudier och så småningom min anställning som adjunkt, med 
ett särskilt ansvar för innehållet i en kurs om barn och ungdomars fostran 
inom idrottspedagoglinjen. Tankar som jag tidigt umgicks med var, vad 
idrotten betyder som uppfostringsmiljö. Dels för den enskilda individen, 
dels ur ett samhällsperspektiv. Undringar ur ett individperspektiv 
konkretiserades i frågor som: Vilken betydelse har det för barn och unga att 
de timme efier timme, vecka efier vecka, månad efter månad, år efier år 
deltar i föreningskontroller ade, ledarledda idrottsaktiviteter? Hur påverkas 
de? Vad, lär de sig? Och ur ett samhällsperspektiv: Vilken funktion fyller 
idrotten for samhället? 

Även om dessa tidigt ställda frågor inte blivit mina specifika 
avhandlingsfrågor så har de ändå givit en inriktning på mitt 
avhandlingsarbete. Det övergripande syftet med mitt arbete är att 
beskriva och förstå idrottens betydelse för samhället, och för de individer 
som ägnar sig åt att idrotta.1 I beskrivningar och vid analyser strävar jag 
efter att både anlägga ett samhälls- och ett individperspektiv, samt att så 
långt möjligt förena dessa. Jag intresserar mig särskilt för hur den 
vardagliga idrottspraktiken uppfattas av idrottsaktiva barn och deras 
föräldrar inom fotboll och golf. Ytterst handlar avhandlingen om vad 
idrotten betyder för barns och ungas fostran. I och med detta är också 
familjen en naturlig och central analysenhet i mitt arbete. 

1 Med idrott åsyftar jag den verksamhet som bedrivs av specialidrottsförbund och 
föreningar anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund. Jan Lindroth, Idrottens väg till 
folkrörelse. Studier i svensk idrottsrörelse till 1915 (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 
1974). Enligt Lindroth tog, bi ldandet av idrottsföreningar fart i Sverige under 1870-
talet och tillväxten fortskred i långsam takt under 1800-talets slut och början av 1900-
talet. Främst engagerade föreningarna vuxna utövare. Göran Patriksson, Idrott- Tävling-
Samhälle (Örebro: 1982). Patriksson redovisar en kraftig ökning av föreningar under 
1930-45 och av medlemmar mellan 1940 och 1945. Sveriges Riksidrottsförbund (URL 
http://www.svenskidrott.se/rf/, 2000). Riksidrottsförbundet redovisar att man har över 
3 miljoner medlemmar, fördelade på c:a 22.000 föreningar inom 67 olika 
specialidrottsförbund. Även om de siffror som uppges är n ågot osäkra så visar de att 
idrotten är en rörelse som vuxit starkt under 1900-talet. Det är inom ramen för denna 
utveckling som också barn- och ungdomsidrottens utveckling kan förstås. 

1 
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Inledningsvis några korta rader om barn- och ungdomsidrottens 
utveckling i Sverige. Enligt Göran Patriksson växte organiserad idrott för 
barn och ungdom fram som ett svar på att statliga och kommunala 
myndigheter under 1940-talet började uppmärksamma sociala problem 
bland de allt större ungdomsgrupperna.2 Genom två statliga utredningar, 
1944 och 1947, kartlades ungdomarnas livsvanor, och förslag lades på 
stöd för ungdomens föreningsliv och fritidsverksamhet.3 1942 bildades 
inom RF en ungdomskommitté, och 1944 hölls den första 
ungdomsledarkonferensen med ledare från distriktsidrottsförbunden. 
Patriksson skriver om tävlingar för barn och ungdom, att ökningen är 
långsam från slutet av 1950-talet till början av 60-talet med en kraftig 
ökning därefter. En tänkbar förklaring till detta är införandet av det 
statliga, och så småningom även det kommunala stödet för ungdomar 
ner till 12 års ålder vilket gör det intressant för idrottsföreningarna att 
rekrytera yngre barn.4 En annan förklaring är en ökande nationell och 
internationell konkurrens, där det för specialförbunden blir viktigt att 
tidigt hitta de mest talangfulla utövarna.^ En tredje förklaring är att allt 
fler vuxna ser idrott även för yngre barn som en nyttig och meningsfull 
sysselsättning. 1961 startade Simförbundet ett riksmästerskap med 10 år 
som yngsta klass. 1965 startade Friidrottsförbundet en trekamp för 11-
14 åriga skolbarn. Samma år startade Skidförbundet sina Kalle Anka
tävlingar i utförsåkning för åldersgruppen 9 - 14 år. 1970 vann Björn 
Borg det första riksmästerskapet för 14-åringar i tennis. 

Lavinen var nu i rullning och allt fler idrotter satsade på tävlingar för de 
yngre barnen. I lagidrotter som fotboll, basketboll, ishockey och bandy växte 
det upp olika cuptävlingar som svampar ur jorden. Bidragsbestämmelserna 
för det statliga flritidsgruppsstödet, som döpts om till lokalt aktivitetsstöd 
1970, ändrades också så a tt den nedre gränsen sänktes till sju år. Detta 

2 Göran Patriksson, "Några drag i den svenska barn- och ungdomsidrottens 
utveckling," i Barn Ungdom och Idrott red. Artur Forberg (Malmö: Rapport från 
idrottens forskningsråd, 1990). 
3 SOU 1944:31, Stöd åt ungdomens föreningsliv (Stockholm: Justitiedepartementet, 
1944). SOU 1947:12, Ungdomens fritidsverksamhet (Stockholm, Justitiedepartementet, 
1947). 
4 I dag är den undre gränsen sju år efter att under en period varit nere i 5 år. Notera att 
åldersgränserna för det kommunala aktivitetsstödet kan skilja sig från det statliga stödet. 
Vilka skillnader som funnits mellan kommuner har jag inte gjort någon systematisk 
efterforskning om. 
5 Jfr. Kalevi Heinilä, "The Totalization Process in International Sport: Toward at 
theory of th Totalization of Competition in Top-level Sport," in Sportwissenschaft 12 
(3), (1982): 235-253. Heiniläs teori om totaliseringsprocessen innebär bl.a. att 
elitidrotten värderingar sprider sig inom idrottssystemet med bl.a. tidig specialisering 
som följd. 
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bidrog till att idrottsföreningarna avsevärt intensifierade sin verksamhet för 
åldrarna under 12 ärß 

Om utvecklingen under 1980-talet konstaterar Anita och Rune Dahlgren 
att idrottsorganisationerna, trots kommunala besparingar, haft ett 
synnerligen framgångsrikt decennium.7 Föreningarna redovisar en 
utökad och breddad verksamhet samt ett ökat medlemsantal. En 
jämförelse med andra ungdomsorganisationer utfaller enligt författarna 
positivt till idrottens fördel. 

Svaren talar om vitalitet, dynamik och optimism. Detta kontrasterar på ett 
utomordentligt påfallande sätt med de responser vi exempelvis fatt från de 
politiska religiösa och "nyktra " ungdomsorganisationerna, där svaren bär 
vittnesbörd om tillbakagång\ pessimism och resignation.8 

Vad har då hänt under nittiotalet? Enligt Lars-Magnus Engström har 
idrottens positiva medlemsutveckling under 80-talet och början av 
nittiotalet stagnerat. En förändring är också att det numera finns flera 
flickor i traditionella pojkidrotter, och att en av de mest populära 
idrottsaktiviteterna bland flickor är att spela fotboll. Om den allt tidigare 
debuten i organiserad idrottsverksamhet - i vissa idrotter redan vid 5-6 
års ålder - säger han att: 

Vissa idrotter, och då särskilt de stora lagidrotterna, är det mycket svårt eller 
tom omöjligt att börja med som nybörjare vid 12 års ålder, en i och för sig, 
med tanke på de motoriska förutsättningarna, helt rimlig nybörjarålder. 

Han menar också att den tidiga debutåldern kräver en större 
föräldrasamverkan med idrottsföreningen, vilket i sig medför en viss 
social och ekonomisk segregation. 

6 Göran Patriksson, 1990, 54. 
7 Anita och Rune Dahlgren, "Idrotten som ungdomsorganisation", i Barn Ungdom 
och Idrott, red. Artur Forsberg (Malmö: Rapport från idrottens forskningsråd, 1990). 
Resultaten grundar sig på en enkätundersökning till 181 idrottsföreningar. 
8 Anita och Rune Dahlgren, 1990, 60. 
9 Lars-Magnus Engström, "Barn- och ungdomsidrotten," i Svensk Idrottsforskning Barn-
Ungdom-Idrott inför 2000-talet, Nr 2, Årgång 7, (1998): 6. Han uppmanar dock till en 
viss försiktighet vid tolkning av resultaten då datainsamlingen är begränsad till 
stockholmsområdet. 
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Tillgång till bil i familjen är numera nästan ett villkor för att barnen ska 
kunna delta i träning och tävling. Man kan våga påstå att barnidrotten bärs 
upp av engagerade föräldrar.10 

Mot bakgrund av den utveckling som barn- och ungdomsidrotten 
genomgått, är det intressant att ta del av vilken betydelse idrottsrörelsen 
själv tillskriver idrotten för individ och samhälle. Detta kan utläsas ur 
officiella dokument av olika slag. Av dessa är Idrott 5011 det viktigaste, 
då det gällt som styrdokument för all verksamhet inom Sveriges 
Riksidrottsförbund under 1980- och 1990-talet. Dokumentet gäller 
sålunda för den tidsperiod under vilken mitt avhandlingsarbete 
genomförts. Från och med 1996 gäller dock Idrotten vill, som 
styrdokument för den organiserade idrotten.12 

Om idrottens betydelse för samhället slås i Idrott 80 fast att: 

Idrotten innehåller mycket av värde för samhället i stort. Den är den 
populäraste fritidssysselsättningen och utgör ett väsentligt inslag i den 
förebyggande hälsovården. Inte minst är den betydelsefull för barn och 
ungdomar.*3 

I föreningsarbetet fostras ungdomar i demokrati. Denna skolning hjälper till 
att levandegöra demokratin i vårt land. Idrotten bidrar också t ill att öka 
intresset för andra nationer.14 

I det förra citatet betonas hälsoperspektivet. I det senare att idrotten 
genom sin skolning av barn och unga bidrar till att upprätthålla ett 
samhälle byggt på demokratiska värderingar. Andra formuleringar som 
ligger i linje med detta är att: 

Idrottsrörelsen syftar t ill att utveckla respekt för regler in om idrotten och 
samhället i övrigt. Respekt för regler främjar en positiv socia l anpassning och 
utveckling för den idrottande.15 

10 ibid., 6. 
11 Sveriges Riksidrottsförbund, Idrott 80. Idéprogram för idrottsrörelsen under 80-talet 
med sikte på år 2000 (Sveriges Riksidrottsförbund: 1981). 
12 Sveriges Riksidrottsförbund, Idrotten vill: svensk idrotts idé\ mål och innehåll (Sveriges 
Riksidrottsförbund, 1996). 
13 Sveriges Riksidrottsförbund, 1981, 1. 
14 Ibid., 1. 
15 Ibid., 15. 
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För att den demokratiska skolningen ska fungera ställer idrottsrörelsen 
själv vissa krav p å hur idrotten ska organiseras, och strävan i den dagliga 
verksamheten ska vara att verka för mesta möjliga självstyrelse för de 
grupper, lag och andra kollektiv de idrottsutövande verkar i. En 
personlighetsutveckling som ger benägenhet till ökat ansvarstagande och 
anpassning i kollektiv ska främjas.16 

Om idrottens program för att ta emot och aktivera barn och unga 
fungerar, kommer de således enligt idrottsrörelsen att tillägna sig ett 
demokratiskt sinnelag, samtidigt som de lär sig att anpassa sig till 
samhällets krav och förväntningar. 

Idrottsverksamheten ska inriktas på att den idrottsutövande far en allsidig 
positiv utveckling. Detta gäller även socialt, såle des i relationerna till andra 
människor i samhällets och arbetslivets olika kollektiv. Idrott ska ge vana vid 
att verka i lag och kollektiv och skapa en positiv inställning till samarbetet 

Genom att utöva idrott blir sålunda barn och unga goda 
samhällsmedborgare. Under rubriken Våldet inom idrotten uttrycks dock 
en viss oro över att idrottens program inte fungerar helt tillfredsställande. 
Man har svårt att stå emot tendenser som infiltrerar idrotten från 
samhället utifrån. För att stå emot dessa måste de uppmärksammas och 
motarbetas. 

Idrottsrörelsen måste känna sitt sociala ansvar och fos tra idrottsutövarna till 
laglydighet. Efierlevnad av fastställda regler ska vara en självklarhet. De t är 
därför nödvändigt att alla berörda - lagledare, tränare, aktiva och domare -
ges fullgoda kunskaper och känner samlat ansvar för bättre 
regelefterlevnad.18 

Några flera svar från idrottsrörelsen på frågan om varför idrotten åtnjuter 
ett stort samhällsstöd behövs väl egentligen inte. Stödet är med detta väl 
motiverat sett ur ett samhällsperspektiv, men vad sägs då i 
idéprogrammet om idrottsaktiviteternas betydelse för den enskilda 
individen? 

Redan i den första av grundsatserna under rubriken Mål och 
inriktning slås fast att: 

16 ibid., 17. 
17 ibid., 14. 
18 Ibid., 74. 
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Idrott ska inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och 
psykiskt som socialt och kulturellt hänseende. *9 

I skrivningarna framhålls också att idrotten är till för individerna och inte 
tvärtom. Individen sätts således i centrum, men samtidigt ses de 
gemensamma handlingarna och att arbeta för kollektiva mål, som 
någonting nödvändigt för att individen ska kunna förverkliga sig själv. 

Kultur är en skapande gemenskap. Genom att ge den idrottsutövande 
möjlighet att utveckla sin kapacitet och tekniska fiirdighet skapas hos denna 
en känsla av självförverkligande som e tt uttryck för en individuell kulturell 
utveckling Denna förstärks av att traditioner skapas, bibehålls och förs 
vidare. Därigenom utvecklas en kulturgemenskap som berikar d en enskilde. 
Idrott är kultur genom att den ger möjlighet till skapande aktivitet och 
gemenskap. Den är det också genom att människor som åskådare far uppleva 
idrottsligt artisteri, underhållning och dramatik.20 

Vad har då idrottsrörelsen mera explicit att säga om den organiserade 
barn- och ungdomsidrotten? En första mycket intressant notering är att 
det inte finns något avsnitt om barnidrott i idéprogrammet. När man 
skriver om barn i programmet kopplas detta nästan alltid samman med 
ungdom. Betyder detta att idrottsföreningar inte har någon verksamhet 
som vänder sig till de yngre barnen? Som vi tidigare sett är så inte fallet. 
Kanske är det istället så, att idrottsrörelsens företrädare bedömde att 
andra områden än barnidrotten var viktigare att lyfta fram i de dokumet 
som skulle vara styrande fram till 2000-talet.21 

Under rubriken Idrott och ungdom konstateras, att 
ungdomsverksamheten ska väcka intresse för idrott genom att betona 
idrottens sociala mål - ansvarstagande, hänsyn, samarbete och solidaritet, 
och att även de ungdomar som ej nå r goda tävlingsresultat måste kän na sig 
accepterade och betydelsefulla i klubbgemenskapen.22 

Jämsides med detta ska också tävlingsidrotten och den elitinriktade 
ungdomsverksamheten utvecklas, varvid idrotten måste ta ansvar för att 
individen redan i unga år utvecklas positivt, såväl fysiskt och psykiskt, som 

19 ibid., 14. 
2oibid., 15. 
21 Jan Lindroth och Lars Gunnarsson, "Att studera idrottsideoloigi - ett 
diskussionsinlägg," i Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift, (1984). Författarna 
har pekat på att vad som är ideologiskt gångbart beror på rådande förhållanden och 
förändras därför också över tid. 
22 Sveriges Riksidrottsförbund, 1981, 65-66. 
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socialt och kulturellt. För att målen ska kunna uppnås ska ledare och 
elitidrottsutövare fungera normbildande för ungdomarna.^ 

I idéprogrammet ägnas ett särskilt avsnitt åt familjen. Under rubriken 
Idrott tillsammans föräldrar - barn argumenteras för att ett gemensamt 
idrottsengagemang kan ha positiva effekter för familjen, och i sin 
förlängning för det enskilda barnets utveckling. 

I bästa fall kan detta bidra till att svetsa samman familjen, att öka 
föräldrarnas intresse för barnens hobbies, samt att också fa föräldrarna 
aktiva. Genom barnens engagemang i idrotten tar många föräldrar på sig 
ledaruppdrag och far genom utbildning bättre insikt i hur barnen ska stödjas 
för att utvecklas positivt och ett missriktat föräldraengagemang, som d å och 
då förekommer, kan minimerasM 

För att sammanfatta analysen av idéprogrammet kan man något 
förenklat säga a tt det ger uttryck för att idrott, som den bedrivs i våra 
idrottsföreningar, både är bra för samhället och för den enskilda 
individen. 

Hur väl förankrat är då idrottsrörelsens idéprogram i vad som faktiskt 
sker i den dagliga träningen och tävlandet i klubbarna? Idéprogrammet 
uttrycker en viljeinriktning och anger mål för vad som bör uppnås. I 
vardagspraktiken kan därför finnas ett innehåll, som inte till alla delar 
stämmer överens med de ideologiska dokumenten.25 Detta har 
intresserat forskarsamhället, och visar sig bl.a. i att tre 
forskningskonferenser hållits under 1980- och 1990-talet där vissa 
problem med barn- och ungdomsidrotten redovisats och diskuterats. 

I konferensen Barn - Ungdom - Idrott, arrangerad av Idrottens 
forskningsråd i samarbete med Sveriges Riksidrottsförbund, ifrågasätts 
såväl den träning och tävling som bedrivs inom idrottsrörelsen, som det 
allmänna kunskapsläget.26 Lars-Magnus Engström säger: 

23 Ibid., 66. 
24 Ibid., 69. 
2 5 Martin Johansson, "Forskning om idrottsideologi - en komplicerad historia," i 
Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift, (1986). Johansson har skrivit om 
problemen med att studera och analysera ideologiska dokument. Bl.a. har han pekat på 
ideologins dubbelhet, d.v.s. att den både ska legitimera verksamheten utåt, samtidigt 
som den ska vara sammanhållande och styrande inåt mot verksamheten. Den ska 
således både informera och styra. 
2^ Konferensen finns sammanfattad i Idrottens forskningsråd, Barn - Ungdom - Idrott 
Rapport från Idrottens forskningsråds konferens på Bosön i februari 1982 (Stockholm, 
1982). 
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Jag tycker således at t det finns skäl a tt tro att idrotten har en väldigt stor 
social betydelse. Det är också ett av de viktigaste målen för idrottsrörelsen, att 
positivt bidra till barnens sociala utveckling Det blir då intressant att fråga 
sig vilka värderingar idrottsrörelsen egentligen står för? Vad för barnen lära 
sig inom idrotten. Vilken livssyn har man där? Hur ser man på den som är 
svag och hu r ser man på den som är stark? Vad gäller för ae n som vinner 
respektive förlorar? Överhuvud taget vilka värderingar finns i nom idrotten? 
Det vet vi inte idag.27 

Denna slutsats förstärks av den analys som Stevenson gjort av 
socialisationsforskning inom idrottsområdet några år tidigare. Han 
konstaterar att det inte finns några entydiga forskningsresultat om 
idrottens socialisationseffekter; varken beteende- eller attitydmässiga. 
Han menar att forskningen på området kännetecknas av motsägelsefulla 
resultat, och att många undersökningar har diffusa teoretiska 
utgångspunkter. Han anser också att ett flertal undersökningar har 
brister i fråga om design och instrumentering. I sin slutsats slår Stevenson 
fast att: 

One very clear conclus ion must be, however, that to date there is no valid 
evidence that participation in sport causes any verifiable socialization ef fects. 
The stated educational legitimation of physical education and of athletics 
must therefore, remain in the realm of "belief ' and should not be treated as 
"fact".™ 

I dokumentationen från den andra konferensen, skriver Anders Edholm 
och Börje Olsson att behovet av idrottsforskning inom barn- och 
ungdomsidrottens fält är stort, och att ett av de viktigaste områdena är 
att analysera skillnaden mellan idé och idrottens verklighet. De pekar på 
svårigheten med att idrotten både ska ge varje individ optimala 
utvecklingsmöjligheter och utveckla elitidrottare.^ Om detta har också 
sociologen Tomas Peterson en del att säga. Hans poäng är att idrotten 

27 Ibid., 4. 
28 Christopher. L. Stevenson, "Socialization Effects on Participation in Sport: A critical 
Review of the Research", Research Quarterly ', 46, (1975): 287-301. Så sent som 1986 
har McPherson dragit liknande slutsatser i sin genomgång av socialisationsforskningen. 
Barry D. McPherson, "Socialization Theory and Research: Toward a "New Wave" of 
Scholarly Inquiry in a Sport Context," in Sport and Social Theory, eds. Roger C. Rees 
and Andrew W. Miracle (IL: Human Kinetics, 1986). 
29 Börje Olsson & Anders Edholm, "Nu formas 90-talets barn- och ungdomsidrott," i 
Barn, Ungdom och Idrott, red. Artur Forsberg (Malmö: Idrottens forskningsråd, 1990). I 
artikeln refererar författarna till Birgitta Fagrell som på uppdrag av RF:s Ungdomsråd 
sammanställt det samlade behovet av idrottsforskning inom barn- och 
ungdomsidrottens område. 
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uppvisar ett särdrag i förhållanden till andra folkrörelser genom att den 
både står för föreningsfostran och tävlingsfostran. Som jag förstår honom 
kan inte olika nivåer av idrottsutövande hållas isär, utan all idrottslig 
verksamhet påverkas av kombinationen av föreningsfostran och 
tävlingsfostran. Han menar att tävlingsfostran med selektering och 
rangordning finns på alla nivåer, men att den blir viktigare ju högre upp i 
åldersgrupperna man kommer.30 Peterson noterar också att allt yngre 
åldersgrupper dras in i verksamheten, och relaterar detta till en 
tävlingsspiral där tävlan blir allt viktigare. Enligt honom förstärks detta 
också av att ledare och tränare anser att barn måste börja idrotta tidigt 
om man ska lyckas inom sin idrott.31 

Sexton år efter konferensen Barn - Ungdom - Idrott, vid den tredje 
stora, av Centrum för idrottsforskning32 arrangerade konferensen om 
barn och idrott, återkommer Lars-Magnus Engström: 

Det ràder ingen tvekan om att barn- och ungdomsidrotten är starkt 
kulturellt och socialt impregnerad. Dess betydelse för ungdomars 
identitetsutveckling, för synen på kropp och kroppsutövnin g är förmodligen 
stor men måste synliggöras Idrottsforskningen står alltjämt inför många 
spännande utmaningar.33 

Fortfarande vet vi således ganska litet om vad idrotten egentligen betyder 
för dess utövare. Inom idrottsforskningen finns inte en tillräcklig 
kunskapsuppbyggnad för att vi ska kunna få svar på frågan. 
Idrottsrörelsens idéprogram kan svara på vad idrotten vill, men inget 
mer. Mina tidigt ställda frågor om idrottens betydelse har således stor 
aktualitet och det är mot bakgrund av detta som mitt val av 
avhandlingsämne kan förstås. Genom en empirisk studie hoppas jag 
kunna bidra med ökad kunskap inom barn- och ungdomsidrottens 
område. 

30 Tomas Peterson, "Idrotten och välfärdsstaten" i Zenit, Nr 132/133, (1996): 65-76. 
31 Rolf Carlson, Vägen till landslaget (Stockholm: Avdelningen för idrottspedagogisk 
forskning, Institutionen för pedagogik och Högskolan för lärarutbildning I Stockholm, 
1991). Om det verkligen är nödvändigt att börja tidigt är dock en annan historia. I sin 
avhandling om vad som kännetecknar framgångsrika idrottsungdomar visar Rolf 
Carlson att debutålder har liten betydelse för om man ska nå framgång eller inte. 
32 Riksidrottsförbundet lade 1992 ned Idrottens forskningsråd, varvid medel och 
personal överfördes till Centrum för idrottsforskning, som bildats 1988. 
33 Lars-Magnus Engström, "Barn- och ungdomsidrotten", i Svensk Idrottsforskning 
Barn-Ungdom-Idrott inför 2000-talet. Nr 2, Årgång 7, (1998): 7. 

9 



AVHANDLINGENS DISPOSITION 
I kapitel två, Familjen i det nutida samhället, beskriver jag något om 
vardagslivets villkor för den moderna familjen. I beskrivningen 
koncentrerar jag mig på sådant som kan vara av intresse för att förstå 
vilket utrymme och vilken betydelse idrotten har för familjen i dagens 
samhälle. I det tredje kapitlet, Idrott, samhälle och individ, sammanfattar 
jag teorier och forskning om idrottens funktioner, och om idrottandets 
betydelse för den enskilda utövaren. I kapitel fyra, Teorier, förförståelse 
och en modell, klargörs utgångspunkterna för avhandlingen. Kapitlet 
avslutas med att jag formulerar några mera exakta frågor att söka svar på 
genom den empiriska studie, som utgör avhandlingens huvuddel. Det 
femte kapitlet, Undersökningens uppläggning, är ett metodkapitel. I det 
sjätte kapitlet beskriver jag hur de två idrotter, golf och fotboll, som ingår 
i undersökningen utvecklats, samt hur deras program för att ta emot och 
aktivera barn och unga ser ut. Kapitlet avslutas med en kort presentation 
av de två föreningar som ingår i undersökningen. Sedan följer 
avhandlingens egentliga resultatdel, som utgörs av intervjuer med arton 
familjer, med barn i åldrarna 10-13 år. I kapitlen sju; Golfundersökningen 
- Föräldrarna, åtta; Fotbollsundersökningen - Föräldrarna, nio; Golfunder
sökningen - Barnen, och tio; Fotbollsundersökningen - Barnen redovisas 
intervjuerna. I det avslutande, elfte kapitlet, följer den slutliga analysen 
och diskussionen av mina resultat. 
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Kapitel 2 
FAMILJEN I D ET NUTIDA SAMHÄLLET 

FAMILJ OCH BARN 
När vi till vardags pratar om familjen ser vi oftast framför oss en 
mamma, en pappa och ett eller flera barn som lever tillsammans. Denna 
familjetyp, den s.k. kärnfamiljen, där mamman och pappan dessutom 
förväntas vara gifta med varandra, har i långa tider ansetts både som den 
enda riktiga, och naturliga formen för familjebildning. Länge var också 
familjelagstiftningen utformad för att passa kärnfamiljen, och andra 
familjebildningar missgynnades. I dag är förhållandena annorlunda. 
Jämsides med den traditionella kärnfamiljen är samboförhållanden den 
vanligaste familjetypen. Det finns också ett ganska stort antal 
enföräldersfamiljer, liksom biandfamiljer där barnet bor med en förälder 
samt ytterligare någon vuxen. I takt med att förändringar skett har också 
lagstiftningen utformats för att passa andra familjebildningar än 
kärnfamiljen. Flera forskare har också ifrågasatt om kärnfamiljen är en så 
stabil och naturlig företeelse som många av oss tror. Bengt-Erik 
Andersson menar t.ex. att, om vi går några hundra år tillbaka i tiden så är 
familjebegreppet ganska vagt. Familjen var då en ekonomisk och 
administrativ enhet som innefattade både släktingar, drängar och pigor i 
hushållet.1 

I början av 1950-talet gjorde Torgny Segerstedt och Agne Lundquist 
en studie av hur människor anpassat sig till tillvaron i industrisamhället. 
De menade att med industrialiseringen följde att fler och fler funktioner 
flyttades ut från familjen och övertogs av institutioner i samhället. Detta 
övertagande såg Segerstedt och Lundqvist som nödvändigt. De ansåg att 
familjen inte räckte till för att ge barn och unga den uppfostran och 
utbildning som behövdes, för att svara mot de krav som ett utvecklat 
industrisamhälle ställde på den enskilda. Familjens betydelse i en rad 
avseenden avtog således, och ansvaret för t.ex. fostran och utbildning 
fördes till viss del över till institutioner, vilka i alla fall delvis stod utanför 
familjens kontroll. Denna utveckling förde med sig att familjens olika 
medlemmar kom att ingå i "egna" grupper utanför familjen, och att de i 
dessa mötte olika och ibland konflikterande normsystem.2 Segerstedt och 
Lundqvists undersökning replikerades i slutet av 1980-talet3, och om 
resultaten skriver Ingeborg Moqvist att: 

1 Bengt-Erik Andersson, "Familjen - något för politikerna?," i Familjebilder. Mytery 

verklighet, visioner, red. Bengt-Erik Andersson (Stockholm: SNS, 1984). 
2 Torgny Segerstedt och Agne Lundqvist, Människan i industrisamhället. Del I 
Arbetslivet. (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, 1952) 
3 Rune Åberg, red., Industrisamhälle i omvandling (Stockholm: Carlssons, 1990). 
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Segerstedt och Lun dqvist konstaterade att industrialiseringen hade medfört 
att familjen som grupp fick minskad betydelse. De olika 
familjemedlemmarna ingick individuellt i olika grupper, och påverkades av 
olika normsystem. Sedan dess har förändringen gått längre på samma väg. 
Skillnaden var tydlig framför allt för kvinnorna och barnen, även om många 
föräldrar försökte undvika detta under barnens småbarnstid A 

Man kan således konstatera att familjens form liksom dess uppgifter 
förändras över tid. Förändringarna kan ses som resultat av ekonomiska, 
sociala och kulturella förhållanden i samhället. I det följande ska jag 
försöka beskriva något av vardagslivets villkor för den nutida familjen 
och vad dagens föräldraskap inrymmer. Någon komplett beskrivning 
kommer det inte att handla om. Området är alltför stort och komplext 
för att detta ska låta sig göras i en sammanfattning av det här slaget. 
Mycket är också perifert i förhållande till avhandlingens syfte, och därför 
är min ambition att försöka koncentrera mig på sådant som kan vara av 
intresse för att förstå vilket utrymme och vilken betydelse idrotten har för 
den moderna familjen. 

Tidspassning - Vardagspusslande 
För att industrisamhället skulle fungera krävdes en hård tidsstyrning. 
Arbetstiderna var strikt reglerade och arbetstagarna fick lära sig att 
tidspassningen var helig. Slarv med för sen ankomst medförde 
obönhörligen löneavdrag och i värsta fall uppsägning. Under 1980-talet 
har flextider införts på många arbetsplatser, men de flesta arbeten är 
fortfarande starkt tidsreglerade och arbetstagarna starkt tidskontrollerade. 
Tidspassningen gäller inte bara människornas arbeten utan egentligen 
alla slags aktiviteter i det moderna samhället. För barnfamiljen där båda 
föräldrarna arbetar gäller att två arbetstider ska passas på morgonen 
liksom att barnet eller barnen ska iväg till förskola och/eller skola. Skolan 
börjar på en bestämd tid och redan som små lär sig barnen att det är 
viktigt att passa den tiden. Under senare år har tom försök gjorts med 
stämpelklocka på dagis som ett instrument för att fastställa enskilda 
familjers barnomsorgsavgift. 

Tider ska vidare passas om någon av föräldrarna åker med kollektiva 
transportmedel till sitt arbete. Serviceinrättningar av olika slag har 
öppettider som kan vara svåra att utnyttja eftersom de ofta sammanfaller 
med föräldrarnas arbetstider. I dag är dessutom fritiden starkt 
tidsreglerad. Om föräldrarna och/eller deras barn vill delta i någon 

4 Ingeborg Moqvist, Den kompletterade familjen. Föräldraskap, fostran och förändring i en 
svensk småstad (Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, 1997), 6. 
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verksamhet efter arbetsdagens slut har man ytterligare tider att passa. 
Ofta kan dessutom verksamheten, t.ex. musikskolan eller 
fotbollsträningen vara förlagd till en särskild plats som kräver transport 
och ytterligare tidspassning om kollektiva transportmedel används av 
familjen. Familjens inre liv genomsyras också av tidspassning. Både 
vuxna och barn har oftast speciella TV-program som de vill följa. För 
barnen handlar det tidigt om barnprogram vid en bestämd tidpunkt varje 
vardag. För den vuxna om TV-nyheter och TV-serier av olika slag som 
ska följas. För att möjliggöra detta krävs noggrann tidsplanering även av 
de få timmar av vardagen som inte är ockuperad av arbetstid eller av 
inplanerade fritidsaktiviteter. Inköp ska göras, middag ska tillredas, om 
det hinns med, och i bästa fall avnjutas. Tvätt och städning ska klaras av. 
Barnen ska ha hjälp med sina läxor. Någon gång ska man också planera 
in tid för att umgås med släkt och vänner.5 

Konsekvenserna av allt detta blir att många känner att de har svårt att 
få tiden att räcka till. Föräldrarna får lägga pussel och försöka hitta 
praktiska lösningar som fungerar. Därmed inmutas ofta varje minut av 
dygnets timmar. Alla aktiviteter vare sig det handlar om arbetstid eller 
om den arbetsfria tiden är noggrannt inplanerade i ett tidsschema. Ett 
pussel har lagts där olika familjemedlemmar tar ansvar för olika uppgifter 
som gör att tidsschemat kan hållas. Utrymme för att göra någonting 
oplanerat finns egentligen inte, och uppstår endast om någon aktivitet 
prioriteras bort eller blir omöjlig att genomföra p g a att någon i pusslet 
inte ställer upp på den planering som gjorts. Ingeborg Moqvist skriver att 
de studier som fokuserar vardagsliv i skilda familjetyper visar att 

[...] barn och famil jeliv är navet i kvinnors liv i högre grad än arbetet, som 
mera är det i mäns. Varken män eller kvinnor kan emellertid normalt bortse 
från den ena eller den andra delen av livet och räkna med att det helt och 
hållet sköts av mannen eller hustrun. De visar också att det fordras en 
ömsesidig anp assning både från föräldrarnas och barnens sida till dessa 
individuella liv som varje familjemedlem lever. A tt med viss möda pussla 
ihop tider och sysslor är en reell vardagsverklighet i de flesta familjerß 

5 Fö r en utförligare beskrivning av vardagslivets villkor i linje med vad som här lagts 
fram föreslår jag; A nn Lunden Jacoby och Elisabeth Näsman, Mamma, pappa, jobb. 
Föräldrar och barn om arbetets villkor (Stockholm: Arbetslivscentrum, 1989). Ulla 
Björnberg och Margareta Bäck-Wiklund, Vardagslivets organisering i familj och 
närsamhälle (Göteborg: Daidalos, 1990). Ingrid Westlund, Skolbarn av sin tid. En studie 
av skolbarns upplevelse av tid. (Linköping: Linköping Studies in Education and 
Psyhology No 49, Linköpings universitet, 1996). Margareta Bäck-Wiklund och Birgitta 
Bergsten, Det moderna föräldraskapet. En studie av familj och kön i förändring 
(Stockholm: Natur och Kultur, 1997). Moqvist, 1997. 
6 Moqvist, 1997, 9. 
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Individuering 
En av de mest genomgripande förändringarna för familjen under 1900-
talet är kvinnornas inträde på arbetsmarknaden. I början av nittiotalet är 
över 80 procent av kvinnorna i åldern 25-44 år förvärvsarbetande på hel-
eller deltid.7 Detta är en stor förändring om vi jämför med 60-talet då 72 
procent av mammor med barn var hemarbetande.8 När båda föräldrarna 
arbetar uppstår naturligtvis ett behov av hjälp med barntillsynen. Sedan 
sextiotalet har därför den samhälleliga barnomsorgen successivt byggts ut. 

Segerstedt och Lundqvist visade hur industrialiseringen har medfört 
att familjens medlemmar kommer att ingå i egna grupper utanför 
familjen. Eftersom det vanliga är att både mor och far förvärvsarbetar 
kommer barnen redan tidigt att ingå i sådana grupper. Föräldrarna ingår 
i olika grupper genom att båda förvärvsarbetar, och det är inte heller 
ovanligt att de har olika fritidsintressen som gör att de även under den 
arbetsfria tiden rör sig i olika sociala sammanhang. Harriet Holter och 
Hildur Ve Henriksen använder termen individuering för att beskriva den 
process som redan Segerstedt och Lundqvist är på spåren.9 Med 
individuering betecknar de att den enkelte integreres i stadig flere og sterkere 
ikke-familiaere aktiviteter og organisasjoner eller institusjoner som 
representant bare for sig sel vA® Flera forskare har intresserat sig för, och 
beskrivit vilka konsekvenser denna process får för samhället och för den 
enskilda människan. 

Lars Erling Dale talar om en övergång från "täta" samhällen till "lösa". 
Det täta samhället bars upp av traditioner och en direkt överföring av 
kunskaper och värderingar från en generation till en annan. Det var ett 
samhälle där alla visste vem man var och vad man skulle bli. Den starka 
sociala kontroll som utvecklades där kunde både vara en hämsko för den 
enskilda individen, men den kunde också ge trygghet i tillvaron. Det lösa 
samhället kom med industrialiseringen och de stora samhälleliga 
strukturomvandlingarna. Stora omflyttningar skedde från landsbygden 
in till städerna med vilket följde ett främlingskap och en minskad social 
kontroll. Snart nog krävdes en arbetskraft med kunskaper som inte 
kunde överföras inom familjen. Den äldre generationens traditioner, 

7 Beräkningen är gjord med utgångspunkt från statistik från SCB, Årlig regional 
sysselsättningsstatistik 1992 (ÅRS YS 92), tabell Sil, (Stockholm: SCB, 1994) 
8 Uppgiften är hämtad från Bengt Erik Andersson, "Den svenska familjen - en 
introduktion" i Svenska Småbarnsfamiljer, red. Bengt-Erik Andersson och Lars 
Gunnarsson (Studentlitteratur, 1990). 
9 Harriet Holter, Arild Gjertsen, Hildur Ve Henriksen och Haldis Hjort, Familien i 
klassesamfiindet. (Oslo: Pax, 1975). 
10 Ibid., 76. 
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kunskaper och normsystem förlorade successivt i värde. Vad skulle man 
med det gamla till i en ny och förändrad omvärld?11 

Med Thomas Ziehe kan vi föra resonemanget vidare, genom hans 
beskrivningar av livsvillkoren för människan i det som han kallar det 
moderna samhället. Han menar att det moderna samhället kännetecknas 
av detradering och kulturell friställning. Med detta ska förstås att den 
gamla generationens kunskaper och norm- och värderingssystem inte kan 
erbjuda dagens unga tillräcklig hjälp för att orientera sig i tillvaron. 
Åtminstone upplever dagens unga det så. Den kulturella friställningen 
innebär att individen frikopplats från de gemenskaper i vilka hon tidigare 
ingått. Dagens unga har därför mindre hjälp av sin härkomst, 
klasstillhörighet och familj. De har att själva slå fast sina livsutkast. Även 
hos Ziehe träder således individen i förgrunden.12 

Lars Dencik som gjort flera studier av familjeliv och om hur barn 
påverkas av att ingå i olika sociala sammanhang, har också skrivit ett 
flertal artiklar om barnet i det postmoderna samhället.13 Denciks 
beskrivningar överensstämmer i stora drag med de tidigare redovisade 
författarna. I samband med att han diskuterar individueringsprocessen 
redovisar han en intressant iakttagelse från studier av barn på dagis, 
nämligen 

[...] att ju mer den enskilde genom moderniseringsprocessen individuer as, 
desto mer intensivt söker hon att fa uppleva social samhörighet. Mot 
"individueringen" står den enskilda individens behov av "socialisering", 
samtidigt med "social individualisering" söker hon som enskild person efter 
"individuell socialisering" d.v.s. att kunna känna tillhörighet i sociala 
sammanhang.1^ 

11 Lars Erling Dale, Vadar uppfostran? (Stockholm: Natur och kultur, 1981). 
12 Thomas Ziehe, Ny Ungdom om ovanliga läroprocesser (Malmö: Norstedts, 1986). 
*3 Studier av familjeliv har Lars Dencik gjort inom ramen för det s.k BASUN-projektet. 
BASUN står för Barndom, Samhälle och Utveckling i Norden. Ett exempel på hur barn 
påverkas av och hanterar att ingå i olika sociala sammanhang är Lars Dencik, C. 
Bäckström och E. Larsson, Barnens två världar (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1988). 
För artiklar om barnet i det postmoderna samhället se t.ex. Lars Dencik, "Growing Up 
in the Post-Modern Age: On the Child's Situation in the Modern Family" och "On the 
Position of the Family in the Modern Welfare State", Acta Sociologica, 32 (1989): 155-
180 och "Motståndets pedagogik. Reflexioner om vad barn behöver kunna för att reda 
sig i de postmoderna livsvillkor de ska växa upp till", KRUT, Kritisk utbildningstidskrift, 
Nr 66, 2/92 (1992): 25-31 samt "Börns tilegnelse av livskvalifikationer for den 
postmoderna tilvaerelse", Unge Paedagoger. Nr 7, (1994): 15-28. 
14 Lars Dencik, "Välfärdens barn eller barns välfärd? O m till-syn, hän-syn, och fel-syn", 
i S eendet och seendets vi llkor. En bok om barns och ungas välfärd, red. Lars Dahlgren och 
Kenneth Hultqvist (Stockholm: HLS förlag, 1995) 
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Föräldraskap 
I dag har alltså individerna trätt i förgrunden på ett helt annat sätt än 
tidigare. Alla lever både ett liv i och utanför familjen. Detta gäller både 
de vuxna familjemedlemmarna och barnen. Förändringarna ställer krav 
på familjen att den ska arrangera tillvaron på ett sådant sätt att alla kan fa 
ut någonting av sina liv. Samtidigt finns en stor osäkerhet hos dagens 
föräldrar om vad de ska lära ut och förmedla till sina barn.15 Den snabba 
samhällsutvecklingen, och stora förändringar inom många livsområden, 
gör att det är svårt att veta vilka kunskaper och normer som kommer att 
vara gångbara i morgondagens samhälle. Samtidigt har en del av ansvaret 
för uppfostran, och definitivt ansvaret för barnens utbildning överförts 
till institutioner och myndigheter. Staten har utbildat pedagogiska 
experter som ska sörja för den uppfostran och utbildning som familjen 
inte kan ge. Dels för att föräldrarna behövs på arbetsmarknaden, dels för 
att barnen anses behöva utveckla kompetenser som föräldrarna inte kan 
ge. I och med detta har föräldrarna delvis fråntagits kontrollen över sina 
barn, och föräldrarnas makt och auktoritet har minskat. Enligt Baldur 
Kristjànson leder den minskade makten till att föräldraskapet inte längre 
har samma egenvärde som förut. *6 Här kanske vi har en del av 
förklaringen till att de vuxna i familjen söker att arrangera tillvaron så att 
de får ut någonting av sina liv, som ett komplement till föräldraskapet, 
antingen i förvärvsarbetet eller vid sidan av detsamma. 

Forskningslitteraturen pekar således på förändrade villkor för 
föräldraskapet. Vad återstår då för föräldrarna att göra om föräldraskapet 
har minskat i egenvärde, och om föräldragenerationens kunskaper och 
värderingar är osäkra tillgångar för det uppväxande släktet? Om 
uppfostran och utbildning till vissa delar övertagits av pedagogiska 
experter utanför familjen, har då familjen spelat ut sin betydelse och 
föräldrarna fråntagits ansvaret för att uppfostra sina barn till goda 
samhällsmedborgare? När frågorna ställs på detta sätt kan man få en 
uppfattning om att det handlar om antingen eller. Antingen har 
föräldrarna den totala makten och kontrollen över barnen och 
uppfostransprocessen, eller också har den fullt ut övertagits av 
institutioner och experter utanför familjen. Naturligtvis handlar det inte 
om antingen eller, men visst är förutsättningarna i dag annorlunda än 
tidigare. Ingeborg Moqvist menar dock att den svenska familjen 
fortfarande står ganska stark, och att den fortfarande har stor betydelse 

15 Se Thomas Ziehe, 1986, och Lars Erling Dale, 1981. 
16 Baldur Kristjànson, "Vardandets barndom- (be)varandets barnforskning: Om mötet 
mellan en föränderlig värld och en statisk världssyn "Välfärdens barn eller barns välfärd? 
Om till-syn, hän-syn, och fel-syn"", i Seendet och seendets villkor. En bok om barns och 
ungas välförd, red. Lars Dahlgren och Kenneth Hultqvist (Stockholm: HLS förlag, 
1995) 
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för barns utveckling och integration i samhället. Individueringen och de 
disparata liv som föräldrar och barn lever, innebär emellertid att vad 
föräldrarna faktiskt kan göra för sina barn skiljer sig från tidigare 
generationer. Fostran inriktas bl.a. på att barnen ska kunna hantera 
föräldrarnas frånvaro redan under barndomen. 

Man har inte tid, helt enkelt. Lösningen blir (verkar det) att försöka göra 
tydligt för barnet att man finns där "för dig, när du behöver". 

Lars Dencik uttrycker sig likartat om den funktion familjen har, när han 
berättar om sina iakttagelser av vad som sker i familjerna efter klockan 
fem. 

När vi studerar vad folk faktiskt har för sig i familjerna efter klockan fem, 
d.v.s. sedan man hämtat barnen från dagis, ser vi att där mitt i 
matlagningen och TV -tittandet egentligen pågår något djupt och existentiellt 
allvarligt som vi kunde kalla att "familjemedlemmarna tankar tillhörighet 
hos varandra ̂  

En annan viktig förutsättning för familjelivet är, att de traditionella 
moders- och fadersrollerna har förändrats mot ett mera jämlikt 
föräldraskap. Detta beror delvis på att kvinnorna i dag finns ute i 
förvärvslivet. Men Ingeborg Moqvist skriver också att med urholkningen 
av föräldraauktoriteten har följt en jämförelsevis platt familjehierarki, 
som inte enbart handlar om hierarkiska förhållanden mellan man och 
kvinna, utan också om hierarkiska förhållanden mellan vuxna och barn. 

Också detta är en förändring jämfört med tidigare. Både barn och föräldrar 
lever en sorts självständiga liv inte bara utanför familjen utan också inom 
den och detta kan på ett sätt sägas befordra en viss jämställdhet. 

Ytterligare en grund för en större jämställdhet mellan familjens 
medlemmar ser Moqvist i att de demokratiska fostransidealen erkänts, 
och delas av de flesta föräldrar. Respekten mellan barn och föräldrar ska 
vara ömsesidig och tvång betraktas som förkastligt. 

I en tid när familjestrukturen blivit mera platt, med ett demokratiskt 
fostransideal och då de enskilda individerna träder i förgrunden, blir det 

17 Moqvist, 1997, 270. 
18 Lars Dencik, "Välfärdens barn eller barns välfärd? O m till-syn, hän-syn, och fel-syn" 
i Se endet och seendets v illkor. En bok om barns och ungas välfärd, red. Lars Dahlgren och 
Kenneth Hultqvist (Stockholm: HLS förlag, 1995), 100. 
19 Moqvist, 1977, 268. 
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viktigt för föräldrarna att jämsides med det emotionella stödet se till att 
varje enskilt barn far ut någonting av sitt liv. Eftersom en osäkerhet råder 
om vad som ska läras ut, blir istället föräldrarnas strategi att vara 
möjliggörare. Det gäller att ordna tillvaron för sina barn på ett sådant sätt 
att inga dörrar stängs i förtid. Samtidigt ska man som vuxen se till att 
man får ut någonting av livet. Här vill jag återknyta till Ziehe, som 
menar att parallellt med detraderingen och den kulturella friställningen 
har följt ett vetande som förmedlas av vetenskapen och många gånger når 
oss i populäriserad form via medierna. Detta gäller bl.a. kunskap som har 
att göra med vad det innebär att skaffa och uppfostra barn.20 Han menar 
att dagens föräldrar har ett vetande som gör att man noggrant kan 
planera när man ska ha barn och hur man ska förhålla sig till det nyfödda 
barnet, samt vilka arrangemang som behöver göras för att barnet ska 
utvecklas på det mest optimala sättet. Detta vetande menar Ziehe medför 
att barnet blir ett slags projekt för föräldrarna. Det förmedlade vetandet 
är dock inte begränsat till kunskaper som har att göra med barn och 
barnuppfostran, utan berör många livsområden som ett efter ett 
avmystifieras och blir möjliga att göra någonting åt. Ziehe liknar 
situationen för den enskilda individen vid att han har att uppfylla redan i 
förväg skrivna manus. Precis som med barnet kan man säga att fler och 
fler livsområden blir till projekt som ska planeras, genomföras och 
uppfyllas. Eftersom vetandet når de flesta människor ökar också det yttre, 
sociala trycket och därmed också det inre, subjektiva trycket på att man 
ska göra någonting av sitt liv, d.v.s. göra rättvisa åt alla i förväg skrivna 
manus eller uppfylla så många livsprojekt som möjligt.21 

Den nya tidens barn 
En relevant fråga att ställa sig, är om en förändrad familjehierarki och ett 
mera demokratiskt uppfostringsideal har någon betydelse för 
identitetsbildningen.22 I dag finns en del forskning om hur den nya 
tidens barndom ser ut, och vilken betydelse den har för vilka slags 

20 Uttrycket att skaffa barn är i s ig intressant. Lars D encik skriver om att språkbrukets 
förändring berättar en intressant historia. Först fick man barn av Gud eller storken. 
Senare, när dagens fyrtiotalister var unga, kunde det om man hade otur hända att man 
blev med barn. I dag beslutar man sig För att s kaffa barn - ungefär som man skaffar sig 
annat som behövs och värdesätts i livet. Se Lars Dencik, "Barnets färd mot välfärd", 
Moderna Tider, juni/juli, (1993). 
21 Thomas Ziehe, "Inför avmystifieringen av världen. Ungdom och kulturell 
modernisering", i Postmoderna tider, red. Mikael Löfgren och Anders Molander 
(Stockholm: Norstedt, 1986). 
22 Bl.a. om detta handlar Thomas Ziehes avhandling om NST, den nya socialisations-
typen. Thomas Ziehe, Pubertät und Narzissmus (Frankfurt am Main: Europäische 
Verlagsanstalt, 1975). Se även Ziehe, 1986a. 
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psykologiska och sociala varelser dagens barn kommer att bli.23 Dencik 
skriver, med utgångspunkt från en nordisk studie, att det går att urskilja 
vissa mönster för vilka sociala kompetenser den nya tidens barn 
utvecklar. 

Postmodernitetens barn, vars framtidsperspektiv är att leva i en 
nätverkskultur som vi ännu knappt anar konturerna av, ser ut att utvecklas 
till att bli ett annat slags psykosociala varelser. Vad som bl a tycks komma att 
känneteckna dem är förmåga till social och mental flexibilitet, kopplad till en 
individualistisk orientering med inriktning på självhävdande. Men också en 
skärpt social sensitivitet och förmåga att med hjälp av ett relativt elaborerat 
språk effektivt kunna ingå i sociala samspel, en benägenhet att reflektera över 
sig själv som deltagare i de sociala sammanhang man ingår i och förmåga att 
kunna kontrollera sina känslor och sina impulser. Kort sagt, en samtidigt 
robust och psykologiskt sensibel pers on, utrustad med kompetenser som gör 
henne och honom i stånd att i högre grad än vad vi tidigare har kunnat ana 
eller velat erkänna, vara herre över sig - sitt - själv. 24 

Dencik noterar också att utvecklingen av de sociala kompetenserna 
samvarierar med barnets kön, i kombination med hennes eller hans 
sociala och familjemässiga bakgrund. Detta stämmer väl överens med 
andra undersökningar som visar att föräldrarnas sociala omständigheter, 
vilka ofta är klassmässigt relaterade, ger olika slags uppfostran och olika 
barndomar.2^ Motsäger då inte detta Ziehes teser om detradering och 
kulturell friställning? Min uppfattning är att så inte behöver vara fallet. 
Det Ziehe beskriver är en process, inte ett tillstånd. Han pekar på i vilken 
riktning utvecklingen är på väg, d.v.s. att härkomst och social bakgrund 
minskar i betydelse i takt med att den kulturella friställningen breder ut 
sig.26 

23 I Sverige t.ex. Helene Brembeck och Barbro Johansson, red., Postmodern barndom 
(Göteborg : Etnologiska föreningen i Västsverige, 1996). 
24 Dencik, 1985, 83. 
25 Se t.ex. Holter, Harrit et al., 1975. Eva Lis Bjurman, Barn och ba rn. Om barns olika 
vardag (Lund: Liber läromedel, 1981). Ingeborg Moqvist, "Familjen - beständig och 
föränderlig" i Industrisamhälle i omvandlings red. Rune Åberg (Stockholm: Carlssons 
Bokförlag, 1990). Ingrid Jönsson, MatsTrondman, Göran Arnman och Mikael Palme, 
Skola - fritid - framtid. En studie av ungdomars kulturmönster och livschanser (Lund: 
Studentlitteratur, 1993) 
26 Kritik har rikta ts mot Ziehe för att han bortser ifrån klasskillnadernas betydelse för 
de fenomen som han beskriver. Ziehe har bemött denna kritik med att han ser både 
klasskillnaderna och deras betydelse, men att han har svårt att sätta dem i direkt 
samband med de företeelser han skriver om. Se t.ex. Erling Bjurströms intervju med 
Thomas Ziehe i tidskriften Uppväxtvillkor Nr 3, (1989), 28-33. 
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Att det finns klassmässiga skillnader i föräldrars uppfattningar om 
barn och fostran, och att detta speglar av sig i fostranspraxis har bl.a. 
visats av Helene Brembeck i avhandlingen Efter Spöcks Med 
utgångspunkt från intervjuer har hon analyserat vilka tankefigurer som 
finns bland företrädare för arbetarklass, lägre medelklass och övre 
medelklass om barn och fostran.28 

För arbetarklassen handlar fostran om att lära barnen fungera i 
samhället. Lydnad är ett mål och ett medel för att fostra det kollektiva 
barnet, som kännetecknas av kamratlighet, vänlighet, solidaritet, artighet 
och ärlighet. Fostransproblematiken består i att få barnen att lyssna på 
vad föräldrarna säger och att fungera som en förälder i en alltmer 
söndersliten värld. 

För föräldrarna från lägre medelklass handlar det om att barnen 
genom fostran ska fa en grundtrygghet som individer, och att föräldrarna 
ska ta dem med på upptäcktsfärd och introducera dem i världen. 
Trygghet, jagstyrka, flexibilitet, sociabilitet, kontakt med det egna 
känslolivet, förmåga att ingå i djupa relationer och autencitet mot sig 
själv och andra, är egenskaper som premieras. Fostransproblematiken 
ligger i att fostra barn som både förmår vara lyhörda mot andra och 
samtidigt trogna sina egna känslor, att fostra barn som både förmår vara 
individer och ingå i det kollektiva sammanhanget. 

För den övre medelklassen är målet med fostran att se till att det egna 
barnet hör till överlevarna. Viktiga egenskaper blir då aktivitet, 
självförtroende, självständighet, att ta ansvar för sig själv och att aldrig ge 
upp, god planering, gott uppförande, respekt för vuxna, ledartyp i 
kompisgänget, förmåga till självbehärskning och självkontroll och att 
aldrig brusa upp eller handla obetänkt. De problem som upplevs i 
fostransrollen är hur man ska gå tillväga för att åstadkomma en balans 
mellan självsäkerhet och självkontroll hos barnet. 

I en sammanfattning om skillnaderna säger Brembeck: 

För att ytterligare spetsa til l skillnaderna de olika uppfostringsdiskurserna 
emellan: Livets mål, mening och yttersta njutning tycks fór 
arbetarföräldrarna vara det kollektiva livet, för övre medelklassföräldrarna 
livet på toppen, för lägre medelklassföräldrarna det rika upplevelselivet. 
Drivkrafterna som förmår barnen att sträva efter målet finns för 
arbetarbarnet i kollektivet; i strävan efter att spela sin sociala roll som 
kollektiv medlem så väl som möjligt, i erkänslan i att klara det och skammen 

2? Helen Brembeck, Efter Spöck: uppfostringsmönster idag (Göteborg: Etnologiska fören. 
i Västsverige, 1992). Jfr. Gunilla Halidén, Föräldrars tankar om barn. 
Uppfostringsideologi som kultur (^Carlssons Bokförlag, 1992). 
28 Brembeck har gjort sin klassindelning utifrån makens yrkestillhörighet och i de fall 
det rört sig om en ensamstående kvinna har utgångspunkten varit hennes yrke. 
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i att misslyckas. Hos övre medelklassen finns det inne i barnet, 
manipulationen av känslolivet, i att pressa tillbaka känslorna och därigenom 
frigöra energi för det stora språnget utåt/uppåt. Hos lägre medelklassen ligger 
den i dialektiken mellan jag och andra, i nyfikenhet, livslust och 
livsbejakelse.2? 

I detta avsnitt har jag gett en bild av vardagslivets villkor för den nutida 
familjen. Eftersom min studie handlar om svenska barn och deras 
föräldrar har jag avsiktligt och huvudsakligen begränsat mig till teorier 
och forskning som har någonting att säga om vardagslivets villkor för just 
dessa människor. Jag har visat på sambanden mellan 
samhällsförhållanden och vad som sker inom familjen. Jag har också 
beskrivit vilka konsekvenserna blir av förändrade livsvillkor för den 
enskilda individen, såväl för vuxna som för barn. Slutligen har jag pekat 
på vilka klassmässiga skillnader som finns i svenska föräldrars 
uppfattningar om barn och fostran, och hur detta speglar av sig i 
fostranspraxis. När jag i slutkapitlet analyserar och försöker förstå mina 
empiriska data, är innehållet i detta avsnitt, och då framför allt Thomas 
Ziehes teorier och Helen Brembecks forskning, viktiga utgångspunkter. 

FAMILJENS FRITID - IDROTTENS UTRYMME OCH 
OMFATTNING 
Mot bakgrund av det som beskrevs under rubriken tidspassning och 
vardagspusslande, kan man undra över hur stort utrymme som finns för 
familjens medlemmar att ägna sig åt saker vid sidan av arbete, skola och 
de nödvändiga vardagsgöromålen. Om fritiden är begränsad vad är det 
då man väljer att ägna sig åt? I det följande ska jag försöka ge en bild av i 
vilken omfattning föräldrar och barn väljer att ägna sig åt idrottsaktiviter 
på sin fritid. Den offentliga statistik som finns inom området är 
emellertid begränsad och därför är det svårt att ge någon säker bild av 
hur det ser ut. De uppgifter som finns att tillgå redovisas vanligen i olika 
åldersintervall, uppdelade på kön, utifrån storleken på bostadsorten och 
utifrån socialgruppstillhörighet. Uppgifter om idrottandets omfattning 
för olika slags familjer (t.ex. i fråga om familjetyp och antal barn i olika 
åldrar) saknas nästan helt. Inte heller har jag sett någon undersökning om 
hur mycket tid olika familjers idrottsengagemang faktiskt tar, om man 
inte bara räknar in själva utövandet utan också tidsåtgång för resor till 
och från, iordningställande av utrustning m.m. 

Ett annat problem med den tillgängliga statistiken är att det kan vara 
svårt att jämföra uppgifter från olika undersökningar. Problemet hänger 
samman med hur man i olika undersökningar eller vid olika 

29 Ibid., 195-196. 
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undersökningstillfällen har definierat och fastställt vad det är som mäts. 
Låt mig ge några exempel. Räcker det t.ex. med att man är med i en 
idrottsförening för att man ska räknas som idrottsaktiv? Kan man vara 
idrottsaktiv utan att vara registrerad i en idrottsförening? Hur många 
gånger i veckan måste man utöva en aktivitet för att man ska räknas som 
aktiv idrottsutövare? Trots den osäkerhet som finns menar jag ändå att 
den tillgängliga statistiken är tillräcklig för att ge en ungefärlig bild av 
vilket utrymme den organiserade idrotten har i svenska familjers liv. 

Ungdomar, föreningsliv och idrott 
Enligt Ulf Blomdahl är andelen grundskolebarn som är anslutna till 
någon förening mellan 63 - 75 procent.30 Skillnaderna mellan olika 
åldersgrupper, social bakgrund och mellan pojkar och flickor är dock 
ganska stora. Det finns också studier som pekar på att det finns 
geografiska skillnader när det gäller andelen barn och ungdomar som 
idrottar i fö reningsregi.31 Den största andelen föreningsmedlemmar 
bland barn och ungdomar finns i mellan- och högstadieåldern. Barn från 
högre socio-ekonomiska skikt är oftare medlemmar i föreningar än barn 
från de lägre socio-ekonomiska skikten.32 Enligt en litteraturstudie av 
undersökningar om barn och ungdomars fritids- och kulturvanor är c:a 
två tredjedelar av tjänstemannabarnen medlemmar i idrottsföreningar, 
medan siffran för arbetarbarn är drygt hälften. Där konstateras också att 
barnen till föräldrar med arbetarbakgrund i mycket hög utsträckning är 
medlemmar i lagidrotter.33 Enligt Svenska Riksidrottsförbundet är 73 
procent av ungdomar i åldrarna 7 - 14 år och 56 procent i åldrarna 15 -
19 år medlemmar i någon idrottsförening.34 

I Blomdahls undersökning uppger bland pojkar och flickor i 10-12 
årsåldern35 (d.v.s. årskurserna fyra till sex) me llan 36 och 57 procent att 
de under den senaste veckan var it aktiva inom någon idrottsförening vid 
minst ett tillfälle.36 Andelen idrottsaktiva pojkar är högre i var och en av 

30 Ulf Blomdahl, Folkrörelserna och folket - med utblick mot framtiden (Stockholm: 
Carlssons, 1990), 55. Undersökningen avser 7.582 elever i orterna Stockholm, 
Göteborg, Norrköping, Västerås och Eskilstuna. 
31 Per Nilsson, Fritid i skilda världar (Västervik: Ungdomsstyrelsens utredningar 11, 
1998). 
32 Blomdahl, 1990. Se även SCB, Fritid 1976-1991. Levnadsförhållanden. Rapport nr 
85 (Sveriges officiella statistik, 1993), 267. 
33 Per Nilsson, Den allvarsamma fritiden (Statens Ungdomsråd, 1994). 
34 http://www.svenskidrott.se/rf/. Den statistik som redovisas härrör från en 
fältundersökning genomförd under 1998. 
35 Anledningen till att jag här begränsar min redovisning till denna åldersgrupp är att 
de barn som ingår i min undersökning ligger inom detta åldersintervall. 
36 Blomdahl, 1990, 56. 
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årskurserna. Det mest intressanta är dock att så många, såväl pojkar som 
flickor, är idrottsaktiva. I SCB:s redovisning av fritidsvanor i den svenska 
befolkningen anges att åtta av tio pojkar i åldern 10-12 år utövar någon 
idrottsaktivitet minst en gång per vecka. Av dessa idrottar hälften mer än 
en gång i veckan. För flickorna är motsvarande siffror 7 av 10 som utövar 
idrott en gång per vecka och 4 av 10 som idrottar flera gånger i veckan. 
Enligt samma undersökning är 75 procent av alla pojkar och 52 procent 
av alla flickor i åldern 10-12 år medlemmar i någon idrottsförening. 
Andelen som ägnar sig åt någon lagidrott är för pojkarnas del 63 procent 
och för flickorna 28 procent. Vi kan således notera att tre fjärdedelar av 
alla pojkar i åldersgruppen är medlemmar i någon idrottsförening och 
hälften av flickorna.37 Även senare undersökningar bekräftar idrottens 
position som en populär fritidsaktivitet. Karin Busch Zetterberg 
redovisar t.ex. i en intervjuundersökning av barns motionsaktiviteter från 
senare delen av nittiotalet att 74 procent av pojkarna och 65 procent av 
flickorna i åldern 7-15 år utövar någon idrott utanför skolan.38 När det 
gäller vilka idrotter som svenska flickor och pojkar i 10-12 årsåldern 
ägnar sig åt redovisar Lars-Magnus Engström följande andelar för aktivt 
medlemskap i idrottsföreningar. Pojkarna ägnar sig åt fotboll (45%), 
ishockey (17%) och simning (8%), medan flickorna ägnar sig åt fotboll 
(26%), ridning (13%) och gymnastik (13%). För pojkarna kommer golf 
på femte plats (5%), medan golfen inte finns bland de tio vanligaste 
idrotterna bland flickorna.39 

Sammanfattningsvis kan sägas att idrottsutövande verkar vara ett 
vanligt inslag i många barns liv. Tjänstemannabarnen är något aktivare 
än arbetarbarnen. I åldersgruppen 10-12 år är pojkarna över lag något 
idrottsaktivare än flickorna samt oftare engagerade i lagidrotter än 
flickorna. Arbetarbarnen ägnar sig i större utsträckning åt lagidrotter än 
individuella idrotter. För både pojkar och flickor gäller att fotboll är den 
dominerande sporten. 

Föräldrar och idrott 
Vad kan vi då säga om föräldrarnas idrottsengagemang? I Föreningslivet i 
Sverige ställs bl.a. frågor om vilka som är medlemmar i olika slags 
organisationer och sammanslutningar, vilka som är aktiva och vilken 
grad av samhörighet man känner med olika organisationer/samman-
slutningar. Undersökningen avser åldersgruppen 16-84 år. Av 

37 SCB, Fritid 1976-1991. Levnadsförhållanden. Rapport nr 85 (Sveriges officiella 
statistik, 1993). 
38 Karin Busch Zetterberg, Motion & Idrott 1977. Idrottsutredningens 
intervjuundersökning (SOU 1997:188, tab 2:14) 
39 Paul D e Knop, Lars-Magnus Engström, Berit Skirstad and Maureen R. Weiss, (eds)., 
Worldwide Trends in Youth Sport (Champaign IL: Human Kinetics, 1996), 234. 
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undersökningen framgår att idrottsföreningar är den näst största 
organisationen/sammanslutningen efter de fackliga organisationerna. 
Idrottsföreningarna har den klart högsta andelen aktiva medlemmar, 61 
procent vilket motsvarar hela 20 procent av befolkningen. Av de 
förtroendevalda görs det största frivilligarbetet inom idrottsföreningarna. 
Inom idrotten finns ca 470.000 förtroendevalda vilka arbetar i 
genomsnitt 13 timmar/månad. Detta utgör närmare en tredjedel av allt 
ideellt arbete i Sverige. Av undersökningen framgår vidare att idrotts
rörelsen är den sammanslutning som den vuxna befolkningen känner 
mest samhörighet med även om spridningen i uppfattningar är stor. 
Samhörigheten varierar beroende på ålder, kön och mellan olika 
socioekonomiska grupper. Yngre känner större samhörighet än äldre. 
Männen känner större samhörighet än kvinnorna och tjänstemän högre 
samhörighet än arbetare.^ 

I Föreningslivet i Sverige finns också statistik om familjesituationen 
och de vuxnas idrottsengagemang. Bland ensamstående utan barn är 43 
procent medlemmar i någon idrottsförening. I gruppen samboende utan 
barn är andelen medlemmar något lägre eller 37 procent. Bland 
samboende med barn är andelen medlemmar 40 procent. För samtliga 
grupper gäller att andelen män är högre än andelen kvinnor. Även om 
det finns skillnader mellan grupperna är det slående hur stor andel som 
är medlemmar i någon idrottsförening i samtliga familje
konstellationer.41 Avslutningsvis kan konstateras att i familjer med barn 
har 14 procent av männen och 6 procent av kvinnorna något 
förtroendeuppdrag inom någon idrottsförening, samt att 16 procent av 
männen och 12 procent av kvinnorna aktivt utövar någon idrott i 
föreningsregi.42 

Sammanfattningsvis tyder statistiken på att ingen annan organisation 
har så många aktiva medlemmar som idrottsrörelsen, att ingen annan 
organisation engagerar så många unga som idrotten, att det i ingen 
annan organisation läggs ner lika många timmar på ideellt arbete som 
inom idrotten. Med statistikens hjälp kan vi också ana oss till att idrotten 
inte bara är viktig för den enskilda utan också för familjen. Att andelen 
medlemmar bland den vuxna befolkningen är något högre i familjer med 
barn, än i familjer utan barn, stöder ett sådant antagande. Om vi till 
detta lägger att idrotten är den organisation som den vuxna befolkningen 
känner mest samhörighet med, kan man konstatera att idrotten inte bara 

40 Lars Häll, Föreningslivet i Sverige - en statistisk belysning (Stockholm: Statistiska 
centralbyrån (SCB), Ideella beredningen, Civildepartementet, 1994). 
41 Busch Zetterberg, 1977, tabell 4:2. Hon redovisar att 34 procent av alla män och 
kvinnor över 15 år är medlemmar i någon idrotts- eller motionsförening. 
42 Ibid., tabell 4:4. Här redovisar Busch Zetterberg att 22% av medlemmar i idrotts-
eller motionsföreningar som är över 15 år har förtroendeuppdrag i föreningen. 
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engagerar många unga och vuxna på olika sätt, utan att den förmodligen 
också fyller någon viktig funktion i många människors liv. I en tillvaro 
som i hög grad kännetecknas av tidspassning, vardagspusslande och ett 
späckat livsschema är således idrott en aktivitet som många människor 
väljer att prioritera. 
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Kapitel 3 
IDROTT, SAMHÄLLE OCH INDIVID 

I detta kapitel kommer jag att sammanfatta vilka funktioner och vilken 
betydelse idrotten har tillskrivits och tillskrivs för samhälle och individ. 
Sammanfattningen tar sin utgångspunkt i de teorier om sambanden 
mellan samhälle, idrott och individ som har utvecklats inom 
vetenskapssamhället. Jag är således här inte primärt intresserad av vilka 
uppfattningar som finns bland folk i allmänhet, och inte heller av den 
ideologiproduktion som finns för att legitimera idrottens position i 
samhället.1 Avsnittet har delats in i två delar. I den första delen går jag 
igenom teorier som försöker förklara idrottens funktion ur ett 
samhällsperspektiv. I den andra delen går jag igenom teorier som tar sin 
utgångspunkt i vilken betydelse idrotten har för den enskilda individen. 
Jag är väl medveten om att detta är en analytisk indelning, och att 
samhälle och individ inte så enkelt låter sig skiljas från varandra. Jag har 
ändå valt att göra denna åtskillnad för att det är ett sätt att sortera, och 
därmed få en överblick över de teorier och den forskning som lagts fram. 
Men också för att den utgångspunkt som tas, i det individuella eller 
samhälleliga, har betydelse för vilka funktioner och vilken betydelse som 
tillskrivs idrotten. 

IDROTTENS FUNKTIONER - SAMHÄLLSPERSPEKTIVET 
Enligt Robert Merton, funktionalist och lärjunge till Talcott Parson, är 
sociologins uppgift att fastställa vilka konsekvenser - positiva eller 
negativa - olika företeelser får för samhället i stort, för organisationer, för 
grupper och för individen.2 En stor del av de teorier om idrottens 
funktioner som lagts fram har en funktionalistisk prägel.3 Idrotten 
uppfattas som en positiv företeelse, framför allt för samhallet men även 
för individen. Genom idrotten införlivar individen normer och 
värderingar som överensstämmer med de i samhället dominerande norm-

1 Jag är naturligtvis medveten om att även vetenskapliga teorier kan användas och 
används i legitimerande syfte. Ibland oförvrängda, ibland omformulerade och 
uppblandade med uppfattningar från ideoligiproducenter, som vill torgföra sin 
uppfattning om vad idrott är och bör vara. 
2 Robert K. Merton. "On Theoretical Sociology", i sammandrag i 
Samhällsvetenskapliga perspektiv, red. E. C. Cuff och G. C. F. Payne (Göteborg: 
Bokförlaget Korpen, 1967). 
3 John Loy and Doug Booth, "Functionalism, Sport and Society" in Handbook for Sport 
and Society, eds. Eric Dunning and Jay Coakley (London: Sage Publications, 
forthcoming). Författarna presenterar olika teorier med funktionalistisk prägel och 
redogör för hur dessa använts inom den sociologiskt inspirerade idrottsforskningen. 
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och värderingssystemen.^ Idrottens funktion blir således att bidra till att 
en samhällelig stabilitet upprätthålls. Att anpassa sig ses s om någonting 
gott, inte bara för samhället utan också för den enskilda. I det stabila 
samhället vet individen sin plats och vilka förväntningar som riktas mot 
denne. Tillvaron blir förutsägbar och därmed blir det också möjligt för 
individerna att ha kontroll över sina liv. Att det förekommer en social 
rangordning och olika sociala villkor för grupper av människor förnekas 
inte. Tvärtom anses det nödvändigt för att samhället ska fungera på ett 
tillfredsställande sätt, att människor socialiseras till olika positioner och 
till olika arbetsuppgifter. Teorier av det här slaget kallas för konsensus-
eller samförståndsteorier. De stämmer väl överens med hur Émilie 
Durkheim såg på förhållandet mellan samhälle och individ.5 Samhället 
som är gott är överordnat individen och individen blir fullbordad genom 
att anpassa sig till samhället.6 Tillståndet i konsensussamhället 
kännetecknas av stabilitet. Om förändringar sker är de kontinuerliga och 
löper över långa tidsperioder. 

Viktiga forskningsfrågor utifrån ett konsensusperspektiv, kan vara hur 
samhället och dess institutioner ska utveckla individers kunskaper, 
färdigheter och förmågor på ett sådant sätt att var och en efter bästa 
förmåga kan bidra till den samhälleliga nyttan. 

Ett annat sätt att se på samhälle och individ är utifrån ett 
konfliktperspektiv. Utgångspunkten är här att det stabila samhället inte 
alls behöver vara gott för alla individer. Olika sociala grupper i samhället 
antas ha olika förutsättningar både materiellt, men framför allt i fråga om 

4 Se t.ex. John W. Loy and Gerald S. Kenyon, Sport, Culture and Society (London: 
Macmillan, 1969). E. Dunning, ed., The Sociology of Sport (London: Cass, 1971). James 
A. Mangan, ed., Physical Education and Sport: Sociological and Cultural Perspectives 
(Oxford: Basil Blackwell, 1973). 
5 Se t.ex. Emilie Dürkheim, Opdragelse, uddannelse og sociologi. En bog om opragelsens og 
uddannelsens fiinktion i samfiindet (Danmark: 1 lxl8/samfund. Carit Andersens Forlag 
6 Finn Suenson Förlag, 1975). 
6 Johan Asplund, Rivaler och syndabockar (Göteborg: Bokförlaget Korpen, 1989). En 
intressant jämförelse kan göras med Johan Asplunds resonemang om att den moderna 
tävlingsidrotten handlar om att upprätta en ovedersäglig excellensordning. Efter alla 
tävlingar upprättas en rangordning. När väl ordningen är fastställd kan den inte 
ifrågasättas utan positionerna är fö r alltid fastställda. Denna ordning liknar den som 
fanns i tidigare samhällen, där ingen konkurrens fanns i s idled, då det för varje person 
enbart fanns en position som ansågs som den rätta. I ett sådant samhälle blir 
samhällslivet aldrig anomiskt. Med anomiskt åsyftar Asplund Emilie Dürkheims 
beskrivning av ett samhällstillstånd där var o ch en är överlåten till sig själv och där det 
inte finns några inre band som förenar samhällsmedborgarna. Ett samhälle där 
individerna har svårt att orientera sig och riskerar att tappa fotfästet. Med detta sätt att 
se skulle, som jag förstår det, tävlingsidrotten kunna betraktas som en stabiliserande 
faktor i e tt samhälle som präglas av långt gången anomi. En utförligare beskrivning av 
anomibegreppet finns i Emilie Dürkheims klassiska verk om självmordet. Se t.ex. 
Emilie Dürkheim, Suicide. A study in Sociology (London, 1970). En svensk redogörelse 
av begreppet finns i Dale, 1981, 102-107. 
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makt. En inordning innebär därför att den ena gruppen förtrycks på den 
andra gruppens bekostnad. Livsvillkoren kan därför skilja avsevärt mellan 
olika sociala grupper inom samma samhälle. Genom socialisationen lär 
sig individerna att acceptera att dessa skillnader i livsvillkor finns, och att 
de är nödvändiga för samhällets fortbestånd. 

För företrädare för konfliktperspektivet blir ideologibegreppet 
centralt. Man menar att den härskande klassen genom ideologier försöker 
dölja de motsättningar som finns i samhället.7 Louis Althusser som 
bygger på Gramscis idéer menar att t.ex. kyrkan, familjen, skolan och 
massmedia kan betraktas som ideologiska institutioner för statsmakten. 
Institutioner vars uppgift är att upprätthålla den härskande klassens 
ideologi.8 Socialisationen innebär bl.a. att individerna lär sig att blunda 
för att alla inte har samma förutsättningar och lika möjligheter. 
Förtrycket fördunklas och maktförhållanden i samhället osynliggörs.9 
Förändring i ett samhälle av det här slaget sker "språngvis" som ett 
resultat av den kamp som förs mellan rivaliserande grupper i samhället. 

Viktiga forskningsfrågor för anhängare av konfliktperspektivet blir att 
r i i * i  r  1  f *  i  •  o  * i i  * i i t  1  rörsöka avslöja det rörtryck som rinns, och att visa pa vilka villkor de 
förtryckta grupperna i samhället lever under. Representanter för detta 
perspektiv eftersträvar förändring. 

Inom idrottsforskningen har teorier med ett konfliktperspektiv lagts 
fram från senare delen av sextiotalet, med en kulmen under första halvan 
av sjuttiotalet.10 Bero Rigauer11, Jean-Marie Brohm12, Rob Beamish1^ 
och Paul Hoch1^ kan ses som representanter för denna inriktning. Deras 
tes är att idrotten uppvisar många likheter med arbetet. Att idrotta är inte 
en harmlös lek som står utanför statsmaktens kontroll utan ett hårt, 
reglerat och kontrollerat arbete. Idrotten betraktas som ett "subsystem" 
som bidrar till att reproducera maktförhållanden nödvändiga för att det 
kapitalistiska samhället ska kunna fortbestå. Medan Brohm, Rigauer och 
Beamish menar att idrotten kan förändras om reformer som gynnar de 
svagare grupperna genomförs i samhället, menar Hoch att först när 
samhället ändrats i grunden, finns förutsättningar för en idrott som inte 

7 Se t.ex. Antonio Gramsci, En kollektiv intellektuell (Bo Cavefors Bokförlag, 1967). 
8 Louis Althusser, "Ideologi och ideologiska statsapparater", i Althusser, Filosofi från 
proletär klasståndpunkt (Kothen: Cavefors, 1976). 
9 Se t.ex. Dale, 1981. 
10 William J. Morgan, Leftist Theories of Sport. A Critique and Reconstruction (Urbana 
and Chicago: University of Illinois Press, 1994). 
11 Bero Rigauer, Sport and Work (New York: Columbia University Press, 1981). 
12 Jean-Marie Brohm, Sport, A Prisoner of Measured Time (London: Ink Links, 1978). 
*3 Rob Beamish, "Central Issues in the Materialist Study of Sport as a Cultural 
Practice" in Sociology of Sport: Diverse Perspectives, eds. Susan Greendorfer and Andrew 
Yiannakis (New York: Leisure Press, 1981). 
14 Paul Hoch, Rip Off The Big Game (New York: Doubleday, 1972). 
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exploaterar och alienerar sina utövare. För den som intar ett 
konfliktperspektiv handlar således idrottens funktion ytterst om att 
reproducera klasskillnader.15 

De hittills presenterade teorierna om idrottens funktion kan vid en 
första anblick uppfattas som varandras ytterligheter. Företrädare för 
konsensusperspektivet betraktar samhället som gott, och idrotten som ett 
medel för att inlemma individerna i det goda. Företrädare för 
konfliktperspektivet betraktar samhället som ojämlikt, och här blir 
idrotten ett medel för att reproducera klasskillnader. Det som skiljer 
teorierna är således i första hand hur man uppfattar samhället och inte 
vilken funktion man tillskriver idrotten. I båda fallen ses idrotten som ett 
medel för att anpassa individerna till den rådande samhällsstrukturen. 
Båda teoribildningarna kan således sägas vara starkt deterministiska. 
Individen blir här fangen i strukturen. 

Kritik mot determinism inom idrottsforskningen har framlagts från 
olika håll. Richard Gruneau menar t.ex. att möjligheterna för enskilda 
individer och för grupper av individer att utöva inflytande varierar över 
tid, både för en given individ och för en grupp av individer. Möjligheten 
att påverka och förändra beror på individernas dispositioner vid den 
givna tidpunkten och de strukturer som är förhärskande i idrottskulturen 
just då.1» John Hargreaves menar att de deterministiska teorierna bortser 
från att individer faktiskt har ett handlingsutrymme, och att de aktivt 
bidrar till att forma den kultur av vilken de själva u tgör en del.1? Han 
menar vidare att idrotten som företeelse har en autonomi i förhållande 
till samhället som helhet. En autonomi som dock begränsas av historiska, 
ekonomiska, politiska och kulturella förhållanden i samhället. En 
uppfattning som han kan sägas dela bl.a. med Pierre Bourdieu, som 
menar att det i samhället finns olika sociala fält inom vilka egna 
regelsystem utvecklas och reproduceras. Enligt Bourdieu försiggår inom 

Se även John Horne, Alan Tomlinson och Garry Whammel, Understanding Sport. An 
Introduction to the Sociological and Cultural Analysis of Sport (London and New York: E 
& FN SPON, 1999), 236-239. Här sammanfattas bl.a. Brohms och Rigauers arbeten, 
samt kritiken mot deras texter. 
1(S Richard Gruneau, Class, Sports and Social Development (Amherst: The University of 
Massachusetts Press, 1983). En ny utgåva av boken har kommit ut under 1999. Det 
nya och intressanta med boken är att den avslutas med ett kapitel där Gruneau 
reflekterar över sitt tidigare verk och ger förslag på inriktningar för den moderna 
idrottsforskningen. Om sitt tidigare verk säger Gruneau att han varit för ensidig och för 
teoretiskt begränsad i s ina analyser. Han poängterar att idrotten samtidigt kan betyda 
olika saker för olika samhällen och för olika grupper av människor. Budskapet som jag 
tolkar det är att man bör sträva efter att anlägga olika slags perspektiv när idrotten som 
system studeras utan att för den skull förlora sig i vad Gruneau kallar för a dißuse 
radical pluralism. Richard Gruneau, Class, Sports and Social Development (Champaign 
IL, 1999), 113-127. 
17 John Hargreaves, Sport, Power and Culture (Polity Press, 1986). 
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dessa fält, bl.a. inom det idrottsliga, en ständig kamp mellan dess aktörer 
om vilka som ska inneha herraväldet.18 

Gemensamt för Gruneau, Hargreaves och Bourdieu är att de vänder 
sig mot det deterministiska synsättet och tillskriver individen ett 
handlingsutrymme och idrottsrörelsen en relativ autonomi i förhållande 
till staten. Gemensamt är också att denna autonomi inte anses innebära 
någon fullständig frihet, utan att friutrymmet begränsas av historiska och 
rådande förhållanden i samhället. Idrotten betraktas vidare som en 
institution eller ett socialt fält, inom vilket olika grupper eller klasser 
manövrerar sig fram för att skaffa sig positioner som gör att den egna 
gruppens idéer och trosföreställningar kan främjas.Enligt Hargreaves 
är den kamp om positionerna som utspelas komplicerad, och har i 
moderna demokratier inte karaktären av allt eller intet. Han menar att 
även underordnade grupper oftast vinner något till sin egen fördel i den 
kamp man för mot de dominerande grupperna.20 

Låt mig ge några exempel från idrottsforskningen på vilka kamper 
som kan sägas utspelas på idrottens arena. Det handlar t.ex. om social 
tillhörighet och val av idrott, d.v.s. att olika sociala grupper tillskriver 
idrottsgrenar olika värden. Utifrån detta väljs idrotter som passar överens 
med den egna gruppens värderingar och livsstil. Enklast kan man kanske 
uttrycka det som att även om man fritt får välja, så attraheras individerna 
av idrotter som befolkas av likasinnade. Idrottsgrenar impregneras därför 
med norm- och värderingssystem som svarar mot olika sociala grupper i 
samhället. Därmed kan vissa sociala grupper i samhället vara 
dominerande inom vissa idrottsgrenar och underordnade i andra. 
Bourdieu menar t.ex. att hur man förhåller sig till den egna kroppen 
skiljer sig mellan arbetarklass och överklass, och att detta bl.a. styr valet 
av idrott. Överklassen har en syn på kroppen som betonar hälso- och 
moralaspekten, medan arbetarklassen har en mer instrumenteil syn på 
kroppen. Detta får också till följd att arbetarklassens idrotter oftast 
befolkas av ungdom, medan överklassens idrotter har en betydligt större 
andel vuxna utövare.21 

18 Pierre Bourdieu, "Sport and Social Class" in Social Science Information (Sage 
Publications) Vol.17, Nr 6, (1978). 
19 Ett gott exempel på en empirisk studie som överensstämmer med en sådan här ansats 
är Per Nilssons avhandling om hur värderingar formas och införlivas inom 
fotbollssporten. Per Nilsson, Fotbollen och moralen. En studie av fyra allsvenska 
fotbollsföreningar (Stockholm: HLS Förlag, 1993). En diskussion om den individuella 
friheten och idrottens friutrymme finns också i Per Nilsson, Tävlingsidrotten som 
uppfostringsmiljö (Stockholm: HLS, Institutionen för Pedagogik, Rapport 1/1988). 
20 Hargreaves, 1986, 5. 
21 Bourdieu, 1978. Se även Bo Schelin, Den ojämlika idrotten. Om idrottsstratifiering, 
idrottspreferens och va l av idrott (Lund: Lunds universitet, Sociologiska institutionen, 
akad. avh., 1985). 

31 



Det handlar om vilka positioner män och kvinnor historiskt 
manövrerat sig till inom idrotten, och hur detta påverkar villkoren för 
männens och kvinnornas idrottsutövande.22 Det handlar om att det 
inom idrotten sker en manlighetsfostran som bidrar till att reproducera 
ett patriarkaliskt samhälle.2^ Jennifer Hargreaves skriver om den manliga 
hegemonin, att den inom idrotten är mera total och mera 
motståndskraftig än inom andra områden i samhället. Reproduktionen 
av den manliga hegemonin kan dock inte reduceras till att det är män 
som förtrycker kvinnor, utan processerna är betydligt mera komplexa än 
så och dessutom föränderliga.24 Manlighetsfostran kan också ses både 
som ett medel för överklassen för att utöva social kontroll över 
arbetarklassen, och som en skolning av män som skall skickas ut i världen 
för att kontrollera andra folk. En av idrottens funktioner kan således 
också vara att fostra män som kan tjäna nationens intresse.2^ Det handlar 
också om förtryckta folkgrupper och etniska minoriteters utrymme och 
möjligheter inom idrotten.26 Kritik har framförts från ett flertal författare 
mot att idrotten betraktats som fri från rasism och som ett system präglat 
av demokrati och rättvisa.2^ 

Jag inledde med att hänvisa till Robert Mertons uppfattning om att 
företeelser i samhället bör studeras utifrån vilka konsekvenser - positiva 
eller negativa - de får för samhället, grupper och individer. Som vi har 
sett anser ett flertal forskare att idrotten är en företeelse inom vilken en 

22 Se t.ex. Eva Olofsson, Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och 
kvinnorna under 1900-talet (Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, akad. 
avh., 1989). 
23 Se t.ex. Mike Messner, "Sport, Men and Masculinity", Arena Review, 9(2), (1985), 
1-30 och "When Bodies are Weapons: Maculinity and Violence in Sport", International 
Review for the Sociology of Sport, 25, (1990), 203-219. 
24 Jennifer Hargreaves, Sporting females. Critical issues in the history and sociology of 
women s sports. (L ondon and New York: Roudedge, 1994). 
2 5 James A. Mangan, Athleticism in the Victorian and Edwardian Public School. The 
Emergence and Consolidation of an Educational Ideology (London: The Falmer Press, 
1986) och The Games Ethic and Imperialism. Aspects ofthe Diffusion of an Ideal Viking 
(Middlesex: 1986). 
26 Se t.ex. Othello Harris, "The rise of black athletes in the USA" och Grant Jarvie and 
Irene  Re id ,  "Sport  in  South  Afr ica"  ,  in  J im Riordan  and  Arnd Krü ger  The  
International Politics of Sport in the 20th Century (London: E&FN Spon, 1999), samt 
Eric Dunning, Sport Matters. Sociological studies of sport, violence and civilization 
(London and New York: Routledge, 1999). I Dunnings bok främst kap 8, "Sport in the 
process of racial stratification. The case of the USA". 
27 Se t.ex. Grant Jarvie, "Introduction: Sport, Racism and Ethnicity" in Sport Racism 
and Ethnicity, (Falmer Press, 1991) och Douglas E. Foley, Learning Capitalist Culture 
(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1990). Foley har i sina etnografiska 
studier pa ett övertygande sätt visat att idrottsprogrammen på high school i en mindre 
stad i Texas starkt bidrar t ill att upprätthålla och reproducera ojämlikhet mellan olika 
etniska grupper, sociala klasser och kön inom staden. 
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maktkamp om vilka idéer, normer och värderingar som ska vara 
dominerande utspelas. En kamp som i hög grad påverkas av rådande 
förhållanden i samhället, utanför idrotten. Med ett sådant betraktelsesätt 
blir det svårt att värdera idrotten som antingen en positiv eller negativ 
företeelse för samhället och dess individer. Dels är idrotten ett komplext 
system, vilket i det här fallet skall förstås som att idrotten samtidigt kan 
vara både positiv och negativ, dels beror värderingen av vad som är 
positivt och vad som är negativt på forskarens egen samhällssyn. 

Sammanfattning av samhällsperspektivet 
Idrotten är en av flera arenor där grupper manövrerar för att skaffa sig 
positioner som gör det möjligt att främja den egna gruppens idéer och 
värderingar. I dagens demokratiska samhällen handlar det dock inte om 
fullständig makt och dominans eller total maktlöshet och underkastelse. 
Alla grupper vinner något i den kamp som utspelas. I förhållande till 
staten finns ett friutrymme både för idrotten som system och för den 
enskilda individen. Reproduktionskrafterna är dock så starka att några 
omstörtande förändringar av de rådande makt- och 
dominansförhållandena knappast kan ske. Idrottens funktion kan 
därmed i huvudsak sägas vara att bidra till att reproducera och i någon 
mån rekonstruera makt- och dominansförhållanden i samhället. 

IDROTTANDETS BETYDELSE - INDIVIDPERSPEKTIVET 

Ìag har valt att strukturera forskningsgenomgången om idrottens 
•etydelse ur ett individperspektiv kring tre huvudrubriker. Rubrikerna 

ska ses som ett slags grov indelning i områden inom vilka forskning 
bedrivs. Under den första rubriken presenterar jag teorier och forskning 
om sambanden mellan individers karaktärer och idrottsutövande. Under 
den andra rubriken behandlas sambanden mellan individers beteenden 
och idrottsutövande. Under den tredje rubriken, idrottens värden, går jag 
igenom teorier och forskning om varför människor idrottar och vilken 
betydelse detta har för deras liv.28 

Idrottsutövandet och individers karaktärer 
Den forskning som finns om hur personer påverkas av att delta i olika 
slags idrottsaktiviteter, har i huvudsak begränsats till hur aktiva 
idrottsutövares sätt att handla och tänka påverkas inom idrotten. En 
aspekt som särskilt studerats är idrottsaktivas moral. Dessa studier har 
ofta varit av experimentell karaktär, och har tagit sin utgångspunkt i 

28 Den genomgång jag har gjort avser samhälls- och beteendevetenskaplig 
idrottsforskning och därför finns inga referenser till medicinsk och fysiologisk forskning 
inom området. 
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Kohlbergs utvecklingspsykologiska teori om moralutveckling.29 Ett 
exempel är Halls forskning, som visar att collegestudenter som spelar 
basketboll resonerar på en lägre moralisk nivå än individer i 
kontrollgruppen. Hall visar också att det finns skillnader mellan könen 
på så sätt att idrottsaktiva kvinnor accepterar regelöverträdelser i mindre 
utsträckning än idrottsaktiva män.30 

Forskning finns också med utgångspunkt i Norma Haans 
interaktionistiska moralteori.31 Framför allt är det den amerikanska 
psykologen Brenda J. Bredemeier och hennes forskargrupp som 
inspirerats av Haans teorier, och på olika sätt närmat sig frågor om 
moralutveckling och idrott. Tillsammans med David Shields har hon 
bl.a. visat att människor generellt resonerar på en lägre moralisk nivå när 
de ställs inför idrottsmoraliska dilemman, än när de ställs inför 
vardagsmoraliska dilemman.32 Med utgångspunkt från bl.a. dessa 
resultat, har de lagt fram teorin om att idrotten med sin inramning 
erbjuder ett kontext som tillåter ett slags "legitimerad regression", som i 
stort överensstämmer med en lägre moralisk utvecklingsnivå. 

Bredemeier har inte bara koncentrerat sig på vad som sker inom 
idrotten, utan även vidgat forskningsfrågorna till att handla om huruvida 
idrott kan sägas påverka barn och ungas moralutveckling generellt sätt. 
Tillsammans med Shields konstaterar hon dock att det så här långt 
saknas säkra empiriska bevis för att moralutvecklingen generellt sätt 
skulle påverkas av ett deltagande i idrott. Hon menar dock att det finns 
en del belägg för ett negativt samband mellan moralisk mognad och 
involvering i vissa typer av idrotter.33 Bredemeier och Shields menar 
också att det för vissa utövare, speciellt för de som är starkt involverade i 
sin idrott, kan finnas en risk för att man "glömmer" att idrotten är en 
värld för sig och att man även i vardagssituationer handlar som om man 

29 Se t.ex. Lawrence Kohlberg, Essays o m moral development: Vol 1: The philosophy of 
moral development (San Francisco: Harper & Row, 1981) och Essays of moral 
development: Vol 2: The psychology ofmoral development (San Francisco: Harper & Row, 
1984). 
30 E. R. Hall, Moral development of athletes in sport specific and general social situations 
(Texas Women's University, Unpublished doctoral dissertation, 1981). 
31 Se t.ex. Norma Haan, "Two moralities in action contexts: Relationship to thought, 
ego regulation, and developmet", Journal of Personality and Social Psychology, 36, 
(1978), 286-305, Norma Haan, "An interactional morality of everyday life", in Social 
science as moral inquiry, ed. Norma Haan (New York: Columbia University Press, 
1983), 218-250 och Norma Haan, "Processes of moral development: Cognitive or 
social disequilibrium", Developmental Psychology, 21, (1985), 996-1006. 
32 Brenda Bredemeier and David Shields, "Divergence in moral reasoning about sport 
and life", Sociology of Sport Journal 1, (1984), 348-357. 
33 David Shields and Brenda Bredemeier, Character Development and Physical Activity 
(Champaign, IL: Human Kinetics, 1995). 
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vore på idrottsarenan. Detta gäller framför allt för elitidrottsutövare där 
idrotten är livet och där gränsen mellan idrott och vardag suddats ut.34 

En annan aspekt som idrottsforskare intresserat sig för är om 
involvering i idrott påverkar deltagarnas attityder och värderingar. Även 
här har forskningen intresserat sig för hur attityder och värderingar 
förändras inom idrotten. Sparsamt förekommande är frågor om 
individers idrottsutövande har någon betydelse för hur man fungerar 
utanför idrotten. Frågor som har undersökts är t.ex. hur barn och ungas 
inställning till sitt idrottsutövande förändras över tid med avseende på 
graden av lek (play orientation) och allvar (professional orientation).35 
En fråga som också uppmärksammats i de här forskningssammanhangen 
är, om signifikanta skillnader i attityder och värderingar mellan utövare 
på olika nivåer (t.ex. tävling och elit), liksom mellan aktiva idrottsutövare 
och de som inte är idrottsaktiva, faktiskt är en socialisationseffekt eller 
om skillnaderna mellan grupperna funnits redan från början. I en 
longitudinell studie har Paul E Dubois undersökt fotbollsspelande barn 
från två olika fotbollsserier.36 Serierna skiljde sig åt på så sätt att den ena 
serien var mer tävlingsinriktad och prestationsorienterad, medan den 
andra var mer processinriktad. Dubois gjorde mätningar av vilka 
attityder spelarna hade till hur viktigt det var att vinna, att spela juste, att 
ha roligt, att vara en del av laget m.m. (totalt 13 items), såväl röre som 
efter säsong. För den processinriktade serien gjordes en uppföljning även 
under ett andra år. De slutsatser Dubois kunde dra, var att det skedde 
värderingsförändringar som överensstämde med vad som betonades i 
respektive serie. Skillnaderna mellan grupperna menade han, både kunde 
förklaras med att spelarna skiljde sig åt inledningsvis i inställning och 
attityd, och med att spelarna värderingsmässigt hade påverkats i olika 
riktningar genom sitt utövande.37 

I avhandlingen Fotbollen och moralen redovisar Per Nilsson tydliga 
skillnader mellan hur tolvåriga fotbollsspelande pojkar, ungdoms- samt 
seniorspelare ser på sig själva som fotbollsspelare, vilken 
handlingsberedskap de har, vilket utbyte de har av fotbollen samt sättet 
att värdera. Per Nilsson menar att skillnaderna kan förstås som att det 
handlar om en pågående inlärningsprocess, där seniorspelets krav och 

34 Brenda Bredemeier and David Shields, "Moral Psychology in the Context of Sport", 
in Handbook of Research on Sp ort Psychology, eds. Robert N. Singer, Milledge Murphey 
and L. Keith Tennant (New York: Macmillan Publishing Company, 1993). 
35 Se t.ex. H. Webb, "Professionalization of attitudes toward play among adolescents" 
in Aspects of contemporary sport sociology, ed. Gerald Kenyon (Chicago: Athletic Institute, 
1969), 161-179. 
36 Paul E. Dubois, "The effect of participation in sport on the value orientations of 
young athletes" Sociology of Sport Journal, 3, (1986), 29-42. 
37 Dubois manar dock till försiktighet vid tolkning av resultaten. Han anser att 
metodologiska brister gör att han inte med säkerhet kan fastställa vad skillnaderna 
faktiskt beror på. 
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preferenser med ålder och erfarenhet av fotbollskulturen, inkorporeras till 
en i kroppen lagrad handlingsberedskap.38 Sålunda finns hos honom 
stöd för att involvering i idrott under längre tid kan medföra 
värderingsförändringar.39 I detta sammanhang finns också skäl att nämna 
att Bredemeier och shields är övertygade om att en metodiskt utformad 
idrottsverksamhet kan främja barns moraliska mognad och utveckla deras 
tänkande i moraliska frågor. Ett ställningstagande som de grundar både 
på egen och andras forskning inom området.?0 

Empiriska studier som tar sin utgångspunkt i skillnader mellan pojkar 
och flickor är sparsamt förekommande inom idrottsforskningen. Det 
vanliga är att forskningen är könsneutral och att de resultat som redovisas 
handlar om barn. Det samma gäller för forskning om vuxna 
idrottsutövare. Costa och Guthrie skriver, att även om idrottspsykologin 
intresserat sig för mänskligt beteende i olika idrottsammanhang, finns 
mycket lite kunskap om den kvinnliga idrottsutövaren ur ett 
psykologiskt perspektiv.41 John Home, Alain Tomlinson och Garry 
Whannel menar att mycket tyder på att idrotten bättre svarar mot 
pojkars identitetsbildning än flickors. För flickorna handlar det om att 
välja mellan en kvinnlig identitet och att utöva idrott. Flickor som väljer 
att stanna kvar inom krävande, fysiska idrotter upp i puberteten riskerar 
såväl att bli betraktade som maskulina, som att få sin sexualitet 
ifrågasatt.42 

Slutligen finns det filosofiska teorier om, och studier av hur individer 
förhåller sig till sitt idrottsutövande. Det idrottsfìlosofìska 
vetenskapsområdet är omfattande, men domineras av frågor om etik och 
moral och vad som kan betraktas som det rätta beteendet i olika 
idrottssammanhang.43 Den filosofiskt inspirerade idrottsforskningen kan 

38 Nilsson, 1993. 
39 Resultatet kan kanske också ses som stöd för att det faktiskt handlade om 
värderingsförändringar i Dubois undersökning och inte enbart om att grupperna initiait 
skilj de sig åt. 
40 Shields and Bredemeier, 1995. 
41 D. Costa and S. R. Guthrie, "Feminist perspectives: intersections with women and 
sport" in Women and Sport: Interdisciplinary Perspectives, eds. D. Costa and S. R. 
Guthrie (Champaign, IL: Human Kinetics, 1994), 173-84. 
42 John Home, Alain Tomlinson and Garry Whannel Understanding Sport. An 
Introduction to the Sociological and Cultural Analysis of Sport (London and New York: E 
& FN SPON, 1999), 134-138. Författarna refererar bl.a. till Sheila Scraton Shaping Up 
to Womanhood (Milton Keynes: Open University Press, 1992), Donald Sabo and S. C. 
Jansen "Images of Men in Sport Media: The Social Reproduction of Gender Order" in 
Men, Masculinity and the Media, ed. Steve Craig (London: Sage, 1992), Hargreaves, 
1994, och R. W. Connell, Masculinities (Cambridge: Polity Press, 1995). 
43 För en beskrivning av det filosofiska forskningsområdet föreslår jag Sigmund Loland, 
Fair Play i idrettskonkurranser - et moraliskt normsystem (Norges Idrettshögskole, ak. 
avh., 1989), 38-39. 
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därmed i huvudsak sägas vara normativ, och handlar om att utarbeta 
etiska riktlinjer för spelare och ledare, så att den goda idrotten och det 
goda idrottandet ska kunna uppnås.44 Ytterst kanske man kan säga att 
vad det hela handlar om, är att beskriva vad som kännetecknar ett gott 
sportmanship och hur man ska få aktiva och ledare att leva upp till 
detta.45 

Idrottsutövandet och individers beteenden 
Hittills har min genomgång handlat om forskning om hur individers 
moral och attityder påverkas och förändras genom involverine i idrott. 
Det finns också forskning om hur individers beteenden påverkas av att 
man idrottar. I en studie av ett antal internatskolor i England och USA 
anser Armstrong, att han funnit stöd för att skolornas idrottsprogram 
utvecklar teamwork, fair play och gentlemannaskap bland eleverna.46 

Forskningen är dock inte entydig på denna punkt och det finns resultat 
som pekar på att sambanden inte är så enkla och direkta som Armstrong 
vill göra gällande. Här kan bl.a. nämnas Burchard, som i slutet av 
sjuttiotalet visade att det finns ett samband mellan individers motivation 
för att idrotta (spela hockey) och hur de reagerar på att vinna respektive 
förlora. Burchard delade upp de spelare han studerade med utgångspunkt 
från om de i första hand var inriktade på att vinna eller på att spela bra". 
Resultaten visar att när de som i första hand drevs av en vilja att "spela 
bra" förlorade, riktade de inte negativa känslor och tankar gentemot 
någon. När de som i första hand drevs av viljan att vinna förlorade, 
riktade de negativa tankar och känslor såväl mot de egna lagkamraterna 
som domare och sig själva.4^ 

Det finns också en del andra studier av sambanden mellan 
idrottsengagemang och beteenden. Bl.a. har forskare visat att det finns 
ett negativt samband mellan aktivt idrottsutövande och brottslighet.48 

Studierna är i huvudsak korrelationsstudier och några säkra svar på vad 
det negativa sambandet beror på finns inte. I en del nyare forskning 

44 Se t.ex. Warren P. Fraleigh, Right Actions in Sport. Ethics for Contestants (Champaign 
IL: Human Kinethics Publishers, 1984). 
4 5 Exempel på några andra idrottsfilosofiska områden är; The Nature of Sport, Play and 
Game, Sport and Embodiment, Sport, Play, and Metaphysics, Sport and Social-Political 
Philosophy och Sport and Aesthetics. Områdena är hämtade från William J. M organ and 
Klaus V. Meier, eds. Vhilosophic Inquiry in Sport (Champaign, Illinois: Human 
Kinetics, 1988). 
46 C. F. Armstrong, "The lessons of sports: Class socialization in British and American 
boarding schools", Sociology of Sport Journal, 1, (1984), 314-331. 
47 J. D. Burchard, "Competitive youth sports and social competence", in Social 
competence in children, ed. M. Kent (Hanover, NH: University Press of New England, 
1979), 171-196. 
48 Se t.ex. Peter Donnelly, "Athletes and juvenile delinquents: A comparative analysis 
based on a review of the literature", Adolescence, 16, (1981), 415-431. 
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ifrågasätts dock om detta samband finns. David Robins som granskat 
forskn ingsresultat inom området, menar att det fortfarande är en öppen 
fråga om deltagande i idrott har någon betydelse för om ett brottsligt 
beteende ska utvecklas eller inte.49 Bredemeier och Shields menar att de 
samband som trots allt påvisats kan bero på att individer med tendenser 
till att utveckla brottsliga beteendemönster inte finner sig tillrätta inom 
idrotten, alternativt att de inte är intresserade av att utöva idrott.50 
Sambanden mellan aggressivt beteende och idrott har också rönt 
forskares uppmärksamhet. Smith har genom sin forskning visat att 
utövare i framför allt kontaktidrotter genom sitt idrottande utvecklar ett 
aggressivt beteende. Skillnaderna mellan olika idrotter, olika nivåer, olika 
regioner och mellan olika föreningar är dock stor. För att skillnaderna 
ska kunna förstås måste resultaten sättas in i sina sammanhang. Enligt 
Brenda Bredemeier och David Shields finns forskning som tyder på att 
idrottsmän som uppvisar ett aggressivt beteende i sitt idrottsutövande, är 
mera aggressiva än genomsnittsbefolkningen, i sitt liv vid sidan av 
idrotten. Men det finns även studier som pekar i rakt motsatt riktning.5i 
Några enkla orsakssamband existerar således inte. Smith har också visat 
att idrottsaktiva män både accepterar och har ett mera aggressivt 
beteende på idrottsarenan än idrottsaktiva kvinnor.52 

Idrottens värden 
Ett något annorlunda sätt att försöka förstå idrottens betydelse för 
enskilda utövare, är att ställa sig frågan varför människor idrottar och 
vilken betydelse idrottsengagemanget har för deras livssituation. Lars-
Magnus Engström menar att man kan få en förståelse för idrottens 
betydelse för sina utövare, om man ställer sig frågor om vilka värden som 
utövaren kan tänkas finna inom idrotten.5 3 Han menar vidare att 
idrotten både kan sägas ha värden som har att göra med "här-och-nu" 
och värden som handlar om investeringar på sikt. Som jag har förstått 
Engström kan en och samma individ bade idrotta för att fa ut något av 
sin aktivitet just för stunden och för att uppnå något i framtiden. Värden 
som har att göra med "här-och-nu" kallar Engström för idrottens 
egenvärde och värden som har att göra med investering för framtiden 
kallar han idrottens investeringsvärde. Till idrottens egenvärde hör 
idrottens unika värde, som har att göra med den sinnliga njutning som är 

49 David Robins, Sport as Prevention: The Role of Sport in Crime Prevention Programmes 
Aimed at Young People (Oxford: University of Oxford, Centre for Criminological 
Research, Occasional Paper 12, 1990). 
50 Shields and Bredemeier, 1985, 185. 
51 Ibid., 186. 
52 Michael D. Smith, Violence and sport. (Toronto: Butterworths, 1983). 
53 Lars-Magnus Engström, Idrottsvanor i förändring (Stockholm: HLS, Institutionen för 
pedagogik, rapport nr. 1, 1989). 
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förknippad med att utföra en rörelse med full kontroll, att utföra den 
"fulländade prestationen", att "ha flytet"; idrottens rekreativa värde som 
har att göra med avkoppling, rekreation, spänning och dramatik; 
idrottens sociala värde som har att göra med aktiviteten som ett socialt 
fenomen där människor möts och idrottens speciella inlärningsvärde som 
handlar om att man successivt lär sig mer och mer, att man blir allt bättre 
på att behärska sin kropp, att man utvecklar sin koordination etc. 

Till idrottens investeringsvärde räknar Engström investering i hälsa och 
fysisk status samt investering i framgång I båda fallen menar han att det 
handlar om att idrottanaet ger den aktiva ett särskilt värde i andra 
människors ögon. 

Förutsättningen är då att verksamheten är legitimerad av dominerande 
grupper i samhället eller åtm instone av grupper som står personen nära, 
idrotten blir härigenom en social arena, en scen där utövarna kan ikläda sig 
olika roller som värdesätts efter en rangordning i social prestige. För att tala i 
Bourdieus termer så ger idrottsutövn ing ett kulturellt kapital, vars värde är 
relaterat till olika gruppers intressen och maktpositioner 

En ytterligare notering från Engströms studie om idrottsvanor är att 
idrottens investeringsvärde verkar vara det dominerande värdet, framför 
allt bland pojkar och män. Engström menar att det kan bero på att 
framgångsvärdet, p.g.a. ett väl organiserat och utbyggt tävlingssystem, 
tränger undan idrottens egenvärde. Han menar vidare att det finns 
mycket som talar för att fler flickor än pojkar möter idrottsliga 
verksamheter som betonar idrottens egenvärde. Han framhåller dock att 
detta är ett område där vi idag har ofullständig kunskap. Engström 
antyder också att det finns en slullnad mellan den idrott som barn och 
unga möter i idrottsföreningar och de vuxnas idrottsutövning. Han 
menar att de ungas idrott i större utsträckning präglas av att prestation 
och resultat står i förgrunden och då blir investeringsvärdet det centrala, 
medan vuxna kan tillåta sig att leka och då får idrottens egenvärde ett 
större utrymme. 

Sammanfattning av individperspektivet 
Medverkan i idrott innebär inte med automatik att individers karaktärer 
och beteenden påverkas. Sambanden är komplexa och ett flertal faktorer 
bl.a. idrottens egenart, den enskilda individen och den sociala interaktion 
som sker, är av betydelse för om och hur individernas karaktärer och 
beteenden kommer att påverkas. Det finns dock stöd för att ett 
långvarigt och intensivt utövande av idrott kan medföra 
värderingsförändringar hos de aktiva. Man kan också förstå 
idottsutövandet som att det ger den aktiva ett särskilt värde i andra 

54 Ibid., 102. 
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människors ögon. Det ger ett kulturellt kapital, vars värde är relaterat till 
olika gruppers intressen och maktpositioner. 
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Kapitel 4 
TEORIER, FÖRFÖRSTÅELSE OCH EN MODELL 

De teorier och den forskning som jag presenterat i tidigare avsnitt visar 
att idrotten kan tillskrivas olika funktioner och betydelse, beroende på 
vilket perspektiv forskaren väljer att betrakta den ifrån. Enligt den 
sociologiskt inspirerade idrottsforskningen är idrottens funktion i 
huvudsak att reproducera makt- och dominansförhållanden i samhället.1 

Den sociologiska teorin och forskningen bidrar med kunskap om hur 
dessa förhållanden reproduceras, och hur de påverkar olika gruppers och 
individers livsvillkor. Den individcentrerade idrottsforskningen visar att 
det kan finnas samband mellan idrottsutövande och individers 
karaktärer, beteenden och värderingmönster. Den intresserar sig också 
för varför människor börjar idrotta och vilka faktorer som är avgörande 
för om man ska fortsätta med att utöva idrott eller inte. Den har också 
en del att säga om vilka värden som människor tillskriver idrotten, d.v.s. 
vad det är som fångar och fascinerar. Bägge perspektiven upp
märksammar oss också på att fenomen inte bör studeras isolerade, utan 
att en djupare kunskap nås, om de sätts in i sina sociala och samhälleliga 
sammanhang. Med detta kan det perspektiv som anläggs i min egen 
studie tydliggöras. 

Genom en empirisk studie vill jag låta idrottens aktörer själva komma 
till tals. I intervjuer får barn och föräldrar själva berätta om vad de anser 
att idrott och idrottande betyder för samhället, dess individer och för 
dem själva. De teorier som presenterats har gett en riktning för mitt 
arbete. Såväl inledningsvis, som vid tolkning av barnens och föräldrarnas 
berättelser. Min strävan har dock varit att ta min utgångspunkt i det 
empiriska materialet, d.v.s. i aktörernas berättelser, istället för att närma 
mig materialet från ett teoretiskt perspektiv.2 De tolkningar som jag gör 
färgas naturligtvis också av min egen livshistoria och då inte minst av 
egna erfarenheter av att utöva idrott. Dessa erfarenheter ser jag dock inte 
som en belastning utan snarare som en tillgång i sammanhanget.3 Det 
pedagogiska perspektivet i avhandlingen kan därmed formuleras på 
följande sätt. Den organiserade idrotten är en del av samhället och 
påverkas av samhälleliga förhållanden och värderingar om idrott. Inom 

1 Se sid. 31. 
2 Annika Lanz, Intervjumetodik (Lund: Studentlitteratur, 1993). Lanz skriver att 
kvalitativ forskning ofta ligger mitt emellan ren induktion och deduktion. Det finns 
kunskap om fenomenet, men inte tillräckligt för en teori. Den kunskap som finns 
används då för att ge idéer om vad som ska belysas och hur. 
3 För en diskssion om vilken betydelse förtrogenhet med forskningsfältet har i kvalitativ 
forskning se Margot Ely, m. fl., Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken - cirklar inom 
cirklar (Stockholm: Studentlitteratur, 1993) 
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den organiserade idrotten finns ett flertal olika idrotter företrädda. Varje 
specifik idrott påverkas både av samhälleliga förhållanden och 
förhållanden gemensamma för den organiserade idrotten som system. 
Den verksamhet som idrottens aktörer möter är således ett resultat av 
mer allmänna förhållanden i samhället, förhållanden inom den 
organiserade idrotten och förhållanden inom den specifika idrott som 
man ägnar sig åt. Närsamhället sätter också sin prägel på 
idrottsföreningen. De lokala förutsättningarna för att organisera och 
bedriva idrott varierar. Föreningens historia och traditioner har också 
betydelse för hur verksamheten kommer att gestalta sig. Den 
idrottspraktik som formas beror dock inte enbart på strukturella, 
geografiska och historiska förhållanden. Den beror också på de aktörer -
ledare och aktiva - som finns inom föreningen. Både ledare och aktiva är 
samtidigt med i en reproduktions- och rekonstruktionsprocess. I den 
idrottspraktik som formas och omformas har idrottens aktörer - ledare 
och aktiva - en central roll med idéer om hur träning och tävling ska 
bedrivas. Det pedagogiska perspektivet innebär vidare att familjen intar 
en viktig position då avhandlingen handlar ytterst om vad idrotten 
betyder för barns och ungas fostran. Mina utgångspunkter kan därmed 
sammanfattas i följande förståelsemodell (Fig. 1). 

samhälle  

- t  f  f - t  
organiserad idrott  

r-f f f-t 
specif ik idrott  

t  f  f - t -
förening 

ledare vuxna 
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t 
• 

-4 , - f  

familj  

själv- och om
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~1 
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Figur 1. Det pedagogiska perspektivet - en förståelsemodell. 

För modellen gäller att de svarta pilarna illustrerar reproduktions
processer, medan de vita illustrerar rekonstruktionsprocesser. De pilar 
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som finns mellan idrottsföreningen och familjen ska förstås som att 
barnens idrottande i en specifik idrottsförening har betydelse för familjen 
och dess medlemmar. Men också det omvända, nämligen att de familjer 
som har barn som ägnar sig åt att utöva idrott i en specifik förening, 
påverkar denna på olika sätt. Inte minst gäller detta när föräldrar inte 
bara är mamma och pappa, utan också idrottsledare i den förening där 
deras barn är aktiva utövare. Modellen avser också att illustrera att när 
barnet är delaktigt i föreningens idrottsaktiviter agerar det utifrån de 
förväntningar som finns på hur man ska bete sig i just detta 
sammanhang. Förväntningarna är inpräntade i miljön och förmedlas 
många gånger till barnet via de aktörer; ledare, vuxna utövare och andra 
idrottsaktiva barn, som är verksamma inom föreningen. De 
dubbelriktade pilarna visar att barnen inte enbart är passiva mottagare 
utan att de också påverkar den miljö av vilken de själva utgör en del. 

Modellen gör inga anspråk på att ge annat än en förenklad bild av de 
komplexa samband som finns mellan samhälle och individ. Den bortser 
från flera faktorer av betydelse för hur barn förhåller sig till och finner sig 
tillrätta i olika idrottsmiljöer. Framför allt tänker jag här på skolans och 
medias betydelse för vilka uppfattningar om idrott som föräldrar och 
barn omger sig med. Genom att sätta in familjen i en egen ram inom det 
samhälleliga kontextet, vill jag visa på att familjen är påverkad av en 
mängd samhälleliga förhållanden, vilka alla på ett eller annat sätt har 
betydelse både för familjen, den enskilde och för barnens fostran. 

Modellen har varit till hjälp för mig i flera delar av 
avhandlingsarbetet. Inledningsvis har arbetet med den tvingat mig att 
strukturera mina tankar och därmed hjälpt mig med att fastställa vad 
som behöver utforskas, för att det ska bli möjligt att svara på 
avhandlingens syfte och frågeställningar. Jag har därvid insett betydelsen 
av att beskriva det idrottsliga sammanhang, som de intervjuade 
personerna är en del utav, d.v.s. vad som kännetecknar de utvalda 
idrotterna och deras utveckling, liksom att karaktärisera de föreningar 
som ingår i studien. Den har vidare varit till hjälp när jag fastställt 
frågeområden för de intervjuer vars svar utgör avhandlingens 
huvudsakliga resultatdel. Modellen har också funnits med i 
tolkningsarbetet. Den har bidragit till att bringa ordning i de berättelser 
som barnen och deras föräldrar försett mig med. Slutligen har den också 
använts för att strukturera slutdiskussionen. 

Med detta är jag framme vid att formulera avhandlingens 
forskningsfrågor. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med mitt arbete är att beskriva och förstå idrottens betydelse för 
idrottsaktiva barn, deras föräldrar och familjen. Avhandlingens breda 
fokus är att låta idrottens aktörer komma till tals och redogöra för sina 
uppfattningar om vad idrotten betyder för samhället, dess individer och 
för dem själva. Jag intresserar mig särskilt för hur den vardagliga 
idrottspraktiken uppfattas av idrottsaktiva barn och deras föräldrar. 
Avhandlingens snäva fokus är vad idrotten betyder för barns och ungas 
fostran. 

För att placera in de föräldrar och barn som intervjuas i sitt idrottsliga 
sammanhang beskriver jag inledningsvis golfens och fotbollens 
utveckling, samt de båda idrotternas program för att ta emot och aktivera 
barn och unga. Jag beskriver också kortfattat de två föreningar som ingår 
i undersökningen. 

Följande frågeställningar har formulerats. 

Idrott i allmänhet 
Vilka uppfattningar om idrott i allmänhet ger föräldrarna och barnen 
uttryck för? Vilka värden tillskriver de idrotten? 

Barnets idrott 
Hur karaktäriserar föräldrarna sitt barns idrott? Hur karaktäriserar 
barnen sin idrott? Hur ska man vara för att finna sig tillrätta i den 
specifika idrottsmiljön? 

Föreningen 
Hur uppfattar föräldrarna de aktiviteter som föreningen erbjuder barn 
och unga? Hur uppfattar barnen aktiviteterna? Hur stämmer föreningens 
ideologi för barn- och ungdomsidrott överens med hur föräldrar och 
barn uppfattar vad som sker i träning och tävling? 

Barnets idrottande och familjen 
Hur beskriver föräldrarna barnets idrottande och idrottsengagemang? 
Vilka krav på föräldrarna ställer barnets idrottande? Vilken betydelse för 
familjelivet har barnets idrottande? Vilka förväntningar på sitt idrottande 
upplever barnen från föräldrarna? 

Fostran 
På vilket sätt anser föräldrarna att idrotten bidrar till att fostra deras 
barn? På vilket sätt anser barnen att man ska vara för att passa in i och 
utvecklas inom den idrott man är engagerad i? 
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Kapitel 5 
UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING 

I undersökningen intervjuas arton familjer, i vilka finns barn som ägnar 
sig åt idrotterna fotboll och golf. Jag studerar också hur de två idrotter 
som ingår i undersökningen utvecklats, samt hur deras program för att ta 
emot och aktivera barn och unga ser ut. Har har jag i huvudsak utgått 
ifrån skriftliga dokument och statistiska uppgifter om de båda idrotterna. 

ANSATSEN 
I studien utgår jag ifrån individers uppfattningar om, och beskrivningar 
av idrott och idrottsutövande. Ambitionen är både att beskriva hur dessa 
individer tänker om idrott och idrottande och att försöka förstå varför de 
tillskriver idrotten den betydelse de gör. För att kunna svara på mina 
frågor räcker det inte enbart med individernas egna berättelser, utan det 
blir också nödvändigt att söka sambanden mellan individernas 
uppfattningar och tankar och de kulturella och sociala sammanhang som 
de ingår i. Den ansats som anläggs är hermeneutisk, d.v.s. inriktad på 
tolkning, inkännande och förståelse. Enligt denna ansats nås den bästa 
kunskapen om ett fenomen om det inte isoleras utan, ses o ch försöker 
förstås i sitt sammanhang. 

Forskarrollen handlar till stora delar om att genom inlevelse försöka 
förstå andra människors känslor och upplevelser. Så ägnar t.ex. Margot 
Ely1 ett helt kapitel i sin bok om kvalitativ forskningsmetodik åt just 
kännandet, som ses som en viktig del i den vetenskapliga processen. 
Kännandet är dock inte tillräckligt utan förståelsen grundar sig på 
tolkningar av de berättelser och upplevelser som de undersökta 
individerna förser forskaren med. Tolkningarna i sin tur är beroende av 
vilken förförståelse forskaren har när han/hon närmar sig det undersökta 
subjektet. Per-Johan Ödman skriver om förförståelsen att den ger 
riktning i sökandet. Att det är den som avgör vilken aspekt forskaren 
anlägger på det föremål som studeras.2 

När tolkningar görs kan man ta uttalanden för vad de utger sig för att 
vara eller söka en annan, djupare mening, som kanske är dold för den 
som talar. Tolkningen kan då dels ses som en översättning, d.v.s. den 
kommer att ligga nära människornas egna förklaringar och 
uppfattningar, dels som en kodning, d.v.s. man försöker föra upp till 

1 Margot Ely, m. fl., Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken - cirklar inom cirklar 
(Stockholm: Studentlitteratur, 1993). 
2 Per-Johan Ödman, Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik 
(Stockholm: Almqvist &Wiksell Förlag, 1979). 
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ytan det underförstådda eller omedvetna.^ Vissa frågor kan få sina svar 
genom deskription, men djupare kunskap om fenomen som studeras nås 
genom ett kretslopp mellan förförståelse - deskription - induktion -
teori/tolkning - deduktion.4 Kretsloppstanken innebär att det inte finns 
någon slutlig kunskap eller förståelse, utan att nytt ljus ständigt kan 
kastas över ett studerat fenomen, varvid förfinade tolkningar kan göras 
med resultat att förståelsen av fenomenet fördjupas och nyanseras. Denna 
process brukar benämnas för den hermeneutiska cirkeln eller den 
hermeneutiska spiralen och sammanfattar i stort vad det hermeneutiska 
angreppsättet står för.5 

Jag försöker både beskriva vilken betydelse barn och föräldrar 
tillskriver idrotten och varför de ger uttryck för de uppfattningar som de 
gör. Jag söker också svar på frågan om vad idrott betyder för barn och 
ungas fostran. För mig handlar det således om deskription av vilken 
mening barn och föräldrar tillskriver idrotten. Här ligger mina tolkningar 
nära individernas egna förklaringar och uppfattningar. Men det handlar 
också om att synliggöra sådant som kan vara osynligt, fördunklat eller 
omedvetet för den enskilda individen. Detta gäller både när jag försöker 
få svar på varför man tillskriver idrotten den betydelse man gör, men 
framför allt när jag försöker förstå om och på vilket sätt idrottandet 
bidrar till barn och ungas fostran. 

Vilka svar som forskaren kommer fram till i en empirisk studie beror 
på en mängd olika faktorer. I min beskrivning av undersökningens 
uppläggning, har jag därför bemödat mig om att så noggrant som möjligt 
redovisa hur jag gått tillväga. Jag diskuterar också de val jag g jort och 
vilken betydelse de kan få för utfallet. Beskrivningen är avsedd för att ge 
läsaren förutsättningar för att kunna ta ställning till tillförlitligheten i 
mina tolkningar. Men den ska också ses som en reaktion mot att dylika 
beskrivningar sällan görs i samband med att förutsättningarna för 
empiriska studier redovisas. Speciellt menar jag att detta gäller i fråga om 
hur datainsamlingen går till och hur data faktiskt analyseras. 

URVALET 
Att välja idrott 
För att kunna svara på frågan om den organiserade idrottens betydelse 
för barn, föräldrar och familj måste ett angreppssätt väljas där data ger 
utrymme och möjlighet för tolkning och förståelse. Ett sådant 

3 Runa Patel och Ulla Tebelius, red., Grundbok i forskningsmetodik. (Lund: 
Studentlitteratur, 1987). 
4 Per-Johan Ödman i Kunskapens villkor. En antologi om vetenskapsteori och 
samhällsvetenskap, red. Staffan Selander (Lund: Studentlitteratur, 1986), 183. 
5 Se t.ex. Ödman, 1979. 

46 



angreppssätt innebär djupstudier av ett fåtal individer. Urvalet måste 
således begränsas mycket kraftigt. Det snävast tänkbara urvalet hade 
varit att enbart välja en idrott. Jag har inte velat göra detta eftersom ett 
sådant urval begränsat möjligheterna att diskutera avhandlingens resultat. 
Istället har jag valt att göra ett strategiskt val av idrotter. Jag har valt två 
idrotter som till sin karaktär uppvisar stora olikheter, och menar då att 
om jag f inner likartade mönster, så vidgas möjligheterna att diskutera 
resultaten i mera generella ordalag. 

Ett ytterligare argument för att välja mer än en idrott är att kunskap 
om olika fenomen ofta växer fram och nyanseras genom jämförelser.6 

Genom att välja två idrotter kan resultaten speglas mot varandra och på 
så sätt kan en djupare kunskap om idrottandets betydelse nås, än om jag 
nöjt mig med en idrott. 

De idrotter som valts ut är fotboll och golf. Jag menar att dessa skiljer 
sig åt på ett flertal punkter även om de kanske inte kan sägas utgöra 
varandras motsatser. Något som heller inte eftersträvats. Jag har sökt 
idrotter som både engagerar och aktiverar många av dagens idrottsaktiva, 
samtidigt som de till sin karaktär ska uppvisa stora skillnader. Att valet 
slutligen utfallit på fotboll och golf motiveras av följande skäl. Idrotterna 
är två av våra mest populära om popularitet kan utläsas ur antalet 
anslutna medlemmar. Med 951.242 medlemmar är fotboll den största av 
alla idrotter anslutna till RF, medan golfen med 123.206 medlemmar 
återfinns bland de tio största.7 Dessa båda idrotter motsvarar alltså 
mycket väl kravet på att de ska engagera och aktivera ett stort antal av 
dagens idrottsaktiva. 

När det gäller åtskillnader mellan idrotterna var fyra faktorer av 
betydelse vid urvalet. För det första att det skulle vara en individuell 
idrott och en lagidrott. För det andra att den ena idrotten skulle vara en 
s.k. kontaktidrott och den andra en idrott utan direkt fysisk kontakt 
mellan utövarna. För det tredje att den ena idrotten skulle vara "fysisk

6 Se t.ex. Ely, m.fl., 1993. 
7 Uppgifterna är hämtade från Idrott och motion i Sverige. (SCB, 1989). Uppgifterna 
avser 1985 och uppges vara hämtade från RF:s medlemsregister januari 1986, SF:s 
verksamhetsberättelser 1985 och kompletterande uppgifter från SF. Att kunna ange 
det exakta antalet utövare inom en viss idrott har visat si g vara svårt. Den statistik 
som Riksidrottsförbundet redovisar och den statistik so m specialidrottsförbunden 
redovisar stämmer inte alltid öv erens. Sättet att räkna medlemmar skiljer sig oc kså 
mellan olika specialidrottsförbund. Se t.ex. Eva Olofsson, Har kvinnorna en 
sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet 
(Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, akad. Avh., 1989) och Staffan 
Karp, "En beskrivning av den kvinnliga medlemsutvecklingen i specialförbunden 
under 1980-talet. En utopisk föresats", i SVEBIS årsbok, (1989>. I detta 
sammanhang är dock inte exaktheten i de siffror som anges det viktigaste utan att 
statistiken visar att det är två av de största idrottern a va d avser medlemstal som 
undersökts. 
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teknisk" och den andra mera "mental-teknisk" till sin karaktär. För det 
fjärde skulle idrotterna skilja sig åt med avseende på fördelning av 
utövare från olika sociala skikt i samhället. Ett antagande var att dessa 
fyra faktorer skulle kunna ha betydelse för vilken betydelse 
idrottsutövandet har för de inblandade aktörerna. Utifrån dessa kriterier 
fanns fortfarande ett flertal idrotter att välja bland. Av dessa föll valet 
slutligen på fotboll och golf. 

Efter att valet gjordes noterades även följande skillnader mellan 
idrotterna. Inom fotbollen finns av tradition en aktiv 
ungdomsrekrytering, medan sådana traditioner inte är lika starkt 
utvecklade inom golfen. Fotbollen är en idrott med lång tradition och 
hög stabilitet och är välförankrad i det svenska idrottsmedvetandet. 
Golfen har genomgått en snabb, explosionsartad utveckling och är 
fortfarande inne i en expansionsfas.8 En sammanfattning av idrotternas 
skilda karaktärer som de framstod vid planeringen av studiens 
uppläggning framgår av tab 1. Fyra av faktorerna var kriterier för val av 
idrotter, medan två noterades efter att urvalet fastställts. 

Tabell 1. Noterade skillnader mellan de undersökta idrotterna. De fyra 
första var kriterier vid urvalet. 

Fotboll Golf 

lagidrott individuell idrott 

kontaktidrott ingen kontaktidrott 

fysisk/teknisk profil men tal/teknisk profil 

olika sociala skikt relativt högre sociala skikt 
jämnt representerade överrepresenterade 

aktiv ungdomsrekrytering ingenaktiv 
ungdomsrekrytering 

lång tradition, hög stabilitet snabb, explosionsartad 
utveckling 

I samband med att urvalet gjordes övervägde jag också om en design med 
en idrott och någon annan aktivitet som jämförelse, t.ex. den 
kommunala musikskolan, hade varit ett bättre alternativ. Jag kom dock 

8 Beskrivs noggrannare i kapitlet om golfens och fotbollens utveckling. 
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fram till att en sådan uppläggning av undersökningen hade förändrat 
avhandlingens fokus mot jämförelser av olika verksamheters betydelser 
för barn och deras familjer, istället för ett fokus riktat mot idrottandets 
innebörder. 

Att välja föreningar 
Robert Sherman och Rodman Webb som försökt sammanfatta vad som 
kännetecknar god kvalitativ forskning menar att händelser bara kan 
begripas rätt om de ses i sina sammanhang, och att kvalitativa forskare 
därför bör göra djupdykningar i miljöer och sammanhang.9 För mig 
betyder detta att jag i min undersökning både måste försöka skaffa mig 
någon slags uppfattning om vad som kännetecknar den valda idrotten, 
men också om vad som kännetecknar de föreningar i vilka de utvalda 
individerna utövar sitt idrottande. Eftersom sammanhanget är viktigt för 
att kunna tolka och förstå enskilda individers berättelser och upplevelser 
bestämde jag mig för att välja ut en förening som representant för 
respektive idrott. Med en sådan begränsning menar jag att möjligheterna 
blir större att nå en djupare förståelse av de idrottsliga sammanhang, av 
vilka de undersökta barnen och deras föräldrar är en del. Därigenom ökar 
också möjligheterna att fånga in och beskriva idrottandets betydelse 
sådant det verkligen är för de individer som ingår i undersökningen. 

Enligt samma resonemang bestämdes att de båda föreningarna skulle 
finnas inom samma ort och helst t.o.m. rekrytera sina medlemmar från 
samma närområde. Jag ville också ha föreningar som skulle kunna sägas 
vara vanliga föreningar. Något större arbete med att försöka fastställa vad 
som kännetecknar en vanlig fotbollsförening och en vanlig golfförening 
lades dock inte ned. Istället försökte jag lyssna mig in bland företrädare 
för respektive idrott, hur man uppfattade de föreningar som var aktuella 
för att kunna ingå i urvalet. På så sätt sorterades några av de till en början 
påtänkta fotbollsföreningarna bort ur den möjliga urvalsgruppen. 

En annan viktig urvalsaspekt var att de föreningar som valdes skulle 
vara stabila föreningar, med en flerårig verksamhet som både vände sig 
till barn och vuxna. På så sätt skulle det finnas garantier för att det 
hunnit utvecklas en föreningskultur och att den hunnit stabiliseras. Inte 
minst med avseende på hur man valt att planera för och organisera 
föreningens aktiviteter för att ta emot och engagera barn och unga. Om 
möjligt skulle också föreningarna vara förankrade i närsamhället, d.v.s. 
att de aktiviteter föreningarna bjöd skulle uppfattas som ett självklart och 
naturligt inslag i vardagen. Bakom kravet att föreningen skulle ha en 
verksamhet som både vände sig till barn och vuxna fanns också tankar 

9 Robert Sherman och Rodman Webb, Qualitative Research in Education: Focus 
and Methods (London: Falmer Press, 1988). 
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om att vuxna förebilder har betydelse för hur barn och unga uppfattar 
idrottandet, både sitt eget och andras. Hur de vuxna agerar och beter sig 
på golfbanan, liksom hur föreningens A-lag i fotboll förhåller sig till sitt 
idrottsutövande är därför av betydelse för hur barn och unga ska komma 
att förhålla sig till sitt eget idrottande, och för vilken betydelse idrotten 
kan komma att få för deras liv. 

Att välja åldrar 
Ett naturligt första steg är att välja ut vilka åldrar som ska finnas 
representerade. Framför allt fotbollsföreningar delar upp sina aktiviteter, 
träningar och matcher, i olika lag och barnen placeras i något av de lag 
som motsvarar deras åldersgrupp. För att inte antalet lag skulle bli så 
stort och de idrottssociala sammanhangen så många, bestämde jag att de 
barn som ingår i undersökningen skulle finnas inom ett treårsintervall. 
Antalet barn fastställdes samtidigt till tio stycken inom respektive idrott. 
Min bedömning var att detta var ett rimligt antal både för att kunna gå 
på djupet, se gemensamma mönster och samtidigt kunna fånga in 
skillnader individer och familjer emellan.10 

Ett syfte är att studera idrottens betydelse för barns och ungas fostran. 
Med stöd i den psykoanalytiska utvecklingsteorin fastställdes ålders-
intervallet till 10-12 år. Enligt denna utvecklingsteori befinner sig barn i 
dessa åldrar i en period, preadolescensen, då de frigör sig från de infantila 
banden till ursprungsfamiljen. Individuationsprocessen fortgår och 
gränserna jag-du får fastare linjer. Överjaget som varit strängt under den 
tidigare latensperioden blir mindre mäktigt, medan jagidealet får ett 
större inflytande. Parallellt med dessa förändringar sker en revision av 
jaget.11 Det som sker under preadolescensen kan sålunda sammanfattas 
med att barnet lämnar den stabila latensåldern, för en reorganisation av 
den inre psykiska strukturen. Reorganisationen är en process som sker i 
samspel med omgivningen. Den är en viktig del av individuations
processen och därför ett viktigt steg i hur unga kommer att uppfatta sig 

10 Man kan säga att ja g gjorde en intuitiv bedömning av hur många familjer som 
skulle intervjuas. Om materialet efter att intervjuerna genomförts hade känts för tunt 
för att svara på avhandling ens syfte och frågeställningar hade flera intervjuer fått 
göras. I metodböcker uppmanas forskaren att göra så många intervjuer att redundans 
uppnås. Detta betyder att intervjuserien bör avbrytas när forskaren upplever att inga 
nya obekanta fakta tillförs i intervjun. Min uppfattning är att jag i mina intervjuer 
uppnått redundans. 
11 Karin Mängs o ch Barbro Martell, 0 - 20 år i psykoanalytiska perspektiv (Lund: 
Studentlitteratr, 1995). Enligt den psykoanalyiska utvecklingsteorin genomgår 
individen en separations- och en individuationsprocess. Enklast kan denna förklaras 
som att det nyfödda barnet först måste upptäcka att det är någonting separat och 
avskiljt från modern (separationsprocess), innan det kan bli en egen individ 
(individuationsprocess). 

50 



själv och sin omvärld. Unga i preadolescensen är således inne i en viktig 
fas av sin identitetsbildning. Därför menar jag att åldersgruppen är väl 
vald om man är intresserad av frågor om vad idrotten betyder för barns 
och ungas fostran. 

Att välja individer 
Efter att åldersgruppen och föreningarna fastställts återstod att välja ut de 
individer som skulle ingå i undersökningen. För att kunna belysa 
eventuella skillnader i vad idrotten betyder för för unga flickors och 
pojkars fostran var det för mig en självklarhet att både pojkar och flickor 
skulle ingå i materialet. Detta var dock underordnat andra 
urvalsprinciper. 

Ralph Turner, som intresserat sig för vilken betydelse individers 
engagemang i olika aktiviteter har för identitetsbildningen, menar att det 
inte finns några enkla samband, utan att många faktorer avgör vad ett 
engagemang har för betydelse för hur man uppfattar sig själv och sin 
omvärld. Faktorer av betydelse är tiden, d.v.s. hur länge och ofta man 
utövar en viss aktivitet, emotionell involvering d.v.s. om det man ägnar sig 
åt upplevs som meningsfullt eller inte, investering , d.v.s. om man fått 
försaka annat pga aktiviteten, hur andra betraktar en> d.v .s. i vilken 
utsträckning andra ser den roll som man antar för att utöva aktiviteten 
och personen som samma sak och hur man ser på sig själv , d.v.s. i vilken 
utsträckning man själv upplever sig som ett med rollen eller inte.12 

För Turner handlar det således inte om att man påverkas i någon 
bestämd riktning och blir på ett visst sätt för att man vistas i en specifik 
miljö. Det handlar istället om att olika individer påverkas olika och 
formas olika beroende på vilka de är, och hur de förhåller sig till de olika 
sammanhang som de ingår i. Turners sätt att betrakta sambanden mellan 
individen, hennes själv- och omvärldsuppfattning och de sociala 
sammanhangen stämmer väl överens med min förståelsemodell och fick 
bli en hjälp för mig vid det fortsatta urvalet och senare också till viss del 
vid datainsamligen. 

Eftersom tiden är en viktig faktor ville jag inte ha med barn i 
undersökningen som nyligen hade börjat med att utöva sin idrott. Som 
gräns bestämde jag mig för att barnen skulle ha utövat sin idrottsaktivitet 
under minst två år. För att garantera att jag bland de utvalda barnen 
skulle ha sådana som regelbundet utövade sin idrott kontaktades för 
fotbollens del den ledare som hade huvudansvaret för föreningens 

12 Ralph H. Turner, "The Role and the Person", American Journal of Sociology, Vol 
84, nr 1,(1978). 
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ungdomslag, och för golfens del föreningens kanslist.13 Genom dessa 
erhöll jag forteckningar över vilka barn som fanns inom den angivna 
ålderskategorin. 

För golfens del antog jag att barn som hade låga handicap i jämförelse 
med urvalsgruppen som helhet var sådana som regelbundet utövade sin 
idrott. För fotbollens del fick jag upplysning om barnens träningsflit av 
ansvarig tränare. Då mitt avhandlingsintresse emellertid var inriktat mot 
vilken betydelse idrotten har för barn i allmänhet var det viktigt för mig 
att se till att det fanns en "blandning" av barn i urvalet. Om jag enbart 
valde ut de med de lägsta handicapen och de som var träningsflitigast 
fanns en risk för att undersökningsgruppen enbart skulle komma att 
bestå av de mest framgångrika inom sin idrott. Med ett sådant urval 
skulle det bli svårt att uttala sig om idrottens betydelse för det 
idrottsaktiva barnet. Med utgångspunkt från Turner kan vi misstänka att 
de mest framgångsrika i sin idrott också är de som i störst utsträckning 
påverkas av sitt idrottsutövande. Troligen skiljer sig de framgångsrika 
som grupp med avseende på emotionell involvering, investerings hur andra 
betraktar en och hur man ser på sig själv. För att komma bort ifrån en 
undersökning som enbart handlar om de mest framgångsrika barnen blev 
min strategi därför att både välja barn med antingen låga eller högre 
handicap, samt att tillsammans med fotbollstränaren välja ut både barn 
som han bedömde som duktiga och framgångsrika i sin idrott och sådana 
som han bedömde som medelgoda. På så sätt försökte jag åstadkomma 
ett urval som så långt möjligt skulle kunna göra det möjligt att besvara 
avhandlingens frågeställningar. 

Att välja familjer 
Vilka familjer som ingår i undersökningen har helt och hållet styrts av 
hur barnen valts ut. Detta innebär att det inte funnits någon kontroll för 
t.ex. utbildningsbakgrund, socialgruppstillhörighet, familjetyp eller för 
föräldrarnas idrottsintresse. De nämnda faktorerna kan naturligtvis ha 
betydelse för hur de utvalda barnen uppfattar sitt idrottande, liksom för 
vilken betydelse idrottandet har både för barnen och för familjerna. Med 
den ansats som valts är detta ett mindre problem, eftersom intervjudata 
tolkas och förstås i relation till de sammanhang som de hämtats från. 
Eventuella skillnader som framträder mellan familjerna kan därför 
komma att användas vid analys av materialet. 

!3 Tanken var även här att prata med någon ansvarig för ungdomsverksamheten men 
kanslisten visade sig vara mycket väl insatt och därför togs inga vidare kontakter för 
att fastställa urvalet. 
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BORTFALL 
Av de tio, ursprungligen utvalda golffamiljerna ställde samtliga upp för 
intervjuer. Det slutliga datamaterialet omfattar nio av dessa. Anledningen 
är att en familj flyttade innan intervjun med familjens golfspelande flicka 
hann göras. Trots försök att spåra familjen lyckades jag inte få tag på 
deras nya bostadsort. Då ingen intervju gjorts med barnet i familjen har 
jag valt att inte heller använda mig av föräldraintervjun i mina analyser. 

Av fotbollsfamiljerna gav endast fem av tio klartecken för att ingå i 
undersökningen vid första förfrågan. Tre av de familjer som valdes i 
andra hand gav klartecken och en familj är ett tredjehands val. De 
familjer som valts ut i andra och tredje hand valdes även de med 
utgångspunkt från de kriterier som angetts för urvalet. Då 
fotbollsintervjuerna gjordes efter golfintervjuerna bestämde jag m ig för 
att nöja mig med nio intervjuer och inte gå vidare med något 
fjärdehandsval. På så sätt omfattar det slutliga datamaterialet även när det 
gäller fotbollen nio stycken familjer. 

Det finns naturligtvis anledning att ställa sig frågan om det har någon 
betydelse för resultaten att samtliga golffamiljer är förstahandsval medan 
endast hälften av fotbollsfamiljerna är detta. De skäl som 
fotbollsfamiljerna angav för att avböja medverkan var att man inte hade 
tid eller att man helt enkelt inte var intresserad. Då de angivna skälen är 
mycket allmänna är det svårt att veta vad de egentligen står för. Därför 
ger de heller ingen vägledning för att uttala sig om bortfallet har någon 
betydelse för undersökningens resultat. 

Ett annat sätt att fundera omkring bortfallet är att se det som ett 
resultat i sig. Frågan som man kan ställa sig är varför det är just 
fotbollsfamiljerna som avböjer medverkan och inte golffamiljerna. Kan 
det ha att göra med att fotbollen i större utsträckning än golfen 
rekryterar sina medlemmar från lägre sociala skikt i samhället? Kan det 
ha att göra med hur man känner inför att ingå i en vetenskaplig 
undersökning, och att bli intervjuad av och samtala med någon som 
representerar den akademiska världen? Jag tror att det kan vara så och att 
bortfallet därför också i någon mån kan ha påverkat resultaten. Min 
hypotes är att de som ställde upp och lät sig intervjuas socialgrupps- och 
värderingsmässigt ligger närmare golfföräldrarna än de som avböjde 
medverkan. Om min hypotes är riktig så betyder det att de skillnader 
som jag funnit mellan golffamiljerna och fotbollsfamiljerna förmodligen 
hade framträtt ännu tydligare om alla förstahandsvalen ingått i 
undersökningen. 
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FAMILJERNA 
De föräldrar som ingår i undersökningen är mellan 36 och 51 år 
gamla.14 Sju stycken är under 40 år och två över femtio. 
Fotbollsföräldrarnas medelålder är 44 år och golfföräldrarnas 42 år. Detta 
innebär att flertalet av föräldrarna är födda under slutet av 1940-talet 
eller början av 50-talet. I fotbollsfamiljerna finns flera barn än i 
golffamiljerna.15 Två av de golfbarn som ingår i undersökningen är enda 
barnet i familjen, medan alla fotbollsbarn har minst ett syskon. I sjutton 
av de arton familjerna bor barnen tillsammans med sina biologiska 
föräldrar. En av familjerna är av typen ensamstående vuxen med barn. 

Av de arton barn som ingår i undersökningen är tolv pojkar och sex 
flickor. Barnen varierar i ålder från 10-13 år.16 Antalet pojkar och flickor 
är jämnt fördelade mellan idrotterna. Fotbollsbarnen är ett år yngre i 
genomsnitt än golfbarnen (se tab 2). 17 Avhandlingens frågeställningar är 
dock av en sådan karaktär att ett års skillnad mellan de barn som ingår i 
undersökningsgrupperna inte nämnvärt torde påverka resultaten. Därför 
är det också fullt möjligt att jämföra de båda grupperna med varandra. 

Tabell 2. Fördelning av barn på de undersökta idrotterna med avseende på 
kön och ålder. 

Golf Fotboll 
flicka, 12 år flicka, 11 år 
flicka, 12 år flicka, 11 år 
flicka, 13 år flicka, 11 år 
pojke, 11 år pojke, 10 år 
pojke, 12 år pojke, 10 år 
pojke, 12 år pojke, 11 år 
pojke, 12 år pojke, 12 år 
pojke, 13 år pojke, 12 år 
pojke, 13 år pojke, 13 år 

I det följande beskrivs familjerna med avseende på ekonomisk status, 
socioekonomisk tillhörighet och föräldrarnas utbildningsbakgrund. För 
golffamiljernas del efterfrågades uppgifterna i inledningen av de 
intervjuer som gjordes. Inför mötet med fotbollsfamiljerna konstruerades 
istället en enkät med frågor om familjernas livssituation och föräldrarnas 

14 Två av föräldrarna ville dock inte uppge sin ålder. 
Medelvärdet för fotboll: 2,7; golf: 2,1. 

161 avsnittet om urval angav jag att de interv juade barnen skulle vara i åldra rna 10-
12 år. Så var också fallet vid den tidpunkt när urvalet fastställdes. 
!7 Medelvärde: 11,2 år; respektive 12,2 år. 
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bakgrund. Enkäten fylldes i av bägge föräldrarna i samband med att 
intervjuerna genomfördes. I det ena fallet handlar det således om 
intervjudata och i det andra om enkätdata. Eftersom de uppgifter som 
efterfrågats är av faktakaraktär torde dock inte insamlingsmetoden ha 
haft någon större betydelse för vilka svar som levererats. De data som 
samlats in kan därför hanteras likvärdigt och är också fullt jämförbara. 

Golffamilj erna 
Ekonomisk status 
Av de familjer som jag intervjuat har två valt att inte uppge sin inkomst. 
I den ena familjen kommenterade föräldrarna frågan med att man har för 
hög inkomst och att man ekonomiskt har det mycket bra. I den andra 
familjen lät pappan förstå att han inte ämnade svara på frågan om vilken 
inkomst han hade. Två av familjerna har enbart uppgett den 
sammanlagda inkomsten för familjen.18 

Om man ser till den sammanlagda inkomsten i familjerna och antar 
att de två familjer som inte angett inkomstens storlek utgör extremer 
(lägst och högst inkomst) är medianvärdet 400.000 kr/år. Medianvärdet 
för de fem män som uppgett sin inkomst är 210.000 kr/år och för de 
kvinnor som uppgett sin inkomst 200.000 kr/år. Enligt FoB 90 var 
medianinkomsten 1990 för män 163.000 kr/år och för kvinnor 117.000 
kr/år.1^ Motsvarande siffror för Umeå kommun vid samma tispunkt var 
något lägre, eller 155.200 kr/år för män och 110.500 kr/år för kvinnor.20 

Männen och kvinnorna i de intervjuade familjerna har således en klart 
högre medianinkomst än vad som gäller både för riket som helhet och 
för Umeå kommun. Därmed är det också rimligt att anta att familjernas 
gemensamma inkomst vida överstiger medianfamiljen både i riket och i 
Umeå kommun.21 Enligt FoB 90 var andelen hushåll i Sverige med en 
sammanräknad inkomst på minst 400.000 kr/år enbart nio procent.22 

Finns det då någon anledning att tro att de utvalda familjerna vad 
avser inkomst inte är representativa för familjer som spelar golf i den 

181 efterhand hade jag enkelt kunnat kontrollera personernas taxerade inkomst, men 
beslöt att respektera föräldrarnas val att inte svara på frågan o m inkomst. Den 
information som jag har från övriga föräld rar ger dessutom ett tillräckligt underlag 
för att man ska kunna fa en bild av golffamiljernas ekonomiska status. 
19 SCB, Folk- och bostadsräkningen 1990. Del 6 Inkomst och utbildning, (1992). 
20 Umeå kommun, Siffror om Umeå 199S (Umeå: Stadskansliets utrednings- och 
beredningsverksamhet, 1993). 
21 SCB, Lönestatistisk årsbok 1992 (1995). Enligt Lönestatistisk årsbok är 
medelinkomsten för män 159.570 kr/år och för kvinnor 134.180 kr/år. Även om 
medianinkomst och medelinkomst inte är direkt jämförbara indikerar även detta att 
golfföräldrarnas inkomster ligger klart över genomsnittet för riket som helhet. 
22 SCB, Folk- och bostadsräkningen 1990. Del 6 Inkomst och utbildning (1992). 
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undersökta klubben? Karlsson & Wieling2^ visar i en undersökning av 
medlemmarna i klubben att männens medelinkomst ligger i intervallet 
200.000-250.000 och kvinnornas i intervallet 150.000-200.000. 
Undersökningen tyder således på att de intervjuade familjerna har en 
inkomst som är "normal" för medlemmar i den undersökta golfklubben. 

Socio-ekonomisk tillhörighet 
Den socio-ekonomiska tillhörigheten har klassificerats utifrån vilka yrken 
de intervjuade har sagt sig ha.24 Av de intervjuade kan fjorton hänföras 
till kategorin tjänstemän och tre till kategorin företagare (fig 2). 

i Ii ii :::::::::::::::: 

Arbetare 

Tjm-lägre 

Tjm-mellan 

Tjm-högre 

Företagare 

Figur 2. GolfFöräldrarnas socio-ekonomiska tillhörighet. 

Männen har i allmänhet en något "högre" befattning än kvinnorna. 
Ingen av männen återfinns i underkategorin lägre tjänstemän, medan tre 
av kvinnorna återfinns i denna. Ingen av kvinnorna återfinns i kategorin 
företagare, medan tre av männen återfinns här (fig 3). 

23 Pär Karlsson och Mats Widing , Golf en sport för alla. En empirisk studie av en 
golfklubb (Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, Rapport nr 88 från 
Idrottspedagoglinjen i Umeå, 1994). 
241 klassificeringen har jag utgått ifrån SCB:s socioekonomiska indelning (SEI) av 
förvärvsarbetande. SCB, Meddelanden i samordningsfrågor (1989:5). 
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Figur 3. Golfföräldrarnas socio-ekonomiska tillhörighet uppdelat på kön. 

Enligt FoB 90 var 44 procent av den förvärvsarbetande befolkningen 
över 16 år "arbetare", 41 procent "tjänstemän" och 6 procent 
"företagare". Avslutningsvis kan således konstatera att golfföräldrarna 
klart skiljer sig från den socio-ekonomiska fördelningen för riket som 
helhet. 

Utbildning 
Vad gäller familjernas utbildningbakgrund kan noteras att nästan 
samtliga föräldrar har genomgått någon form av eftergymnasial 
utbildning. Flertalet har antingen läst vid högskola/universitet eller vid 
någon lärarutbildningsinstitutiuon. 

Sammanfattning, golffamiljerna 
De intervjuade familjerna har en hög medianinkomst både om man 
jämför med inkomsten för familjer riket och med inkomsten för familjer 
i Umeå kommun. Yrkesmässigt är kvinnorna och männen tjänsteman 
eller företagare. I fråga om utbildningsnivå tillhör familjerna de c:a 22 
procent av rikets befolkning (FoB 90) som har en eftergymnasial 
utbildning. De intervjuade familjerna stämmer väl överens med den 
tidigare anförda undersökningen av Karlsson & Widing. De skriver: 

Herr Golf är en tjänsteman på högre nivå och har en årsinkomst på 200-
250.000 kronor: Fru Golf är tjänsteman på mellannivå och tjänar mellan 
150-200.000 kronor per år. Hon har en Högskole/Universitetsutbildning. 
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Han har en folkhögskoleutbildning. Bägge har ett yrke med fasta tider, 
möjligtvis medflexmöjligheter. 25 

Fotbollsfamiljerna 
Ekonomisk status 
Föräldrarna har fått ange sin egen och sin makes/makas inkomst inom 
sju olika intervall. För kvinnorna ligger medianinkomsten i intervallet 
125-175.000 kr/år och för männen i intervallet 250-300.000 kr/år. 

En jämförelse med medianinkomsten för män i riket26 och med 
medianinkomsten för män i Umeå kommun visar att männen i 
fotbollsfamiljerna har en högre inkomst än män i riket och i kommunen, 
medan kvinnornas inkomst är något högre än medianinkomsten för 
kvinnor i riket och i kommunen.27 Den totala inkomsten i familjerna är 
därmed sannolikt högre än medianfamiljens både i riket och i 
kommunen. 

Socio-ekonomisk tillhörighet 
Den socio-ekonomiska tillhörigheten har klassificerats på samma sätt 
som för golfföräldrarna. Bland de intervjuade finns 11 st "tjänstemän", 6 
st "arbetare" och 1 "företagare". Av tjänstemännen är 2 st "lägre 
tjänstemän", 6 st "tjänsteman på mellannivå" och 3 st "högre 
tjänstemän" (fig 4). 

2 5 Karlsson och Widing, 1994, 23. 
26 FoB, 1990. 
2? Även när en jämförelse görs med lönestatistik för 1994, d.v.s. det år intervjuerna 
med fotbollsföräldrarna genomfördes stämmer denna b ild ganska väl. Vid denna 
tidpunkt har männen i riket en medelinkomst på 168.540 kr/år och kvinnorna en 
medelinkomst på 142.900 kr/år. SCB (1996). 
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Figur 4. Fotbollsföräldrarnas socio-ekonomiska tillhörighet. 

Inte någon av kvinnorna återfinns bland de "högre tjänstemännen" och 
ingen av dem är "företagare" (fig 5). 

Arbetare 

Tjm-lägre 

Tjm-mellan 

Tjm-högre 

Företagare 

Man Kvinna 

Figur 5. Fotbollsföräldrarnas socio-ekonomiska tillhörighet uppdelat på kön. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att fotbollsföräldrarna visar en betydligt 
större överensstämmelse med hur den socio-ekonomiska fördelningen ser 
ut över hela riket än vad golfföräldrarna gör. 

Utbildning 
Av föräldrarna är det tre stycken som enbart har en folk- eller 
grundskoleutbildning. Sju stycken har två eller treårigt gymnasium, 
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medan sju har utbildat sig vid universitet eller högskola. Av dessa sju har 
tre läst mer än hundra poäng. 

Sammanfattningy fotbollsfamiljerna 
Fotbollsfamiljerna har en hög medianinkomst både om man jämför med 
medianinkomsten för familjer i riket och med medianinkomsten för 
familjer i Umeå kommun. Skillnaderna i lön mellan mannen och 
kvinnan i familjerna är i allmänhet stora. Yrkesmässigt är spridningen 
stor mellan familjerna. Här finns allt från "ej facklärda arbetare" till 
"högre tjänstemän" och "företagare". Tjänstemannakategorin dominerar 
och inom denna är "tjänsteman på mellannivå" den vanligaste. 
Motsvarande spridning finns också i de intervjuades 
utbildningsbakgrund. 

En jämförelse mellan golffamiljerna och fotbollsfamiljerna 
Golfföräldrarna är en mera homogen grupp i fråga om socio-ekonomisk 
tillhörighet och utbildningsbakgrund än fotbollsföräldrarna. Skillnaderna 
i dessa avseenden mellan könen, är också mindre i den förra gruppen 
jämfört med den senare. 

Den ekonomiska statusen skiljer sig inte så mycket mellan 
fotbollsfamiljerna och golffamiljerna om man ser till den totala 
inkomsten.28 Däremot finns stora skillnader inom grupperna om man 
jämför männens och kvinnornas inkomster med varandra. I 
golffamiljerna finns endast en marginell skillnad i inkomst mellan könen, 
10.000 kr/år till männens fördel, medan skillnaden i fotbollsfamiljerna är 
avsevärd eller 125.000 kr/år. 

En jämförelse med avseende på socio-ekonomisk tillhörighet visar 
tydliga skillnader mellan grupperna. I golffamiljerna finns ingen vars yrke 
kategoriseras som "arbetare". Bland fotbollsföräldrarna har sex av arton 
(33%) ett arbetaryrke (tre män och tre kvinnor). Bland männen i 
golffamiljerna finns ingen vars yrke kategoriserats som "lägre" än 
"tjänsteman på mellannivå", medan det bland männen i 
fotbollsfamiljerna finns tre "arbetare" och två "lägre tjänstemän". 
Skillnaderna i yrken speglar naturligtvis av sig i vilken 
utbildningsbakgrund föräldrarna har. Bland golfföräldrarna har nästan 

28 Det finns dock anledning att vara försiktig vid jämförelser eftersom de värden jag 
har är ganska oprecisa. Om skillnader finns talar dock det mesta för att 
golffamiljernas totala inkomst är något högre än fotbollsfamiljernas. Vid en 
jämförelse bör man komma ihåg att det skiljer två år mel lan intervjuerna me d 
golfföräldrarna och fotbollsföräldrarna. Enligt Lönestatistisk årsbok (1992 och 
1994) har mede linkomsten under dessa två år ökat från 146.3 80 kr/år till 155.230 
kr/år. 
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alla någon slags eftergymnasial utbildning medan ungefär hälften av 
fotbollsföräldrarna saknar sådan. 

DATAINSAMLINGEN 
Intervjuerna genomfördes under perioden våren 1992 till och med 
hösten 1995. Under våren 1992 intervjuades samtliga golfföräldrar och 
under hösten 1992 och våren 1993 deras golfspelande barn. När det 
gäller fotbollsfamiljerna intervjuades föräldrar och barn vid samma 
tillfälle och detta skedde huvudsakligen under våren 1994. På grund av 
bortfall i det ursprungliga fotbollsurvalet behövde undersökningsgruppen 
kompletteras. Den sista av de kompletterande intervjuerna gjordes under 
hösten 1995. 

Innehåll 
Innehållet i intervjuerna var i huvudsak detsamma för föräldrar och barn. 
Jag har i intervjuerna varit intresserad av att försöka fånga in ett så brett 
spektrum av uppfattningar om det som studeras som möjligt. En strävan 
har varit att varje person i varje enskild intervju skulle ges ut rymme och 
möjlighet att berätta om sina egna uppfattningar om idrott och 
idrottsutövande. Ibland har detta lett till passager i intervjuerna som är 
något perifera i förhållande till avhandlingens intresseområde, men det 
har också gett värdefulla infallsvinklar som annars aldrig 
uppmärksammats. Margot Ely menar att den sludiga analysen ofta börjar 
med att man söker efter teman.29 Hon skriver: 

Ett tema kan definieras som en meningsutsaga som visar sig i (1) 
genomgående i alla eller i de relevanta fakta, eller ( 2) i ett av den lilla 
mängafakta som har en känslomässig eller faktiskt betydelseß0 

och 

Som exempel kan påpekas att vi i den här boken anser at t ett tema kan 
fastställas (1) för att det uppträdde många gånger och!eller för de flesta av de 
studerade personerna, eller (2) för att det trots att det bara kunde påvisas en 
gång visaae sig ha stor betydelse för analysresultatetß1 

Med stöd hos Ely menar jag att både det allmänna, d.v.s. de 
uppfattningar som ett flertal föräldrar, barn eller familjer omger sig med, 

29 Ely Margot m. fl., Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken - cirklar inom cirklar. 
(Stockholm: Studentlitteratur, 1990). 
30 Ibid, s 165. 
31 Ibid, s 171. 
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men också det särskilda, d.v.s. de uppfattningar som ett fåtal eller kanske 
enbart en enda person av de intervjuade ger uttryck för, kan vara av 
betydelse om man vill försöka nå en förståelse. Genom att låta föräldrar 
och barn uttala sig om samma saker i intervjuerna finns det dessutom 
både ett vuxenperspektiv och ett barnperspektiv i det samlade materialet. 
Dessa perspektiv har kompletterat varandra och bidragit till en fördjupad 
och nyanserad förståelse av idrott och idrottandets betydelse för såväl 
barnet, föräldrarna som för familjen. 

Som underlag för intervjuerna togs en intervjuguide fram. Innehållet 
fastställdes med utgångspunkt från den förståelsemodell som varit 
vägledande för undersökningen. Intervjuerna inleddes med frågor om 
idrott och idrottande i allmänhet, för att sedan riktas in mot barnets 
idrott och idrottsutövande. Innehållet i den allmännare delen av 
intervjun strukturerades kring frågor om idrottens funktion, idrottens 
positiva och negativa sidor och vad som kännetecknar en duktig barn-
och ungdomsledare. Den del av intervjun som mer specifikt berörde 
barnets idrottande strukturerades kring frågor om vad som 
kännetecknade den egna idrotten och den egna föreningen, vilket syfte 
och vilka mål som fanns för barnets idrottande, idrottandets omfattning, 
föräldraengagemanget och vad som förväntas av barnet för att det ska 
finna sig tillrätta och trivas med föreningen och det egna 
idrottsutövandet. Intervjuerna avslutades med frågor till föräldrarna om 
vad man ville uppnå med sina fostransgärningar, och med en jämförelse 
mellan den fostran som sker i familjen, och den som skolan och idrotten 
står för. Motsvarande frågor till barnen handlade om vilka regler som 
fanns inom familjen och om en jämförelse mellan dessa regler och de 
som fanns och förmedlades i skolan och inom den egna idrotten. 

Trots att det fanns en klar struktur för intervjuerna, eftersträvades ett 
möte av samtalskaraktär där den intervjuade skulle få möjlighet att 
berätta om sin syn på de frågor som avhandlades under intervjun. 
Konkret har detta inneburit att frågorna inte ställts i någon given 
ordningsföljd, utan att samtalet har fått ta den riktning som varit 
naturligt vid just det givna tillfället. Detta har lett till att innehåll blandas 
och ibland, trots en ambition att kontrollera att alla frågeområden betats 
av, till att något område saknas eller att området inte uttömts på ett sätt 
som kanske varit önskvärt. Å andra sidan har detta oftast skett på 
bekostnad av att något annat område belysts ovanligt utförligt och 
uttömmande. I flertalet intervjuer med föräldrar har atmosfären varit 
öppen och föräldrarna har många gånger berättat fritt om sin syn på 
idrotten, barnens idrottande och de egna fostransansträngningarna. 

Intervjuerna med barnen blev dock inte, med undantag för några 
intervjuer med golfspelande barn, lika samtalsmässiga som 
föräldraintervjuerna. Detta har inneburit att det vid analysen funnits ett 
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mindre omfångsrikt innehåll att ösa ur när det gäller barnintervjuerna än 
föräldraintervjuerna. Detta är i sig inget överraskande då föräldrarna 
sannolikt är vanare att möta och samtala med andra, mer eller mindre 
främmande, vuxna människor. För barnen är situationen sannolikt mera 
ovan. Man träffar en främmande, vuxen person som gör en bandinspelad 
intervju för något slags forskningsprojekt. Den konstruerade och ovana 
situationen medför troligen att man är försiktigare i vad som sägs än vad 
föräldrarna är. 

Skillnaderna kan också bero på att föräldrarna kan vara mera vana 
eller ha lättare att reflektera kring olika slags aktiviteter som berör dem 
själva och deras barn. Sådana reflexioner är inte lika enkla för barnen att 
göra, eftersom de många gånger deltar i aktiviteter som känns självklara 
att ägna sig åt och som deras föräldrar eller andra valt åt dem. Att t.ex. 
spela fotboll eller golf kan vara någonting lika självklart som att man 
varje dag går till skolan eller att man umgås med sina kamrater eller att 
man firar semester tillsammans med familjen. Sådana aktiviteter är 
naturligtvis inte de man ägnar mest tid och möda åt att fundera över. 
Sådana aktiviteter deltar man i som en självklar del av livet och de 
ifrågasätts därför inte. 

Avslutningsvis anser jag att föräldra- och barnintervjuerna 
tillsammans innehåller information som gör det meningsfullt och möjligt 
att söka svar på avhandlingens syfte och frågeställningar. Detta hade inte 
varit möjligt om jag enbart haft barnintervjuerna att tillgå och inte heller 
om jag enbart arbetat med föräldramaterielet. De båda materialen kan 
visserligen analyseras och förstås var för sig, men genom att relatera 
delarna till varandra har en fördjupad kunskap om det som studerats 
kunnat uppnås. 

Procedur och tillförlitlighet 
Den första kontakten med familjerna skedde genom ett brev som 
förklarade att de blivit utvalda att ingå i en undersökning om barns 
idrottande. I brevet informerades också om att de snart skulle kontaktas 
och att tider för intervju då skulle bokas om de var villiga att delta i 
undersökningen. Inför intervjuerna med barnen kontrollerades alltid 
med föräldrarna om barnen var tillfrågade och om de hade samtyckt till 
att medverka. Samtliga intervjuer har genomförts hemma hos de familjer 
som ingår i undersökningen. Föräldrarna har intervjuats tillsammans och 
barnet för sig. Samtliga intervjuer har spelats in på band och skrivits ut i 
löpande text. Innan intervjuerna genomfördes utarbetades en 
intervjuguide för föräldrar och en intervjuguide för barn. De bägge 
guiderna testades genom intervjuer i två familjer. Detta resulterade i 
några smärre justeringar av intervjuguiderna. 
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I en första omgång intervjuades golfföräldrarna. Intervjuerna 
genomfördes av två studerande på idrottspedagoglinjen och materialet 
användes som underlag för en c-uppsats i idrottspedagogik.32 Inför 
intervjuerna gjorde studenterna två bandade provintervjuer. 

I en andra omgång intervjuades de golfspelande barnen. Samtliga 
intervjuer genomfördes av mig personligen. Slutligen intervjuades 
fotbollsföräldrarna och de fotbollsspelande barnen. Eftersom en analys av 
det insamlade materialet påbörjats, fanns redan nu tankar om hur de 
intervjuades berättelser skulle kunna förstås mot bakgrund av 
undersökningens frågeställningar. Inför fotbollsintervjuerna var jag 
därför mera säkra på vad jag skulle fråga om och vad som skulle 
fokuseras. För att effektivisera arbetet bestämde jag att intervjuerna med 
föräldrar och barn skulle ske vid samma tillfälle. Först intervjuades 
föräldrarna och i direkt anslutning intervjuades barnet. Samtliga 
intervjuer har gjorts av mig och av Thomas Bäck, som vid denna 
tidpunkt var anställd inom det forskningsprojekt inom vilket 
avhandlingsarbetet genomförts. 

Avslutningsvis kommer jag att diskutera undersökningens 
tillförlitlighet mot bakgrund av den procedur som använts. Har det 
någon betydelse för resultaten att olika personer genomfört intervjuerna? 
En intervju är ett samspel mellan intervjuaren och den intervjuade. 
Eftersom alla individer har sin egen livshistoria och sin egen förförståelse 
är varje intervju unik. Vad som kommer ut av intervjun beror på den 
ömsesidiga påverkan som finns mellan intervjuaren och den intervjuade. 
Vi kan således konstatera att intervjuernas innehåll till viss del bestäms av 
vem som gör dem.33 I detta finns både en möjlighet och en risk. Om 
man är flera intervjuare torde möjligheterna att täcka av ett vidare 
innehåll öka. Risken ligger i att skillnader i resultat inte behöver bero på 
reella skillnader i människors intervjuutsagor, utan att det istället kan 
handla om en intervjuareffekt. En sådan risk går dock aldrig att helt 
eliminera då även intervjuaren alltid varierar i sitt förhållningssätt från en 
gång till en annan. 

För att öka tillförlitligheten fick de studenter som medverkade i 
golfintervjuerna först göra två bandade provintervjuer. Intervjuerna 
avlyssnades först av mig personligen och sedan lyssnade vi igenom 
bandinspelningarna tillsammans. Vi diskuterade tillsammans om 
intervjuerna hade ett innehåll som skulle kunna besvara avhandlingens 
frågeställningar och gjorde efter detta vissa korrigeringar i intervjuguiden. 

32 Hans Aggling och Mårten Eneberg, Föräldrars syn på idrottens bidrag till barns 
fostran. (Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen. Rapport nr 56 från 
Idrottspedagoglinjen i Umeå, 1992). 
33 Se t.ex. Hans Gordon, Intervjumetodik (Stockholm: AWE/Geber Förlag, 1978) 
eller Lanz, 1993. 
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Vi granskade också intervjuarnas förhållningssätt och intervjuteknik som 
härigenom kunde utvecklas ytterligare. Efter detta genomförde 
studenterna tio intervjuer. Vi lyssnade tillsammans igenom de två första 
intervjuerna varvid vi granskade och diskuterade den använda 
intervjumetodiken. Sedan genomförde studenterna ytterligare åtta 
intervjuer utan någon inblandning från min sida. De inledande 
intervjuerna med föräldrar och barn inom fotbollen gjordes av Thomas 
Bäck. Dessa diskuterades och granskades med avseende på innehåll och 
intervjumetodik och efter detta genomfördes de resterande intervjuerna. 
Eftersom intervjuerna spelats in på band har jag dessutom vid 
sammanställning och tolkning av materialet lyssnat igenom samtliga 
intervjuer. Att arbeta med materialet under lång tid har gjort att jag 
känner varje intervju väl, både till tonläge och innehåll, även om jag inte 
personligen mött alla de intervjuade. Sammantaget menar jag att de 
vidtagna åtgärderna ökat tillförlitligheten och avsevärt minskat riskerna 
för att undersökningens resultatet påverkats av att olika personer varit 
delaktiga i intervjuarbetet. Jag vill också framhålla att de diskussioner 
som förts om innehåll och metodik varit utvecklande för mig själv och en 
god förberedelse inför de intervjuer jag själv gjorde. 

En annan fråga handlar om hur jag valt att göra intervjuerna. Har det 
någon betydelse för undersökningens resultat att föräldrarna intervjuats 
tillsammans och inte var för sig? Eftersom utgångspunkten för 
undersökningen är barnets idrottande ville jag att barnen själva skulle få 
komma till tals utan direkt inblandning från föräldrarna. När jag 
planerade för undersökningens uppläggning var det därför självklart att 
inte intervjua hela familjen samtidigt, utan barnet för sig och föräldrarna 
för sig. I nästa steg gällde det att bestämma sig för om jag skulle intervjua 
alla föräldrarna eller endast en förälder i varje familj. Eftersom 
undersökningen inte enbart handlar om individer utan också om familjer 
var det viktigt att båda föräldrarna fick komma till tals. När detta väl var 
bestämt återstod att besluta om jag skulle intervjua bägge föräldrarna 
samtidigt eller om de skulle intervjuas var för sig. Fördelen med att 
intervjua föräldrarna var för sig skulle vara att samtliga garanterades att få 
komma till tals, i alla frågor som avhandlades under intervjun. En sådan 
uppläggning skulle också ge en möjlighet att studera om det fanns någon 
skillnad i uppfattningar om idrott i allmänhet, barnets idrottande och 
betydelsen för familjen, mellan mödrar och fäder. En nackdel med en 
sådan uppläggning är att enbart enskilda individer kommer till tals. Om 
jag istället intervjuade föräldrarna tillsammans skulle de överväganden 
som har att göra med föräldraskapet och ett delat ansvar för barnet ges 
större möjlighet att framträda i intervjun. Att intervjua föräldrarna 
tillsammans skulle också ge en känsla för familjen som sådan, och bidra 
till en ökad förförståelse användbar vid tolkning och bearbetning av 

65 



materialet. Dessa skäl kom att bli avgörande för mitt beslut att intervjua 
föräldrarna tillsammans och inte var för sig. För att ändå garantera att 
alla föräldrar skulle få komma till tals har vi i intervjuerna försökt vara 
uppmärksamma på att både mamman och pappan ska få utrymme. Jag 
vill också betona att även om familjen lyfts fram innebär det inte att jag 
behandlar föräldraskapet som något könsneutralt. I resultatdelen 
använder jag begreppet föräldrar när jag uppfattat en samsyn mellan 
mamman och pappan och när uppfattningarna skiljer sig åt redovisas 
detta. 

En tredje och sista fråga som handlar om procedur och tillförlitlighet, 
är den precisering av fokus som skett under undersökningens förlopp. Jag 
har ovan beskrivit hur arbetet med att analysera delar av materialet mot 
bakgrund av avhandlingens frågeställningar, samtidigt med att 
datainsamligen fortgick, resulterade i en större säkerhet över vad som 
skulle fokuseras i intervjuerna. Därför förändrades intervjuerna gradvis 
från mera öppna och prövande, till att bli snävare och mera direkta. Har 
då detta någon betydelse för resultaten och för tillförlitligheten i 
undersökningen? Den förändring jag beskrivit ligger helt i linje med hur 
man som kvalitativ forskare närmar sig och försöker förstå det fenomen 
som studeras. Om detta skriver t.ex. Margot Ely att många experter 

[...] föreslår den vettiga idén att kvalitativa forskare ger sig in i deltagande 
observation via en serie stadier. Stadierna går från en introducerande allmän 
överblick med brett fokus till ett stadium då forskaren koncentrerar sitt fokus 
mot mycket specifika aspekter av situationen, aspekter som aktualiserats 
under det ständiga loggandet och analyserandet av fakta.34 

Att intervjuerna förändras och får en annan karaktär under arbetets gång 
kan således ses som en konsekvens av att en kvalitativ forskningsansats 
tillämpats. Att de första intervjuerna skiljer sig från de senare behöver 
således inte betyda att tillförlitligheten i undersökningen minskar utan 
kan istället ses som ett uttryck för det motsatta. Att jag velat jämföra 
resultaten från golfintervjuerna med fotbollsintervjuerna har dock 
uppmärksammat mig på ett problem som handlar om metodens karaktär 
och undersökningens uppläggning. Både under intervjuarbetet, men 
framför allt när jag arbetat med att analysera det empiriska materialet, 
har jag noterat att golfföräldrarna haft lättare att uttrycka sig och 
resonera kring de frågor som aktualiserats i intervjuerna. Detta betyder 

34 Ely m.fl., 1993, 55. De experter och verk som Ely hänvisar till är; M. H. Agar, 
The professional Stranger: An informal Introduction to Ethnography (New York: 
Academic Press, 1980); Yvonna Lincoln and Egon Guba, Naturalistic Inquiry 
(Beverly Hills, Cal: Sage, 1985) och James Spradley, Participant Observation 
(New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980). 
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att intervjuerna med golfföräldrarna över lag är längre och fylligare än 
intervjuerna med fotbollsföräldrarna. 

Det kan finnas flera förklaringar till att materialen skiljer sig åt. En 
sådan har jag delvis redan berört i samband med att jag redovisade 
bortfallet i undersökningen.35 En annan förklaring kan vara att 
skillnaderna i materialen de facto beror på den insnävning och fokusering 
som skett under undersökningens gång. Det kvalitativa arbetssättet 
innebär att man går från ett brett till ett mer koncentrerat 
undersökningsfokus. En process som så vitt jag förstår både är nödvändig 
och oundviklig i det kvalitativa forskningsarbetet. Att ha samma öppna 
och prövande förhållningssätt vid intervjuer med fotbollsföräldrarna, som 
i de inledande intervjuerna med golfföräldrarna, hade därför enbart varit 
möjligt med en annan undersökningsuppläggning, där intervjuer med 
golfföräldrarna varvats med intervjuer med fotbollsföräldrarna. Att så 
inte varit fallet kan givetvis uppfattas som en brist i undersökningen. 
Den förståelsemodell som varit utgångspunkten för intervjuerna har dock 
inte reviderats under arbetets gång, då det innehåll som framkommit 
bedömts som relevant för att besvara avhandlingens syfte och 
frågeställningar. Några större förändringar av intervjuguiden har därför 
inte heller gjorts efter golfintervjuerna och inför fotbollsintervjuerna, 
förutom att de frågor som ingick i den enkät fotbollsföräldrarna fick 
besvara exkluderades från intervjuguiden. Min uppmärksamhet har 
således inte riktats mot nya områden eller aspekter utan enbart handlat 
om en insnävning av uppmärksamhetsfokus. Därför menar jag att det är 
fullt möjligt att göra jämförelser mellan de båda grupperna. Jämförelsen 
är dock inte det centrala, utan ett hjälpmedel för att nå en djupare 
förståelse. 

Analys 
Samtliga intervjuer har spelats in på band och skrivits ut till en skriftlig 
text. Det är dessa utskrifter som utgjort underlag för den huvudsakliga 
analysen. Steinar Kvale menar att utskrifter av intervjuer är en fråga om 
tolkning och att det därför är relevant att ställa sig frågor om 
intervjuutskriftens reliabilitet och validitet.36 Sådana frågor handlar bl.a. 
om vilken instruktion som getts till den som gjort utskriften. Om 
intervjuerna ska skrivas ut ordagrant eller vara sammanfattande. Det 
handlar om vilken stil som använts och om det är en eller flera som 
utfört utskriftsarbetet. Samtliga intervjuer som ingår i mitt 
undersökningsmaterial har skrivits ut av en sekreterare, med stor vana av 
intervjuutskrifter för forskningsändamål. Den enda instruktion som 

35 Se sid. 53. 
36 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997). 
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lämnades var att intervjuerna skulle skrivas ut så ordagrant som möjligt, 
d.v.s. med det talspråk som användes och med de ofta förekommande 
upprepningar som kännetecknar talspråket. När de första utskrifterna var 
gjorda läste jag igenom dem och lyssnade på de bandupptagningar som 
avskrivits. Då jag fann att utskrifterna stämde väl överens med 
bandupptagningarna och var utskrivna på det sätt som vi kommit 
överens om, fanns ingen anledning att lämna ytterligare instruktioner. 

Steinar Kvale skriver om utskrifter att de är avkontextualiserade 
samtal och att om man accepterar som en huvu dpremiss för tolkningen att 
meningen beror på sammanhanget utgör en isolerad utskrift en torftig grund 
för tolkningß7 Även om Kvales bok inte hade kommit ut vid tidpunkten 
för analysarbetets början, kan man säga att det han anför är något som 
jag tagit fasta på i mitt analysarbete. Eftersom sammanhanget, liksom 
nyanser, går förlorade i intervjuer som nedtecknas, har jag lyssnat igenom 
samtliga under tiden som jag arbetat med utskriftsmaterialet.38 

Lyssnandet har hjälpt mig att uppfatta nyanser i de intervjuades 
berättelser som jag knappast uppmärksammat om jag enbart arbetat med 
det nedtecknade materialet. Speciellt noggrant har jag lyssnat på de 
intervjuer som jag själv inte deltagit i. När det gäller de intervjuer jag 
själv genomfört har lyssnandet hjälpt mig att komma ihåg människorna 
och de miljöer jag mött, liksom den atmosfär som präglat vårt möte. 
Detta har väsentligen underlättat min förståelse för och tolkning av det 
nedtecknade materialet. I de fall andra genomfört intervjuerna har 
lyssnandet gett materialet liv. Med detta har följt en fördjupad önskan 
om att så långt som möjligt försöka förstå och återge de intervjuades 
berättelser så rättvisande som möjligt. 

Inledningsvis arbetade jag med ett material i taget. Först med 
golfföräldrarna, sedan de golfspelande barnen, fotbollsföräldrarna och 
slutligen de fotbollsspelande barnen. De första reflexionerna över 
innehållet gjordes parallellt med intervjuerna. Mer systematiska och 
genomgående analyser gjordes inte förrän alla intervjuer genomförts och 
nedtecknats. Efter att intervjuerna med golfföräldrarna och med de 
golfspelande barnen bearbetats och analyserats togs nästa steg i 
analysarbetet. Nu ställdes frågan vad dessa material sammantaget berättar 
om idrottandets betydelse för barnet, föräldrarna och familjen. Samma 
modell användes i arbetet med fotbollsintervjuerna. I ett sista steg gjordes 
jämförande analyser mellan golf- och fotbollsmaterialen. Här letade jag 

37 Ibid., 153. 
38 Jag är väl medveten om att lyssna på bandupptagningar inte är de tsamma som att 
befinna sig i det sammanhang; rumsligt, tidsligt och socialt där intervjun görs. Det är 
dock den möjlighet som stått mig till buds för att öka tillförlitligheten i 
tolkningsarbetet. 
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efter likheter och skillnader med avseende på de frågor som avhandlingen 
försöker besvara. 

Vid bearbetningen av intervjuerna har innehållet relaterats till den 
modell som styrde vad som skulle beaktas i intervjuerna. Ett sådant 
arbetssätt stämmer väl överens med hur kvalitativa data brukar hanteras. 
T.ex. så skriver Annika Lantz att kvalitativ databearbetning innebär att 
rådata relateras till den teoretiska förför ståelsen, vilket är detsamma som 
den mer eller mi ndre välutvecklade modell som styrde utfrågninge n 39 Vid 
bearbetning av kvalitativa data finns också ett antal led som är likar tade, 
oavsett undersökningsområde och övervägan den som intervjuaren har att ta 
ställning till.40 Ett sådant led är datareduktionen, som innebär att man 
skalar bort information som är ointressant för analys, och ser till att data 
finns tillgängliga i en form som är lämplig för den typ av analys som ska 
göras. 

Jag har reducerat mina data genom att bygga upp fyra databaser41, 
med utgångspunkt från undersökningsmodellen och centrala 
frågeområden i intervjuerna. Databaserna har sedan fyllts med relevant 
och komprimerad information från intervjuerna. Totalt omfattar 
databaserna 60 fält. Av dessa har 46 fält använts vid analys av 
föräldraintervjuerna och 40 fält vid analys av barnintervjuerna. Innehållet 
i de olika fälten har utgjort analysens minsta byggstenar. Med 
utgångspunkt från dessa har jag sökt mönster i intervjumaterialet och 
försökt bilda dimensioner som avspeglar innehållet. I analysarbetet har 
jag pendlat mellan innehållet i databasernas olika fält, de centrala 
frågeområdena och intervjuutskrifternas råa data. Vägledande för mitt 
arbete har varit den modell för kvalitativ databearbetning som Annika 
Lanz presenterar i sin bok.42 Som jag ser det saknas dock ett viktigt led i 
modellen, nämligen att det ibland är viktigt att återvända till de råa data 
som intervjuutskrifterna utgör och inte enbart förlita sig till det 
reducerade datamaterialet. Modellen har därför kompletterats på denna 
punkt. Arbetet med att bearbeta mina kvalitativa data kan därmed 
illustreras på följande sätt (fig 6). 

39 Lanz, 1993,72. 
40 Ibid., 76. 
41 En för golfföräldrarna, en för d e golfspelande barnen, en för fotbollsföräldrarna 
och en för de fotbollsspelande barnen. 
42 Lanz , 1993. Författaren uppger att modellen är en modifiering efter Matthew H. 
Miles and Michael A. Huberman, Q ualitative Data Analysis (Beverly Hills: Sage 
Publications, 1984). 
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Datainsamling 

Råa data 
Att bilda dimensioner 
som avspeglar innehållet 

Datareduktion 

Att söka mönster 

Kritisk granskning av 
dragna slutsatser 

Figur 6. En illustration av hur den kvalitativa databearbetningen utförts. 

Jag vill uppmärksamma läsaren på att den pil som sammanbinder kritisk 
granskning av dragna slutsatser och datainsamlig inte ska förstås som att 
jag samlat in ytterligare data efter bearbetning och analys av de olika 
materialen. Istället illustrerar den hur intervjuer och samtidig 
bearbetning gjort att fokus för uppmärksamheten något förändrats under 
den period som datainsamligen genomförts. 

ATT BERÄTTA DET HELA 
Steinar Kvale uppmanar intervjuforskare att inte enbart betrakta 
rapporterandet som ett sätt att representera vad man gjort och vad man 
kommit fram till, utan att också visa större hänsyn till läsarna och deras 
användning av rapporten. Han menar att den ideala rapporten både ska 
kunna leva upp till konstens krav på uttryck och rättssalens korsförhör. 
Konstens krav handlar i rapportskrivandet om att kunna berätta en 
fängslande historia som ligger nära det liv som läsaren lever, medan 
rättssalens korsförhör handlar om att författaren i rapporten måste kunna 
övertyga vetenskapssamhället om att de tolkningar som är gjorda är 
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rimliga, och att den historia som berättas är trovärdig.43 Detta sätt att se 
på rapportskrivandet har inspirerat mig. Då det jag skriver om är 
någonting som tillhör vardagen för många svenska familjer, har jag velat 

förmedla mina upptäckter på ett sådant sätt att de ska vara tillgängliga 
för dessa familjer och för andra med engagemang i och intresse för den 
organiserade idrotten. Samtidigt skriver jag en vetenskaplig rapport och 

har då att försöka motsvara de krav som vetenskapssamhället ställer. Min 
ambition har varit att försöka motsvara dessa delvis motstridiga krav och 
det har varit en balansgång som ibland känts svår. Även Margot Ely 

framhåller att forskarens uppgift är att skapa en text i vilken de personer 
som studerats får liv. Hon säger också att något som utmärker det 
kvalitativa arbetet är att forskarna delar med sig både av hur de har 

resonerat, var de snubblat och vilka reservationer de har beträffande sina 
upptäckter.44 Vi kan förstå det första ledet som ett konstnärligt skrivande 
för den breda allmänheten och det andra ledet som ett skrivande för att 

klara av det vetenskapliga korsförhöret. 
Då intervjuerna strukturerats kring i förväg fastställda områden som 

bedömts som intressanta för undersökningen, förekommer sällan några 
längre berättelser i materialet. Vid redovisningen av det empiriska 
materialet har jag dock så långt som möjligt velat berätta en 
sammanhängande historia. En historia i vilken aktörerna själva får 
komma till tals. Det jag har gjort kan med Steinar Kvales terminologi 
kallas för en narrativ strukturering.45 I min berättelse leder jag l äsaren 
igenom ett antal områden som jag med utgångspunkt i det pedagogiska 
perspektivet och utifrån det faktiska intervjuinnehållet funnit relevanta 
för att beskriva och förstå vilken betydelse idrott och idrottande har för 
de barn, föräldrar och familjer som ingår i undersökningen. Berättelsen 
förs framåt genom att mina egna iakttagelser varvas med de intervjuades 
egna "röster" i form av citat som illustrerar vad jag iakttagit.46 Här 
strävar jag efter att anta de intervjuades perspektiv och att vara 
beskrivande. Berättelsen förs också framåt genom att jag är analyserande 
och söker förklaringar till varför de intervjuade ger uttryck för de 
uppfattningar de gör. Här tolkar jag det iakttagna, söker en djupare 

43 Kvale, 1997,232-234. 
44 Ely, m.fl., 1993. 
45 Kvale, 1997, 174. Narrativ strukturering innebär att text organiseras tidsligt oc h 
socialt för att avslöja sin mening. Normalt medför struktureringen att intervjutexten 
reduceras, men den kan också vidga den genom att utveckla den potentiella 
meningen i en enkel intervjuhistoria till en mer utarbetad berättelse. 
46 Då en d el citat varit av en sådan talspråkskaraktär att de bli vit svåra att förstå i 
skriven text har jag gjort smärre redigeringar för att underlätta för läsaren. 
Redigeringarna är dock gjorda med stor försiktighet och med en strävan efier att inte 
förändra innebörden i utsagorna. 
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mening och försöker föra upp till ytan sådant som kan vara underförstått 
eller omedvetet. Tolkningarna är prövande till sin karaktär, och kan 
närmast ses som att jag lägger fram förslag på hur det iakttagna kan 
förstås utifrån en förjupad referensram. En del av förslagen har ingen 
större bärighet utan kan ses som försök att nå en djupare insikt om 
enskilda företeelser. Andra förslag däremot, bildar tillsammans ett 
mönster som ger något mer än en isolerad förståelse av enskilda 
företeelser. Genom tolkningarna framträder ett mönster som hjälper mig 
att förstå helheten. I det avslutande kapitlet tydliggörs och diskuteras 
detta mönster. Med Annika Lanz, vill jag dock redan här göra klart att 
min förståelse och den bild som jag förmedlar, inte utesluter att andra 
bilder skulle kunna framträda om andra perspektiv anlagts.47 

Redovisningen av det empiriska materialet består av fyra delar, som 
samtliga har den framställningsform som jag angett ovan. Jag har valt att 
börja presentationen med att föräldrarna får komma till tals, först de 
golfspelande barnens föräldrar och sedan de fotbollsspelande barnens 
föräldrar. Sedan redovisas min bearbetning av intervjuerna med de 
golfspelande barnen och slutligen får de fotbollsspelande barnen komma 
till tals. För att så långt som möjligt garantera de intervjuade personerna 
anonymitet har de fått nya namn i min framställning. I texterna 
redovisar jag fortlöpande likheter och skillnader såväl mellan 
föräldragrupperna som mellan föräldrarna och barnen.48 I fyra delarna 
förekommer, framför allt när jag redovisar föräldrarnas uppfattningar, 
många underrubriker där texten under respektive rubrik kan vara ganska 
kort. Detta kan förmodligen upplevas som störande för läsaren, men jag 
har ändå valt att göra på detta sätt då rubrikerna många gånger är ett 
resultat eller en syntes av vad jag har kommit fram till, medan texten i sig 
är en slags illustration till resultatet. 

I det avslutande kapitlet diskuteras materialet i sin helhet och här 
jämförs också golffamiljerna med fotbollsfamiljerna. Jag har valt att inte 
analysera och presentera materialet familjevis då en sådan 
redovisningsform gjort det svårt att garantera anonymitet för de 
intervjuade. Istället har jag försökt konstruera en bild utifrån de 
berättelser som de intervjuade försett mig med. Konstruktionen är 
sammansatt av de utsagor och uppfattningar som föräldrar och barn gett 
uttryck för, och som vid analys av intervjumaterialet framstått som 
väsentliga för att en förståelse ska kunna uppnås. Bilden är således en 

47 Lanz , 1993, 94. 
48 Renata Tesch, Qualitative Research: Analysis Types and Software Tools 
(London: Falmer Press, 1990). I och med detta kan man säga att jag arbetar i linje 
med vad som sägs i texter om den kvalitativa forskningens metodologi. Tesch som 
analyserat texter om kvalitativ analys konstaterar att gemensamt för texterna är at t 
man lyfter fram att det kvalitativa arbetets huvudredskap är jämförelsen. 
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aggregati°n eller om vi så vill, en vetenskaplig konstruktion som kan 
hjälpa oss att förstå mer av det studerade fenomenet än om intervjuerna 
analyserats och presenterats var för sig. Jag tror att detta sätt att analysera 
och presentera resultaten på hjälper oss att se sådant som annars kunnat 
gå förlorat, likväl som att vi härigenom når en djupare förståelse för 
helheten.49 

49 Lanz, 1993, 93. Tillvägagångssättet stämmer väl överens med vad författaren 
säger om den kvalitativa analysen och om det holistiska tänkanden. Enligt henne 
innebär analys en att man först bryter ned den från början uppfattade helheten i 
mindre delar, för att sedan försöka gestalta det fenomen som undersöks. Om det 
holistiska tänkandet säger hon att den he lhet som söks i analysen inte kan förstås 
genom att delar adderas till varandra, utan att förståelse istället nås genom att man 
söker känna den övergripande princip som bestämmer hur delarna sinsemellan 
samverkar. 
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Kapitel 6 
GOLFENS OCH FOTBOLLENS UTVECKLING 

I detta kapitel beskriver jag golfens och fotbollens utveckling med 
avseende på hur sporterna vuxit fram, medlemsutveckling, 
rekryteringsvägar och hur deras program för att ta emot och aktivera 
barn och unga ser ut. I kapitlet presenteras också den golfFörening och 
den fotbollsförening som ingår i undersökningen. Beskrivningarna av 
golfen och fotbollen grundar sig på litteraturstudier och analyser av de 
båda specialidrotternas årsberättelser, samt deras utbildningsmaterial för 
barn- och ungdomsledare. I beskrivningen av golfföreningen utgår jag 
dels från årsberättelser, dels från intervjuer med ledare och anställda 
inom klubben. Beskrivningen av fotbollsföreningen grundar sig på 
årsberättelser, mötesprotokoll och på en ledarintervju.1 Kapitlet syftar till 
att ge en bild av vad som karaktäriserar de båda idrotterna vid 
tidpunkten för studiens genomförande. Eftersom en beskrivning av de 
undersökta idrotternas utveckling kan vara av intresse i sig sträcker sig 
dock min redovisning ända fram till senare delen av nittiotalet. 

GOLFEN 
Golfens framväxt och medlemsutveckling 
Den första svenska golfbanan invigdes i Ryfors 1888. Svenska 
Golfförbundet är ett av de fyra äldsta idrottsförbunden i Sverige och har 
funnits med i Riksidrottsförbundet sedan starten. Den första golfklubben 
bildades i Göteborg 1891, med namnet Gothenburg Golf Club. 1904 
bildades Svenska Golfförbundet och samma år spelades det första svenska 
mästerskapet. Det år Svenska Golfförbundet bildades fanns två klubbar i 
landet, förutom klubben i Göteborg fanns en klubb i Stockholm, och 
förbundet hade c:a 100 medlemmar.2 Allt sedan dess har golfsporten 
ökat både till antalet klubbar och i medlemsantal.3 Den stora 
golfexplosionen kom under åttiotalet när antalet medlemmar mer än 
tredubblades. Från 88.355 medlemmar år 1980 till 289.993, tio år 
senare. Även under nittiotalet har expansionen fortsatt, även om 
tillväxten i antalet medlemmar inte kommit upp i åttiotalets siffror (tab. 
3). 

1 De personer som intervjuats har valts ut för att de anses veta mycket både om 
föreningen i stort och om dess barn- och ungdomsverksamhet. 
2 Anders Janson, GOLF - Den gröna sporten. (Stockholm: Svenska Golfförbundet, 
1979). 
3 Samtlig statistik som redovisas under denna rubrik bygger på uppgifter från Svenska 
Golfförbundets årsberättelser. 
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Tabell 3. Antalet medlemmar i Svenska Golfförbundet 1910-1997. 

År Antal 

1910 150 
1920 500 
1930 1 300 
1940 3 000 
1950 5 500 
1960 12 600 
1970 40 222 
1980 88 355 
1990 289 933 
1997 434 010 

En intressant notering är att andelen aktiva dam- och herrseniorer från 
1970 och framåt verkar vara mycket stabil inom golfsporten. Fr.o.m. 
1970 när specificerad statistik redovisas och fram till idag, har antalet 
damer alltid varit c:a hälften av antalet herrseniorer, d.v.s. 33 procent av 
det totala antalet aktiva seniorer (tab. 4). 

Tabell 4. Antalet aktiva herr- och damseniorer i SGF 1970-1997. 

År Herrar Damer 

1970 19 153 9 573 
1980 88 355 20 016 
1990 289 933 72 523 
1997 434 010 108 997 

Om vi granskar utvecklingen på juniorsidan, till vilka SGF räknar alla 
upp t.o.m. 21 års ålder, kan vi också se en stor ökning under åttiotalet. 
1982 fanns 8.942 aktiva juniorer och tio år sedan hade antalet 
tredubblats. Under nittiotalet har dock tillväxten i fråga om antalet 
juniorer stagnerat. Under 1994 och 1995 redovisar Golfförbundet, trots 
en ökning av det totala antalet medlemmar, en minskning av antalet 
juniorspelare. Fr.o.m. 1992 minskar också andelen juniorer årligen i 
förbundet (tab. 5). 
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Tabell 5. Antal och andel juniorer i SGF 1932-1997. 

År Antal Andel (%) 

1932 c:a 100 c:a 5-7 
1942 c:a 300 c:a 10-12 
1952 c:a 700 c:a 12-15 
1962 3 118 19 
1972 8 942 19 
1982 21 834 22 
1992 68 255 21 
1993 68 966 20 
1994 67 974 19 
1995 64 451 17 
1996 66 487 16 
1997 68 823 16 

En uppdelning av juniorerna på pojkar och flickor visar att ökningen 
bland flickorna varit betydligt lägre under nittiotalet än bland pojkarna. 
Mellan 1990 och 1997 ökade antalet flickor med knappt 7 procent 
medan antalet pojkar ökade med 21 procent. En annan intressant 
iakttagelse är att under tidsperioden ligger andelen aktiva flickor, av det 
totala antalet juniorer, mellan 23-26 procent (tab. 6). Således betydligt 
lägre än andelen aktiva damseniorer av det totala antalet seniorspelare 
(33%), under den senaste 25-årsperioden. 

Tabell 6. Totala antalet juniorer och uppdelat på kön i SGF, 1990-1997. 

År Totalt Pojkar Flickor 

1990 56 455 41 829 14 634 
1991 61 468 45 286 16 182 
1992 68 255 50 609 17 646 
1993 68 966 51 722 17 244 
1994 67 974 51 630 16 344 
1995 64 451 49 298 15 153 
1996 66 487 51 103 15 384 
1997 68 823 53 128 15 695 

Golfens rekryteringssätt och rekryteringsvägar 
Bo Schelin skriver i sin avhandling om den ojämlika idrotten, att det 
många gånger kan vara svårt att komma in i golfklubbarna. Framför allt 
har de större, väletablerade klubbarna mycket långa kölistor för 
medlemskap då det gäller spelare som inte redan är handicapsatta. Han 
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noterar dock att variationerna är stora och att de nya klubbarna i en del 
fall lockar med olika slag av förmåner för nybörjare.4 I Svenska 
Golfförbundets officiella tidskrift, Svensk Golf ges c:a 10 år efter Schelins 
undersökning en liknande bild av läget. 5 H är säger man att det under 
säsongen 1994 kommer att finnas 333 banor att välja mellan och att 222 
av dessa gärna tar emot nya spelare. Man konstaterar dock att vissa 
klubbar i storstadsområdena har en lång väntelista och en extremt låg 
rörlighet bland medlemmarna. Samt att en del klubbar räknar med att 
fylla upp sitt medlemsantal från listan över köande och att de därför i 
praktiken är stängda för nya medlemmar.6 

När det gäller rekryteringsvägarna till svenska golfklubbar konstaterar 
Schelin att det inom golfen bedrivits vissa kampanjer. Dessa har enligt 
Schelin handlat om att endera locka spelare till en relativt nybildad 
klubb, eller att få igång verksamhet för en speciell kategori av spelare. 
Det kan då vara en kategori som kan spela på de tider som är mindre 
belagda på respektive bana.7 För golfen gäller nästan undantagslöst att en 
initiator behövs för att man ska börja spela. 

En initiator som för de yngre kommer från familjen och för de äldre 
nybörjarna är en studie- eller arbetskamrat. De t kan i det senare fallet också 
handla om make/maka eller person med liknande ställningß 

Golf - en aktivitet för barn och unga? 
I golfens officiella organ, Svensk Golf, och i Svenska Golfförbundets 
årsberättelser kan man utläsa en del om hur man från förbundets och 
distriktsförbundens sida ser på verksamheten för barn och unga. Efter en 
kontinuerlig ökning av antalet juniorer, både i fråga om antal och andel 
av det totala antalet spelare, från det att golfförbundet bildades, minskar 
andelen juniorspelare i slutet av 1980-talet. Detta kommenteras i SGF:s 
årsberättelse: 

Många klubbar visar t yvärr på minskad andel juniorer. Detta allvarliga 
faktum har under året tagits upp i flera sammanhang, på GDF-konferensen 
i Luleå och på ungdomsledarsymposiet i Uppsala. Det får inte gå så långt att 
medlemsintagningen måste kvoteras. D e nya klubbarna utgör självklart inte 
något problem - där ligger ungdomskvoten på 22-25%. ? 

4 Schelin, 1985, 128. 
5 D.v.s. vid den tidpunkt som jag genomför mina golfintervjuer. 
6 Svensk Golf, 1993:4. 
7 Schelin, 1985, 129. 
8 Schelin, 1985, 130. 
9 SGF:s årsberättelse, 1989, 3. 
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Samtidigt redovisar ungdomskommittén en ökning av antalet starter 
både i Skol-SM och i Föreningsbanken Cup, som är SGF:s stora 
ungdomsturnering och öppen för spelare upp till 16 år. I 
Föreningsbanken Cup, som börjar på klubbnivå och avslutas med en 
riksfinal räknar man till 6.868 startande. I Skol-SM sätts nytt 
deltagarrekord. Av 375 anmälda lag får 298 starta på de 5 kvalplatserna -
en ökning med 88 lag.10 Ungdomskommittén återknyter dock till den 
minskande andelen juniorer i sin avslutning där man säger: 

Till sist de mörka molnen vid horisonten som antyddes i inledningen består i 
att andelen juniorer i våra klubbar har börjat minska, att de juniorer som 
blir medlemmar i klubben är för gamla när de tas in samt att ungdomarnas 
utveckling ofia hindras av inskränkningar i spelrätten. Om vi inte 
tillsammans hittar lösningen på ovanstående problem kommer vi i slutet av 
90-talet inte att ja nya svenska spelare på Europatouren J1 

Intressant att notera är att oron över att antalet juniorer minskar relateras 
till minskade möjligheter till internationella framgångar. Således en ren 
elitmotivering. 

Under 1992 och 1993 genomförs projektet SPJUT - Juniorutveckling 
Enligt SGF:s årsberättelse har det övergripande målet för projektet varit 
att säkerställa nyrekryteringen av juniorer till golfen. Man rapporterar 
också att en av målsättningarna definitivt infriats då en juniorklubb, 
Danderyds GK valts in i Svenska Golfförbundet.12 Efter 1992 års 
förbundsmöte tillsätts den s.k. Framtidsutredningen med uppdrag att ta 
fram nya övergripande mål för tiden fram till år 2000. Om utredningen 
skriver Johan Dahlqvist i Svensk Golf, med utgångspunkt från en 
intervju med utredningens ordförande, Bo Wickberg, om golfens epitet 
som "gubbsport" att: 

Gubbsport är ett skällsord\ som golfen dragits med under mycket lång tid. För 
att få en bättre rekrytering, inte minst bland juniorerna> menar 
Framtidsgruppen att nuvarande system med medlemstak beräknat på antalet 
personer stänger ute många som gärna skulle vilja spela golf13 

Bo Wickberg konstaterar också att man måste hitta former för en 
föryngring och att man dämed måste rekrytera juniorer även utanför 

10 SGF:s årsberättelse, 1989, 10. 
11 SGF:s årsberättelse, 1989, 10. 
12 SGF:s årsberättelse, 1993, s 10, 
13 Svensk Golf, 1993:5, 22. 
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familjekretsen. I SGF:s årsberättelse för 1994 rapporterar 
ungdomskommittén att: 

1994 års siffror visar förvisso att 20%-målet är natt, det vill säga att 
andelen juniorer i golfklubbarna skall vara minst 20%, men statistiken 
avslöjar att antalet juniorer minskar under året. Målet att varje golfklubb 
skall ha "en plan för rekrytering och utbildning av sina juniorer" har ej 
uppnåtts. ... Enligt en undersökning visar det sig att ca hälften av klubbarna 
inte har någon plan J4 

Beskrivningarna ovan pekar på det ambivalenta förhållandet som finns 
till barn och ungdomars golfspelande. Om nu de nya klubbarna klarar 
juniorverksamheten, vad är det då som gör att de äldre klubbarna utgör 
ett problem i det avseendet? Helena Brobeck, ungdomskonsulent på 
Svenska Golfförbundet, menar att problemen inte har med klubbarnas 
ålder att göra. Hon hänvisar till en undersökning som golfförbundet 
själva har gjort, där man konstaterat att bland klubbar med mindre än 20 
procent juniorer, finns både nystartade klubbar och klubbar som startade 
när seklet var ungt. Däremot uppfattar hon problemets karaktär som att 
nya klubbar till en början är intresserade av juniorer för att fylla sitt 
medlemstal, men att de senare blir mera restriktiva och hellre ser att 
seniorer ansluter sig eftersom det ger klubbarna en bättre ekonomi. Hon 
efterlyser flera ungdomsledare och bättre avtal för instruktörerna för att 
underlätta för klubbarna att ta emot unga spelare, men pekar samtidigt 
på att det dessutom måste finnas plats på banan för ungdomarna15 

Från mitten av 1990-talet intensifierar golfförbundet sitt arbete med 
att nå flera ungdomar via skolan. 1994 rapporterar ungdomskommittén. 

För övrigt har kommittén nu inlett ett samarbete med landets idrottslärare, i 
syfte att golf skall bli ett naturligt inslag i idrottsundervisningen. Första steget 
togs då Idrottshögskolans GK valdes in i SGF och därmed har en naturlig 
kanal till blivande idrottslärare på landets skolor skapats.16 

Under 1995 bildas en ny ungdomsgrupp i förbundet. Den nya 
ungdomsgruppen koncentrerar sitt arbete på att rekrytera juniorspelare 
av bägge könen till golfen. Detta görs bl.a. genom produktion av 
videofilmer och man planerar också för en tidning med de unga spelarna 
som målgrupp. Arbetet med att nå ut till de unga via skolan fortsätter, 
bl.a. genomförs en kurs för idrottslärare och en golfväska för skolor tas 

14 SGF:s årsberättelse, 1994, s 10. 
15 Svensk Golf, 1995:4, 21. 
16 SGF:s årsberättelse, 1994, 10. 
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fram.17 I 1997 års årsberättelse står att läsa att: Golfen har fått en plats i 
skolan. Detta har skett genom att främst idrottslärare utbildats på 
"golfväskan Över 350 väskor har sålts under åretJ8 Trots ansträngningar 
minskar andelen juniorer i golfförbundet under 1990-talet. Samtidigt 
slår dock Colgate Cup/Föreningsbanken Cup nya rekord. 1995 har 
tävlingen för första gången över 9.000 startande.*9 

Golfens program för barn och ungdom 
I det följande presenteras vilka riktlinjer som var vägledande för svensk 
ungdomsgolf när mina intervjudata samlades in. Syftet är att ge en bild 
av de formella ramarna för golfföreningars barn- och 
ungdomsverksamhet vid tidpunkten för intervjuernas genomförande. 
Utgångspunkten för beskrivningen är de utbildningsmaterial från 
Svenska Golfförbundet som riktar sig till ledare som arbetar med 
ungdomar. Det ena materialet heter Ungdomsledare 1 och gavs ut 1989 
och det andra Golffòr ungdom, som gavs ut redan 1979.20 För detta 
arbete är det förra materialet det mest intressanta eftersom det vänder sig 
till ungdomsledare i golfklubbarna. Det senare materialet är framtaget för 
att användas av ledare för barn och ungdom i den så kallade SIA-
skolan.21 

I Ungdomsledare 1 konstateras inledningsvis att andelen ungdomar i 
golfklubbarna traditionellt har varit lågt och att det därför inte funnits 
något särskilt stort behov av att utbilda ungdomsledare. Sedan skriver 
man att då antalet tävlingsspelande ungdomar ökat kraftigt och då det 
utöver tävlingsverksamhet bedrivs knatte- och ungdomsverksamhet i allt 
större utsträckning i landets klubbar föreligger numera ett behov av att 
utbilda ungdomsledare.22 Materialet avhandlar följande områden; 
idrottens organisation och ekonomi, barns och ungdomars utveckling, 
ledarskap, golfkunskap och ungdomsverksamhet i golf. I avsnittet om 

SGF:S årsberättelse, 1995, 10. 
18 SGF:s årsberättelse, 1997, 6. 
19 SGF:s årsberättelse, 1996, 11. 
20 Under senare år har nya material som riktar sig till ungdomsledare givits ut av 
Svenska Golfförbundet, t.ex. Lena Ericsson, Staffan Johansson, Bengt Sylvan, Lars 
Tigerberg och Torgny Börjesson, Ungdomsledare - ett sätt att vara (Danderyd: Svenska 
Golfförbundet, 1996) och Louise Permelin, En swing fòr tjejer (Danderyd: Svenska 
Golfförbundet, 1997). Då dessa utgivits efter att mina data samlats in används de inte i 
min beskrivning. 
21 SIA-skolan var en skolreform som genomfördes efter riksdagsbeslut år 1976. 
Reformen gav bl. a. idrottsföreningar möjlighet att i anslutning till skoldagen medverka i 
skolarbetet. 
22 Mattias Sjögren och Lars Tigerberg, Ungdomsledare 1 (Danderyd: Svenska 
Golfförbundet, 1989). 
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barns och ungdomars utveckling betonas vikten av att ungdomsledare tar 
hänsyn till den individuella utvecklingen och att träningen anpassas till 
vars och ens förmåga och förutsättningar. Träningen i låga åldrar ska 
präglas av allsidighet och det påpekas att alltför tidig specialisering 
begränsar snarare än utvecklar de unga. I avsnittet som till sin karaktär är 
faktabetonat förekommer få direkta rekommendationer till 
ungdomsledaren hur träningen i olika åldrar bör se ut för att svara mot 
barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Istället uppmanas 
cirkeldeltagarna att själva diskutera och fundera över just detta.23 Ett 
undantag från det som beskrivits ovan finns under rubriken social 
utveckling där det sägs: 

Som ungdomsledare kan du genom ditt inflytande skapa positiva normer och 
värderingar hos barn och ungdomar, t ex att visa hänsyn på banan, att inte 
skräpa ner och att vara aktsam om sin egen och andras utrustning.2^ 

Under rubriken Ledarskap betonas vikten av att man som ledare och 
vuxen visar respekt för barnen. 

Barn och ungdomar är också ind ivider, som ska behandlas med respekt. 
Många vuxna har en tendens att uppträda nedlåtande mot dem. Gör det 
inte! Försök istället att lyssna och t a tillvara deras åsikter även om de inte 
alltid stämmer med dina egna 25 

De viktigaste uppgifterna för ledaren anges vara att: stimulera till 
självständighet, motivera dem att gå vidare och pröva svårare övningar 
och träning, ge beröm som ökar självförtroendet och uppmuntra till 
kritiskt tänkande. Om principer för inlärning sägs att man bör ha 
följande i minnet; engagera så många sinnen som möjligt, gå från enkelt 
till svårt, aktivera deltagarna, individualisera, lyft fram det positiva och ge 
alla möjlighet att utvecklas. I avsnittet betonas också vikten av att vara en 
god förebild. Ledaren uppmanas att ge akt på sitt språk, sitt uppträdande 
och sitt sätt att reagera i olika situationer t.ex. när han/hon missar en 
putt! 

Beträffande tävlingsverksamheten konstateras att den är en viktig del i 
föreningen och att den stimulerar många. Men ledaren varnas också för 
de risker som finns med tävlandet, t.ex. att misslyckanden i tävling kan 

23 Ett exempel på en sådan diskussionsfråga är Hur kan man, med bakgrund av vad du 
nu lärt om barns utveckling, lägga upp golfiräningen fór en nybörjargrupp 10-12 åringar? 
En elitsatsande grupp 14-16 åringar? (s 14). 
24 Sjögren och Tigerberg, 1989, 14. 
25 Ibid., 15. 
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leda till att man tappar lusten för allt vad idrott heter. Segrar på 
golfbanan kan också leda till en känsla av att man är "mer värd" än den 
som förlorar, och därför uppmanar man ledaren att försöka påverka 
barns och ungdomars attityder till vinst och förlust. 

Låt dem glädjas över a tt vinna, men se till att det inte går ut över någon 
annan. Och visa framför allt att du bryr dig lika mycket om den som förlorar 
som den som vinner 26 

Sammanfattning av golfens utveckling 
Golfens utveckling i fråga om antalet medlemmar och klubbar har varit 
explosionsartad under 1900-talet. Den uppvisar därmed en liknande 
utveckling som idrotten i stort, dock med den skillnaden att den största 
tillväxten har skett under senare delen av 1900-talet. Golfen har 
härigenom inte riktigt känt av den stora tillväxt i antalet ungdomar från 
I960 som kännetecknar idrotten i stort.27 Visserligen tredubblas antalet 
juniorer mellan åren 1962 till 1972, men man har dock inte fler än 
knappa 9.000 juniorer i sina led. Tillströmningen av ungdomar till 
golfen verkar komma något senare än inom idrottsrörelsen som helhet, 
nämligen från 1970-talet och fram t.o.m början av 1990-talet. Detta 
avspeglar sig också i golfens program för att ta emot och aktivera barn 
och ungdom. Länge verkar det ha funnits en något ambivalent 
inställning till att bereda plats för barn och unga på golfbanorna. De 
satsningar som har gjorts på ungdomar har varit tävlingsinriktade och 
närmast haft karaktären av elitintiktning. Strategier för att rekrytera barn 
och unga har saknats. Den enda vägen in har varit via någon nära 
anhörig som utövat sporten. Breddsatsningen på barn- och 
ungdomssidan kommer inte igång förrän sent, vilket avspeglas i att det 
inte utbildas några ungdomsledare förrän mot slutet av 1980-talet, när 
utbildningsmaterialet Ungdomsledare 1 ges ut. I materialet försöker man 
göra upp med den ambivalens som funnits inom golfen till att bereda 
barn och unga plats i klubbarna. Där betonas hur viktigt det är att visa 
respekt för de unga, och att man som ledare inte ska uppträda nedlåtande 
mot dem, vilket många vuxna har en tendens att göra. Om materialet i 
övrigt kan sägas att det stämmer väl överens med de idéer som fanns vid 
den tiden om hur barn- och ungdomsträning skulle organiseras och 
bedrivas.28 Alla skulle få delta utifrån sina egna behov och förmågor. Det 

26 ibid., 17. 
27 Se sid. 2. 
28 Då avser jag de i Idrott 80 uttryckta riktlinjerna för svensk ungdomsidrott, samt 
rekommendationer från idrottsforskare om hur barn- och ungdomsidrott bör 
organiseras och bedrivas. Se t.ex. Barn - Ungdom - Idrott, 1982. 
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var ledarens uppgift att individualisera träningen, samt motverka för tidig 
specialisering och negativt tävlande. 

Golfklubben 
Här avser jag att kortfattat presentera den förening som ingår i 
undersökningen. Presentationen utgår ifrån de förhållanden som gällde 
vid tidpunkten för studiens genomförande, d.v.s. under säsongen 
1992/93. 

Klubben bildades på 1950-talet och hade till en början en långsam 
tillväxttakt. 1973 var medlemstalet uppe i c:a 350.29 Med den största 
tillväxten under åttiotalet är man 1993 uppe i c:a 1.500 medlemmar och 
en relativt lång medlemskö. Banan har successivt byggts ut från de 
ursprungliga tre hålen till 27 hål i början på nittiotalet. 
Medlemsavgifterna har höjts och i samband med utbyggnaden till 27 hål 
ökade medlemslånen mycket kraftigt, både för de som redan var 
medlemmar och för nya medlemmar. Fram t.o.m. början på sjuttiotalet 
blev man medlem i klubben på rekommendation av någon annan som 
redan var medlem. Detta gick man sedan successivt ifrån och i dag finns 
inga sådana krav. Under sjuttiotalet ökade antalet juniorer i klubben, 
framför allt för att familjer började att spela golf. 1973 fanns c:a 70 
juniorer i klubben och tjugo år senare omkring 350. I början på 
nittiotalet är andelen juniorer i klubben 21 procent,30 vilket stämmer väl 
överens med genomsnittet för golfklubbar i riket.3l 1993 finns inom 
klubben åtta kommittéer, av vilka en är ansvarig för ungdomsfrågor. 
Ungdomskommittén består av tio personer, som har ansvaret för att 
organisera ungdomsverksamheten. I kommitténs uppgifter ingår t.ex. att 
dela in spelarna i träningsgrupper, att sköta ekonomin för läger och att 
planera för tävlingar på bortaplan. Träningsgrupperna är indelade efter 
ålder, handikapp och kön. När man tagit grönt kort kan man, om man 
vill, delta i en träningsgrupp för nybörjare. Träningen är en gång i 
veckan och leds av föreningen pro. På denna nivå bedrivs ingen 
vinterträning, men när man nått upp till elitgruppen tränar man 
schemalagt tre gånger i veckan, sommar som vinter. Utöver detta tränar 
man tekniken själv, fem - sex gånger i veckan.32 

Om ungdomskommitténs målsättning säger en ledamot i 
ungdomskommittén så här: 

29 SGF:s årsberättelse, 1973. 
3° Enligt klubbens eget medlemsregister. 
31 Se sid. 77. 
32 Rikard Bergvall och Sara Connysson, Vilken kultur möter barn i UGK? (Umeå: Umeå 
universitet, Pedagogiska institutionen, Rapport 86 från Idrottspedagoglinjen i Umeå, 
1994). 
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Ungdomskommitténs uppgift och målsättning är att alla juniorer skall 
kunna och beredas tillfälle att spela golf. Om det finns juniorer som vill göra 
nationella eller internationella satsningar så ska v i i möjligaste mån hjälpa 
dem.33 

Om förändrade villkor för barn och ungdomar i föreningen från 70-talet 
och framåt skriver Bergvall och Connysson: 

Då de nya medlemmarna, som i många fall var familjer med barn, tillkom i 
föreningen tror vi att det innebar att synen på ungdomar och 
ungdomsverksamhet ändrades. Det blev mer och mer accepterat med 
ungdomar i föreningen och på banan. I och med att synen på 
ungdomsverksamheten ändrades kom också k ravet på att träningen skulle 
organiseras. Det kom också till medlemmar, främst föräldrar, som engagerade 
sig i ungdomarna och dess verksamhet $4 

FOTBOLLEN 
Fotbollens framväxt och medlemsutveckling 
Enligt Per Nilsson kan fotbollens utveckling beskrivas i fem faser; 
etableringsfasen, expansionsfasen, framgångsfasen, förändringsfasen och 
"marknadiseringsfasen".35 

Etableringsfasen (organisationsfasen) 1880-1910 
De första officiella matcherna spelas, ett enhetligt regelsystem skapas, den 
svenska fotbollen riksorganiseras och de första distriktsförbunden bildas. 
Kring periodens slut finns 95 föreningar med fotboll på programmet. 

Expansionsfasen (folkrörelsefasen) 1919-1940 
Idrott i allmänhet och fotbollen i synnerhet expanderar kraftigt. Antalet 
klubbar vid periodens slut uppgår till drygt 2.000. Utländska tränare 
engageras och de första ledarutbildningarna genomförs. 

Framgångsfasen (nationalsporten) 1940-1960 
Stora internationella framgångar. Sverige är i slutet av 50-talet en 
världsnation inom fotbollen. Fotbollen har stora publika framgångar. 
1948 tillsätter Svenska Fotbollförbundet en kommitté med ansvar för 
ungdomsfrågor. Antalet klubbar uppgår I960 till 2.849.36 

Förändringsfasen 1960-1980 
Sverige är inte längre någon stormakt i fotboll. De resultatmässiga 
framgångarna uteblir och förändringar sätts igång för att öka svensk 
fotbolls internationella slagkraft. Tränarutbildningen omorganiseras och 

33 Personlig kommunikation, 8 November, 1993. 
34 Rikard Bergvall och Sara Connysson, 1994, 19. 
35 Nilsson, 1993. 
36 Svensk Idrott, 1961, 4. 
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amatörbestämmelserna avskaffas. Näringslivet engageras successivt i 
fotbollen. Den begynnande professionaliseringen medför också en 
förändring av själva spelet. Fotbollen organiseras nu i spelsystem istället 
för att som tidigare bygga på spelares fantasi och improvisationsförmåga. 
Antalet klubbar vid periodens slut är 3.337.37 Under perioden får också 
ungdoms- och damfotbollen sitt stora genombrott. 1970 finns 728 
kvinnor med tävlingslicens och 1979 har antalet ökat till 24.030.38 

"Marknadiseringsfasen" (professionalisering) 1980-
Perioden kan ses som en tempoökning i den omvandlingsprocess som 
startades under 1960-1980. Med Tomas Peterson konstaterar Nilsson att 
utvecklingen går från en utpräglat amatöristisk folkrörelseidrott mot en 
fullständig professionell idrott.39 De flesta tränare har en formell 
tränarutbildning (4-stegsutbildning) med anknytning till 
högskoleutbildning via GIH. En utstakad karriärväg liknande tränarnas 
finns också för de unga fotbollsspelarna; fotbollsskola i 7-8 årsåldern, spel i 
en (företrädesvis mindrej fotbollsförening till 15-16 årsåldern, distriktläger 
och elitpojkläger, sommarprojfs i en större förening, spel i en elitförenings 
"Talanglagpojk- och juniorlandslag, spel i allsvenskan, landslaget, 
proffikontrakt. 40 

Enligt Svenska Fotbollförbundets statistik ökar antalet licensierade 
spelare fram till och med 1984, för att efter detta minska årligen fram 
t.o.m 1992. Minskningen skedde både på herr- och damsidan. 1984 
fanns 190.779 licensierade spelare i förbundet och 1992 var antalet nere i 
160.888.41 Från och med 1992 och fram till 1998 har Svenska 
Fotbollförbundet årligen rapporterat en ökning av det totala antalet 
licenser. Femtonåringarna följer i huvudsak samma trend som det totala 
antalet licensierade. En nedgång i antal fram t.o.m. 1992 och därefter en 
kontinuerlig ökning. I tabell 7 redovisas licensutvecklingen för 
femtonåringar fr.o.m. 1988 fram t.o.m. 1995. 

37 Svenska Riksidrottsförbundets verksamhetsberättelse, 1981. 
38 Svenska Fotbollsförbundets årsberättelse 1970 och 1979. Tyvärr för inte Svenska 
Fotbollförbundet någon statistik över sina medlemmar förrän de blivit 15 år gamla och 
är tvungna att lösa tävlingslicens. Hur motsvarande utveckling sett ut för de yngsta 
spelarna är därför svårt att veta någonting om. 
39 Tomas Peterson, Leken som blev allvar. Halmstad Bollklubb mellan folkrörelse, stat och 
marknad. Lund: Arkiv förlag, 1989). 
4° Per Nilsson hänvisar här till Svenska Fotbollförbundet, Det här är Svensk Fotboll, 
informationsmaterial s 7. 
41 Här avses spelare fr.o.m. 15 års åld er, d.v.s. från och med det år f otbollsspelande 
ungdomar är tvungna att lösa tävlingslicens, och Svenska Fotbollförbundet för statistik 
över sina medlemmar. 
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Tabell 7. Antalet licensierade 15-åriga flick- och pojkspelare i Svenska 
Fotbollförbundet, 1989-1997. 

År Totalt Pojkar Flickor 

1989 20 870 14 385 6 485 
1991 18 367 12 505 5 862 
1993 17 901 12 236 5 665 
1995 20 330 14 084 6 246 
1997 19 314 13 233 6 091 

Av tabell 8 framgår att det år undersökningen görs har mer än var fjärde 
pojke i femtonårsåldern tävlingslicens för någon fotbollsklubb. Detta 
visar vilken populär fritidsaktivitet fotbollen är. Det visar också att 
fotbollen är skicklig på att rekrytera barn och unga till sin verksamhet. 

Tabell 8. Andelen (%) femtonåriga pojkar och flickor med fotbollslicens 
av det totala antalet femtonåringar i riket, 1989-1995. 

År Pojkar Flickor 

1989 25 12 
1992 23 12 
1995 27 14 

Av Svenska Fotbollförbundets statistik framgår också att andelen 
femtonåringar med tävlingslicens av det totala antalet femtonåringar i 
befolkningen 1978 uppgick till knappt 22 procent. Således spelade redan 
då mer än var femte femtonåring fotboll i någon fotbollsförenings regi. 
En av förklaringarna till fotbollens popularitet är förmodligen det nära 
samarbete som fotbollen av tradition haft med skolan. Redan på 30-40-
talet arrangerades serier och cuper mellan föreningar och skolor.42 Tidigt 
sökte också ungdomskommittén kontakt med seminariernas gymnastik-
och idrottslärare, Kungliga skolöverstyrelsen och vissa 
lärarorganisationer.^ Redan 1950 gavs b oken Fotboll för skola och fritid 
ut med Olle Halidén och George Raynor som författare.44 Att fotbollen 

42 Helge Antlind, Olle Halidén, Per Håneli, Bertil Lindqvist, Alf Nygren och Einar 
Söderqvist Så b örjade ungdomsfotbollen och så utvecklades den åren 1948-1962 (Malmö: 
Utbildningsproduktion: Solna: Svenska fotbollförbundet, 1988), 19. 
43 Ibid., 31. 
44 Ibid., 35. 
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alltjämt ser skolan som en av de viktigaste rekryteringsvägarna står också 
att läsa i Fotboll 90.45 

Fotboll - en aktivitet för barn och ungdom 
Utvecklingen fram t.o.m. 1962 
Tomas Peterson noterar i en artikel från 1996, att de flesta föreningar 
kan erbjuda organiserad träning från 5-6 års ålder och kontrasterar detta 
mot att endast två av tio svenska fotbollsföreningar hade någon 
ungdomsverksamhet under 17-18 års ålder år 1947.46 Hur har då denna 
expansion sett ut? Helge Antlind, m.fl.4 7 som beskrivit hur 
ungdomsfotbollen utvecklades i Sverig,e berättar om att Svenska 
Fotbollförbundet tidigt hade ett samarbete med RF:s ungdomskommitté. 
Detta samarbete resulterade bl.a. i att SvFF vid årsmötet 1948 beslutade 
att inrätta en särskild kommitté med ansvar för ungdomsfrågor. 
Kommittén fick namnet Kommittén för ungdomsfotboll (UF) och den 
verkade under åren fram till och med 1961, när den ersattes med en 
utbildningskommitté. Innan UF bildades hade Tekniska kommittén 
hanterat ungdomsfrågan, så ett visst arbete var redan igång.48 

Med stöd från RF:s ungdomskommitté tog UF fram en broschyr4 9 

som distribuerades bl.a. till föreningar, skolmyndigheter, sociala instanser 
och skolor. Två citat får avspegla innehållet i broschyren. Det första 
citatet handlar om vikten av att få in pojkarna i en uppfostrande, 
föreningskontrollerad och ledarledd verksamhet. 

Det är inte svårt att fa pojkar att sparka boll Men det går inte av sig självt 
att organisera en ungdomsverksamhet, där pojkarna tas hand om på ett 

Det andra handlar om vikten av att börja tidigt om man ska bli 
framgångsrik, och om nödvändigheten av en effektiv pedagogik vid 
inlärning av fotbollsfärdigheter. 

45 Svenska Fotbollförbundet, Fotboll90, (Svenska Fotbollförbundet, 1990), 4. 
46 Peterson, 1996. 
47 Antlind, et al., 1988. 
48 Antlind, et al., 1988. Författarna skriver att i ett TK-protokoll från December 1945 
rapporteras 181 pojklagstävlingar. I ett styrelseprotokoll från mars 1947 behandlas TK:s 
förslag om diplom till ledare av ungdomsfotboll. 
49 Ett mål för ungdomen (1950, 1953) 
50 Antlind, et al., 1988, 25. 

skall med i klubbar och lag, som sparkar boll på bestämda tider eper 
bestämda regler och under sakkunnig och förstående ledning .50  
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För att bli en godfotbollsspelare måste man börja med leken redan i unga år. 
Men samtidigt bör man erhålla en viss undervisning, så att tekniska fil icke 
insmyger sig. 5i 

UF fastställde följande åldersgrupper för pojkars fotbollsspelande att gälla 
fr.o.m. 1952; grupp A: t.o.m. 11 år, grupp B: 12-13 år och grupp C: 14-
16 år. För pojkar i Grupp A anges att verksamheten skall bestå av: 
Obehindrad lek med bollen. Elementär instruktion. Matcher på mycket små 
"planer". Helst små bollar. Bolljon glering. Inga tävlingsmatcher. För pojkar 
i Grupp B skall korta instruktioner och enklare regelundervisning 
förekomma. Matcher på små planer med kort tid (max 2x25 min) och 
återhållsamhet i fråga om tävlingsmatcher rekommenderas. För pojkar i 
Grupp C införs taktikmoment och kortare tävlingsresor. 

Under de närmast följande åren fortsatte UF att propagera för 
fotbollssporten. Instruktionsböcker gavs ut och ett teknikmärke för 
ungdomar infördes 1952.52 År 1956 arrangerades det första elitlägret för 
pojkar. Vid detta deltog varje distriktsförbund med 11 spelare varav en 
målvakt. Det första året gällde lägret för åldrarna 14-16 år och därefter 
för 15-16 åringar. Med detta följde småningom diskussioner om hur 
urvalet till elitlägret skulle gå till. Hur skulle pojkspelarna bedömas? 
Vilka kriterier var användbara, väsentliga och praktiska? I ett PM över 
diskussioner rörande kommande verksamhet - 5 a' 10 år framgår att UF 
ansåg att urvalet till elitpojklägret skulle kunna lösas genom att varje 
distrikt arrangerade egna läger för pojkar i åldern 13-15 år. Dessa läger 
skulle vara en gallringsplats för distriktens bästa pojklagsspelare. Från 
varje läger skulle sedan de elva bästa spelarna väljas ut till förbundets 
elitläger. I samma PM anför UF om tävlingsverksamheten, att ett svenskt 
mästerskap för pojkfotboll bör instiftas. Man konstaterar: 

Lägerverksamheten och tävlingsverksamheten finner UF logiskt hänga 
samman. I full paritet med pojkläger - pojklagsSM anser UF frågan 
juniorläger - junior-SM ligga. F n finns inget SM för juniorer, men måste 
med nödvändighet införas "dels" därför att det organisatoriskt hänger 
samman med ungdomsverksamheten "dels" existerar mästerskapstävlingar 
inom andra länder "dels dock" därför att svensk fotboll står inför ett 
internationellt utbyte på detta plan.53 

51 Ibid., 25. 
52 Planeringen av boken Fotboll för skola och fritid var i full gång och gavs ut 1950 av 
Svenska fotbollförbundet under titeln Instruktionsbok i elementär fotboll för 
ungdomsledare och lär are. 1952 utgav Svenska Fotbollförbundet Tricks, träning - trivsel. 
Gymnastik med bollar och 1957 kom boken Pojkfotboll. 
53 Antlind, et al., 1988, 69. 
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Helge Antlind, m.f.l. konstaterar att åren 1948-1958 var inkörsporten 
och förutsättningen för fotbollförbundets hela kommande 
ungdomsverksamhet. Åren 1958-1962 beskriver han som en 
konsolideringsperiod. 

Avslutningsvis några siffror som illustration till den utveckling som 
ungdomsfotbollen genomgick under perioden 1948-1962. År 1955 
gjordes en inventering av antalet pojkspelare, och man kunde då 
konstatera att antalet pojkar uppgick till c:a 60.000 med ett antal pojklag 
på c:a 4.000. Detta kan jämföras med redovisade 1430 lag i åldrarna 12-
15 år 1947. 1949 arrangerade UF den första ungdomsledarkursen. 1957 
hade 297 ledare genomgått förbundets centrala ungdomsledarkurs. 1950 
genomfördes de första ungdomsledarkurserna på distriktsnivå. 1957 hade 
distrikten tillsammans utbildat 4.544 ungdomsledare. I en rapport från 
RF redovisas för fotbollens del 29.660 aktiva i åldersgruppen 7-11 år och 
143.199 i åldersgruppen 12-24 år.54 

Utvecklingen efter 1962 
För att kunna ge några glimtar av utvecklingen från 1962 och framåt har 
jag undersökt vad som sägs i de tre fotbollsutredningarna; Fotboll 70, 
Fotboll 80 och Fotboll 90 om barn- och ungdomsfotboll.55 Av dessa är 
det dock endast Fotboll 90 som behandlar området i någon större 
omfattning.56 Utredningarna ger således inte alls samma tydliga bild av 
hur ungdomsfotbollen utvecklats, som den beskrivning som Helge 
Antlind, m.fl. försett oss med. Fotboll 80 kan dessutom ses som en 
utredning av mindre betydelse då den både är relativt begränsad till sitt 
innehåll och sammantaget enbart omfattar fjorton sidor. Dokumenten 
bör dessutom granskas med en viss försiktighet eftersom de utgör ett 
slags ideologiskt impregnerade måldokument. Det innehåll som jag 
därför främst har tagit hänsyn till i min beskrivning är sådant där 
verksamheten beskrivs och där problem identifieras. 

I direktiven till Fotboll 70 sades att målet för den svenska 
fotbollsidrotten är ökat djup, ökad bredd och en återvunnen position i 
toppskiktet bland världens fotbollsnationer.57 Utredningens uppdrag var att 
hitta former för att detta skulle möjliggöras. I direktiven framhålls hur 
viktigt det är med att intresset för deltagande i djup- och breddfotboll 

54 Specialrapport 1962. Redovisad i Antlind, et al., 1988, 85. 
55 Svenska Fotbollförbundet, Fotboll 70 (Svenska Fotbollförbundet, 1970). Svenska 
Fotbollförbundet, Fotboll 80 (Svenska Fotbollförbundet, 1980). Svenska 
Fotbollförbundet, Fotboll 90 (Svenska Fotbollförbundet, 1990). 
56 Även inom fotbollen blir således barn- och ungdomsidrotten synlig i s tyrdokument 
först på nittiotalet. Jfr. min beskrivning av idrottens styrdokument på sid. 6. 
57 Svenska Fotbollförbundet, 1970, 2. 
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inte bara vidmakthålls, utan också ökar. I utredningen berörs barn- och 
ungdomsfotbollen endast indirekt och då under kapitlet om 
utbildningsverksamheten. Man konstaterar här att klubbarna inte har 
något problem med rekrytering av nya spelare, men att föreningarna på 
grund av ledarbrist har svårt att ta hand om alla intresserade. Värt att 
notera är att när man skriver om de unga spelarna är det enbart pojkar 
som avses. För att säkerställa rekryteringen till fotbollen menar man dock 
att förbundet och föreningarna inte kan slå sig till ro, utan att det behövs 
bättre organisation, bättre träning, fler ledare och utbyggd kontakt med 
skolan.58 I utredningen frågar man sig om det är de mest talangfulla 
spelarna som blir kvar i fotbollen, och pekar på att det är en stor avgång 
från föreningarna av ungdomar i åldrarna 15-18 år. Någon analys av vad 
denna avgång beror på görs dock inte och inte heller har man någonting 
att säga om innehållet i den verksmahet som de unga möter. 

I Fotboll 80 konstateras att organiserad fotboll bedrivs i yngre åldrar 
än tidigare, och att många föreningar har verksamhet ända ner i 7-
årsåldern. I Fotboll 90 sägs att fotbollen inte behövt tänka på rekrytering 
i någon större omfattning beroende på sportens stora popularitet hos 
ungdomarna. Man talar om en explosionsartad utveckling för dam-
/flickfotbollen och pojkfotbollen under den senaste 20-årsperioden. Man 
vill dock vidta åtgärder för att ytterligare förbättra möjligheterna för 
ungdomarna att spela fotboll och talar då om att det är viktigt att anpassa 
verksamheten till tidens krav, såväl vad gäller organisation som det 
fotbollsmässiga innehållet.59 I Fotboll 90 talas det om verksamhet för 7-
åringar som något självklart. Däremot finns synpunkter på vilket innehåll 
som ska erbjudas 7-åringarna. Om den verksamhet som bedrivits inom 
barnfotbollen sägs att tävlingsverksamheten varit alltför allvarlig för de 
yngsta. Man föreslår därför smålagsspel i föreningsregi utan seriekrav i 
åldrarna 5-9 år. Notera att man nu pratar om organiserad verksamhet 
ända ner i femårsåldern. Man föreslår också obligatoriskt 7-mannaspel 
upp till 12 års ålder. Man konstaterar också att det är ett problem att 
vissa lag har varit med om allt redan vid 14-15 års ålder, och lämnar 
därför rekommendationer på vilka typer av cuper barn och unga i olika 
åldrar ska tillåtas delta i.60 

Fotbollens program för barn och ungdom 
Bo Schelin konstaterar att ingen av de fem idrotter (brottning, fotboll, 
golf, segling och tennis) han undersökt, har varit speciellt aktiv för att 
rekrytera utövare. Men eftersom nästan alla svenska pojkar har prövat att 

58 Svenska Fotbollförbundet, 1970, 60-61. 
59 Svenska Fotbollförbundet, 1990. Från avsnittet om Spelarrekrytering, s 1. 
60 Svenska Fotbollförbundet, 1990. Från avsnittet om Spelarrekrytering, s 8-9. 
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spela fotboll som lek eller i skolan, har övergången till fotboll under 
organiserade former blivit smidig. Någon initiator som i golf, behövs 
aldrig för att barn ska börja spela fotboll i föreningsregi, vilket just kan 
bero på att ungdomsverksamheten sedan länge varit uppbyggd inom 
fotbollen.611 det följande presenterar jag de riktlinjer som var vägledande 
för svensk ungdomsfotboll när mina intervjudata samlades in. Syftet är 
att ge en bild av de formella ramarna för fotbollsföreningars barn- och 
ungdomsverksamhet vid tidpunkten för intervjuernas genomförande. 

1986 gav Svenska Fotbollförbundet ut Spela, lek och lär . Mål och 
riktlinjer fòr svensk ungdoms- och juniorfotbollß2 Mycket av innehållet 
känns igen från Fotboll 90. 1991 och 1994 gavs nya rev iderade upplagor 
ut. I det följande utgår jag ifrån 1991 års upplaga. Om denna skrift 
skriver Mårten Lundkvist, att ungdomsledaren från att ha varit en 
ointressant figur i SvFF:s ögon nu stigit i graderna.63 Lundkvist 
fortsätter: Med detta kommer ansvaret och kraven; ungdomsledaren är uinte 
bara tränare eller lagledare utan även medmänniska, extraförälder> 
vägledare och föredöme ".64 

I förordet till Spela, lek och lär slås fast att detta är fotbollsförbundets 
uppfattning om hur föreningarna bör arbeta med svensk 
ungdomsfotboll. Om den svenska ungdomsfotbollens inriktning sägs att 
den ska: 

- erbjuda fotboll som en positiv och meningsfylld sysselsättning så att 
ungdomar som vill ska kunna ägna sig åt fotboll! 
- verka för att alla ungdomar som vill ska ha möjlighet att spela fotboll - året 
runt! 
- se til l att fotbollen i sin verksamhet bidrar till ungdomars allsidiga fysiska 
utveckling i en stimulerande och personlighetsutvecklande miljö. För de 
yngsta åldrarna kan detta göras i särskilda fotbollsskolor med allsidig 
verksamhet, men med idrotten fotboll som huvudinnehåll! 
- se till att ungdomar med speciell fallenhet och intresse för fotboll 
(-talangerna) ges möjlighet att snabbare utvecklas - i en takt som passar 
varje individs förutsättningar! 
- inte hindra ungdomar att jämsides med sitt fotbollsspel delta i andra 
idrotter! 

61 Schelin, 1985, 128 och 130. 
62 Svenska Fotbollförbundet$/>^, lek och lär. Mål och riktlinjer för svensk ungdoms- och 
juniorfotboll. (Stockholm: Svenska Fotbollförbundet, 1986). 
63 Mårten Lundkvist "Ungdomsledarens roll inom fotboll. Den motsättningsfyllda 
positionen 1979-90", i SVEBIS:s årsb ok, 1996. 
64 Citatet i citatet återfinns på sidan 5 i Spela, lek och lär. 
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- inte acceptera att andra idrotter nekar ungdomar att spela fotboll'fö 

Under rubriken Ledstjärnor anges femton punkter som ledaren bör tänka 
på för att ungdomsfotbollen ska bli en god social verksamhet för de barn 
och unga som deltar. Punkterna är tämligen osorterade och följer inte 
någon för mig synbar logisk presentationsordning. Varje punkt kan 
dessutom i sin tur innehålla flera olika aspekter. För att göra det hela 
överskådligt har jag gjort fem kategorier inom vilka samtliga punkter 
kan inrymmas. Kategorierna är; vad barn och unga ska fa ut av fotbollen, 
konkret om verksamheten, hur ledaren förväntas bemöta de unga, ledarens 
uppförande och stil och fotbollen i relation till skolan och andra idrotter. 
Kategoriernas innehåll är följande: 

Vad barn och unga ska fa ut av fotbollen 
ha roligt, lyckad samvaro, bra inlärning, sunda levnadsvanor och 
information om kost och sömn 

Konkret om verksamheten 
sätta upp mål för laget, planera lagets aktiviteter med avseende på resor, 
cuper etc, låta alla spela på olika platser, vara försiktig med antalet 
matcher, låt aldrig en sjuk spela, betona fair play och uppmuntra till 
ledaruppdrag 

Hur ledaren förväntas bemöta de unga 
främja kamratanda utan att glömma individen, lyssna på alla, anpassa 
kraven till var och ens förutsättningar, vara postiv, uppmuntra, tona ner 
allvaret och entusiasmera till fina insatser för svensk fotboll 

Ledarens uppförande och stil 
beakta sitt uppförande, vara rätt klädd i olika sammanhang och visa i 
praktisk handling 

Fotbollen i relation till skolan, andra klubbar och andra idrotter 
skapa förutsättningar för ungdomars studier, använda 
övergångsbestämmelser för spelarnas bästa, hindra aldrig någon från att 
spela fotboll och hindra aldrig någon från att delta i andra idrotter 

Intressant att notera är att man i Spela, lek och lär lägger särskild v ikt vid 
fair play. Under rubriken Fair Play Generation anges 10 punkter som 
ledare och spelare i svensk ungdomsfotboll förväntas ställa upp på. Här 

65 Svenska Fotbollförbundet, 1986, 2. 
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sägs också att området är så viktigt att ett speciellt material tagits fram. 
De punkter som ledare och spelare förväntas ställa upp på är: 

- Vi följerfotbollens regler! 
- Vi försöker inte "filma " oss till ett domslut! 
- Vi fuskar oss inte till fördelar! 
- Vi respekterar domarens uppfattning! 
- Vi tycker att domarna och motståndarna är fotbollskompisar bland andra i 
gänget! 
- Vi hejar och stöttar vårt eget lag och vi hånar inte motståndarna! 
- Vi uppmuntrar inte till fult spel! 
- Vi tackar alltid varandra för spelad match! 
- Vi arbetar för att hålla fotbollen drogfri! 
- Vi vill ha personlig stil på och utanför planA>6 

Svenska Fotbollförbundet anger fyra åldersintervall för verksamheten och 
vad som ska vara kännetecknande för respektive åldersgrupp. Intervallen 
är 7-12 år, 13-14 år, 15-16 år och juniorer. De barn som ingår i min 
undersökning är mellan 10-12 år och omfattas därför av de riktlinjer som 
gäller för den yngsta åldersgruppen. För dessa anger SvFF bl.a. följande: 

- alla matcher spelas med 7-mannalag 
- matcherna ska vara ett roligt inslag i verksamheten 
- inga serietabeller före 1 O-årsåldern 
- alla spelare som är kallade och som finns på spelarförteckningen ska 
spela 
- under säsong rekommenderas en match/vecka 
- deltagande i cupturneringar ska vara begränsat. I åldern 10-12 år bör 
deltagande vara begränsat till det egna distiktet/regionen. Regionalt 
utbyte bör ske med viss försiktighet.6^ 

Sammanfattning av fotbollens utveckling 
Fotbollens utveckling överensstämmer ganska väl med hur idrotten i 
stort utvecklats under 1900-talet. En långsam tillväxt under början av 
århundradet och en kraftig expansion under 1920-1940. Det verkar dock 
som om tillströmningen till fotbollen sker något tidigare än till idrotten i 
stort. Detta gäller definitivt för de unga spelarna, som lockats till 
fotbollen i stora skaror redan från 1950-talet. Expansionen fortsätter 
även under 60-talet och fram t.o.m. mitten på 80-talet. År 1947 
redovisar fotbollen 1430 lag i åldrarna 12-15 år. Atta år senare är antalet 

66 Ibid., 7. 
67 Ibid., 7. 
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pojklag c:a 4.000 och antalet spelare c:a 60.000. Vid den här tidpunkten 
handlar det enbart om pojkar, flickorna kommer till fotbollen först 
under 70-talet, då antalet kvinnor med tävlingslicens ökar från 728 till 
24.030. 
Att pojkarna strömmar till fotbollen tidigt kan delvis förklaras med att 
det fanns strategier i fotbollförbundet för att rekrytera unga spelare. Vi 
har sett att det första utbildningsmaterialet för ungdomsledare gavs ut 
redan 1950 och att andra material som vände sig till de unga 
pojkspelarna följde snart därefter. En av de viktigaste strategierna var att 
nå pojkarna via ett samarbete med skolorna och då främst genom 
idrottslärarna, något som kom att falla väldigt väl ut. Den första 
ungdomsledarkursen arrangerades redan 1949 och c:a tio år senare fanns 
omkring 5.000 ungdomsledare i landet. Tidigt hade fotbollen ett 
program både för breddverksamhet och för att utveckla de bästa pojkarna 
till elitspelare. 
För att barn ska börja spela fotboll i föreningsregi behöver det inte finnas 
någon nära anhörig som fungerar som initiator. Alla barn kommer på ett 
eller annat sätt, ofta via skolan och klasskamrater, i kontakt med 
fotbollen. Beskrivningen visar hur fotbollen alltmer blir en pedagogisk 
miljö, där barn och unga ska utveckla sidor hos sig själva som inte enbart 
har att göra med själva fotbollsspelandet. I det program som idag erbjuds 
barn och unga betonas bl.a; att alla som vill ska ges möjlighet att spela 
fotboll, att talangernas behov av att utvecklas ska tillgodoses, att 
ungdomar inte ska hindras att jämsides med fotbollen delta i andra 
idrotter. Verksamheten ska inte bara bidra till att barn och unga 
utvecklas som fotbollsspelare, utan också till en allsidig fysisk utveckling i 
en stimulerande och personlighetsutvecklande miljö. Enligt fotbollens 
program har ledaren således inte bara ett ansvar för att fostra barnen till 
fotbollsspelare, utan även för barns fostran i en vidare bemärkelse. Mer 
konkret ska barnen i fotbollen ha roligt, lära sig umgås och få sunda 
levnadsvanor. Ledaren ska bl.a. främja kamratanda, lyssna på alla, 
individualisera, låta alla spela på alla platser och tona ner allvaret. Han 
ska dessutom vara ett gott föredöme både i uppförande och stil, samt se 
till att de unga lär sig fair play. För de yngsta åldersgrupperna, 7-12 år, 
tonas tävlandet ner bl.a. genom att inga serietabeller ska finnas före 10-
årsåldern, att inte fler än en match bör spelas per vecka, att matcherna 
ska vara ett roligt inslag och att deltagandet i cupturneringar ska vara 
begränsat. SvFF slår också fast att för den yngsta gruppen spelare gäller 
att alla som är kallade och som finns på spelarförteckning också ska spela. 
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Fotbollsföreningen 
Här avser jag att kortfattat presentera den förening som ingår i 
undersökningen. Presentationen utgår ifrån de förhållanden som gällde 
vid tidpunkten för studiens genomförande, d.v.s. 1994/1995. 
Föreningen bildades i slutet av 1920-talet. Fotboll och bandy är de 
grenar som länge dominerade inom föreningen. Från mitten av 40-talet 
har fotbollen varit den största aktiviteten, med både ett herrlag i seriespel 
och flera pojklag. Föreningen hade tidigt en livaktig och stabil 
verksamhet för barn och unga. Detta återspeglas i ett aktivt deltagande i 
junior-, pojk- och knatteserier. Tidigt bildas inom fotbollssektionen en 
egen sektion, med ansvar för barn- och ungdomsverksamheten. 
Föreningen har också en lång tradition av utbildning av ledare av olika 
slag. 1975 har föreningen för första gången ett flicklag igång i seriespel. I 
mitten på åttiotalet börjar herrarnas representationslag att klättra i 
seriesystemet. På mindre än tio år avancerar man från div V till div II. 
1986 vinner ett av klubbens flicklag för första gången en av 
kommunserierna i fotboll. Mot slutet av åttiotalet medverkar föreningen 
till att en idrottshall byggs vilket ger spelarna goda träningsmöjligheter 
även under vinterhalvåret. Intresset för att träna och spela fotboll är 
stabilt bland pojkarna i samhället och genom att tillströmningen av 
flickor ökar, finns från början av nittiotalet tillräckligt med spelare för att 
föreningen ska kunna ha ett representationslag även för damer. 1994 när 
merparten av mina fotbollsintervjuer genomförs befinner sig herrlaget i 
div II och damlaget är ett av topplagen i div V. Vid denna tidpunkt 
deltar c:a 170 barn och unga mellan 7 och 16 år i ledarledda 
fotbollsaktiviteter. Föreningen har sex pojklag och tre flicklag igång i 
kommunens serier. Dessutom genomförs träning i mixad form för de 
yngsta barnen. När jag gör mitt urval finns i ålderskategorin 10-12 år 56 
fotbollsspelande pojkar och 31 fotbollsspelande flickor. 
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Kapitel 7 
GOLFUNDERSÖKNINGEN -
FÖRÄLDRARNA 

Kapitlet är uppdelat i tre huvuddelar. I den första delen, Föräldrarna och 
idrotten, redogör jag för föräldrarnas idrottsbakgrund och deras 
uppfattningar om idrott i allmänhet. Uppfattningarna om idrott i 
allmänhet struktureras i följande områden; idrottens värden, hur idrotten 
förändrats över tid, vilka positiva och negativa sidor man tillskriver 
idrotten, hur man ser på regler och fair play och hur man tycker att en 
bra ledare/tränare skall vara. I den andra delen, Golfen, föreningen och 
barnens golfspel, redovisar jag hur föräldrarna uppfattar golfsporten, 
föreningen inom vilken deras barn och de själva är aktiva, samt barnens 
golfspelande. Den tredje delen, Idrott och fostran, behandlar områdena; 
att utvecklas i idrott, att utvecklas i golf, samt idrotten, familjen och 
samhället. 

FÖRÄLDRARNA OCH IDROTTEN 

FÖRÄLDRARNAS IDROTTSBAKGRUND 
Dåtiden eller "Innan golfen" 
De föräldrar som ingår i undersökningen har en gedigen idrottsbakgrund 
och stor erfarenhet av den svenska idrottsrörelsen. Av totalt sjutton 
föräldrar har tolv under uppväxtåren varit aktiva inom någon 
idrottsförening. Ett flertal föräldrar anger också att man inte bara ägnat 
sig åt en idrott utan prövat ett flertal. Till detta kommer att ytterligare 
två föräldrar varit idrottsaktiva som motionärer utan att tillhöra någon 
förening. Enbart tre stycken saknar idrottserfarenhet utanför den som 
skolidrotten gett. Det vanligaste är att man varit aktiv inom idrotter som 
i huvudsak kan klassificeras som individuella (10 av 14). En förälder har 
både varit aktiv inom en individuell och en lagidrott. Exempel på 
individuella idrotter som man ägnat sig åt är friidrott, simning, 
orientering, brottning, segling, längdskidåkning, badminton, 
konståkning, bowling och utförsåkning. De lagidrotter som finns 
företrädda är fotboll, bandy, hockey och handboll. 

Männens och kvinnornas idrottserfarenheter skiljer sig till viss del åt. 
Fler män än kvinnor har varit idrottsaktiva. Samtliga män har ägnat sig 
åt idrott i någon form. Två av dessa kan dessutom, utan att jag för den 
skull vill gå in på någon närmare definition av begreppet, klassificeras 
som idrottsaktiva på elitnivå. Av kvinnorna har drygt hälften varit 
idrottsligt aktiva, medan övriga kan klassificeras som idrottsligt inaktiva. 
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Noterbart är att ingen av kvinnorna ägnat sig åt någon lagidrott. Det 
finns dock ingen familj där inte någon av föräldrarna tävlingsidrottat. 

Nuläget eller "Efter golfen" 
Alla föräldrar utom en spelar golf. Denna enda förälder är en kvinna, 
som dock gått en introduktionskurs men valt att inte börja spela. 
Männen har utan undantag spelat golf i minst fem år. Några har 
erfarenhet av mer än tio års golfspelande. Det vanliga mönstret är att 
kvinnorna börjat spela samtidigt som sina män, eller något år senare. 
Ingen kvinna har börjat spela tidigare än sin man. 

Även om spelintensiteten varierat för männen beroende på tid, 
intresse, arbetssituation etc. kan man dock sammantaget säga att männen 
är mer entusiastiska och lägger ner mera tid på sitt golfspelande än 
kvinnorna. 

Andra idrotter 
Trots att golfen är den idrott som föräldrarna lägger ner mest tid på, 
finns det även för de flesta utrymme för annat idrottande. Man ägnar sig 
åt olika slags idrottsaktiviteter med det gemensamma syftet att motionera 
och hålla sig i form. I två familjer förekommer dock ingen, eller mycket 
sparsamt med idrottslig aktivitet vid sidan av golfspelandet. Det är enbart 
i en familj som föräldrarna säger att golfen tagit över i sådan omfattning 
att man inte längre har tid att ägna sig åt någon annan idrottsaktivitet. 

Sex av föräldrarna (fyra män och två kvinnor) är aktiva idrottsledare. 
Bland dessa finns en fotbollsdomare, en styrelseledamot, en 
"gympaledare" och tre ungdomsledare. Två av ungdomsledarna är 
verksamma inom golfsporten. 

Sammanfattning 
Föräldrarna har över lag en gedigen idrottsbakgrund. Samtliga fäder har i 
tidiga år varit idrottsaktiva liksom hälften av mödrarna. Det vanliga är att 
man ägnat sig åt någon individuell idrott. I dag spelar alla föräldrarna 
förutom en av mödrarna golf. Fäderna ägnar mera tid åt golfspelandet än 
mödrarna. Sex av föräldrarna är förutom i sitt eget idrottande engagerade 
som idrottsledare. 

FÖRÄLDRARNAS UPPFATTNINGAR OM IDROTT 
Under denna rubrik beskriver jag vilka värden föräldrar tillskriver dagens 
idrott. Även om det inte är helt enkelt att särskilja föräldrarnas 
uppfattningar om det allmänna, d.v.s. dagens idrott från det specifika, 
d.v.s. idrott som man är väl förtrogen med (i det här fallet det egna och 
barnens golfspelande) tycker jag att det finns en poäng i att försöka. Det 
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jag är ute efter, är att försöka fånga in vilken slags grundinställning 
föräldrarna har till idrott och idrottsutövande. 

Idrottens värden 
Föräldraparen tillskriver antingen idrotten både ett "egenvärde" och ett 
"investeringsvärde" eller också enbart ett "investeringsvärde".1 Inget 
föräldrapar framhåller enbart "egenvärdet". Den dominerande 
uppfattningen bland föräldrarna är således att idrotten är ett medel för 
att uppnå någonting utanför idrotten. 

För att få en mera nyanserad bild har svaren analyserats med avseende 
på vilka slags värden man tillskriver idrotten. Vid denna analys visade det 
sig att flera föräldrar tillskrev idrotten värden som inte passar in i någon 
av Engströms kategorier, nämligen att idrottandet kan ses som ett medel 
för att lära sig sociala spelregler och för att anpassa sig till 
samhällsordningen. Därför har jag under investeringsvärdet tillfört 
underkategorin social och samhällelig anpassning. I detta sammanhang bör 
också nämnas att jag låtit kategorin "hälsa och fysisk s tatus" få en vid 
innebörd. Till denna kategori har jag även fört uppfattningar som har att 
göra med den psykiska hälsan. 

En del av föräldraparen tillskriver idrotten flera slags 
investeringsvärden och egenvärden. I fråga om idrottens egenvärde 
framtonar det sociala värdet som det viktigaste. I detta sammanhang 
uttalar sig föräldrarna ofta om idrott generellt utifrån hur de uppfattar 
sin och barnens involvering i golf. Man menar att golfen är ett sätt att 
samla familjen kring en gemensam aktivitet. Noterbart är att ingen av 
föräldraparen nämner något om idrottens speciella inlärningsvärde. 

Den vanligaste uppfattningen om idrottens investeringsvärde ligger 
nära den organiserade idrottens officiella ideologi. Föräldrarna uppfattar 
deltagande i idrott som ett medel för att nå/upprätthålla en god fysisk 
status, och för att må bra. Men vi kan även se att föräldrar ger uttryck för 
en uppfattning om att idrotten har betydelse för att nå framgång i livet, 
och för en anpassning till samhälleliga krav och förväntningar. 

Man mår ju naturligtvis bättre om man håller på och idrottar... idrottande 
ungdomar klarar skolarbetet bättre. (Eva) 

När det gäller försäljning så är det ju alltså väldigt mycket målsättning det 
handlar om. Det finns inget jobb egentligen som är så styrt, som är så 
betingbetonat som just försäljning. Och det är ju fajt på samma sätt. Precis 
som i idrott egentligen. D u ska nå mål hela tiden. Och så handlar det om 
egen inställning. (Klas) 

i Se sid. 38-39. 
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Det är ju fostrande på många sätt. Man måste anpassa sig. Man måste följa 
instruktioner... Jag tycker att det är bra. Nästan nödvändigt. Jag tror att alla 
ungar skulle må bra av att ha regelbundet kontakt med nån idrottsförening. 
Det spelar ingen roll vad det är för någonting. Men det är så mycket man 
måste göra som man måste på nåt sätt sätta sig över sig själv ibland och göra 
saker som man i nte riktigt vill. Och sen blir man ganska nöjd när man har 
gjort det. Man lär sig att hantera sig själv på ett sätt som jag tycker är viktigt. 
(Östen) 

Idrott förr och nu 
För att få en mera nyanserad bild av föräldrarnas uppfattningar av, och 
inställning till dagens idrott, har de ombetts jämföra dagens organiserade 
idrott med gårdagens. Vid dessa jämförelser framtonar en kritisk 
inställning till mycket av innehållet i och organiserandet av dagens idrott. 
En majoritet av föräldraparen ger uttryck för uppfattningar som kan 
tolkas som att det var bättre förr, medan några av föräldraparen både 
pekar på förhållanden som man tycker förändrats till det positiva och 
som man tycker har förändrats till det negativa. Inget föräldrapar 
uttrycker en odelad positiv inställning till innehållet i och organiserandet 
av dagens idrott. I de negativa värderingarna dominerar uppfattningar 
som skulle kunna sammanfattas som att man är negativ till idrottens 
professionalisering.2 Detta uttrycks som att dagens idrott ställer för hårda 
krav på den idrottande, vilket i sin tur leder till en allt tidigare 
utslagning. Inom idrotten är man alltför upptagen med att få fram 
"superstjärnor" och därför finns det inte längre utrymme för någon social 
verksamhet och något socialt engagemnag. 

Sen samtidigt så är det lite tujfare. Man suger upp alla dom här små 
juniorerna och så ska man ha plantskolor på ett helt annat sätt än vad man 
hade då. Om man tittar på tennis. Hela den här Björn Borg-epoken. Det 
som händer nu kanske i golfen här. För nu håller man ju på och ska satsa på 
dom här små. Det ska ju bli en väldigt massa Ballesteros a v dom. Och 
många åker väl ut då så att säga. Och det är lite trist. (Osten) 

2 Med termen professionalisering menar jag här de allt större krav som ställs på den 
enskilda idrottsutövaren för att han/hon ska lyckas och som därför måste inta ett 
professionellt förhållningssätt till sitt idrottsutövande. Han/hon måste avsätta mera tid, 
måste ha tillgång till den tekniskt mest avancerade utrustningenoch ha goda 
ekonomiska förutsättningar. Han/hon måste backas upp av företrädare inom den egna 
idrotten, och i många fall även av intressenter som inte primärt är involverade i 
idrotten, men som lever på densamma. Denna utveckling finns inte enbart inom 
elitidrotten och den extrema tävlingsidrotten utan också inom barn- och 
ungdomsidrotten. Se t.ex. Nilsson, 1988. 
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Föräldrarna menar vidare att idrotten blivit för organiserad och 
tillrättalagd. Det finns inte längre något utrymme för spontanitet och för 
att ha kul. Enligt modern i en familj ställer de ökade kraven och en tidig 
specialisering större krav på föräldrarna i dag än tidigare. För att barnen 
ska kunna delta måste föräldrarna ställa upp med skjuts etc och ibland ta 
ledigt från jobbet. Hon menar vidare att familjen fatt försaka vissa saker 
för att barnens idrottsutövande har gått i första hand. I samma familj ges 
uttryck för en uppfattning som skiljer sig markant från övriga 
föräldrapars. Mannen i denna familj har ett stort engagemang i en 
elitsatsande förening inom en lagidrott. I hans värdering inryms en del 
kritik av att dagens idrott genom sin organisation, gör att man kanske går 
miste om de talanger som skulle kunna utvecklas till de mest 
framgångsrika idrottarna. 

Så är det ju ofia. Men typ hockey när dom yngsta årskullarna tränar 15.00 
vardagar. Då är dom ju tvungen att ha föräldrar som kan slita sig från 
jobbet. Där jar man ju ett urval som ma n kanske inte vill ha alla gånger. 
Det är ju pappas pojkar som kommer på hockeyträningarna medan man 
kanske vill åt några andra typer av killar. (Stellan) 

De positiva utsagorna om dagens idrott är färre än de negativa när man 
jämför med hur det var förr. Någon menar att det idag finns ett mera 
varierat idrottsutbud, där barn har möjlighet att pröva och utöva olika 
idrotter. Att pröva och utöva olika slags idrotter ser föräldrarna som 
någonting positivt för barns utveckling. En annan uppfattning är att 
dagens idrott genom sin utbredning och tillgänglighet är bra för 
folkhälsan. Flera än tidigare kan genom idrottsutövande både skaffa sig 
och upprätthålla en god fysisk hälsa. En tredje uppfattning, som framförs 
av en man, har att göra med inlärning av idrottsliga färdigheter. Han 
menar att det är lättare att utveckla sådana färdigheter hos dagens 
idrottsaktiva ungdomar eftersom de har en bättre idrottsskolning än 
gårdagens unga. 

Idrottens positiva och negativa sidor 
När föräldraparen på en mera direkt fråga ombeds lyfta fram idrottens 
positiva och negativa sidor, kan man se att det i varje familj finns en 
mycket positiv grundinställning till idrott. 

Idrott är alltid bra. Alltid. Konsekvent alltid. Det är alltså... Det tummar 
jag inte en millimeter på. (Stefan) 

Föräldraparen värderar i huvudsak idrotten som positiv ur 
investeringssynpunkt. De vanligaste uppfattningarna är att idrotten ger 
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utövarna en god fysisk och psykisk hälsa, samt att den lär ut sociala regler 
som är värdefulla i livet utanför idrotten. 

På en direkt frågan om vilka negativa sidor föräldrar ser i dagens 
idrott, kan man notera att svaren inte är lika självklara som när det gäller 
att uttala sig om idrottens positiva sidor. Det krävs en längre eftertanke, 
och man efterfrågar också förtydliganden från intervjuaren. I en familj 
hänvisar pappan till de formella värderingar som finns uttryckta i 
föreningens stadga, medan modern har svårt att förstå frågan. Det är som 
om hon inte kan föreställa sig att den miljö som hennes barn tillbringar 
en stor del av sin fritid i, skulle kunna innehålla några negativa element. 
Av de negativa inslag som föräldraparen nämner är de flesta sådana att de 
kan uppfattas som ett resultat av den tidigare beskrivna 
professionaliseringen. En majoritet av föräldraparen ger uttryck för 
sådana uppfattningar och den vanligaste är att många barn drivs för hårt 
och att pressen är alldeles för stor. 

Det finns ett oerhört e littänkande som försvårar hela tiden. Det blir för 
snabbt en oerhört smal spets. Många hoppar av för att man inte är nog bra 
så är det inte roligt längre. Det har gått för långt om det bara handlar om 
au bli BÄST! BÄST! BÄST! (Klas) 

Övriga åsikter som förs fram är att en del idrotter är dyra, att det för en 
del barn tenderar att bli för många aktiviteter i veckan och att det i en del 
familjer är föräldrarnas behov som styr istället för barnens. En förälder 
menar också att ett negativt inslag är idrottens konservativa karaktär. 
Denna konservatism liknar han vid den som finns inom militärväsendet 
och menar att den är hämmande för spontaniteten och lustupplevelsen. 

Idrott, regler och fair play 
I intervjuerna har regler och inställning till fair play belysts ur olika 
infallsvinklar. Bland de intervjuade finns klara skillnader i uppfattningar 
om dessa frågor mellan könen. Mödrarna ställer sig antingen frågande till 
att ett medvetet utnyttjande av regelöverträdelser existerar inom idrotten, 
eller också ställer man sig starkt avvisande till regelöverträdelser som ett 
medel för att nå framgång. Ingen av fäderna förnekar förekomsten av 
regelöverträdelser för att nå framgång. Två av fäderna kan sägas ge 
uttryck för ett accepterande av regelöverträdelser som en del av själva 
idrottandet (spelet) genom att förlägga ansvaret för vad som händer på 
idrottsarenan på domaren. Den vanligaste inställningen är dock att man 
tar avstånd från ett beteende som innebär att idrottaren tänjer på 
gränserna för att nå egna framgångar, men att man förstår mekanismerna 
bakom ett sådant beteende. Man har en förklaring till regelöverträdelsen 
som kan sägas legitimera beteendet. 
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Men det är ju för att vinna har blivit så oerhört viktigt och orsaken till det 
bottnar väl antagligen i att det ofia så att säga har en ekonomisk betyde lse. 
(Urban) 

Två av föräldraparen kommer också in på sambandet mellan vad man lär 
sig i idrott och hur man förhåller sig till sig själv och omvärlden i 
sammanhang utanför idrotten. I den ena familjen konstateras att idrotten 
fostrar till att tänja på reglerna och det uppfattar man som mindre bra. I 
den andra familjen resonerar man om att det kan spridas en "går-det-så-
går-det-mentalitet". Som utövare är det ganska vanligt att man försöker 
vinna fördelar på ett otillåtet sätt om riskerna för att bli bestraffad 
bedöms som små. Föräldrarna menar att det finns risk för att ett sådant 
agerande kan följa med individen och användas i sammanhang utanför 
idrotten. Även dessa föräldrar värderar ett sådant beteendemönster som 
mindre bra. 

Om ledare/tränare 
När föräldrarna ombeds att beskriva hur en bra ledare ska vara, betonar 
de flesta att det är viktigt att ledaren kan hantera en grupp, men också ha 
en förmåga att se och bemöta varje enskilt barn i gruppen. Ett par 
föräldrar framhåller också att det är viktigt att ledaren kan sin idrott. 
Kring dessa tre innehåll kretsar föräldrarnas beskrivningar. I det följande 
kommer jag att benämna innehållen för social kompetens, mellanmänsklig 
kompetens och teknisk kompetens. I beskrivningarna är det vanligaste att 
föräldrarna betonar vikten av att ledaren har en social och en 
mellanmänsklig kompetens och i de flesta familjer nämns båda dessa. 

Det här med att lära ut idrotten i sig... Det är väl inte så viktigt från början 
kanske... Utan just det där att man kan ta hand om gruppen på ett bra sätt. 
Det tror jag är det viktiga. (Henrik) 

Det är ju viktigt att jag som ledare ser att det finns barn som är svagare och 
starkare. Och jag behöver inte puffa på dom här starkare. (Jenny) 

Det tycker jag att man har sett genom åren här. A tt får barnen självtillit av 
ledaren... Då kan dom göra vadsom helst. Alltså då växer dom ju. (Karin) 

Det är jättefina ledare. Dom är oerhört snäll med killarna. Omtänksamma 
och... mån om dom. Verkligen alltså. (Eva) 
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Ja dom säger ju till när det är fel och när dom gör bra och dåligt och så. Men 
det, det är som på ett annat sätt. Dom är otroliga alltså. Dom är somy ja 
dom känner sig trygga när dom är med dom. (Ronny) 

Jag ser ledarrollen som en stor fostransroll också. En social del. Om dom inte 
har bra relation med föräldrarna kanske de åtminstone har en bra relation 
med ledaren. (Jenny) 

Vilken av kompetenserna som ses som den viktigaste varierar mellan 
familjerna. Den mellanmänskliga kompetensen verkar dock vara något 
viktigare än den sociala. Även när den tekniska kompetensen framhålls, 
betonas vikten av att ledaren har en mellanmänsklig kompetens. 

Det är väl att försöka om man ser till det tekniska att hålla den nivå som är 
lagom. Att det är roligt och intressant och att se varje individ på nåt sätt. Att 
man inte glömmer bort dom dåliga och ändå stimulerar dom bättre. Det är 
väl kanske det man upplever svårast. Att se hela gruppen. Men en lyhördhet 
och ändå en rätt hård linje skulle jag nog vilja säga att en bra ungdomsledare 
ska ha. (Stellan) 

Att den mellanmänskliga kompetensen uppfattas som viktig kan delvis 
förklaras av föräldrarnas idrottsbakgrund (huvudsakligen individuella 
idrotter) och att man själv spelar golf. I individuella idrotter är 
naturligtvis den enskilda individen i fokus på ett annat sätt än inom 
lagidrotterna. Därför vill man se ledare som sätter varje enskilt barn i 
centrum, och som utgår ifrån vars och ens behov och förutsättningar. På 
samma sätt kan man kanske förstå det föräldrapar som ensidigt betonar 
den tekniska kompetensen. Man är helt inriktad på att ledaren är till för 
att den enskilda utövaren ska förbättra sig inom sin idrott. 

Det tror jag är en ganska viktig egenskap som ledare at t du hela tiden har 
tilltro till som om man säger. Jamen du måste ju sträcka vristen mer när du 
slår till den bollen eller v ad det då är. Om man börjar tvivla på ledarens 
kunskaper då är det ju kört. (Sten) 

Sammanfattning 
Föräldrarnas uppfattningar om idrottens värden inte är samstämmiga. En 
dominerande uppfattning är dock att idrotten har ett investeringsvärde, 
och att idrott är till för att ge god fysik och god hälsa. Flera föräldrapar 
menar också att idrotten har ett egenvärde och då i första hand ett socialt 
sådant. Svaren är här präglade av att familjerna är golfaktiva och att de 
ser golfen som en möjlighet för familjen att umgås. Föräldrarnas 
värdering av idrott är övervägande positiv, även om man ser negativa 
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inslag. Trots de negativa inslagen uppfattas den organiserade idrotten 
som en mycket positiv fostransmiljö för de egna barnen. Vid en 
jämförelse mellan dagens och gårdagens idrott intar föräldrarna ett 
kritiskt förhållningssätt till hur idrotten professionaliserats, och till vad 
denna process betytt för ett förändrat idrottsligt innehåll och en 
förändrad organisering. Några familjepar ser dock även positiva inslag i 
denna förändring. 

När det gäller regler och fair play skiljer sig uppfattningarna mellan 
könen. En del av mödrarna ställer sig frågande till att regelöverträdelser 
för att nå framgång skulle förekomma inom idrotten. De övriga 
fördömer starkt förekomsten av medvetna regelöverträdelser. Alla fäder är 
medvetna om att regelöverträdelser för att nå framgång förekommer. 
Man har en förståelse för att idrottare försöker nå framgång genom 
regelöverträdelser, och ett par av fäderna kan sägas acceptera fenomenet 
som en del av själva spelet. 

De viktigaste egenskaperna hos en ledare/tränare är enligt föräldrarna, 
att han/hon kan hantera en grupp och att han/hon ser varje enskilt barn. 
Några av föräldrarna framhåller också att det är viktigt att 
ledaren/tränaren kan sin idrott. 

GOLFEN, FÖRENINGEN OCH BARNENS GOLFSPEL 

För samtliga familjer gäller att båda föräldrarna har egna erfarenheter av 
att spela golf i den förening som deras barn är aktiva inom. De är således 
själva en del av den golfkultur som deras barn vistas i och konsumenter 
av den sport inom vilken deras barn är aktiva. Detta medför att 
föräldrarna har goda möjligheter att fånga in och ge beskrivningar av vad 
som kännetecknar golf- och föreningskulturen. 

OM GOLFSPELET 
Det komplexa 
Flera av föräldraparen berättar om hur de fascineras av att golfsporten är 
så komplex samtidigt som den är så enkel. 

Men golf det är en sport som innehåller otroligt många dimensioner. Framför 
allt att det är så himla svårt. Att slå på en boll som ligge r still. So m du kan 
gå runt och titta på. Jag menar... Spela pingis eller badm inton eller tennis. 
Då kommer bolfen hela tiden och då ska au försöka träffa och bandy och 
hockey och allt vad det nu är. Men slå på en stillaliggande boll som hela 
tiden ligger still och upptäcka så jävulskt s vårt det är. Så det är väl det som 
är tjusningen med det att det är så svårt. (Stellan) 
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Den komplexitet man beskriver kan sägas vara av två slag. För det första 
har den att göra med sambandet mellan kropp och psyke. Man beskriver 
det som att psyket till stora delar är helt avgörande för om man ska 
kunna utföra ett bra slag eller inte. Inför varje nytt slag måste samspelet 
mellan psyke och kropp fungera annars misslyckas man. Men man ställs 
också inför varje slag inför nya beslutssituationer. För att kroppen ska 
kunna utföra det perfekta slaget måste man mentalt ha fattat ett flertal 
korrekta beslut. T.ex. hur långt det är till greenen, hur vinden kommer 
att påverka slaget, vilken klubba man ska använda, om man ska spela på 
säkerhet eller våga chansa. För det andra handlar komplexiteten om att 
man ständigt ställs inför nya situationer. Man uttrycker det som att varje 
slag är unikt. Det finns inget läge i golf som är identiskt med något 
tidigare. Förutom att man geografiskt inför varje slag befinner sig i ett 
nytt läge påverkas också möjligheterna av att utföra ett lyckat slag av 
väder och vind. 

Det som är roligt, verkligen roligt med golf det är att det är så många 
faktorer som samverkar. Att springa en mil det är en sak. Då jobbar man på 
mediterar lite grann och kutar. Du behöver egentligen inte sysselsätta så 
många andra delar av kroppen, men om man spelar golf så måste man tänka 
på ett helt annat sätt. Du måste tänka i förväg, du måste ha banan framför 
dig. Du har en viss layout och du måste... Du måste ha framförhållning. Du 
måste jobba med ditt psyke hela tid en. Du får inte, tappar du nåt, du får 
inte bli arg... Det är en utmaning som innebär att man måste övervinna sig 
själv. (Os ten) 

Jag själv i centrum 
Flera av föräldrarna ger uttryck för en uppfattning som skulle kunna 
beskrivas med orden "jag själv i centrum" och vars innebörd kan 
sammanfattas på följande sätt. 

Golf är en individuell sport. Den skiljer sig från ett flertal andra 
individuella bollsporter eftersom motståndaren inte direkt kan påverka 
bollens läge. Den enda inverkan som en motspelare kan ha på ditt eget 
spel är av psykologisk natur. Du kan påverkas (positivt eller negativt) av 
hur motspelaren spelar och agerar på banan. Men hur du reagerar beror 
helt och hållet på dig själv och din förmåga att hantera situtionen. 

Det sociala samspelet mellan dom som går i samma boll tycker jag är rätt 
kul. När dom plötsligt exploderar och en annan småler bara. (Östen) 

Golfen är till sin konstruktion sådan att ingen annan kan lastas för att du 
gör ett dåligt resultat lika lite som någon annan kan ta åt sig äran av att 
du utför ett lyckat slag. 
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Jag upplever att det är en väldigt individuell sak. Det är nog ingen sport som 
är så utmanande mot dig själv. För det är ingen annan än bara du som kan 
åtgärda det och visa resulta t. Det blir ju ganska annorlunda mot exempelvis 
lagsport. Det är ju det som är så förödande med just golf för att det är... Du 
kan aldrig i nåt läge förlita dig på nån annan. Du spelar hela tiden m ot dig 
själv. (Klas) 

Direkt bekräftelse 
I nära anslutning till "jag själv i centrum" finns den direkta bekräftelsen 
på om det man gör är bra eller dåligt. Belöningen eller bestraffningen 
följer direkt på det utförda slaget och berör inte bara det arbete kroppen 
utför, utan också de överväganden man gjorde innan slaget utfördes. 
Både den fysiska och den psykisk förmågan involveras således i denna 
process. Man får en direkt feed-back på om det man gjort duger eller 
inte. 

Du har inget att lita på annat än precis det du gör, dina misstag, du bli 
straffadför det eller du blir belönadför ett bra slag. (Sten) 

Det komplexas fascination - på jakt efter den yttersta kontrollen 
Flera föräldrar beskriver hur de fascineras av det komplexa i spelet. 
Beskrivningarna uttrycker en slags fascination över att successivt skaffa 
sig kontroll över sig själv, sina rörelser, sin koordination, sitt psyke och 
över naturen. Någon liknar spelet vid ett narkotiskt preparat som man 
snabbt blir svårt beroende av. 

Men du vet bilen styr dit ut i alla fall så det är lika bra att erkänna då alltså 
att jag är beroende a lltså. Precis som knarkare. A tt pegga upp och slå ut. Ja 
det är sjukt alltså. Det är fruktansvärt sjukt. Men så är d et alltså. Jag har 
aldrig varit med om maken när det gäller idrott. Det... man drar dit alltså. 
Det kan... har man sagt att näe nu har vi spelat för mycket nu måste vi ge oss 
ett tag här. Så ringer nån nästa dag i alla fall. Vet du... Kanske skull... Vi 
ger oss inte idag men vi ger oss i morgon istället. Och jag tror... Vi har aldrig 
nåt uppehåll alltså. Och vi är där när det regnar och vi är där när det 
blixtrar i princip. Vi väntar bara att det ska sluta och regna. Tänk om vi 
fick spela golfåret runt alltså. (Stefan) 

Om man spelat bra eller dåligt har ingen betydelse. Har man spelat dåligt 
måste man så snart tillfälle ges ut på banan igen för att ta reda på varför 
spelet inte fungerat. Har man spelat bra är man nöjd och tillfreds och 
måste ut så snart tillfälle ges för att upprepa eller t.o.m förbättra spelet. 
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Kanske har man äntligen kommit på hur man ska göra för att nå den 
yttersta kontrollen och de riktigt bra resultaten. 

Nämen det är skitkul alltså och när man kommer där från banan och har 
gjort en bra prestation då brukar man alltid berömma sig själv med 
någonting Man tänker stämmer det här nu så åker man ut mitt på 
morgonen igen nästa dag och spe lar. Då kanske det går åt helvete. Då måste 
man dit nästa dag för att förbättra. Och så där håller det på. Det är en evig 
kretsgång helt enkelt. (Stefan) 

För att lyckas verkar det vara viktigt att uppnå en inre kontroll, över sig 
själv, sina tankar och känslor och en yttre kontroll, över väder, vind och 
eventuella motspelare. På så sätt närmar man sig förmågan att ständigt 
kunna utföra det perfekta slaget. Där varje nytt slag utövaren gör, ger en 
direkt bekräftelse på om han närmar sig eller fjärmar sig från denna 
förmåga. 

Det ovan beskrivna innehållet är i huvudsak hämtat från fäderna i 
familjerna. Jag kan se att det i några av familjerna finns klart åtskilda 
uppfattningar mellan fäder och mödrar. 

...allt som du nämnt som positivt är negativt för mig. ... Puh gå jättelångt 
och sen så gör man ett slag va och så... Och så så ska man gå, och så kommer 
man och så är det helt andra förutsättningar, helt annan klubba, en helt 
annnan teknik och så tar det tre år innan man är på nåt sätt där igen. Så 
därför så stämmer det inte alls för mig. Och så tar det dessutom alldeles för 
lång tid. Det tar i stort sett en h el dag att gå en runda. Hela projektet. Jag 
ska spela golf. Det tar en dag innan på nåt sätt är okey igen. (Katarina) 

Det tar mycket tid. Det måste jag fa tala om. Golfen tar mycket tid. (Eva) 

Ja men det är ju så här att jag är ju liksom inte lika frälst som vad han är på 
golf För att han har ju spelat längre då... Jo jag känner så här... Golf är ju 
verkligen nåt som kan krascha äktenskap höll jag på at t säga. Nämen alltså 
det är ju det. Det är ju nästan en förutsättning att man håller på båda. 
(Barbro) 

Den sociala sporten 
I åtta av nio familjer lyfts golfsportens sociala värden fram. 

Den sociala biten är mer framträdande så a tt säga. Bland merparten av 
utövarna så upplever man att den är nog så stark drivkrafi som just det här 
att tävla. (Urban) 

108 



De sociala värdena är av olika slag. Flera av familjerna framhäver golfen 
som familjesport då den kan vara ett sätt att ena och hålla familjen 
samman. Alla i familjen kan delta i spelandet och golfen blir ett sätt att 
umgås. 

Och så är det också att det är en familjesport. De t är det. Man kan ju börja 
när barna är ganska små. (Malin) 

Ett annat socialt värde är att umgås med goda vänner, att ha golfen som 
ett sällskapsspel och att genom golfen göra nya bekantskaper. Att t.ex. 
vid tävlingar lottas i par med någon man tidigare inte spelat med. Eller 
stöta ihop med någon under spelet eller i klubbhuset. Dessa kontakter är 
möjliga eftersom golfandet ger en gemenskap. Man har alltid något att 
prata med andra om. 

Vi hade ju segelbåt förut och när v i sålde den så då skaffade vi golfklubbor i 
stället. Det är ju inte bara en idrott utan det är ju liksom en umgängesform 
på nåt sätt tycker jag (Erik) 

Vi har ju mycket kompisar som har barn i samma ålder. Man stannar kvar 
och fikar efteråt eller man åker ut och börjar med fika och putta och chippa 
och träna lite grann och så går ma n några hål... Det är inte mer med det. 
(Jenny) 

fag tycker att det är roligt för a tt det är ett sällskapsspel Jag tycker om att 
träffa vänner och mycket , man träjfar olik, man spelar med gammal som 
ung, som sin egen familj och... (Karin) 

Jag har ju varit mycket ensam och så står man där och så kom en fram till en 
och frågar. Ska du spela nu du? Jaa. Har du nån tid? Jaa. Ja och så spelar 
man kanske en 6,7 hål då börjar man snacka lite grann om vad den ena gör 
och d å hör man han kan ju för faan vara professor eller vad som helst. 
(Stefan) 

Ett tredje värde är att man kan dra nytta av de kontakter man får genom 
sitt golfspelande. Någon uttrycker det som att golfen är ett passerkort. 
Någon annan som att golfen ger en stor kontaktyta. 

Värdet som familjesport kan sägas ge en legitimitet åt att familjen (i 
första hand fäderna) ägnar så mycket tid åt att spela golf. Att golfen ger 
en möjlighet till möte med gamla och nya vänner ger också 
engagemanget en legitimitet, liksom att spelandet ger möjligheter att 
knyta kontakter som man kan ha nytta av utanför golfen t.ex. i arbetet. 
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Tävlingssporten 
De olika föräldraparen har, i alla fall ytligt sett, olika inställningar till 
golfens tävlingsmoment. Fem av familjerna ser i huvudsak golfspelandet 
som en sport för umgänge, rekreation och som ett sällskapsspel. I de 
övriga familjerna betonas tävlingsmomentet när föräldrarna ombeds 
beskriva vad som är golfens kännetecken. Genomgående är dock fäderna 
mera tävlingsinriktade än mödrarna. De uppfattningar som finns om 
golfen som tävlingssport kan illustreras genom följande exempel. 

Någon menar att tjusningen med golfen är det raffinerade 
handikappsystemet som gör att man kan gå jämna rundor mot vem som 
helst. 

Och sen att tävlingssystemet är så infernaliskt spännande att man kan förlora 
mot en sjuttioårig tant alltså och ändå spela for fullt . Det är fa idrotter som 
är så uppbyggda och likaväl att du kan spela mot dina egna ungar eller 
andras ungar och spela för fullt och ändå förlora. (Stellan) 

En förälder betonar att handikappsystemet gör tävlandet positivare än i 
många andra sporter eftersom ganska få, så att säga, har förlorat redan 
innan tävlingen startat. 

Givetvis är det det som lockar då och att du kan tävla jämbördigt alltså det 
är inte som att springa "Broarna runt". Man ser då att de har sprungit på 
åtta minuter och för mig tar det 25 kanske om jag joggar på normal 
joggingtakt... Det är klart man kan ju aldrig tävla. Det finns ju aldrig 
någon chans. I golf kan man göra det i och me d handikapp på ett väldigt 
rättvist sätt så att därför blir ju även tävlingsmomentet mera ja vad ska vi 
säga... Eh ja det upplevs faktiskt som positivt. (Urban) 

Till detta kommer en uppfattning som skulle kunna sammanfattas som 
att golfens handikappsystem gör den till en utpräglad tävlingsidrott, 
faktiskt i större utsträckning än vad många andra idrotter är. Du kan 
aldrig frigöra dig från tävlingsmomentet eftersom det ständigt finns där i 
form av ditt handikapp. Till och med när du är ensam kan varje runda 
jämföras med ditt eget handikapp. 

Nog vill man ju bli bättre alltså men... Men inte så mycket för att slå nån 
annan utan för att själv bli bättre. Det är ju liksom det det handlar om. 
(Urban) 

Det är en så utp räglad tävlingssport på nåt vis golf. Man tävlar om inte 
annat med sig själv. Jag tror att det är mycket därför du gillar den också så 
bra att det är så utpräglat... (Barbro) 
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Sammanfattning 
Trots att flertalet familjer betonar sitt engagemang i golfen som ett 
tillfälle för socialt umgänge och rekreation så ger golfens tävlingssystem 
återkommande möjligheter till jämförelse och själwärdering. En 
jämförelse och själwärdering som förstärker principen om "jag själv i 
centrum", "direkt bekräftelse" och en strävan efter den "inre och yttre 
kontrollen". De skillnader som framträder mellan mödrar och fäder kan 
sammanfattas som att fäderna i större utsträckning betonar tävlandet, 
medan mödrarna betonar golfen som en social sport. 

OM FÖRENINGEN 
Att bli flera 
Samtliga föräldrapar menar att villkoren för att utöva sporten förändrats 
som ett resultat av att föreningen under en relativt kort tidsperiod vuxit 
kraftigt. Flertalet ser denna utveckling, som inleddes under 1980-talet, 
som ett problem men menar att man inom föreningen försöker att 
hantera problemet på konstruktivt sätt. 

Det är ju ett väldigt stort medlemsantal i förhållande till den korta säsongen 
som är. Det gör att det är ett jädra tryck på den här banan. (Osten) 

Jag tycker nog ändå at t dom har gjort en satsning nu dom senaste åren här. 
Tidningen här är också rätt bra. Nog försöker dom att växa in i den här nya 
rollen som en stor klubb. Men det tar ju ockå tid att vänja sig (Urban) 

På banan märks det kraftigt ökade medlemsantalet i att det är svårare att 
få tid för att spela och att stämningen på banan förändrats. 

Som när det är köbildning. Man kommer upp på green och så plötsligt så 
stannar allt spel av och man lägger sig o ch kryper efter green och ska må tta 
och plötsligt tar allting evigheter innan den framförvarande bollen ska 
vidare. Det är hets. Tryck baki från. Tryck framifrån. Och ändå tror jag om 
alla iakttog det här med genomsläpp om ingen sökte bollen mer än den tid 
man far söka boll i stället för att söka alldeles för lång tid. Så skulle ju spelet 
flyta på ett helt annat sätt tror jag. (Osten) 

Dom tränger på bakifrån och då blir det det här att man stressar igenom det 
hela och så sen så kunskapsnivån har väl blivit också då... (Sten) 

Vilka finns i klubben? - Hur ser förändringen ut? 
I intervjuerna har inte någon direkt fråga ställts om vad som 
kännetecknar aktiva inom klubben. I fyra intervjuer görs dock spontana 
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beskrivningar av klubbens medlemmar, och ett av föräldrapar beskriver 
också förändring över tid. De berättar om den anda som tidigare 
präglade klubben och som de själv mötte när de en gång började spela 
golf. Det var en tid då banan ägdes av ett stort företag och befolkades av 
representanter för överklassen. I dag är den "gamla" andan på väg att 
klinga av. Åldersstrukturen har förändrats och andelen kvinnor som 
spelar har ökat. 

Och då fanns det en klick kvar sa att när vi började då kände man att vissa 
utav dom här äldre damerna dom tycktes äga den här banan fortfarande 
och... Det är väldigt farligt då det blir liksom dom där, vad ska jag säga, 
klickbildningarna. Så att därför har man då som... dels ung och så inte född 
i stan inte haft något som helst samröre med många av dom här. (Urban) 

Då jag träffade dig spelade ju du och din pappa. Det var få ungdomar då. 
Så då gick jag ju caddy där massor med år. Jag tänkte men vad sjuttons så 
jag var intresserad och tog lektioner: M en då var det ju bara äldre d amer. 
Några stycken. Ja dom var 40,50 då. Då var man 20 då hade man ju ingen 
lust... Då var det väldigt lite kvinnor. (Karin) 

I ett par av intervjuerna framförs att det är ett visst socialt skikt med en 
viss stil, som finns inom golfklubben, men att en förändring av detta är 
på gång. 

Det är ju mycket företagare och löst folk som håller på me d den här sporten. 
... Jag tror att vi som håller på med golf har nog ganska hög årslön jämfört 
med en vanlig knegare i alla fall. Det är en viss jargong på en golfbana 
dessutom. Det är ju ganska mycket etikett och reg ler och sånt d är som kan 
störa många gånger. Men det börjar ändå på att lätta. (Stefan) 

Det är ju lite granna vad slalom var på 70-talet. Det är en massa som tycker 
att det är fränt att ha bra grejer att sitta i cafeterian och... Men samtidigt så 
finns det ju hemskt mycket folk som m an förlikar sig med själv också . Rätt 
normala Det är väl ett annat socialt skikt i samhället som til lhör en 
golfklubb fortfarande. Men jag tror att man håller på att fa alla kategorier 
människor. (Stellan) 

Men det är inga arbetare som är med här heller. (Barbro) 

I ett par av intervjuerna noterar man också att golfen är en dyr sport och 
att den är på väg att bli ännu dyrare. Andemeningen här är att det inte är 
vem som helst förunnat att vinna inträde i sporten, utan att man måste 
ha ett tillräckligt ekonomiskt kapital. 
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Nej det är ju dyrt att börja om en ny familj som ska skaffa och ordna 
klubbor och allting. Det är ju frågan då det är tufft. (Karin) 

Detradering 
På vilket sätt förändras då villkoren för utövarna när antalet utövare ökar 
och verksamheten förändras? Några av föräldraparen pekar på att det nu 
är svårare att skola in nya utövare i hur man bör bete sig på en golfbana. 
När tillströmningen är liten lär sig nya medlemmar relativt snabbt vilka 
regler som gäller och hur man ska bete sig för att bli accepterad. Med en 
stor tillströmning däremot, sätter de traditionella värdena inte en lika 
genomträngande prägel på verksamheten och osäkerheten om vad som är 
ett önskvärt beteende ökar. Sannolikt utmanas dessutom det traditionella 
innehållet av att de nya utövarna delvis har andra slags värderingar och 
synsätt. 

Nu är det ju mer det där opersonliga att man vet inte vilka dom är plus att 
jag tycker att det här med golfen. Att man har vett och etikett och vissa regler 
har inte kommit till bara av en slump utan det var ju en idé med det. Och 
det tycker jag har fallit markant alltså. Hyfs på banan och så däry alltså om 
man har slagit ett slag och det flyger iväg en torva då fick man lära sig att 
den där hämtar man tillbaks och stampar ner och så. Det gör ju folk inte 
idag utan det ser ju ut som jag vet inte vad där ute ibland. (Gunilla) 

Men föräldrarna menar också att tillströmningen av nya medlemmar har 
fört något positivt med sig. 

Det är okey att här spelar folk i träningsoverall och sånt där. Det är ju på 
många banor i Sverige inte så lyckat. I England är det inte alls lyckat. Men 
det tycker jag att man ska kunna göra. Vad fan spelar det för roll v ad man 
spelar i... (Osten) 

En försvinnande klubbkänsla. 
Flertalet föräldrar beskriver att förändringarna fört med sig att det idag 
inte finns någon egentlig klubbkänsla. Det är svårt att ha en 
gemensamhetskänsla när klubben är så stor att det inte ens går att känna 
igen föreningens medlemmar. 

Förut då kunde man ju nästan åka ut till banan. Man kände igen dom 
flesta. A ven om man inte kände dom kände man igen dom till utseendet. Nu 
är det tycker jag att det blir så stort så att det blir anonymt och då tappar 
man så att säga klubbkänslan... (Erik) 
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Klubbens storlek gör att det blir viktigt hur föreningen organiseras. Det 
krävs en god organisation för att verksamheten ska kunna fungera 
smidigt. Samtidigt uppstår ett avstånd mellan klubbledning, 
administration och de aktiva medlemmarna. Detta beskrivs av 
föräldrarna som att klubben egentligen mera är ett företag än en 
traditionell idrottsförening. 

Näe att det är nåt särskilt med föreningen. Nä men jag tycker nog liksom att 
det bygger relativt mycket på frivillig oasis och att de t i stort funkar bra för 
att det här... Det är ju inte bara en k lubb som ska sköta s utan det är också 
anläggning och liksom personal ska vara a nställd. Så att det är ju mer som 
ett företag. (Urban) 

Till stor del bygger föreningens verksamhet på att ett stort arbete utförs 
på ideell basis. Därför förväntas medlemmar ställa sin tid och sina 
tjänster till förfogande. Men det kan vara svårt att känna den rätta 
entusiasmen för att engagera sig. 

Du har inte den här rätta entusiasmen att vilja engagera dig i 
klubbverksamheten eftersom det är mer en myndighet eller nå nting i den 
stilen. (Erik) 

Vi har ju dom här arbetsaftnarna där man träjfas och gör anna t än spelar 
golf men nu ett tag så har dom ju haft att du för köpa dig fri ifrån dom där. 
Det har kostat dig 200 spänn så har du liksom betalat dig fri. (Malin) 

Sättet att organisera verksamheten kan som citatet ovan visar, också 
skapa avstånd mellan medlemmarna och försvåra framväxten av 
samhörighet och klubbkänsla. Ytterligare exempel kan ges. 

Nu har det blivit så mycket folk att man är tvungen att ha köordningy 
telefonlistor och anmälningslistor och så där. Man anmäler sig på telefon och 
för en tid 14.55 då kom man ju 14.45 kanske. Då behöver man bara vara 
där 10 minuter. Men förut när man gått en bollvända då... Man kom dit la 
man bollen då längst bak i... Sen brrrp då rann den ju framåt då. Då satt 
man kanske en halvtimme eller t imme där och v änta och då hann man 
umgås medfolk. Men det har försvunnit och det är en nackdel. (Henrik) 

Klubbar i klubben 
Jag har tidigare visat att föräldrarna tillskriver de sociala värdena en stor 
betydelse för sitt engagemang i golfen. Föräldrasvaren har också visat att 
föreningens expansion medfört att klubbkänslan har försvunnit, och att 
en anonymitet föreningsmedlemmar emellan har brett ut sig. Jag har ur 
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svaren kunnat utläsa att organisatoriska förändringar, framtvingade av 
expansionen och nödvändiga för verksamheten kan ge samma effekter. 
För att tillgodose de sociala värdena, så som att känna tillhörighet, närhet 
och engagemang växer det istället fram s.k. klubbar i klubben. Det man 
söker och inte kan få tillgodosett i den formella föreningen kan man 
istället fa tillgodosett i de informella klubbarna i klubben. 

Men då är det ju väldigt mycket små klubbar inom klubben så att säga. Att 
dom går med varann. Man är kanske från ett företag eller att man är... Som 
vi gör. Vi är ju då några kompisar som bor ganska nära. Vi åker ner en fyra 
eller fem stycken och spelar. (Malin) 

Just den här klubben som ligger mig varmast. Det är ju den här klubben då 
där det är alla gamla kamrater som har startat en egen klubb som käkar ihop 
nån gång och har egna tävlingar. Och det finns flera såna här små klubbar i 
den här stora klubben. Så det är liksom skiktningar. Likadant Gräshopporna 
den här tjej föreningen i klubben. (Stellan) 

U ngdomsklubben? 
De flesta föräldrar har en positiv grundinställning till den 
ungdomsverksamhet som bedrivs inom klubben. Man jämför då med 
hur det ser ut inom andra klubbar. 

Inom golfen över huvudtaget är det ju svårt alltså för ungdomar och juniorer 
att börja spela. Dels att det är platsbrist och klubbarna vill ju ha in 
kapitalstarka individer. (Stellan) 

Endast en förälder är ensidigt negativ i sina omdömen. I kritiken finns en 
uppfattning om att det är svårt att bedriva meningsfull 
ungdomsverksamhet inom golfsporten. Han menar att sporten är 
individualistisk och att det därför inte som i en lagidrott finns något som 
naturligt enar ungdomarna. När det gäller klubbens ungdomsverksamhet 
menar han att den är alldeles för mål- och elitinriktad. Detta medför att 
glädjen försvinner och att pressen på ungdomarna blir för stor. 

Om man ska försöka sammanfatta övriga föräldrars uppfattning kan 
man säga att ungdomssektionen sköts bra och att ungdomsverksamheten 
har en positiv utvecklingsriktning. Man anser dock att det fortfarande 
finns mycket kvar att göra för att förbättra klubbens 
ungdomsverksamhet. När det gäller hur satsningen ska se ut är de åsikter 
som förs fram, att det bör utbildas flera och bättre ungdomsledare. I 
övrigt finns i intervjusvaren inga konkreta förslag på hur 
ungdomsverksamheten ska utvecklas. 
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En kritik som framförs av en förälder som samtidigt är 
ungdomsledare, och som överensstämmer med den ovan redovisade, är 
att det i idrotten i allmänhet, men också i denna klubb finns ett 
elittänkande som gör det svårt att bygga upp en ungdomsverksamhet där 
det satsas på bredden.3 

Jag är ju en ganska bra representant för en ledare. En ungdomsledare då som 
snarare skulle vilja satsa på bredden. Försöka fa med så många som möjligt. 
Men så ser man då ganska snabbt att det finns inom gruppen och inom 
golfklubben vår och inom andra klubbar ett oerhört elittänkande hela tiden. 
(Annika) 

Svårigheten att göra en breddsatsning på ungdomssidan kan också ha 
andra förklaringar. Enligt intervjuerna är det inte ovanligt att barn har 
börjat med golf genom att följa med och spela med sina föräldrar. 
Behovet av en organiserad, ledarledd träning har därför inte funnits inom 
golfen på samma sätt som inom många andra idrotter. Därför finns 
heller ingen tradition av att fånga upp och erbjuda de unga ledarledd 
träning. Till detta kommer att det kan finnas ett visst motstånd mot att 
låta ungdomsverksamheten växa. I en av intervjuerna framkommer att en 
del av de äldre utövarna tycker att ungdomsverksamheten är för stor. 
Verksamheten har därmed kommit att inkränka på dessa spelares frihet, 
eftersom aktiva unga spelare tar en stor del av bantiden i anspråk.4 

Sammanfattning 
Föreningen har sedan 1980-talet förändrats i flera avseenden som ett 
resultat av en kraftig tillströmning av nya medlemmar. Åldern på de som 
spelar har blivt lägre och andelen kvinnor har ökat. Med tillströmningen 
har följt en större anonymitet i klubben, och idag finns inte samma 
klubbkänsla som tidigare. Detta har bl.a. medfört att det bildas klubbar i 
klubben. Föräldrarna menar också att en del av de nya medlemmarna 
inte följer golfens etikettsregler lika noggrant som de gamla. Men det nya 
har också fört med sig positiva förändringar som t.ex. att man i större 
utsträckning än tidigare kan klä sig som man själv vill. 

Föräldrarna tycker att föreningens ungdomsverksamhet utvecklas i 
rätt riktning. Det finns dock åsikter om att verksamheten är för 
elitinriktad. Man kan också spåra att ungdomsverksamheten inte 
uppfattas positivt av alla medlemmar. Något som både kan förklaras 
utifrån golfens tradition och att ett ökande antal unga på banan gör att 
vuxna spelares frihet att själv bestämma över sin golftid begränsas. 

3 Jfr. min beskrivning och analys av golfens utveckling på sid. 83. 
4 Jfr. sid. 83. 
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OM BARNENS GOLFSPEL 
Att börja med golf 
Samtliga barn i undersökningen har introducerats till golfen genom att 
föräldrarna spelat golf. Barnen har helt enkelt fått följa med sina föräldrar 
(och ibland äldre syskon) till golfbanan för att föräldrarna själva skulle få 
möjlighet att ägna sig åt spelet. 

Vi drog ju med honom helt enkelt. Det var ju ett sätt för oss att få spela golf. 
Ja det var ju liksom egotrippat kanske. För att vi skulle kunna få spela sa tog 
vi med honom och gav honom en klubba. (Erik) 

Flera av de barn som följt med sina föräldrar ut på golfbanan har 
dessutom fått göra det från tidig ålder. Man har fått finnas med på sina 
egna villkor och ibland fått delta i spelet på sitt eget sätt. 

Hur gammal var hon när hon följde med i barnvagnen runt när vi spelade. 
Hon följde alltså med då i barnvagnen och låg där och tulta runt efter som vi 
då, ja vi for och tog en promenad på golfbanan. (Sten) 

Hon var ju betydligt mindre då och det var större problem för det fanns en 
viss längd på klubborna. Hon var då även för svag om ma n säger så. Men i 
gengäld fick hon ju börja i väldigt tidig ålder och det var ju jättebra. (Klas) 

Jo precis han gick ju där och lattja bara. Han slog ut och vi slog ut. Sen gick 
vi fram och han plocka upp sin boll och så sprang han med bollen fram till 
greenen och la ner den och så putta han den i kopp. (Erik) 

I de familjer där barnens introduktionen till golfmiljön och till golfspelet 
skett högre upp i åldrarna beror det på att föräldrarna inte själva spelat 
golf då barnen var små. Golfen har helt enkelt kommit in i familjernas liv 
vid en senare tidpunkt. I dessa familjer har antingen hela familjen börjat 
spela golf samtidigt eller också har barnen börjat högst ett år efter att 
pappan gått sin introduktionskurs. I en familj har en första introduktion 
till golfen skett innan någon i familjen var golfaktiv, men samtidigt med 
att pappan började spela fick sönerna följa med till golfbanan. 

Jag stoppade en klubba i handen på dom... Det var faktiskt innan jag började 
spela själv. Dom har fått allting som bara över huv ud taget går att leka med. 
Dom har dumpat på ända sen dom var fem år alltså. (Stefan) 

Av de barn som ingår i undersökningen är det således inget som varit den 
som introducerat familjen till golfspelandet. Man kan således säga att det 
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är föräldrarna som valt idrotten golf åt sina barn. I några familjer har det 
varit ett medvetet och strategiskt val. 

Man vill ju att dom ska hålla på med det man vill själv. Det är ju det. Vi 
har ju en tjej som har börjat rida men ingen av oss är särskilt intresserade av 
att vara på stallet och mocka och dra hästar o ch allt. Så man uppmuntrar ju 
inte det då. Det gör man inte. (Malin) 

Sen är det ju säkert så att medvetet så har vi eller jag åtm instone styrt lite 
grann så att fotboll respektive ishockey har liksom inte varit aktuellt. 
Möjligen beroende på att jag själv inte är intresserad. (Johan s 32) 

Ja vi började hela familjen samtidigt. Jaa. Vi såg det som en... Vi tycker att... 
Joo därför att vi tycker att det är bra om hela familjen spelar golf. (Eva) 

Föräldraengagemang 
De flesta av barnen i undersökningen utövar någon annan sport jämsides 
med golfen. I intervjuerna kan man se att engagemanget från föräldrarnas 
sida inte enbart finns inom golfen utan att det finns ett lika stort 
engagemang för barns involvering i andra idrotter. Föräldrarnas positiva 
grundvärdering av idrotten som fostransmiljö förstärks av att man delar 
ett gemensamt innehåll som aktiv inom golfen. 

Samtidigt som att man far lov att ställa upp så är det ganska kul också att 
umgås med ungdomarna. Snacka med dom i bilen. Höra och fundera. Och 
det är klart kan man lära dom nånting så är det ju perfekt: Och så far man 
lära sig en del saker själv också. Så jag tycker inte att det är så mycket 
uppoffring. Det är det inte. (Klas) 

Då kan det ju bli mer då kanske en up poffring om man säger fotbollen för 
där står man ju mer som passiv och ser på. Man är en transportör. Kör t ill 
och från match eller tävling. Där har man ju inte samma intresse själv inte. 
Men golfen där tar man ju med sig sin egen utrustning och så är man ju 
tillsammans. (Erik) 

Därmed inte sagt att föräldrarna inte har några preferenser för vilka 
idrotter barnen bör ägna sig åt. I flera familjer har föräldrarna klara 
uppfattningar om vilka idrotter som är bra för barnet, eller framför allt 
vilka man tycker att de inte ska ägna sig åt. Vilka dessa idrotter är 
varierar dock mellan familjerna. I ett par familjer nämner man simning 
som en olämplig idrott, eftersom man uppfattar den som så ensidigt 
inriktad på att producera tävlingssimmare och att uppnå tävlingsresultat. 
I en annan familj nämns hockey av ungefär samma anledning; tidig 
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sortering, hård konkurrens och prestationsfixering. I ett par familjer 
tycker fäderna att det är okey med nästan vilken idrott som helst bara det 
inte blir ridning. Båda fäderna uttalar sig då om sina döttrars 
idrottsengagemang. 

När föräldrarna beskriver sitt engagemang i barnens idrott far man 
nästan bilden av att de utgör ett slags serviceinrättning, vars uppgift är att 
se till att barnen kan utöva sin idrott. Att barnen har stort behov av 
uppbackning från föräldrarnas sida är förståeligt när det handlar om 
golfspelandet. Flera av familjerna har relativt långt till golfbanan. Spel på 
banan förutsätter därför nästan att någon vuxen följer med och skjutsar. 
Detta är naturligtvis inte unikt för golfen, utan gäller i hög grad även för 
en del av de andra idrotter som de barn som ingår i undersökningen 
ägnar sig åt. 

Det betyder ju en jäkla massa skjutsande, en jäkla massa utrustning som ska 
inhandlas. (Stellan) 

Det är vissa som skjutsar och vi ssa skjutsar ju mindre kan man ju säga. Det 
är ju så. Men vi har ju intresse av det så det är ju inte så farligt att fara på 
några resor. Man har ju trevligt själv också. Så kan man ju säga. (Karin) 

Ibland kan det bli riktigt snärj igt att serva barnen så att de kan utöva sin 
idrott. Här beskrivs det extra tydligt av en familj med flera barn. 

Det är klart det är vissa lägen som vi då som har flera barn. Så är det ju 
knepigt för mig till exempel ibland då Per han som är näst äldst. Han far ju 
ofta fara själv på fotbollsträning för att jag inte kan följa med om Erik 
jobbar. Då tar han ju cykeln och far iväg själv fast man tycker att man 
kanske borda vara med. Då känner man sig nästan som en skurk om man 
inte följer med som förälder. Men samtidigt blir han ganska självständig 
också och klarar ju av det. (Barbro) 

Som jag tidigare beskrivit är föräldraengagemanget stort. Engagemanget 
tar sig dock lite olika uttryck. Vilket slags uttryck verkar i någon mån 
sammanfalla med vilket mål man har för sitt barns idrottande, och i vissa 
fall med vilka idrottsliga framgångar barnet haft eller förväntas få. I de 
familjer som betonar att idrottandet är till för barnets välbefinnande och 
i familjer där man mera betonar de sociala värdena, förekommer mindre 
"pushning" från föräldrarnas sida. 

- Vi driver ingenting egentligen när det gäller... (Erik) 
- Näe han far alltså jag tror det är alltså nånting som m an måste... Ja det 
måste mogna fram. (Jenny) 
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Men man kan också se att även om det inte förekommer så mycket 
"pushning" från dessa föräldrars sida, finns det mer eller mindre 
outtalade förväntningar på att barnet ska fortsätta med sitt golfspel. Man 
kan också se att det finns en beredskap från dessa föräldrar att ställa upp 
för sina barn, om de väljer att lägga ner mera tid på golfspelandet. 

Sluta spela golfi Ja då far han göra det i och för sig men jag k ommer att se 
till att han har en plats i klubben. Jag kommer att betala in 
medlemsavgiften. Så länge som han bor hemma och är under vårt beskydd så 
ska han ha en möjlighet till det. Sen Jar han ju göra hur han vill den dan 
han slutar: Men jag är helt övertygad om att han kommer att spela golf som 
vuxen. (Erik) 

Skulle hon tycka att det var skitkul att vara ute jämt då var vi där ute 
jämnt. (Gunilla) 

I en av familjerna finns det klara skiljelinjer mellan moderns och faderns 
uppfattning om vad engagemanget ska bestå av och vilka uttrycksformer 
det ska få ta. Skillnaderna blir mest tydliga när föräldrarna resonerar om 
barnets involvering i en av de idrotter som han utövar jämsides med 
golfen. Nämligen en lagidrott inom vilken man kan ana sig till att 
pappan har förväntningar på att sonen ska nå framgång. 

Speciellt förut så sade ju jag att du har för höga krav på honom. Låt honom 
vara liksom. För jag kände att då hade du för höga krav. (Barbro) 

Men det är alltså en hörnsten i min filosofi att det alltid... Ja det är möjligt 
att man har... Jag menar som du upplever att man har pus hat på dom for 
hårt när dom har varit för unga. Det har jag ju men jag har inte farit med 
dom på nån träning om dom inte har velat. (Stellan) 

Mål 
De svar som föräldrar ger på frågor om varför deras barn ska ägna sig åt 
organiserad idrott är huvudsakligen begränsade till nuet, och endast ett 
mindre antal svar talar om deltagande i idrott som en 
framtidsinvestering. Man kan vidare säga att föräldrarna vill att barnen 
ska delta för sin egen skull. Man vill att barnet ska ägna sig åt en aktivitet 
som upplevs som rolig och lustfylld. Idrottandet ger barnet en möjlighet 
till välbefinnande. Det vanligaste svarsmönstret är att föräldrarna 
jämsides med välbefinnandet framhåller prestationen som väsentlig. 
Prestationsmålen är dock av något olika slag. Ett slags prestationsmål 
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handlar om att barnet ska utveckla sin idrottsliga förmåga. Här jämförs 
barnet med sig själv. 

Han puttar han är... Går omkring där och han kollar in andra och han... 
Näe han får bestämma helt i sin egen takt hur han vill ha det. Absolut ingen 
påverkan. (Eva) 

Ett annat slags mål är när föräldrarna jämför barnets prestation med 
andra barns. 

Bli så pass bra så att möjligen kunna bli uttagen då i ett eventuellt flicklag 
av nån typ i klubben. (Klas) 

Ett tredje slags prestationsmål innebär att prestationen kopplas till att 
barnet ska uppnå mera exakta resultat av något slag. Det skulle också 
kunna uttryckas som en önskan att barnet ska lyckas inom sin idrott. I 
intervjumaterialet förekommer inga sådana utsagor annat än i mera 
skämtsam form. En far säger att han inte skulle ha något emot att få gå 
som caddy åt någon av sina söner på någon proffstour. 

Trots att det handlar om prestationsmål, framkommer det tydligt att 
föräldrarna önskar att dessa ska kunna förenas med att barnen ska få 
idrotta för sin egen skull. För ett barn verkar dock golfspelandet i första 
hand vara till för familjen. Föräldrarna (främst pappan) ser golfen som 
något som kan ena familjen. En gemensam aktivitet att samlas kring när 
barnet blivit äldre. 

Vi ser väl lite grann golfen som en framtidsinvestering. Jag menar det är en 
sak at t samsas och enas omkring och åldras med. Ja men man kan ju alltså 
spela hela familjen och d et är ju ett slitet uttryck. Men det kan man ju 
faktiskt och ha nåt gemensamt intresse när man blir äldre. Förhoppningsvis 
vill ungarna fortfarande spela med en då. (Stellan) 

Slutligen vill jag nämna att man i en familj betonar att idrottandet ger 
det egna barnet en slags säkerhet i sociala sammanhang. Genom att 
behärska några vanliga idrotters innehåll och färdigheter ökar den 
personliga säkerheten. 

Överhuvud taget det målet som man har när det gäller idrott och ens barn är 
att dom ska ha den här säkerheten när man träjfar folk så ska dom kunna 
säga. Ja men ska vi ut och simma eller ska vi kicka boll eller ska vi... S å här 
va att man nästan inte kan vara tillsammans med andra människor därför 
att man inte har det här. Just kunna spela golf då på sån här rimlig lagom 
nivå och kunna gå ut tillsammans meanån. (Katarina) 
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Karriär 
När föräldrarna ombeds berätta vilken framtid som deras barn ser inom 
golfsporten blir beskrivningarna olika för pojkar och flickor. Tre 
föräldrapar menar att deras pojke kan se sig själv spela någon golftour i 
framtiden. 

Jo nog tro r jag säkert han skulle önska att han gick där på touren med 
Ballesteros. Det tror jag absolut (Eva) 

Föräldrarna till de golfspelande flickorna däremot, talar om att det för 
dessa handlar om att hitta en sport som är rolig och en meningsfull 
sysselsättning. 

Hon har sagt att det är roligt att kunna åka skidor och åka skridskor och 
spela lite golf. Alltså att det är roligt att veta vad det är. Jo för det har hon 
sagt... (Karin) 

Skillnaderna är speciellt intressanta eftersom två av de tre flickor som 
ingår i undersökningen deltar i ledarledd träning och även är 
tävlingsaktiva. 

Träningens omfattning och innehåll 
Golf är en sport där träningen inte enbart behöver ske på golfbanan, utan 
där ett flertal moment mycket väl kan tränas på annan plats. Hemma på 
gräsmattan, på öppna gräsytor i parker etc. Bland de barn som ingår i 
undersökningen kan man se skillnader i träningsfrekvens och var man 
tränar. Alla tränar inte heller organiserat i någon av klubbens 
ungdomsgrupper eller under någon golfinstruktör. Det är också 
skillnader i hur ofta man vistas på och tränar på golfbana. Två av barnen 
(en pojke och en flicka) besöker golfbanan så gott som dagligen under 
sommarsäsongen. Pojken tränar dessutom hemma på gräsmattan. Fyra av 
barnen är på golfbanan 1-2 ggr/vecka. Tre av barnen besöker någon 
golfbana mindre än en gång/vecka. Två av dessa tränar dock med klubba 
och boll så gott som dagligen på öppna gräsytor hemmavid. Tre av 
barnen deltar i organiserad ledarledd träning. 

Träningen innehåller spel på bana tillsammans med föräldrar, andra 
vuxna och kompisar. Den innehåller utslagsträning, närspel och puttning 
vid banan. För flertalet består den också av slagträning hemma på 
gräsmattan och/eller på öppna gräsytor. En träning som utförs ensam, 
tillsammans med kompisar och ibland med föräldrar. Ofta har denna 
träning lekfulla inslag. När det gäller den ledarledda träningen ger inte 
föräldrarna några tydliga beskrivningar av vare sig innehåll eller metodik. 

122 



Vem tränar man med 
Samtliga barn tränar och spelar med sina föräldrar på bana. Det är också 
vanligt att man åker ut till banan tillsammans med föräldrarna till någon 
kompis som spelar golf. Några av barnen spelar också ibland med sina 
kamrater. Det är inte ovanligt att spelandet varvas med mindre, interna 
tävlingar, lekfulla inslag och socialt umgänge barnen emellan. Man skulle 
kunna säga att golfbanan blir en slags ungdomsgård. 

Man håller på med små interna tävlingar på nån övningsgreen v id shopen. 
Man kan ha putt-tävlingar, bara internt alltså. Så nog håller dom på och 
småtävlar. Det är ju lite grann lek också. Det kan vara både det ena och det 
andra dom håller på med. (Klas) 

Sammanfattning 
I samtliga familjer har barnen kommit i kontakt med golfspelet genom 
föräldrarnas engagemang i sporten. Flera av barnen har vistats i golfmiljö 
redan innan de själva kunnat delta aktivt i spelet. De andra barnen har 
involverats i golfen samtidigt som sina föräldrar eller i alla fall samtidigt 
som en av föräldrarna. Golfbanan är därmed en naturlig del av familjens 
sociala territorium. Genom sitt starka engagemang i golfsporten har 
föräldrarna både sett till att barnen börjat med golf och att de fortsätter 
spela. Föräldrarna är beredda att lägga ned mycket tid, men även pengar 
för att barnen ska kunna utvecklas som golfspelare. I de familjer där 
barnens intresse för spelet inte är av det slaget att de själva driver på för 
att familjen ska åka ut till banan, finns en beredskap att ställa upp i den 
omfattning som behövs den dag barnets intresse ökar. Samtliga föräldrar 
verkar nämligen övertygade om att deras barns golfintresse antingen 
kommer att bestå eller öka. De är utan undantag övertygade om att 
barnen kommer att spela golf som vuxna. Vi har vidare kunnat se att 
föräldrarnas idrottsengagemang inte bara omfattar golfen, utan även de 
andra idrottsliga verksamheter som deras barn ägnar sig åt. 

Föräldrarnas mål med sina barns golfspel är av tre slag. Man tycker att 
ens egna barn ska hålla på med golf för att det är en rolig aktivitet som 
kan bidra till välbefinnande. Jämsides med detta betonas 
prestationsmålen. Huvudsakligen handlar prestationsmålen om att man 
ska utveckla sin idrottsliga färdighet i jämförelse med sig själv eller i 
jämförelse med andra. Det vanligaste svarsmönstret är att föräldrar 
betonar välbefinnandet tillsammans med något av prestationsmålen. Ett 
tredje mål som nämns är att det egna barnet ska få en större personlig 
säkerhet i sociala sammanhang. 

Merparten av barnen har en mycket hög träningsfrekvens. De tränar 
nämligen hemma eller på bana minst tre ggr/vecka under säsong. Flera av 
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dem betydligt mer. Vanligen tränar man på banan tillsammans med sina 
föräldrar eller med någon av kamraternas föräldrar. Denna träning varvas 
ofta med interna tävlingar, lekfulla inslag och socialt umgänge barnen 
emellan. 

IDROTT OCH FOSTRAN 

ATT UTVECKLAS I IDROTT 
Ur föräldrarnas berättelser växer tre teman fram som beskriver innehållet 
i barns idrottsfostran. Jag har valt att kalla dessa för kollektiv anpassning, 
kommunikativ anpassning och självutveckling. Med kollektiv anpassning 
menar jag regler, normer och värderingar som barnet lär sig för att 
inordna sig i en större enhet, t.ex. ett idrottslag, en träningsgrupp eller en 
förening. Med kommunikativ anpassning menar jag det som barnet 
måste lära sig för att kommunicera med och förstå aktörerna inom den 
aktuella idrotten. Med självutveckling menar jag förändringar av 
kroppsliga och psykiska förmågor och som ett led i detta, en förändrad 
uppfattning om den egna kroppens och det egna psykets möjligheter och 
begränsningar. I praktiken är naturligtvis inte kollektiv anpassning, 
kommunikativ anpassning och självutveckling, skilda från varandra. De 
är teoretiska konstruktioner och som sådana, analysenheter som kan 
hjälpa oss att förstå de fostranprocesser som äger rum inom idrotten. 

Kollektiv anpassning 
När föräldrarna uttalar sig om idrott i mera allmänna ordalag, betonas 
den kollektiva och kommunikativa anpassningen framför självutveckling. 
Det man i första hand refererar till är de stora lagidrotterna, främst 
fotboll men även ishockey. Man pratar om det sociala tryck som finns 
inom dessa idrotter, och att man måste göra saker som man inte vill. Att 
det kort sagt gäller att inordna sig. 

Lagidrott är ju hemskt socialt fostrande. D är tillåter man ju inte vad som 
helst utan där är det ju ett socialt tryck hela t iden som är bra tycker jag. 
(Stellan) 

Det är inte bara jag som gäller. Utan man måste faktiskt lyssna. Man måste 
ibland vara en i mängden. Det tror jag att man har nytta av själv. Kanske. 
(Karin) 

Då plockade han bara ut honom direkt och sa att; in te en enda gång så far 
du gå ut på plan om du inte spelar bollen till en annan medspelare. För det 
är ingen enmansshow det här. I så fall har du valt fel lag. (Jenny) 
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Noterbart är att samtliga uttalanden filtreras genom det positiva filter 
som föräldrarna lagt över den organiserade idrotten. Värderingsmässigt är 
således föräldrarna positiva till den kollektiva anpassningen. 

Kommunikativ anpassning 
Den kommunikativa anpassningen beskrivs som en slags social träning. 
Det handlar om att visa hänsyn, artighet och att kunna förstå och 
uppskatta andras prestationer. 

Ja öppen och kan vara med olika människor i olika sammanhang. Visst är 
det ett plus i kanten att kunna umgås med många olika. Det tror jag. Olika 
sorter, olika människor. De t är bra. Det är jättenyttigt. (Karin) 

Man lär sig att uppskatta andras prestationer. Man vet att det är roligt att fa 
beröm därför berömmer man gärna någon medspelare och säg er att det där 
var bra gjort. ... Man kan bjuda på uppskattning. Man kan säga att det där 
gjorde du bra. Det var en trevlig match vi hade. (Östen) 

...Möta människor i närkontakt alltså. Inte bara i boxning utan även 
verbalt. In tellektuellt och jag märker ju det på mina barn alltså att dom är 
inte rädda att ta kontakt. Och där är ju också idrotten med i bilden. 
(Stefan) 

Föräldrarnas värdering av den kommunikativa anpassningen, har liksom 
den kollektiva enbart positiva förtecken. 

Sj älvutveckling 
Så länge som föräldrarna pratar om idrott i mera allmänna ordalag, 
nämns avsevärt mindre som kan hänföras till självutveckling än till 
kollektiv och kommunikativ anpassning. Självutvecklingen handlar i allt 
väsentligt om att hålla inne med känslor av olika slag. Att behärska sig 
själv. Framför allt bör man hålla inne med känsloyttringar som kan 
uppfattas ha ett aggressivt och/eller destruktivt innehåll. 

Det är ju en viss etikett på plan. Du kan inte börja på skrika och gorma och 
dra åt helvete domarn och sånt där utan du har ju vissa regler. (Jenny) 

Men det kan också handla om en annan slags självbehärskning. En slags 
behärskning som skulle kunna beskrivas som ett led i en mera tydlig 
manlig karaktärsdaning. Att fortsätta att kämpa även när det gör ont och 
att inte visa för andra att det onda berör en. 
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Det har kommit snyfiljud men upp igen på bena och så springa och sparka 
vet du. Det är inte nåt mer än så. Dom vet alltså att det gör ont att idrotta. 
Men dom jar ut mycket av det det vet jag ju. (Stefan) 

Föräldrarna nämner också att idrottandet ger en bättre kroppskontroll, 
vilket i sin tur medför en bättre självkänsla. Någon förälder menar också 
att idrottandet kan innebära att man får en större självsäkerhet, att man 
vill och vågar ta ansvar. 

Sammanfattning 
Enligt föräldrarna förväntas av barnen att de ska visa hänsyn, artighet och 
uppskattning. De får också lära sig, framför allt i lagidrotter, att man 
måste göra saker som man kanske inte vill. Till detta är föräldrarna 
positiva. Överlag betona föräldrarna den kollektiva och kommunikativa 
anpassningen framför självutvecklingen. När det gäller självutveckling, 
ser man det som positivt att barnen får lära sig att behärska sina känslor 
och att kämpa trots att det ibland gör ont. Några nämner också att 
idrottandet ger både bättre kroppskontroll och en större självsäkerhet. 

ATT UTVECKLAS I GOLF 
Det finns en klar skillnad mellan föräldrarnas uppfattningar när de talar 
om idrott i mera allmänna ordalag och när de talar om det egna barnets 
golfspel. När man talar om idrott i allmänhet betonas den kollektiva och 
kommunikativa anpassningen. När man talar om det egna barnets 
golfspelande betonas den kommunikativa anpassningen och 
s j älvutvecklingen. 

Kollektiv anpassning 
Beskrivningarna präglas naturligtvis av golfens karaktär som en i första 
hand individuell idrott. På golfbanan finns helt enkelt inte på samma sätt 
som i lagidrotterna något kollektiv som man måste anpassa sig ti ll. Man 
utövar sin idrott individuellt, och är inte beroende av andra för 
utövandet och för att lyckas. Den kollektiva anpassning som finns, 
handlar istället om att man måste lära sig och underställa sig vissa vett-
och etikettsregler, för att spelandet på banan ska löpa så smidigt som 
möjligt och för att allas säkerhet ska garanteras. 

Jag tycker inte det är ett fel i det regel- och etikettsystem som finn s eftersom 
det bygger på säkerhet. Så därför menar jag a tt dom är inte hela tiden så att 
man vakar över dom. Men det finns ett visst system som ma n måste lära sig. 
Det tror jag är rätt bra. (Sten) 
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Kommunikativ anpassning 
Tidigare har jag redovisat att föräldrarna tillskriver golfen ett stort socialt 
värde. Mot bakgrund av detta är det inte förvånande, att när föräldrarna 
beskriver barnens golffostran handlar det om att man måste lära sig att ta 
hänsyn, dela med sig, våga möta andra och kunna umgås med andra på 
ett naturligt och avspänt sätt. 

Man tvingas att umgås på ett socialt sätt. Att snacka lite grann och byta lite 
fraser. Det kan kännas krystat då dom första tre, fyra hålen men ofta så är 
det riktigt trevligt alltså. Man kan lära känna varann efter fyra timmar. Det 
är ju en del dom får lära sig kanske att ta folk på ett annat sätt. (Stellan) 

Jamen det tror jag golfen har en fördel. O m du jämför med hockeyn då. Jag 
menar att du far ju umgås med olika människor. Du måste ju ta lite, du 
måste ju vara lite artig. Och du måste... Det som behövs lite grann i 
samhället. Men hur är det i ladani Det är ju strid på liv och död. Det är ju 
ingen ordning Det är ingen artighet. Det finns inget sånt. ... Och det syns ju 
på golfspelare. Välklädda, ordningssamma, artiga. (Ronny) 

Många av föräldraparen betonar att golf, trots att den är en individuell 
idrott, bygger på att man ska spela tillsammans med någon annan. 
Föräldrarna betonar också att det är viktigt att barnen lär sig att upprätta 
och upprätthålla en god social relation till olika slags människor. Denna 
förmåga är något som enligt föräldrarna utvecklas genom golfspelandet. 

Men golfen är ju så här att om du spelar en tävling kan du fa gå med någon 
vuxen. Det tycker jag är bra att det är åldersskillnader. (Malin) 

...I tävlingar också att tjejer går med killar: Alltså att man blandar könen. 
Man går gemensamt. (Annika) 

Jag tycker bästa sidan det är att dom far lära sig att vara med olika 
människor och ibland far man prata till och med ett annat språk för att han 
pratar inte svenska han som är med. (Ronny) 

Självutveckling 
I föräldrarnas berättelser om sitt eget golfspelande, betonas att ett viktigt 
inslag i golfkulturen verkar vara att uppnå en inre kontroll, över sig själv, 
sina tankar och känslor, och en yttre kontroll, över väder, vind och 
eventuella motspelare. När föräldrarna ska beskriva hur deras barn 
formas av att spela golf, är det naturligt att man tar sin utgångspunkt i de 

5 Med ladan avses här ishallen. 
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egna upplevelserna. Man ger många exempel på att golfandet handlar om 
att lära sig att kontrollera sina känslor. 

Man lär sig att tygla sitt dåliga humör. Jag menar att det är ju inte roligt att 
gå och spela och veva klubbor i träd och slänga och skrika och slå. D å har 
man ju inte roligt av det. Utan man måste lära sig att tygla sitt förbannat 
dåliga humör. (Stellan) 

...Så att det där tycker jag är en fördel att du måste, försöka stäv ja dig lite 
grann. Det går inte som i hockey börja slå fo lk över ansiktet med klubborna. 
Då är du fort borta. (Ronny) 

Golfspelet alltså det är ju så oerhört mycket mer än bara sporten för det är... 
Det är egentligen ett levnadssätt i många stycken och inte minst för 
ungdomar som har väldigt svårt för att behärska sig överhuvud taget. Styra 
sin ilska och glädje och i den där stilen. (Klas) 

Självbehärskningen ses av en del av föräldrarna som en förutsättning för 
barnens förmåga att koncentrera sig. 

Nämen det har väl att göra med att för att man ska kunna koncentrera sig så 
går det inte att ungarna skriker och härja r hur mycket som helst. Men det 
inser dom ju själva efier ett tag. (Gunilla) 

Det handlar om att successivt lära sig att lita till sitt eget omdöme. Att 
upptäcka att egna beslut kan vara tillräckliga som en grund för en 
handling i någon bestämd riktning. Man kan säga att de resurser barn 
upptäcker hos sig själva genom att ägna sig åt golfsport, har att göra med 
självsäkerhet, självförtroende, handlingskraft och ansvarstagande. 

Jo men man lär sig. Det är ju koncentration och såna saker alltså. Du ställs 
ju inför ett beslutsfattande många gånger också. Att lära sig bestämma sig och 
stå för ditt val så att säga ... (Urban) 

Det handlar ju då i väldigt många stycken om att du är duktig på att 
behärska dina egna rörelser och att du helt enkelt blir bra i nånting. Och det 
är givetvis självförtroendestärkande. Självklart. Det måste det vara. (Klas) 

Man kan lita på att dom inte har tummen mitt i handen om det händer 
nånting. Dom står inte bara där och gapar om det skulle råka börja brinna 
utan förmodligen går dom väl och hämtar en hink vatten. ... Dom blir 
självsäkrare hekt klart alltså. Dom vågar lite mera. (Stefan) 
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Jaa det är mycket det här med att räkna och det gäller ju att vara ganska 
skärpt i skallen fór att klara av att räkna poängen... Och sen är det ju hela 
tiden ett kalkylerande som sagt. Törs jag slå över vattnet där eller är det för 
svårt. Ska jag spela runt och... Jag menar det är ett abstrakt tänkande som 
gör att man utvecklas mycket. (Stellan) 

...Golfen har ju då den här individuella... Jag menar du måste även kunna 
vara en individ. Kunna sköta dig själv och ta hand om dig själv... (Erik) 

Att balansera det individuella med det kollektiva 
De tre teman som beskrivits ovan är färgade av den positiva 
grundinställning som finns hos föräldrarna till idrott i allmänhet och 
golfsorten i synnerhet. I intervjuerna finns dock ett innehåll som 
kontrasterar mot en ensidig positiv värdering av golfen som 
fostransmiljö. Det finns i föräldrarnas berättelser en slags o ro inför att 
deras barn inte ska kunna fungera i sociala sammanhang om den 
självsäkerhet och självständighet, som behövs för att man ska lyckas inom 
golfsporten, övergår i en överdriven självhävdelse. 

Jag tror ju inte att det är nån fördel att vara... Egoist och tänka på sig själv. 
Att man sen kanske blir lite udda om man spelar golf. Det är en annan 
femma. (Urban) 

Men visst är den väldigt mycket egocentrisk. Att det är en egocentrisk sport. 
Det måste jag ju säga. (Barbro) 

- Jag tror det här att man måste visa hänsyn till varann. ... Man måste ju ta 
hänsyn. Måste ju lyssna på varann. Man kan ju inte bara göra som man vill 
alltjämt. Jag tror inte ... Det är ingen som vill va med en. Va? Då blir man 
egen. (Karin) 
- Då blir man golfspelare. (Henrik) 
- Ja nu kom ju det också. (Karin) 

Hur oron uttrycks varierar mellan de olika föräldraparen. Det vanligaste 
är att föräldrarna jämför vad barnet behöver lära sig för att lyckas i golf 
med vad barn lär sig i andra idrottssammanhang. De andra 
sammanhangen är då oftast någon lagidrott, vanligen fotboll. För sex av 
föräldraparen är denna jämförelse både naturlig och relativt enkel att göra 
eftersom deras barn både spelar fotboll (två dessutom hockey) och golf. 

Jag skulle inte till exempel velat att våra ungar bara höll på med golf Jag 
tycker att det är jätteviktigt att dom håller på med lagidrotter. (Barbro) 
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Rent socialt sett så är ju inte golfföreningen att föredra på nåt sätt. Det är ju 
bättre med en idrottsförening i fotboll. Det blir ju en större social gemenskap 
mellan killarna när dom spelar fotboll än när dom håller på med golf Så i 
det avseendet är det förkastligt totalt med golf. Jag har hållit på med många 
individuella idrotter men jag har aldrig upplevt så mycket egocen trism som i 
golf (Stefan) 

Fotbollen den har alltså lagidrottens fördelar. Golfen har ju då det här 
individuella... Så att dom kompletterar varandra tycker jag. Golf och fotboll. 
(Erik) 

Jag har tydligt kunnat se att balansen mellan det individuella och 
kollektiva är viktigt för föräldrarna. Genom att se till att barnet håller på 
både med en individuell idrott och en lagidrott, hoppas man att de båda 
idrotterna ska komplettera varandra på ett sådant sätt att den 
eftersträvansvärda balansen uppnås. Golfen bidrar till att 
utveckla/förstärka sidor som har att göra med självsäkerhet, självhävdelse 
och handlingskraft hos barnet medan fotbollen/hockeyn kräver av barnet 
att det underställer sig kollektivet och lär sig att arbeta mot kollektiva 
mål. 

Ett annat sätt att uttrycka att balansen mellan det individuella och det 
kollektiva är viktig, är genom att tona ner att det inom golfen kan finnas 
en tendens till överdriven självhävdelse och istället peka på dess 
kommunikativa inslag, eller på att det definitivt finns andra idrotter som 
starkare framhäver/utvecklar sådana sidor hos unga utövare. 

Men golfen ä r trots allt sån att du spelar aldrig ensam. Det är ju några 
stycken och man har nån form av samtal. Och man diskuterar det spel man 
utför. Man skärper sig i förhållande till den andre. Det blir inte sån här 
totalt individinriktad grej som utförsåkning kan bli. (Osten) 

Sammanfattning 
Enligt föräldrarna övas barnen inom golfen i att ta hänsyn, dela med sig, 
våga möta andra och i att kunna umgås på ett naturligt och avspänt sätt. 
Samtidigt betonas individualiteten. Inom golfen lär sig barnen successivt 
att lita till sitt eget omdöme. Att upptäcka att egna beslut kan vara 
tillräckliga som en grund för en handling i någon bestämd riktning. 
Barnen utvecklar härigenom självsäkerhet, självförtroende, handlingskraft 
och ansvarstagande. Föräldrarna ger också många exempel på att 
golfandet handlar om att lära sig att kontrollera sina känslor och att 
genom en inre kontroll även kunna kontrollera de yttre 
omständigheterna. Den kollektiva anpassning som finns, handlar här om 
att man måste lära sig vissa vett- och etikettsregler för att spelandet på 
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banan ska löpa så smidigt som möjligt och för att allas säkerhet ska 
garanteras. Föräldrarna anser också att det för barnets bästa måste finnas 
en balans mellan självhävdelse och anpassning. I fostran får inte finnas 
för mycket av det ena eller det andra. Det optimala är att barn får 
möjligheter både att upptäcka att de är enskilda individer och att de 
måste inordna sig i ett större socialt sammanhang. När det gäller 
idrottsfostran är flera föräldrars tankefigurer att olika idrotter 
(individuella och lag) kan komplettera varandra på ett sådant sätt att 
denna balans uppnås. 

IDROTTEN, FAMILJEN OCH SAMHÄLLET 
Under den här rubriken redovisar jag vilka uppfattningar som finns 
bland föräldrarna om vad det är som deras barn lär sig genom sin 
involvering i idrott, och om och hur dessa lärdomar används i andra 
sociala sammanhang. Det som beskrivs är föräldrarnas svar på mera 
direkta frågor om hur man ser på sina barns idrottsfostran och vilka 
paralleller som finns till andra sammanhang där fostran sker. Föräldrarna 
har framför allt ombetts att ge svar på vilka likheter och skillnader som 
finns mellan den fostran som sker inom idrotten och den som sker i hem 
och skola. Till en början kan slås fa st att föräldrar inte ser på idrotten 
som något som är isolerat från sitt samhälleliga sammanhang. 
Idrottsfostran ses som en del av någonting större, en fostran till 
vuxenlivets krav och förväntningar. 

Här vill det ju till då att om fotbollsklubben har match då ska ju alla 
komma helst: Dom kraven finns ju inte i golf. Det är ju en viktig bit för att 
det är ju naturligtvis så som det är ute i arbetslivet också att du är en del av 
en enhet som ska jobba och så vidare. Det ställs krav på att du ska ställa upp. 
På det viset är ju fotboll och även hockey väldigt bra. (Urb an) 

Att uppfostra - en komplicerad historia 
Hälften av föräldraparen pratar om uppfostran som någonting svårt och 
komplicerat där man ständigt får gå balansgång. Det gäller att hitta en 
balans mellan det tillåtna och förbjudna, mellan att öka kraven eller att 
"ligga kvar". Att successivt öka det ansvar som den uppväxande individen 
ska fa ta utan att ansvaret ska bli för svårt att axla. 

Det handlar ju väldigt mycket om att ställa krav och öka kraven och vilke n 
nivå du ska ligga på i krav. Det är ju det som är en svår balansgång givetvis. 
(Klas) 

Samtidigt har föräldrarna överlag ganska svårt att konkretisera vad denna 
uppfostran ska bestå av. Man kan dock säga att föräldrarna har ett 
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övergripande mål för uppfostran, nämligen att barnet ska anpassa sig till 
den rådande samhällsordningen. 

Jomen det finns ju alltså helt klart regler och etiketter som man måste följa. 
För det är nånting som finns hela livet. Det går inte annars. Du måste lära 
dig passa tider. Du fungerar ju inte i samhället om du inte har en viss 
uppfostran. Det måste man lära dom från början helt enkelt. (Erik) 

Föräldrarna tar kraftigt avstånd från den "fria uppfostran", som man 
menar utövades under 1970-talet. De tycker sig se att de som blivit 
utsatta för denna pedagogik inte klarat av att anpassa sig till de krav som 
det moderna samhället ställer. 

Nån form av fri och otvungen uppfostran som kanske under 70-talet kunde 
vara en norm. Det tycker jag inte är något att stå efier idag. Och det har vi 
liksom, det är ju det vi håller på och plockar upp effekterna av nu. Inte minst 
i skolan och d et har ju förstört en hel generation. Det som då var en slags 
teoretisk abstrakt idé som ingen egentligen hade nån koll på... Vad är 
klockan? Ja vad tycker du själv. Liksom det. Kan vara vad som helst. Om du 
tycker den är tre så är den tre. Det var lite så. Fy fan. Usch. (Osten) 

Det kraftiga avståndstagandet från "den fria uppfostran" är intressant. Jag 
tror att avståndstagandet kan ses som ett sätt att definiera vad man söker 
uppnå när man fostrar sina egna barn. Eftersom man upplever 
uppfostran som något svårt och komplicerat och inte enkelt kan 
konkretisera vad barn behöver lära sig blir avståndstagandet ett slags 
konkretion. Man kan åtminstone tala om hur man inte ska förhålla sig 
och vad man inte vill uppnå. 

Moderna tider 
Svårigheterna med att vara den som står för uppfostran ses a v flera av 
föräldrarna som ett modernt problem. Man menar att uppfostran är 
svårare idag än den var för tidigare generationers föräldrar. I svaren finns 
olika slags förklaringar till detta. Två av föräldraparen pekar på att det 
idag finns mer kunskap om fostran och att detta vetande i sig innebär att 
det blir svårare att vara uppfostrare.6 

På ett sätt är det ju svårare idag eftersom tidigare var man ju inte så 
medveten och ma n var inte så upplyst om konsekvenserna och så där utan 
här uppfostrar man ungar och dom ska lära sig lyda. Det är jävligt viktigt. 
Och så var det inte så mycket mer med det. Men nu har man ju så mycket 

^ Jfr. sid. 16-18. 
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kunskap om människan och hur hon utvecklas och vad det får för 
konsekvenser om du gör på än det ena än det andra sättet. (Katarina) 

Nog känns det som om man är mer medveten om uppfostran jämfört med 
vad mina föräldrar var. Så upplever jag det. (Malin) 

Ett föräldrapar beskriver mycket konkret hur det moderna samhällets 
krav och förväntningar tränger sig på, och hur dessa i stor utsträckning 
bestämmer villkoren för föräldrarnas fostransansträngningar.7 

Förr så var det ju kanske enklare om vi ser till att du kanske hade farmor och 
mormor och morfar eller slä ktingar runt omkring dig som fostra liksom 
familjen. Det var flera som var med i fostransdelen. Här är det ju, ja många 
har ju bara ett och två barn och så har man då jobbat heltid båda två. Det 
finns ju inte så himla mycket utrymme. Det är ju före du går till skolan och 
efter du går till skolan och helgerna som det handlar om.. (Jenny) 

Ett annat föräldrapar ger uttryck för en liknande uppfattning när de 
beskriver hur uppfostran försvårats p.g.a. att den sociala kontrollen 
avtagit.8 

Som ett sånt här samhälle förut var det en social kontroll... så att säga över 
barna. När dom röt till även om dom inte kände ungen. Eller dom visste att 
det var Perssons unge. Me n sånt där har ju försvunnit tror jag mycket. Att 
man vågar inte säga till andras barn. (Henrik) 

Social kompetens 
Vad vill då föräldrarna uppnå genom fostran? På en övergripande nivå 
har jag redan formulerat att föräldrarnas strävanden är att se till att deras 
barn anpassar sig till den rådande samhällsordningen. I intervjuerna 
uttrycks detta främst genom att föräldrarna på ett flertal sätt håller fram 
den sociala kompetensen som någonting viktigt för barnen att utveckla 
under uppväxtåren. Samtliga föräldrar berör denna kompetens på ett 
eller annat sätt.9 Exempel på det jag kallar social kompetens är när 
föräldrar säger att det är viktigt att barnen ska lära sig hur man är mot 
varandra, att man ska lära sig ett socialt beteende inom vissa gränser, att 
lära sig visa hänsyn och lyssna på andra, att kunna ta hänsyn till andra 

7 Jfr. sid. 16-18. 
8 Ziehe, 1986a. Citaten kan ses som ett slags illustration av de individualiserings-
tendenser som enligt Zihe kännetecknar det moderna samhället. 
9 I vissa inte rvjuer uttrycks detta tydligare när föräldrarna berättar om hur de ser på den 
fostran som sker inom idrotten och i andra blir det tydligare när föräldrarna berättar om 
hur de ser på sin egen fostransgärning. 
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människor, att klara av att möta och umgås med människor man inte 
känner och att vara "snäll mot medmänniskorna". För några av 
föräldrarna handlar det också om att man ska kunna umgås mellan 
generationer. Den sociala kompetensen handlar således i stor 
utsträckning om att kunna umgås med andra människor både jämnåriga 
och äldre. En förutsättning för att detta umgänge ska kunna fungera är 
att man har lärt sig en del om de regler som omgärdar ett möte mellan 
människor. I föräldrarnas beskrivningar är de mest konkreta exemplen på 
sådana regler att "passa tider" och följa "gjorda överenskommelser". 

Man sviker om man inte går dit på en träning till exempel. Fast du inte har 
lust. (Katarina) 

I två av familjerna betonas att det är viktigt och önskvärt att barnen lär 
sig respekt för vuxna. Respekten ses som nödvändig för att barnen ska 
lyssna och lära. För att respekten ska kunna upprätthållas menar man att 
det i vissa fall kan vara tillåtet med fysiska tillrättavisningar. I båda 
intervjuerna framförs åsikterna av män i ett sammanhang där man 
kritiserar eftergivenheten i sjuttiotalets fostran. I den ena familjen 
försöker hustrun få uttrymme för att uttrycka en annan slags uppfattning 
om fostran, men ges inget sådant av sin man. 

Respekt för andra människor. Respekt för äldre person er när man är barn. 
Det tycker jag är ohyggligt viktigt. Den här respekten den är totalt 
försvunnen. (Stefan) 

Ja vi har ju haft lärare på yngre stadier så att säga... Och d å har jag ju hela 
tiden sagt åt dom att att jag tycker att gör dom nånting så... Kläm åt dom 
direkt. Jag menar det går inte att hålla på och släppa efier. (Ronny) 

Allas lika värde och jämställdhet 
I några av familjerna betonas hur viktigt det är att barnen får lära sig att 
alla människor är lika mycket värda. I ett par familjer anser föräldrarna 
att det är eftersträvansvärt att barnen fostras till en större jämställdhet 
mellan könen. 

Det kan ju vara allt som att gå och lägga sig som att respektera andra 
människor oavsett vilken typ av människa det är... (Sten) 

Han gör sånt som, som är, som är... Vad ska jag säga tillhör allmänna 
göromål även om dom är typiskt kvinnliga om jag säger så. Det är ju 
självklart att han ska lära sig baka och sy och fixa såna saker också. (Urban) 

134 



I hennes klass har dom ju jobbat mycket m ed det här jämställdhet i flera år. 
Dom håller på fortfarande... Och då försöker jag verkligen liksom eller inte 
alltjämt men man far liksom vara på sin vakt lite grann här hemma. Hon 
gör en massa saker helt na turligt. Hon springer en massa tjänster åt en viss 
person då, sin storebror till exempel. Men liksom försöker just det här att han 
också ska göra rätt för sig. ... Just att försöka att inte bara ta för givet att hon 
gör vissa saker. Det tycker jag man tänker lite på. (Annika) 

Idrott - skola 
Enligt föräldrarna ger idrotten lärdomar som barnen har nytta av i sociala 
sammanhang utanför idrotten. Detta betyder inte att det barnen lär 
genom sitt idrottsutövande är unikt och att det inte kan förvärvas på 
andra sätt. 

Det är inte säkert att de som inte idrottar går miste om nånting. Dom 
kanske spelar piano eller ritar eller gör nåt annat alltså. (Urban) 

Du far en jävla schysst skola inom idrotten. Det ger så mycket mer än bara 
själva utövandet. Men det finns även andra verksamheter som gör det också. 
Där man utför en massa saker i grupp exempelvis. (Klas) 

I intervjuerna har jag ställt direkta frågor om vilka paralleller föräldrarna 
kan dra till den fostran som sker i hem och skola. Flera av föräldrarna 
pekar på likheter och nämner då framför allt sådant som att passa t ider 
och följa regler. Några av föräldrarna har svårt att ge konkreta exempel 
och svaren blir då istället svepande och mera allmänt hållna. Ungefär 
som i citatet ovan där idrotten ses som "en jävla schysst skola". Den 
grundläggande föreställningen om idrotten som ett sammanhang där 
barnen lär sig värdefulla kunskaper finns dock hela tiden där. Om vi 
tittar närmare på hur föräldrarna resonerar om sambanden mellan idrott 
och skola, upptäcker vi att flertalet föräldrar beskriver idrottandet som ett 
medel för att lyckas bättre i skolan. Den allmänna uppfattningen är att 
idrott är bra och att idrottandet har en positiv inverkan på skolarbetet. 

Man mår ju naturligtvis bättre om man håller på och idrottar... Idrottande 
ungdomar klarar skolarbetet bättre. (Stellan) 

Föräldrarna i en familj beskriver hur deras barn genom golfspelandet har 
utvecklat förmågorna att koncentrera sig och att fatta korrekta beslut. 
Båda dessa förmågor ses som exempel på sådant som barnen utvecklat 
genom golfspelandet och som en tillgång för att lyckas i skolarbetet. Ett 
föräldrapar menar att idrottsutövandet har bidragit till att deras barn 
förstått vikten av att hålla tider, och vikten av att vara försiktig med och 
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sköta det material man behöver för att genomföra en aktivitet. I golf kan 
det handla om att man måste bevaka sin starttid, att man sköter sin 
utrustning, sina klubbor och sina kläder. Det gäller att vara "rädd om" 
banan eftersom den inte enbart är ens egen utan också alla andras. 
Paralleller till skolan och dess verksamhet är naturligtvis inte svåra att 
dra. En far menar dessutom att det klara regelsystem som finns inom 
golfen och som barnen måste följa lär barnet att regler är viktiga och 
nödvändiga och underlättar för barnet att vistas i andra sociala 
sammanhang där regler finns, t.ex. i skolan. 
I intervjumaterialet finns också exempel på en "parallell fostran" mellan 
idrott och skola. Här ser inte föräldrarna idrotten som ett medel för att 
lyckas i skolan utan beskriver istället paralleller eller likheter mellan den 
fostran som sker inom idrotten och den som sker i skolan. Det tydligaste 
exemplet är när en förälder jämför det egna barnets fotbollspelande och 
golfspelande med skolarbetet. Han menar då att fotbollen kräver att man 
lär sig att "jobba för samma sak" på samma sätt som man i skolan far lära 
sig att i grupparbeten, ta hänsyn till varandra och arbeta för ett 
gemensamt mål. Golfspelandet menar han kräver att man tar ett 
individuellt ansvar om man ska lyckas och jämför det med att ingen 
annan än man själv kan ta ansvar för att göra läxorna när man går i 
skolan. 

Idrott - familj/hem 
När föräldrarna berör sambanden mellan det man lär sig i familjen och 
hemmet och det man lär sig inom idrotten handlar det nästan 
uteslutande om en "parallell fostran". Att det t.ex. är viktigt att barnen 
utvecklar en social kompetens, lär sig passa tider och lär sig följa regler. 
Flera av föräldrarna betonar dock att idrottens tidsregler är mycket mer 
bestämda än de tidsregler som finns inom familjen. När detta sägs är det 
nästan som om man ber om ursäkt för att så är fallet. Det är som om 
man anser att det är oerhört viktigt att barnen lär sig passa bestämda 
tider och att detta lärs effektivare inom idrotten än inom familjen. På 
samma sätt kan man kanske förstå den förälder som menade att det är 
bra för barnen att delta i idrottslig verksamhet eftersom den innebär att 
man i vissa sammanhang t.o.m. är tvungen att göra saker som man inte 
vill. Det finns således någon slags uppfattning om att idrotten kan 
fungera som ett instrument för en nödvändig samhällelig disciplinering 
som föräldrarna inte anser sig till fullo kunna eller vilja ta ansvar för. 

Idrott - övriga sammanhang 
När föräldrarna berättar om hur de ser på fostran kommer man ibland in 
på andra områden än idrott, skola och familj. Oftast pratar man då i 
termer av vad som är viktigt att kunna för att klara sig i vuxenlivet. Sällan 
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konkretiseras dock detta till något specifikt sammanhang. Undantaget är 
en del utsagor om sambanden mellan fostran och att kunna fungera i 
arbetslivet. Jag har tidigare nämnt att föräldrarna tar avstånd från "70-
talets fria uppfostran". Om denna fostran och dess koppling till 
arbetslivet säger en av föräldrarna: 

Men man sa att det spelar ingen roll vad du gör. Det har ingen betydelse vad 
du väljer. För huvudsaken att du blir en bra människa. Men sa enkelt var 
det ju inte. Sen kom man ut i samhället och sa att, att det har ingen 
betydelse och så krävdes från näringslivet från arbetsgivare att man skulle 
vara en viss personlighet. Man fick inte se ut hur man ville. Raka av dig 
håret, ta bort ringen ur örat så far du jobb här. (Östen) 

Man kan nog säga att en del av föräldrarna uppfattar innehållet i den 
fostran som idrotten står för som något som står i bjärt kontrast till 
innehållet i "70-talets fostran". I en familj pekar man dock även på att 
det jämsides med de positiva effekterna kan finnas negativa effekter om 
man är präglad av en idrottslig, i det här fallet prestationsinriktad fostran. 

Att ha en duktig idrottsman med i gänget det är egentligen både på gott och 
ont. Han har väldigt mycket annat han ska hinna göra så han har svårt för 
att arbeta men han är en jävla fajter alltså. Det är inte fråga om annat. Och 
ska helst vara först och bäst. (Klas) 

Sammanfattning 
Föräldrarna ser inte på idrotten som något som är isolerat från sitt 
samhälleliga sammanhang. Den fostran som sker inom idrotten ses som 
en del av någonting större, en fostran till vuxenlivets krav och 
förväntningar. Hur denna fostran ska gå ti ll och vad som ska uppnås är 
inte självklart för föräldrarna. De betonar att uppfostran är en 
komplicerad historia och att uppfostran på många sätt är svårare idag än 
den var för tidigare generationers föräldrar. Det föräldrarna vill uppnå 
genom sina fostransgärningar är att barnen anpassar sig till samhället. För 
att detta ska ske behöver barnen lära sig en social kompetens som innebär 
att visa hänsyn, lyssna på andra och att kunna umgås med olika slags 
människor. Barnen behöver också lära sig att vara disciplinerade och att 
passa tider. Något som enligt föräldrarna lärs ut i hemmet, men parallellt 
med detta också i skolan och inom idrotten. Enligt en del av föräldrarna 
är dock idrotten den som står för den tydligaste fostran i detta 
hänseende. Föräldrarna menar vidare att det barnen lär sig inom idrotten 
är sådant som de har nytta av i skolarbetet. Här nämns t.ex. att 
idrottandet lär barnen koncentrera sig, fatta beslut, grupparbeta och att 
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ta individuellt ansvar. Någon menar också att idrottandet ger barnen 
bättre förutsättningar för att lyckas i arbetslivet. 
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Kapitel 8 
FOTBOLLSUNDERSÖKNINGEN -
FÖRÄLDRARNA 

Kapitlet följer i stort samma uppläggning som golfundersökningen. I den 
första delen, Föräldrarna och idrotten, redogör jag för föräldrarnas 
idrottsbakgrund och deras uppfattningar om idrott i allmänhet. Under 
uppfattningar om idrott behandlas följande områden; idrottens värden, 
idrott förr och nu, samt idrottens positiva och negativa sidor. I den andra 
delen, Fotbollen, föreningen och barnens fot bollsspelande, redovisar jag hur 
föräldrarna uppfattar fotbollssporten, föreningen där deras barn är aktiva, 
vad som karaktäriserar en god ledare/tränare och hur barnens 
fotbollsspelande uppfattas. I den tredje delen, Idrott och fostran, 
behandlas områdena; att utvecklas i fotboll och idrotten, familjen och 
samhället. 

Likheter och skillnader mellan golfföräldrarnas och fotbolls
föräldrarnas beskrivningar och uppfattningar redovisas och diskuteras 
löpande i texten. Jag har valt att göra detta istället för att i ett eget kapitel 
jämföra resultaten med varandra. Denna direkta jämförelse tror jag 
underlättar för läsaren. Jag undviker därmed också alltför mycket 
upprepningar av tidigare resultat, vilket skulle kunna bli fallet om 
jämförelsen gjordes i ett separat kapitel. 

FÖRÄLDRARNA OCH IDROTTEN 

FÖRÄLDRARNAS IDROTTSBAKGRUND 
Dåtid 
Erfarenhet av eget idrottande under uppväxten varierar stort mellan 
föräldrarna i undersökningen. I två av familjerna har varken fadern eller 
modern varit idrottsaktiva under sin uppväxt. I tre av familjerna finns det 
erfarenhet av tävlingsidrott. I två av dessa har både mannen och kvinnan 
tävlingsidrottat. Endast en av de sexton föräldrarna har tävlingsidrottat 
på seniornivå. 

Bland fäderna är det vanligaste att man ägnat sig åt någon lagidrott 
även om individuella idrotter också förekommer. Av lagidrotterna 
dominerar fotboll (5 st.), men även hockey (2 st.) nämns. De 
individuella idrotter som finns företrädda är bordtennis (2 st.), skidor, 
löpning och slalom. Tre av fäderna har kombinerat en lagidrott och en 
individuell idrott. Bland mödrarna förekommer enbart individuella 
idrotter. Dessa är badminton, friidrott, skidor, gymnastik och ridning. 
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Hälften av mödrarna har inte aktivt ägnat sig åt någon idrott under 
uppväxtåren. 

Nutid 
Andelen föräldrar som inte är idrottsaktiva är ungefär densamma som 
andelen inaktiva under uppväxtåren. Av kvinnorna ägnar sig fyra 
regelbundet åt någon idrott. Samtliga är individuella idrotter; 
badminton, golf, jogging, skidor och gymnastik. Av männen är fem 
idrottsaktiva. Bland dessa förekommer både lag- och individuella 
idrotter. Två spelar fotboll, medan en ägnar sig åt innebandy jämsides 
med badminton och jogging. Övriga individuella idrotter är löpning, 
slalom, golf, gympa och bordtennis. Två av kvinnorna och tre av 
männen är idag aktiva som idrottsledare. Kvinnorna är gymnastikledare 
liksom en av männen. De två andra männen är ungdomstränare i fotboll. 
Samtliga av dessa har genomgått någon slags idrottsledarutbildning. 

Sammanfattning och jämförelser 
Erfarenheterna av eget idrottande liksom av idrottsligt ledarskap varierar 
mellan familjerna. Mot bakgrund av detta torde kunskaperna om idrott 
och idrottandets villkor skilja sig mellan familjerna. 

En jämförelse med golffamiljerna visar både på likheter och skillnader. 
Likheterna finns i fråga om att fler män än kvinnor har varit idrottsaktiva 
under sin uppväxt, samt i att ingen kvinna har ägnat sig åt någon 
lagidrott. En skillnad är att inom golffamiljerna har en större andel av 
föräldrarna varit idrottsaktiva under sin uppväxt jämfört med 
fotbollsfamiljernas föräldrar. Noterbart är också att samtliga golfföräldrar 
utom en är aktiva idag inom sitt barns idrott, golfen. Detta gör att 
golfföräldrarna känner barnets idrott inifrån på ett annat sätt än vad 
fotbollsföräldrarna gör. Den kunskap som fotbollsföräldrarna har om 
sina barns idrott, bygger således inte som inom golfen i första hand på 
självupplevda erfarenheter, utan istället på upplevelser från sidan av 
planen som åskådare, erfarenheter och upplevelser förmedlade av barnen 
och av innehållet i det som förmedlas via media. En tydlig skillnad är 
också att flertalet av golffäderna ägnade sig åt individuella idrotter under 
sin ungdom, medan flertalet fotbollsfäder ägnade sig åt någon lagidrott, 
företrädelsevis fotboll. 

FÖRÄLDRARNAS UPPFATTNINGAR OM IDROTT 
Inledningsvis redovisas föräldrarnas uppfattningar om idrottens värden. 
Utgångspunkt för redovisningen är samma modell för kategorisering som 
användes i min redovisning av golfföräldrarnas u ppfattningar.1 

1 Se sid. 38-39. 

140 



Idrottens värden 
Relationen - egenvärde och investeringsvärde 
En första iakttagelse är, att av de nio familjerna ger samtliga uttryck för 
uppfattningen att idrotten har ett investeringsvärde, medan endast tre av 
familjerna ger uttryck för uppfattningar som kan hänföras till idrottens 
egenvärde. En noggrannare analys visar att fem av familjerna har 
uppfattningar om att idrotten har flera än ett investeringsvärde, medan 
ingen familj ser fler än ett egenvärde i idrottandet. En första slutsats blir 
därför att föräldrarna i första hand ser idrotten som ett medel för att 
uppnå eftersträvansvärda mål som ligger utanför själva idrottandet, och 
inte som en aktivitet med ett värde i sig. 

Egenvärde 
I två av familjerna ger föräldrarna uttryck för uppfattningar som har att 
göra med idrottens sociala värde. De menar att idrottandet ger barnen 
möjligheter att träffa kamrater, att det ger en känsla av gemenskap och 
att det vidgar den sociala kontaktytan. 

Dom har nånting att dela med varandra och dom har nånting på fritiden i 
övrigt då på skolan att prata om... (Camilla) 

Dom har andra kompisar än i klassen. Det tycker jag också är bra. Och ja 
det är ju en bra sammanhållning... (Monika) 

I en familj lyfts den direkta upplevelsen av idrottandet fram. Man pratar 
om det lustfyllda i att idrotta och den spänning som aktiviteten kan ge. 
Detta kan hänföras både till det unika värdet och till idrottens rekreativa 
värde. 

Näe men jag tror att folk tycker a tt det är roligt. D et är bara att gå till sig 
själv. Visst var det väl roligt det där att man skulle på match... Det är ju en 
spänning. Man känner ju liksom det där att det pirrar någonstans. 
(Henning) 

Ingen förälder nämner något som kan hänföras till idrottens 
inlärningsvärde. 

Investeringsvärde 
Att döma av de svar föräldrarna ger, verkar idrott i huvudsak handla om 
att skaffa sig en god hälsa och att lära sig sociala spelregler som gör att 
man kan fungera väl i samhället. I intervjuerna är det vanligt att 

141 



föräldrarna betonar både "god hälsa" och "social och samhällelig 
anpassning". 

Min åsikt om det här med idrott det är ju att dom far motion. Dom bygger 
upp kroppen. Dom sitter inte bara och degar framför TV:n. Det tycker jag är 
en viktig faktor med idrottandet. Och sen då är väl det här med kompisar. 
Att det är ge och ta. (Henning) 

Man far ju en oerhört fin kamratskap tycker jag. Och det utvecklar ju 
ungdomen enormt mycket också. Att jobba i grupp helt enkelt. Det tror jag 
är en bra utveckling och en bra start för dem. ...fa det ger fra mför allt 
förhoppningsvis en sund kropp och lite kondition också. Och det är ju nyttigt. 
(Sten) 

En av fäderna tar sitt eget idrottande som utgångspunkt när han 
beskriver idrotten som en aktivitet som kan bidra till social och 
samhällelig anpassning. 

Men jag tror ändå att dom flesta har haft nåt positivt av det även om man 
slutar med det så har det gett något. Vi har fatt kamrater och vi har fatt en 
social standard som man kan bära med sig sen. De t köper jag helt och fast. 
Och jag tycker att man ser det också. För mi n åldersgrupp då så ser man ju 
faktiskt idag dom som vandrar omkring på stan och som egentligen inte har 
så vidare roligt liv. Och mig veterligt så dom kill arna, dom var aldrig med 
heller i den här idrottsliga biten under tiden som vi gick . (Magnus) 

I materialet finns också direkta utsagor om idrotten som ett medel för att 
nå framgång i skolarbetet och i yrkeslivet. Slutligen finns det en 
uppfattning som skiljer sig från de tidigare redovisade, då det som 
beskrivs far ett egenvärde först när det finns en relation mellan en vuxen 
och ett barn, där den vuxna har ett uppfostringsansvar. De övriga 
uppfattningarna om idrottens värden förutsätter ingen sådan relation. 
Några föräldrar tillskriver nämligen idrotten ett värde för att den 
fungerar som en institution som under vissa perioder (tider under 
veckan) tar över uppfostransansvaret. Som förälder ser man ett värde i att 
barnen, när man inte själva kan utöva kontroll, deltar i en ordnad av 
vuxna kontrollerad verksamhet. 

Och alternativet är ju d å att man far dom drällande nån annan stans. 
(Vidar) 

Att ha någonting att göra alltså. Att ha nånting att göra på fritiden och inte 
bara driva eller hitta på bus. (Margit) 

142 



Det är intressant att notera den dikotomisering som föräldrarna 
uttrycker. Antingen deltar man i en aktivitet som är organiserad och 
kontrollerad av vuxna, eller också hamnar man på glid, blir asocial och 
kanske hamnar i kriminalitet. Att den äldre generationen skattar sina 
egna värderingar högt och oroar sig över det uppväxande släktet är ett 
historiskt känt fenomen. Det här är en uppfattning som den vuxna 
generationen i alla tider gett uttryck för när de uttalat sig om 
ungdomskulturer som inte är samhälleligt och institutionellt 
kontrollerade.2 Här kan man se det som att föräldrarna lyfter fram 
idrotten som en institution som bidrar till social och samhällelig 
anpassning, d.v.s. man tillskriver idrotten ett tydligt investeringsvärde. 
Samtidigt som föräldrarna vinner någonting i nuet genom att idrottens 
ledare träder in som ställföreträdande uppfostrare. Det handlar både om 
att vetskapen om var barnen befinner sig ger en slags trygghet, och att 
man under den period barnen befinner sig under idrottens kontroll kan 
vara fria att ägna sig åt andra saker än uppfostran. 

Idrott förr och nu 
De utvecklingstendenser som beskrivs är nästan uteslutande negativa. 
Föräldrarna menar att den idrott som utövas gått mot hårdare tag, att 
våldet blivit mer instrumentellt och att regelbrott i dag används som ett 
medel för att nå fördelar och framgång. Det finns också uppfattningar 
om att allt för stora uppoffringar krävs av den enskilda utövaren när man 
når upp till en viss nivå inom dagens idrott. 

Det är negativt om det blir för mycket elittänkande. Viss tävlingsinstinkt 
måste du väl ha för att klara fotboll. Men blir det för mycket... man liksom 
ska offra allting annat för idrotten da är jag inte riktigt positiv. (Lena) 

Och med de allt högre kraven på de enskilda utövarna blir bruket av 
otillåtna medel allt vanligare. 

Visst tror jag att man måste börja fundera och hål la utkik. För en sak måste 
man väl tro att det är vanligare nu än det var förut i alla fall. (Magnus) 

Men i intervjuerna finns också exempel på att allting inte var bättre förr. 

Jag tycker a tt man ger varje individ en större chans i dag vid yngre år. ... 
Och det var det att var man inte duktig då var man inte med på match 

2 Se t.ex. Ingeborg MoqvistAnteckningar om fostran (Umeå: Umeå universitet, 
Pedagogiska institutionen, Undervisningsserien nr 14, 1991), 11. 
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heller. Idag tycker jag att det är andra parametrar som styr. H ur flitig man 
har varit på träning och såna saker som kan påverka och inte bara att man 
är duktig idrottsutövare. (Kristian) 

Vi kan kanske förstå denna förälder som att det i alla fall på barn- och 
ungdomssidan vuxit fram ett annat synsätt på vad idrotten är till för. I 
samma familj ser man också positivt på att det idag finns ett utökat 
utbud och att det därför finns större chans att individen ska kunna hitta 
någon idrott som passar just honom/henne. 

Men sen tror jag att utbudet av idrottsaktiviteter är mycket större än när 
man var liten själv. Inte fanns det ett sådant utbud som det finns idag. 
(Camilla) 

Det ökade utbudet har dock fört med sig en långt gången organisering av 
de olika idrottsverksamheter som erbjuds. Föräldrarna är kluvna till 
denna utveckling. 

Nog för man nån tankeställare nån gång emellanåt. Var det verkligt så här 
det var meningen. Vi har gjort på försök väldigt många gånger att vi har lagt 
ut några grejer på en träning. Bland annat när vi har möten. Så har vi sagt 
att nu åker vi bort en halvtimma. Vi är tillbaka en kvart före träningen är 
slut och dom träningarna har ju också fungerat. (Kristian) 

Föräldrarna ser organiseringen som en bidragande orsak till att 
spontanidrottandet minskar och att det i dag t.o.m. är en ovanlig 
företeelse bland de unga. I en familj beskriver föräldrarna hur dagarna är 
inrutade och planerade för olika slags aktiviteter, och här finns 
naturligtvis också en av förklaringarna till att spontanidrotten minskat. 

Så att nog tycker jag att det kanske finns för mycket för dom. Just med tanke 
på det där då. Direkt efter skolan ska a om gå till hallen och hålla på med 
Skol-IF och sen då ska dom hem och läsa lite läxor och sen ska dom på 
träning igen... (Vidar) 

Idrottens positiva och negativa sidor 
Föräldrarna har en mycket positiv grundinställning till idrott. Att deras 
barn är idrottsaktiva och medlemmar i någon idrottsförening blir för 
flertalet därför en självklarhet. En fader uttrycker sig så här om familjens 
yngsta barn, en treårig flicka: 

Så har vi ju nästa här. Det här lilla trollet som give tvis kommer att sätta 
igång med nån idrottsverksamhet. Sen får vi ju se vad det blir. Vad hennes 
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fallenhet är. Men nånting ska det absolut bli. Det är jag övertygad om. Helt 
klart. (Jens) 

När föräldrarna ombeds att beskriva vad de upplever som positivt 
respektive negativt med idrott, överväger de positiva omdömena. Dock 
inte så markant som när vi diskuterar den idrott som deras barn är 
involverade i, och som således ligger närmare föräldrarnas vardag. 
Noteras bör också att det är vanligt att föräldrarna berättar utförligt när 
det gäller idrottens positiva sidor. När däremot frågan ställs om idrottens 
negativa sidor uppstår ibland en tystnad, och frågan får upprepas och 
förtydligas. Detta ser jag som uttryck för att den positiva 
grundinställningen är djupt förankrad i f öräldrarnas uppfattningar om 
idrott och att frågan stör denna inställning. 

Positiva sidor 
Det föräldrarna lyfter fram som positivt inom idrotten sammanfaller 
naturligt nog med uppfattningarna om vilka värden man tillskriver 
idrotten. Sålunda är det i huvudsak tre områden som föräldrar berör i 
sina beskrivningar av idrottens positiva sidor, nämligen att idrotten ger 
god fysisk och psykisk hälsa, att den ger möjligheter att upprätta 
meningsfulla sociala relationer och att den lär ut hur viktigt det är att 
kunna underordna sig och arbeta för gemensamma mål. Tre områden 
som på olika sätt har beröringspunkter med varandra. Genomgående 
finns det hos föräldrarna en mycket hög tilltro till att idrottandet ger 
utövarna en god fysisk och psykisk hälsa. 

Min åsikt om det här med idrott det är ju liksom att dom far motion. Dom 
bygger upp kroppen. (Henning) 

Det finns också uppfattningar om att idrottandet kan bidra till att 
utövarens psykiska förmågor utvecklas i positiv riktning. Idrottens 
möjligheter att erbjuda barnen meningsfulla sociala relationer lyfts dock 
av de flesta föräldrar fram som något av det mest positiva. Det som utan 
undantag avses är då inte relationen mellan de idrottsaktiva barnen och 
deras tränare utan, de sociala relationer som byggs upp barnen emellan. 
Detta sammanfattas av de flesta föräldrar i ett enda ord, nämligen 
kamratskap. Delar i det goda kamratskapet är enligt föräldrarna att visa 
hänsyn, att ge och ta, att arbeta i grupp och att sträva mot gemensamma 
mål. Här sammanflätas således de sociala relationerna med att barnen lär 
sig att underordna sig kollektivet och arbeta för det gemensamma. 

Ja jag tror det här med kamratskap. Man lär sig ta hänsyn till varann. Och 
just efter är jag inne på det här med att lagidrott är så otroligt vikt igt. Där 
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far man lära sig att både ge och ta. Man måste lära sig att ta hänsyn till 
andra människort... (Kristian) 

Det beror inte bara på en om vi vinner utan det är vi tillsammans. Då far 
man lära sig att jobba tillsammans. (Lena) 

Negativa sidor 
Även om grundinställningen till idrott hos samtliga föräldrar är mycket 
positiv, ser de flesta tendenser inom dagens idrott som man inte tycker 
om. De vanligaste svaren när idrottens negativa sidor efterfrågas handlar 
om skador, doping, höga krav, utslagning, ekonomisering och elitisering. 
När det gäller skador verkar det som om det från föräldrarnas sida finns 
ett visst accepterande. Skador är något som aldrig helt går att undvika. 
Förekomsten av doping kopplas samman med stegrade krav, 
ekonomisering och elitisering. 

När dom börjar komma i sån här elitnivå då tror jag att det kan bli lite 
hysteri av det hela. Dom måste bli bättre hela tiden. Måste kanske äta 
anabola steroider och sånt dä r. ... Det är inte säkert att dom klarar av att 
leva upp till det och då har det väl blivit lite fel tycker jag. Och jag tycker 
inte att det ska vara pengar med i det hela heller. De t tycker jag är sanslöst 
alltså. Det har verkligen gått fel... (Monika) 

Utslagningen kopplar föräldrarna samman med de krav och 
förväntningar som barnen möter inom idrotten. Krav och förväntningar 
som kan vara förmedlade från olika håll. I detta sammanhang betonas 
även ledarnas ansvar för barnens välbefinnande. 

Att samarbeta, att alla behövs det tycker jag är det positiva med lagsport. 
Men samtidigt är det faran också att det kan vara ett ställe där man far veta 
sin plats. Att du platsar inte. Det är ju det som är faran om man inte har 
vuxna kloka ledare. (Mats) 

Man ser ju avarter tycker jag både ifrån tränarhåll och ifrån föräldrahåll då 
det gäller olika sorters idrotter, fag tror det är väl där, det är inte barnas egen 
vilja som går igenom utan det är nån, några andras viljor som slår igenom. 
(Kristian) 

Hur man förhåller sig till de negativa tendenser som redovisats ovan 
skiljer sig åt mellan fotbollsföräldrarna. Några pekar på dem och varnar 
för dem och ser dem som naturliga eller ofrånkomliga företeelser. Andra 
vill egentligen blunda för dem, men kan inte eftersom att blunda innebär 
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att man redan sett, och då väljer man istället att definiera bort dem från 
idrotten. 

Då går det ju bara att dra det vidare och ti tta på hur det ser ut på stora 
fotbollsarenor och ta liksom idrott i stort. Jag menar att det är ju 
fruktansvärt. Vad har sånt med idrott att göra. Och hur ska man lösa såna 
bitar. Jag tycker de t är en skymf mot idrotten egentligen. För jag menar. 
Idrott är väl i grund och botten a tt kämpa väl och alltihop det här. Och så 
ska det se ut så där. Jag tycker det är Jruktansvärt. (Kristian) 

Ibland kan man också se hur idrottens praktik idylliseras och idealiseras. 
Samtidigt som föräldrarna i sina beskrivningar nämner någonting 
negativt, balanseras detta genom att man visar på en positiv motsats till 
det beskrivna. I en av intervjuerna samtalar vi om "diva-later" och 
kommer då in på Diego Maradona och hans beteende.3 Båda föräldrarna 
tycker att hans sätt att bete sig kan klandras på många sätt, men att hans 
agerande egendigen inte hör till idrotten. 

Det hör som in te till idrotten. Men om man då ser på nån ting som en stor 
människa som a lltid kommer att bli en stor människa för mig är det ju 
Ingemar Stenmark. Han har ju alltid varit den som har stått med bägge 
fötterna på jorden. (Vidar) 

Man kan säga att föräldrarna uppfattar de negativa företeelserna som 
några slags anomalier som egentligen inte hör hit. De överensstämmer 
inte med den föreställning föräldrarna har om den "goda" idrotten och 
inte med de ideologier som idrotten omger sig med. Därför är de 
egentligen inte en del av idrotten. Det förekommer också att föräldrarna 
samtidigt som de berättar om en del sidor hos idrotten som de inte 
tycker om, bagatelliserar och ibland t.o.m. rättfärdigar att de negativa 
sidorna finns. 

Ja visst dom har sina krav på sig själva ändå , så små dom äry så att man 
behöver inte allspuscha på aom. (Jens) 

En av de intervjuade kvinnorna pekar på en del saker som hon upplever 
som negativa inom idrotten, men hon tystas effektivt ner av mannen som 
också bagatelliserar det kvinnan pekar på. I intervjuerna finns också en 
förälder som kategoriskt avvisar tanken på att det skulle kunna finnas 

3 Den händelse som avses här är n är Diego Maradona i fotbolls-VM, 1986, gör mål 
genom att ta bollen med handen, och sedan förnekar att han gjort detta med avsikt utan 
hävdar att det var "Guds hand". 
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något negativt med idrott. På frågan om han kan se några negativa sidor 
av idrotten svarar han: 

Jag ser j u inga negativa saker i idrott. Icke. Jag kan inte inte se några 
negativa saker i idrott. (Jens) 

Sammanfattning och jämförelser 
Föräldrarna uppfattar huvudsakligen idrotten som en aktivitet med ett 
investeringsvärde. Föräldrarna har vidare en mycket positiv 
grundinställning till idrott. Det positiva handlar i huvudsak om att 
idrotten ger sina utövare en god fysisk och psykisk hälsa, att den ger 
möjligheter att upprätta meningsfulla sociala relationer och att den lär ut 
vikten av att kunna underordna sig och arbeta för gemensamma mål. Det 
negativa handlar om skador, doping, höga krav, utslagning, 
ekonomisering och elitisering. En tendens som finns i intervjuerna är att 
det positiva som beskrivs oftast ligger närmare vardagen medan det 
negativa ligger längre bort. Ofta är det positiva hämtat från de egna 
barnens idrottande, medan det negativa är hämtat från elitidrott och från 
andras beskrivningar av hur det är. En jämförelse med golfen visar både 
på likheter och skillnader. Den största likheten är att båda grupperna har 
en positiv grundinställning, och att denna kan ses som ett filter för 
föräldrarnas beskrivningar av idrotten. Båda grupperna ser den 
organiserade idrotten som en mycket positiv uppväxtmiljö för de egna 
barnen. 

En närmare granskning av vad de olika grupperna uppfattar som 
positivt visar att det finns vissa skillnader mellan fotbollsföräldrarna och 
golfföräldrarna. Golfföräldrarna värderar i huvudsak idrotten som positiv 
ur investeringssynpunkt och så långt är överensstämmelsen god. 
Skillnaden är att flertalet golfföräldrar enbart lyfter fram sidor som 
hänförs till investeringsvärdet, medan flertalet fotbollsföräldrar också 
lyfter fram värden som kan hänföras till egenvärdet, och då handlar det 
nästan uteslutande om kamratskap, d.v.s. ett socialt värde. Båda 
grupperna framhåller "hälsa och fysisk status" och "samhällelig 
anpassning" som positiva investeringsvärden. Jämsides med detta lyfter 
golfföräldrarna fram värdet av investering i "framgång" medan detta 
saknas hos fotbollsföräldrarna. Fotbollsföräldrarna å sin sida betonar som 
redan nämnts, starkt det sociala värdet, något som saknas hos 
golfföräldrarna när de ombeds lyfta fram de positiva sidorna i 
idrottandet. När det gäller idrottens negativa sidor finns många likheter 
mellan det som de olika föräldragrupperna lyfter fram. Elitisering, 
utslagning och en ekonomisering av idrotten tas upp av båda grupperna. 
Att enskilda individer drivs för hårt och att det ställs orimliga krav 
betonas mera av golfföräldrarna, medan fotbollsföräldrarna oroar sig 
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mera för konsekvenserna av att dagens elitidrott för med sig en alltmer 
utbredd användning av otillåtna dopingpreparat. 

FOTBOLLEN, FÖRENINGEN OCH BARNENS 
FOTBOLLSSPELANDE 

I avsnittet redogörs för hur föräldrarna uppfattar fotbollssporten och vad 
man anser kännetecknar den förening som deras barn är aktiva i. Några 
känner sporten inifrån då man själva spelat eller fortfarande spelar och 
dessutom har uppdrag som ungdomstränare. Andra, framför allt 
mammorna känner enbart sporten från sidan av planen och av det deras 
egna barn förmedlat, samt genom massmedia. 

OM FOTBOLLSSPELET 
Laget och jag 
I de flesta föräldrars beskrivning av fotbollsporten återkommer temat 
"laget och jag". Det handlar om a) vilka förväntningar som riktas mot 
den enskilda utövaren från det kollektiv (laget) som barnen är eller 
kommer att bli en del av, om b) vad den enskilda behöver göra för att 
anpassa sig till dessa förväntningar, och c) om vilka mekanismer som 
finns för att en anpassningen ska ske. 

Vad förväntas av utövaren? 
Det som kännetecknar fotbollen på ett övergripande plan är att det finns 
ett kollektiv av människor som fungerar som en enhet och arbetar mot 
ett gemensamt mål. Föräldrarna uttrycker detta genom att säga att det är 
en lagsport. 

Om du kanske inte är riktigt intresserad från början har du det här att det 
är en lagsport. Via kompistrycket kan du få att du måste ju ställa upp för 
laget: Vi måste försöka fa ihop ett lag (Henning) 

Målet är att enheten, laget ska bli så effektivt som möjligt. Detta liknas 
av föräldrarna vid att laget ska vara som en maskin. 

Men just det här som du säger att man far fara ut och samtidigt har nån typ 
utav säkerhet bakom sig. Man vet att det finns ledare. Man vet att pappa 
och mamma finns någonstans i bakgrunden. Men samtidigt får man ju på 
nåt vänster bli en del utav en maskin. (Magnus) 

Lägg märke till den positiva värderingen av att bli en del av laget, 
maskinen. Det är inte någonting man måste utan någonting som man får 
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bli. Kort sagt skulle man kunna säga att det som förväntas av utövaren är 
att han/hon ska bli en del av en större enhet. 

Vad behöver utövaren göra för att passa ini 
För att passa in handlar det i stor utsträckning om att vara till för andra, 
att hjälpa till, att visa hänsyn och att ställa upp. Allt för lagets bästa. 

Ja det är ju gemenskap och and an tycker jag. Den är ju stor alltså. Att alla 
far ta hänsyn. Det är ju en lagsport som ju är väldigt viktig egentligen. De t 
är ju så. En för alla, alla för en. Det är ju så m an måste ställa upp för 
varandra. Hjälpa varandra. (Jens) 

Det gäller för utövaren att visa att denne är att lita på, att tygla och 
ibland bortse från egna behov och drifter och att sätta laget före sig själv. 

... Ska cykla härifrån då och ner på fotbollsplan. Dom är där åtta på 
onsdagkväll och så har dom träning till halv tio. Så ska dom cykla hem igen. 
Och det gör dom då. Inte är det väl kul alla gånger att fara och träna det 
tror jag inte. Ja men det har jag sagt åt honom att ska du vara med och spela 
då måste du fara och träna också. För at t ledaren måste ju kunna lita lite 
granna på dom. Både när det gäller att dom ska komma på träning och på 
match. (Gunvor) 

Vilka mekanismer finns? 
Jag tycker att man kan se två slags mekanismer som bidrar till en 
anpassning av utövaren. Det är dels en kontroll som utövas av tränaren, 
och då ofta med stöd av klubbens policy och överenskomna regler för 
verksamheten (vertikal kontroll). Dels en kontroll som utövas de aktiva 
spelarna emellan (horisontell kontroll). 

Vad gäller den vertikala kontrollen finns för tränaren möjligheten att 
bestraffa den som inte är lojal mot klubben med att han/hon inte får 
spela när det är match. 

Vi har satt upp regler... Ja till exempel att för att Ja vara med på matcherna 
så måste m an infinna sig på ett visst antal träningar procentuellt. Det finns 
ju då i det här laget precis som i alla andra lag vissa som är väldigt bra och 
vissa som är mindre bra va. Och risken är ju att dom som är väldigt bra på 
nåt vänster tar för givet att nu Jar jag spela och sen struntar dom i att träna. 
Men vi har utgått från att så ska det inte fungera hos oss. Uta n här Jar alla 
spela och den som inte ställer upp så att säga lojalt m ot klubben. Jag menar 
visst kan man vara borta någongång på träningen. Det är det inget snack 
om, men det ska inte vara så att man är borta 75% och sen kräver a tt Ja 
spela varje match. S å fungerar det inte hos oss i alla fall. Det gör det då inte. 
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Och det ställer alla upp på så det har fimkat jätte bra. Mycket, mycket bra. 
(Magnus) 

Denna förälder anser således att möjligheten till sanktion är till för att 
garantera rättvisa. Den som inte tränar ska heller inte spela match. 
Underförstått i detta ligger också att träningen är någonting nödvändigt, 
nästan tråkigt medan att spela match är den roliga delen av idrottandet. 
Enligt min tolkning är denna sanktionsmöjlighet i lika stor utsträckning 
ett slags medel för att garantera att spelare så snabbt som möjligt ska 
anpassa sig till laget. Det är mycket enklare att bygga upp en fungerande 
lagmaskin om man som tränare arbetar med samma spelare från gång till 
gång än om den konstellation som tränar ständigt varierar. En annan typ 
av vertikal kontroll är när tränaren medvetet använder grupptrycket för 
att få den enskilda att anpassa sig. En av de fäder som själv är 
ungdomstränare säger 

Så att man inte då har en viss grupp som kanske inte lyssnar och som då 
förstör för dom andra. Och det trycker jag ganska hårt på faktiskt. (Sten) 

Här kan "trycka hårt på" förstås som att han försöker förmedla till 
barnen att om enskilda, eller några, inte lyssnar och gör det han som 
tränare vill att de ska göra, saboteras verksamheten, med en ineffektiv 
träning som följd. En träning där de som verkligen vill lära sig något inte 
får chansen till detta. 

När föräldrarna beskriver vad som är positivt med idrott betonar 
flertalet det sociala värdet. Ofta uttrycks det som att det inom lagidrotten 
utvecklas ett gott kamratskap. Att upprätthålla det goda kamratskapet är 
naturligtvis viktigt för den enskilda, men härigenom kan även ens 
träningskamrater utöva ett stort tryck på att man ska bete sig i enlighet 
med de regler som gäller för verksamheten. Termer som föräldrarna 
använder sig av när de beskriver detta är kompistryck och kompisanda. 
Några av föräldrarna framställer denna kompisanda som så stark att 
barnen fortsätter att träna enbart för att deras kompisar gör det. Om man 
väljer att sluta finns nämligen en uppenbar risk att man tappar sina 
kompisar. 

Jag och laget 
Vilket utrymme finns då inom fotbollen för att utveckla sin individuella 
särart. Om man utgår ifrån föräldrarnas beskrivningar är inte detta 
utrymme speciellt stort. Tvärtom finns det uppfattningar om att den 
individuella utvecklingen kan hämmas av att delta i kollektiva aktiviteter, 
framför allt om gruppen är stor. 
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Ja jag tror ju det att det kan vara hämmande ibland att vara en stor grupp 
och ja en bra individuell utveckling Det kan till och med slå precis tvärt om. 
(Kristian) 

Flickor och pojkar 
Det finns skillnader i föräldrars uppfattningar om det individuella och 
det kollektiva, beroende på om det handlar om fotbollsspelande flickor 
eller pojkar. De föräldrar som har flickor som spelar fotboll, betonar den 
individuella friheten i förhållandet till laget och träningen. Föräldrarna 
menar att det för flickorna är helt legitimt att de hoppar över en träning 
när det känns motigt och de inte känner någon lust för att träna. Ett par 
föräldrar beskriver också hur de försöker hålla tillbaka den iver som deras 
dotter känner inför att träna och spela fotboll. 

Men man kan ju, hon vill ju så gärna. Ho n är ju aktiv till sin natur. Hon 
kräver motion. Även om vi försöker dämpa och hålla igen. Näe stanna 
hemma. Far inte iväg och träna. Men hon vill. Hon är full av energi. Och 
det jar man jämka efter. (Margit) 

Detta står i stark kontrast till hur föräldrar till fotbollsspelande pojkar 
förmedlar hur viktigt det är att ställa upp för laget (och tränaren) och att 
ta sig till varje träningspass, även om det ibland känns motigt. En 
förklaring till dessa skillnader skulle kunna vara att möjligheterna att bli 
någonting genom att investera i fotbollen är större för pojkarna. Om 
man satsar fullt ut finns också något att vinna. Därmed blir det 
"naturligare" för pojkarna att testa vilka framgångar man kan nå. Man 
kan också förstå skillnaderna som uttryck för en fostran till traditionella 
könsrollsstereotyper. Att låta fotbollsträningen gå före allt annat, är 
knappast förenligt med de definitioner av kvinnlighet som föreskriver att 
kvinnors omsorger och lojaliteter i första hand ska inriktas mot familjen.4 

Att olika krav ställs på flickors och pojkars engagemang och 
prioriteringar inom fotbollen kan därmed förstås som att de förbereder 
sig för olika uppgifter i vuxenlivet. 

Från lek till allvar 
Föräldrarna menar att fotbollen så länge som barnen är små, i huvudsak 
kan beskrivas som en aktivitet där alla deltar på lika villkor och där 
träning och spel huvudsakligen är lek. Konkret tar sig detta uttryck i att 
alla som är med och tränar också får vara med och spela. 

4 Hildur Ve, "Women's Experience - Women's rationality", i Education and the 
Construction of Gender, red. Inga Elgqvist-Salzman (Umeå: Umeå universitet, 
Kvinnovetenskapligt Forums rapportserie, nr 2, 1991). 
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Vi tycker att alla som vill och kan dom ska fa spela fotboll. Vi har också den 
policyn i ungdomssektionen att dom som är med och tränar och visar intresse, 
dom far även vara med och spela matcher. ... Vi har alltså inget som helst 
elittänkande i de här grupperna. Det far komma lite senare tycker vi. Vi 
satsar på bredden. (Sten) 

På den här nivån kan man säga att fotbollen i huvudsak är till för barnen. 
Så småningom övergår emellertid leken i en aktivitet som präglas av ett 
större grad av allvar. 

Det här är ju en accelererande inte kurva men... Rent naturligt så måste det 
ju läggas på dom mer och mer för a tt det här är ju fortfarande bara en lek. 
Så småningom övergår ju deras fotbollsaktiviteter inte till att vara allvar, 
men det övergår ju till någon typ utav ordnad idrott. (Magnus) 

I och med att man når en viss ålder slutar leken, man registreras. Nu är 
fotbollen inte längre till för den aktiva, utan snarare är den aktiva, den 
femtonåriga fotbollsspelaren, till för fotbollen och föreningen. 

Från femton år då registreras, då licensieras dom. Och då har vi en duktig 
A-lagstränare som är engagerad i just den gruppen också förutom A-laget. ... 
Han har koppling mot ungdomarna och tar hand om dom som har 
förmågor. (Sten) 

Lagidrotten fotboll - individuella idrotter 
En gemensam uppfattning bland fotbollsföräldrarna är att lagidrotterna 
är en bättre uppfostringsmiljö än de individuella idrotterna. Föräldrarna 
har två värderingsgrunder för detta, dels menar man att lagidrotterna lär 
utövarna en social kompetens på ett sätt som inte de individuella 
idrotterna gör, dels menar man att pressen på den enskilda många gånger 
är mindre inom en lagsport än inom en individuell idrott. Den sociala 
kompetensen lärs genom interaktion med andra. Man föreställer sig att 
lärandet gynnas av att det är ett flertal aktiva som ska fungera 
tillsammans, som t.ex. inom fotbollen. Vid en jämförelse mellan 
lagidrotter och individuella idrotter, nämner flera av föräldrarna också att 
det finns klara samband mellan lagidrottens sätt att fungera och 
samhällets. 

Det kanske finns individer som det inte är så för. Men för gemene man tror 
jag att det är så faktiskt. För jag menar samhället är ju ett lagspel egentligen. 
En social struktur precis som egentligen en idrott är. (Magnus) 
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I sammanhanget kan nämnas att en förälder väljer att definiera även de 
individuella idrotterna som lagidrotter. Han menar att tränandet i 
individuella idrotter sker kollektivt och därför lär man sig ungefär samma 
sociala kompetens där som i lagidrott. 

Alltså om man nu tar något så drastikst som bågskytt e. Jag menar du står i 
alla fall ensam på banan men jag menar det är ett lag bakom. Man har 
gemensamma träningar. Man har gemensamma tider, man har 
gemensamma träffar och sånt där. (Vidar) 

Han sammanfattar sin uppfattning om det hela i ordet klubbfostran. 
Jämförelsen mellan lagidrotter och individuella idrotter kan så här 

långt sägas ha handlat om att lagidrotter, kanske framför allt fotbollen på 
ett bättre sätt än individuella idrotter, lär barnen en social kompetens 
som gör att man klarar sig bra i olika kollektiva sammanhang, både inom 
och utanför idrotten. Jämförelserna har således gjorts utifrån en slags 
investeringssynpunkt. När det gäller den andra värderingsgrunden, att 
pressen inom lagidrotterna många gånger är mindre på den enskilda 
utövaren än inom individuella idrotter, handlar det mera om "här och 
nu-situationen" och om att idrottandets krav inte ska bli outhärdliga för 
utövaren. 

Han har hållit på med bordtennis också. Men där klarar han inte av att ta 
förlusterna själv. Så därför är fotboll en bättre sport. ... Han har själv känt 
att det är bättre att dela förlusterna med anara. Det har han klarat av 
mycket bättre. (Camilla) 

Sammanfattning 
Föräldrarnas beskrivning av fotbollsspelet handlar i stor utsträckning om 
att laget är överordnat den enskilda spelaren. Av utövaren förväntas att 
han ska underordna sig de kollektiva målen och bli en del av en större 
enhet, laget. För att passa in ska man hjälpa till, visa hänsyn och ställa 
upp . Det gäller att visa att man är att lita på och att man kan sätta laget 
före sig själv. Detta lär sig utövaren både av tränaren men också genom 
sina lagkamrater. Om man utgår ifrån föräldrarnas beskrivningar är inte 
utrymmet speciellt stort för att hävda sin individualitet. Det finns dock 
skillnader i föräldrars uppfattningar om det individuella och det 
kollektiva beroende på om det handlar om fotbollsspelande flickor eller 
pojkar. Skillnaderna yttrar sig i att föräldrar till fotbollspelande flickor 
ställer andra krav på engagemang och prioriteringar inom fotbollen än 
föräldrar till fotbollsspelande pojkar. Något som kan förstås som 
förberedelser för olika uppgifter i vuxenlivet. 
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Föräldrarna uppfattar fotbollen som en aktivitet som när barnen är 
små har karaktären av lek, för att successivt bli mer och mer allvarlig. En 
annan uppfattning som flertalet föräldrar delar, är att lagidrotterna över 
lag är en gynnsammare uppfostringsmiljö än de individuella idrotterna. 
Det som åsyftas vid en sådan jämförelse, är att lagidrotterna ger bättre 
förutsättningar för att barnen ska lära sig att fungera i sociala 
sammanhang än de individuella idrotterna. Några menar också att 
lagidrotterna har en fördel genom att de inte sätter samma press på den 
enskilda som de individuella idrotterna gör. 

OM FÖRENINGEN 
När det gäller engagemang och medverkan i barnens förening är 
skillnaderna stora. Därför känner föräldrarna barnens fotbollsförening på 
olika sätt. Tre fäder har officiella uppdrag som ledare eller 
pojklagstränare i föreningen. Tre av familjerna uppger att de är delaktiga 
i föreningsarbetet genom att de säljer lotter eller att de på annat sätt 
bidrar till att "dra in" pengar till föreningen. Tre familjer deltar inte på 
annat sätt i föreningens arbete än genom att ställa upp med transport av 
egna och ibland andras barn till bortamatcher. 

Fotbollen i lokalsamhället 
Det finns tydliga skillnader i uppfattningar bland föräldrarna om vilken 
roll fotbollen spelar i lokalsamhället. Ju mer engagerad man är desto 
större betydelse tillskriver man fotbollen och den verksamhet som bedrivs 
i föreningen. Så här uttrycker sig en kvinna i en av de intervjuade 
familjerna, med stort engagemang i föreningen. 

Jag tror nog inte att vi skulle må sa bra om fotbollen försvann. Det är som ett 
stort samtalsämne tycker jag. Eller nåt som ma n vet är gemensamt fòr alla på 
vår ort. (Camilla) 

I det fortsatta samtalet betonar dessa föräldrar också fotbollens betydelse 
för att bygga upp sociala nätverk både för unga och för deras föräldrar. 
Sociala nätverk som ger trygghet och stabilitet i samhället. I de familjer 
där engagemanget i föreningen är mindre, ses fotbollen som en 
meningsfull aktivitet främst för barnen, men i övrigt betraktas den mer 
som vilken annan verksamhet som helst i samhället. En av orsakerna till 
att föreningen inte har så stor betydelse annat än för de närmast 
inblandade, är förmodligen att A-laget enligt föräldrarnas utsago 
innehåller få spelare som är födda och uppvuxna i samhället. Så gott som 
samtliga spelare kommer utifrån och då blir det också svårt för invånarna 
i samhället att känna någon djupare samhörighet med klubben. Det finns 
föräldrar som menar att A-laget ligger i helt fel division, och att 

155 



uppslutningen kring laget och dess betydelse för samhället skulle öka om 
man byggde laget kring egna spelare istället för på importer utifrån, även 
om det skulle betyda att man måste spela i en lägre division. 

Man ligger ju, vi skulle ha legat i div V kanske. Och så a tt man hade 
grannens pojke som spela och den och den och. Det tror jag skulle vara 
vettigare för ett sant här samhälle. (Kristian) 

Noteras kan att åsikten om att laget ligger i en allt för hög division förs 
fram av två föräldrar som bägge har officiella uppdrag inom 
ungdomsfotbollen. 

Organisation och eldsjäl 
Föräldrarna anser att föreningen är välskött och att den har en bra och 
väl fungerande organisation. De tycker dessutom att det bedrivs ett bra 
utvecklingsarbete i föreningen. Ett arbete som präglas av realism och 
framåtanda. Så här beskriver en förälder det som inte har något officiellt 
uppdrag i klubben. 

Föreningen är duktig. Dom har breddat. Dom har inte så att säga en, två, 
tre, fyra stycken som styr. Utan dom har delat upp organisationen. Nu pratar 
vi om huvudsektionen. Vissa jagar sponsorer och vissa håller på me d annat. 
Jag tycker dom är bra på det viset. Det måste jag säga. Oc h det visar ju till 
exempel min dotter som tränar tror jag i sjätte eller sjunde säsongen. Att det 
är en bra förening som jobbar sakta men säkert framåt. (Jens) 

En förälder med ledaruppdrag uttrycker sig så här om klubbens 
organisation. 

Ja det är en förening som är på stark frammarsch vad gäller organisation och 
sånt. Det är ju en gammal klubb. Men man ska ju inte titta på A-laget och 
tro att hela organisationen och rak t igenom hela ungdomsverksamheten ha r 
sett ut så. Det ska man inte, men det är på väldigt god väg. (Kristian) 

Man tillskriver också en eldsjäl i föreningen stor betydelse för att 
föreningen i dag är vad den är. 

Han har lagt ner så oerhört med ide ellt arbete i den här klubben, så det är 
ingen som förstår egentligen. H an är ju en egen person. M en alltså han är 
härlig den dagen man lär känna honom. Och det vill jag ju säga att 
klubben vore ju inte vad den är utan honom. (Sten) 
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Ideellt arbete och föräldraengagemang 
En förutsättning för att en förening ska fungera väl är oftast att det finns 
ideella krafter som tar ansvar både för den dagliga verksamheten och för 
att utveckla föreningen. Förutom eldsjälen verkar det finnas andra som 
på olika sätt ställer upp och tar ansvar för delar av arbetet i föreningen. 

Jag tycker det är otroligt mycket folk som har varit duktiga på att ställa upp 
ideellt. Jag menar det är ju ett måste om det ska bli nånting överhuvud taget. 
Och det blir ju också att man känner gemenskap. Man vet att, ja den här 
årskullen är det 15 grabbar och 14 tjejer som hemskt gärna skulle vilja hålla 
på med det här. Så det är liksom inga problem att ja folk att engagera sig 
(Kristian) 

Näe jag tror att till 80, 85 procent så ställer ju alla föräldrar upp i en eller 
annan form. Men sen så är det ju så a tt vi föräldrar far vara med och 
bestämma och bedöma och är det något problem så pratar vi ut om det. Alla 
är ganska inställda på att så här bör det vara. (Magnus) 

Det finns dock föräldrar som pekar på att skillnaderna i engagemang 
varierar mellan de olika lagen i föreningen. 

Vi har en otrolig uppslutning. Det ser man ju bara skillnad då det gäller vår 
dotters lag. Dom måste ju göra såna här körscheman för att det ska funka 
och så där. Men här behövs det ju aldrig. Det är ju aldrig några problem 
med sonens lag. (Britta) 

Det lag som här nämns som exempel på ett lag med lägre 
föräldraengagemang, är ett flicklag. Man kan naturligtvis undra över om 
det är en del av förklaringen till ett mindre engagemang från föräldrars 
(och ledares sida). Det finns också de föräldrar som tycker det kan vara 
svårt att engagera vuxna i verksamheten. 

Vad jag tycker är besvärligast i dag är att fa övriga föräldrar engager ade i 
matcher och att hjälpa till. Typ att man har en föräldraförening i Laget. Eller 
att man har en föräldragrupp. De t är många som h ar försökt mea det här, 
några h ar lyckats och några h ar misslyckats. Föräldrar som tar hand om 
matchbökningar och ordnar körschema. Som ledare ska du göra allt idag. 
Och det upplever jag rätt så jobbigt. (Sten) 

Ideologi och ledarskap 
Föräldrarna anser att de aktiviteter som barnen deltar i är anpassade till 
barnens behov och förutsättningar. 

157 



Ja jag är ju väldigt imponerad av dom här ungdomsledarna som satsar 
väldigt mycket fritid och satsar med hjärtat också. Han som nu ansvarar för 
vår sons åldersgrupp nu. Det är ju inget tvång eller några höjda 
ambitionsnivåer. Utan det är fortfarande på en professionell leknivå. (Mats) 

Alla som tränar får också vara med och spela oberoende av 
färdighetsnivå. I alla fall upp till och med 15 års ålder. 

Det är ju som att alla far hålla på. Alla far spela. Så har dom i alla fall 
jobbat i dom här lagen som vår dotter har varit med i. De behöver inte vara 
bäst för att Ja vara med på tävlingarna eller i matcher. (Lena) 

För det är det som är risken om man tittar på hockeyn just att där har du 
den här utslagningen. Att det är vissa som inte platsar i laget men vi har ju, 
det finns ju såna där riktiga rundningsmärken som får vara med på alla 
matcher. Den killen har dessutom, om jag nu tänker på en här faktiskt blivit 
riktigt duktig. Men han var ju, det var ju katastrof faktiskt för nåt år sen. 
Han var ju... men han kände ju ändå kamratskapet. Han var med. Och 
han har utvecklats. (Mats) 

Genomgående framhåller föräldrarna att de har ett stort förtroende för 
föreningens ledare och tränare. De menar också att det finns en ideologi 
inom klubben, för hur träning och tävling ska bedrivas för barn och 
ungdomar som de som föräldrar kan ställa sig bakom. Flera framhåller 
dessutom att ideologin är väl förankrad bland klubbens ledare och aktiva 
och att den följs med mycket stor konsekvens. Enligt föräldrarna finns 
således i klubben en gemensam syn på vad det är man vill åstadkomma. 

Jag tror att det är väldigt viktigt att när det är så här pass stor klubb att man 
har ett gemensamt mål. En gemensam bil d på hur man tacklar ungdomar. 
Man lär dom respekt mot motståndarlag, lagkamrater, domare och tränare. 
Och såna här saker. Och det tror jag är väldigt viktigt och unikt med 
klubben att alla försöker jobba likadant. (Kristian) 

Om utsortering - en titt under ytan 
Om man nöjer sig med den sammanställning av föräldrarnas 
uppfattningar som är gjord så här långt, framstår föreningen som något 
av en idealförening för hur Riksidrottsförbundet och Svenska 
Fotbollförbundet vill att barn- och ungdomsidrott ska bedrivas.5 Barnen 
möts i föreningen av engagerade ledare och tränare som omfattas av en 
gemensam ideologi som sätter barnen i centrum. Ingen sorteras ut för att 

5 Se sid. 95. 
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man färdighetsmässigt är sämre än andra, och alla som är med och tränar 
får också spela match. Flickor och pojkar ges samma förutsättningar och 
möjligheter. 

Att det finns idéer om hur verksamheten ska bedrivas behöver dock 
inte alltid betyda att den faktiska verkligheten ser ut på det sätt som 
idéerna föreskriver.6 Föräldrarnas uppfattningar och beskrivningar av vad 
som sker i föreningen är i ljuset av detta långt ifrån någon säker 
utgångspunkt för att uttala sig om föreningens pedagogiska praktik. 
Visserligen är en tredjedel av de intervjuade involverade i föreningen, 
men det behöver inte betyda att man kan återge vad som faktiskt sker i 
den dagliga verksamheten, i mötet mellan ideologi och praxis. Min 
ambition är också främst att försöka beskriva vilka värden och 
kännetecken föräldrarna tillskriver verksamheten. I det perspektivet är 
det ändå intressant att se om det i föräldrarnas beskrivningar finns några 
indikatorer på att idéerna om verksamheten och vad som faktiskt sker, 
skiljer sig åt och om det i sådana fall finns någon medvetenhet om detta 
hos föräldrarna. 

Om vi börjar med det som flertalet föräldrar framhåller som ett 
kännetecken för klubben, nämligen att alla som tränar också får spela, 
kan man se att det finns olika uppfattningar om vad detta innebär, och 
att en del föräldrars uppfattningar därför förmodligen inte stämmer 
överens med vare sig ideologi eller praxis. 

Alla far spela lika mycket 
Så här uttrycker sig en mamma som inte har något officiellt uppdrag i 
klubben. 

... Och att det jag tycker att man märker här ute. Det är ju som att alla far 
hålla på,. Alla far spela. (Lena) 

... Och inte bara toppa laget så där som vår dotter var med om en gång. Då 
var hon ju besviken. (Britta) 

Dessa föräldrar uppfattar det som att alla som är med och tränar aktivt 
också får spela lika mycket när det är match. En förälder som återfinns 
som styrelseledamot och tränare i föreningen uttrycker sig mera formellt 
om vad som gäller på ett sätt som inledningsvis stämmer väl överens med 
den redovisade uppfattningen. 

6 Nilsson, 1988. I idrottsammanhang har Per Nilsson förtjänstfullt beskrivit hur en 
idrottsverklighet reproduceras. Enligt honom måste man studera praxis och hur denna 
har vuxit fram historiskt och i samspel med närmiliö och samhälle. Först då kan man få 
en mera korrekt bild av vad som faktiskt sker i en förenings pedagogiska praktik. 
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Det har vi lagt som policy att alla som t ränar ska spela. Vi har alltså inget 
som helst elittänkande i de här grupperna. Det far homma lite senare tycker 
vi. Vi satsarpå bredden. (Sten) 

När samtalet fortsätter och jag kommer in på hur det fungerar i 
praktiken, d.v.s. hur samma förälder agerar som tränare i riktiga 
matchsituationer, är det en något annan bild som växer fram. 

...men är dom 13, 14 år då ska man börja kunna veta vad understöd är och 
såna här saker. Så visst gör man det. Att man har kvar alltså dom som är. Vi 
säger forwardsstjärnan, han kanske får vara inne hela matchen om inte han 
blir skadad. Men sen då mixar man med dom andra killarna. ... Men då 
förklarar man för dem att vi måste ha honom där framme för att då har vi 
kanske chans att fa göra ett mål. (Sten) 

Nu har vi således fått en beskrivning av en idrottsverklighet som i varje 
fall inte stämmer överens med uppfattningen att "i mitt barns 
fotbollförening får alla som tränar också spela lika mycket". Den tränare, 
och förälder, som citeras ovan kan själv sägas ta ansvaret för att han 
matchar laget på ett sätt som kanske inte helt stämmer överens med den 
officiella ideologi som finns för föreningens barn- och 
ungdomsverksamhet. Eller gör han det? Så här uttrycker en annan 
tränare och förälder sig om den överenskommelse som finns i det lag som 
han tränar. 

Det är så också att under viktigare matcher och sånt så k an vi avsluta med 
att bästa laget far spela för tillfallet. Men det har vi inskrivit och det har 
dom varit med själv på att utforma så att säga. Det tycker dom är okey. Men 
hur påverkade dom har känt sig när det där pappret blev till det har jag 
svårt att svara på. Jag tror att många vet vad det är fråga om men kanske 
inte alla egentligen. (Kristian) 

Om lekfullhet, krav och sortering 
När vi nu lite närmare granskat vad som menas med att alla som tränar 
får spela lika mycket, har vi sett att det både finns olika uppfattningar 
och att det finns skäl att tro att det finns skillnader mellan vad en del 
föräldrar tror om verksamheten och hur den faktiskt ser ut. Så här långt 
har vi uppehållit oss vid barn som tränar med föreningen och som spelar 
matcher. Finns det då något i föräldrarnas beskrivningar som ger oss 
anledning att fundera över om det finns en sortering av barn som passar 
och som inte passar in i klubben. Föräldrar i en familj berättar att när 
man nu i laget har infört strängare regler som innebär att man måste 
träna för att få spela, är det flera barn som slutat med fotbollen. 
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Anledningen är inte att dessa 12-åriga barn är inaktiva på sin fritid och 
ointresserade av fotboll, utan att det med de nya kraven inte går att 
kombinera fotbollsspelande med andra för barnen viktiga och 
meningsfulla aktiviteter som t.ex. att vara med i scouterna. Så här 
berättar en av föräldrarna i en annan familj. 

Han började ju på san här dans men då fick han välja mellan fotboll och 
dans av fotbollstränaren. Och då slutade han med bägge delarna. (Carina) 

Det är inte orimligt att tänka sig att detta handlade om att pojken i fråga 
inte skulle komma upp i det antal träningar som av föreningen och/eller 
laget angetts som en förutsättning för att få spela match. Då är det 
ganska lätt att förstå att han väljer bort fotbolls träningen. Att det även 
sker en sortering av barn på mer subtila sätt, beskrivs av en av de 
föräldrar som själv är tränare. 

Man har alltså inte medvetet stött ut den här killen. Men det har inte 
funkat. Han har kommit till en viss ni vå. Och sen känner han själv att ja 
det här var inte mitt bord. Och då har man alltså lämnat, då har man 
lämnat klubben. Man har lämnat idrotten. Och det har vi ju ett par, tre 
exempel på. (Sten) 

Sammanfattning 
Föräldrarna anser att föreningen är välskött och att den har en bra och 
väl fungerande organisation. De är också nöjda med den utveckling av 
verksamheten som bedrivs inom föreningen. Enligt föräldrarna finns en 
väl förankrad ideologi om hur träning och tävling ska bedrivas och en 
gemensam syn på vad det är som ska åstadkommas. De aktiviteter som 
erbjuds uppfattas som väl anpassade till barnens behov och 
förutsättningar. De föräldrar som är mest engagerade menar att 
föreningen, jämsides med att den erbjuder meningsfulla aktiviteter för 
barnen, bidrar till stabilitet och trygghet i närsamhället. 

Ett kännetecken för föreningen är enligt föräldrarna att alla som 
tränar också får spela. Innebörden i detta, liksom vad som faktiskt sker i 
matchningen av de olika lagen, finns det dock olika uppfattningar om. 
Föräldrarnas berättelser visar att ideologin kan tolkas på olika sätt och de 
låter oss också ana att det kan finnas ett glapp mellan ideologi och 
praktik. En del av föräldrarna låter oss också förstå att en del av de krav 
som riktas mot de unga utövarna kan medföra att de väljer att sluta med 
sitt fotbollsspel. 
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OM TRÄNARE 
Från lek till allvar 
Flera av föräldrarna menar att det är viktigt att det inte ställs för höga 
och orealistiska krav på de unga spelarna. Fotbollsspelandet ska 
inledningsvis präglas av lekfullhet för att successivt närma sig den fotboll 
och de krav som ställs på "vuxna" fotbollsspelare. 

Rent naturligt så måste det ju läggas på dom mer och mer för at t det här är 
ju fortfarande bara en lek. Men så småningom övergår ju idrotten till att 
vara allvar. (Magnus) 

En sådan inledning på idrottandet kräver en viss typ av ledare. En 
förälder säger. 

Nu utgår jag ifrån min dotters tränare. Helt enbart alltså. Den första dom 
hade han tyckte att det var viktigt att det var kul. Och att alla skulle ha 
möjlighet att spela. Det skulle inte bli det här elittänkandet. (Lena) 

Föräldrarna förväntar sig också att barnen ska möta olika slags 
tränarstilar, beroende på hur gamla barnen är och hur långt de har nått i 
sin fotbollsutveckling. 

När dom går liksom i l:an, 2:any 3:an och 4:an. Där kan dom ha en glad 
och trevlig farbror som tycker om att leka med dom och ha kul. Men när 
dom börjar lämna 7-mannastadiet och ska gå upp och börja spela 11-manna 
måste dom ha rätt pedagogik. Dom ska ha en lärare, en ledare eller en 
tränare som kan det här. Kan spelfunktioner och såna där saker. Kan lära 
dom allting. (Vidar) 

I övrigt betonas ungefär i lika stor utsträckning att tränaren både måste 
kunna arbeta med och hantera gruppen, och vara lyhörd för enskilda 
spelare. 

Och han är ju bra på att ta dom liksom. Han är - vad ska man kalla det -
en diplomat eller v ad man nu ska säga och han är ju enorm på att 
trösta om dom har ramlat på plan och kommer och halvgrinar. Han tröstar 
och han uppmuntrar och alla tycker jättebra om honom. (Gunvor) 

Ja det ska vara en god förebild och som ser alla barn. Det ska inte vara nån 
som upphöjs till skyarna och nån som trycks ner utan alla ska bli sedda ifrån 
vad dom är duktiga på. (Camilla) 
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Att tränaren är en duktig fotbollsspelare eller kan mycket om själva spelet 
anses mindre viktigt. Det viktiga är att han 7 har den sociala och 
mellanmänskliga kompetens. 

Sen tror jag faktiskt många gånger att innehållet i det man gör inte alls är 
det som räknas mest egentligen. Men det är det att man behandlar alla 
likadant och är ett föredöme och är engagerad själv. Tycker at t det är roligt. 
Då tror jag man har chans att lyfia hela gruppen. (Kristian) 

Att vara rättvis 
Att döma av föräldrarnas svar är dock den allra viktigaste egenskapen för 
en god tränare att han är rättvis. Tidigare har jag med utgångspunkt från 
föräldrarnas uppfattningar beskrivit att fotboll för den enskilda spelaren 
handlar om att underordna sig laget och bli som en del utav en maskin. 
Här tror jag att vi har en viktig orsak till att föräldrarna så starkt betonar 
rättviseaspekten. Fotbollen ses som en kollektiv verksamhet som bygger 
på att aktörerna fungerar tillsammans. Om resultatet ska bli bra 
förutsätts en över- och en underordning. Tränaren är överordnad 
spelarna, och har ansvaret för träning och för att matcha laget under 
tävling. Spelare är underordnade en idé om hur spelet ska spelas, för att 
laget (kollektivet) utifrån sina förutsättningar ska kunna prestera så bra 
som möjligt. Enskilda spelare kan också vara underordnade andra spelare 
på grund av att lagets spel byggs kring vissa framstående spelare och 
kring vissa taktiska dispositioner. I denna positionering har tränaren det 
största och yttersta ansvaret. Därför blir frågan om en rättvis tränare 
central för föräldrarna. I detta ligger också att tränaren ska se alla barn 
och inte enbart de som utmärker sig. Den över- och underordning som 
sker ska åtminstone inte bygga på godtycke och maktutövning, utan på 
rättvisa bedömningar av den enskilda spelarens förmågor och position i 
laget.8 

Jo, just det här att vara så rättvis som möjligt fast det är ganska svårt att 
vara det. Men jag tror att det är ganska viktigt att dom känner att tränaren 
är rättvis. För dom vet ju med sig själv liksom hur duktiga dom är på att 
spela. Liksom vem som kan. Det känner dom ju bäst själv. Och det märker 
dom ju på en gång om tränaren är orättvis. (Johanna) 

7 För föräldrarna är tränaren före trädesvis en man. 
8 Detta kan ses som exempel på det meritokratiskt tänkande som är så djupt förankrat i 
vårt samhälle att det har karaktären av en regime of truth. Se Ulla Johansson, Normalitet, 
kön och klass. Li v och lärande i svenska läroverken 1927-1960. (Umeå: Umeå universitet, 
Pedagogiska institutionen, under publicering). 
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Till detta kommer naturligtvis också att föräldrarna i förlängningen vill 
att deras barn ska få en ärlig chans att utveckas och lyckas inom sin 
idrott. 

Olika verksamheter? 
När föräldrarna beskriver idealtränaren, utgår de från ett 
utvecklingsperspektiv i så måtto att de anser att tränaren ska möta barnen 
på den utvecklingsnivå som de befinner sig. Detta sammanfattas av en 
förälder med orden "från lek till allvar". Leken och de lekbetonade 
inslagen finns med när barnen är små och först möter den organiserade 
fotbollen, och hänger med till dess att man börjar med 11-mannafotboll. 
Vuxenfotbollen, d.v.s. det barnen ska utvecklas till, är däremot inte 
någon lek utan handlar om krav och en långt gången disciplinering. 
Genom föräldrarnas berättelser framträder således inte en, utan två slags 
fotbollsverksamheter som skiljer sig från varandra. Det finns dock en hel 
del som talar för att det inte förhåller sig på det sätt som föräldrarna ger 
uttryck för. Den aktivitet som de unga fotbollspelarna, enligt föräldrarna, 
möter under sina första år är något för idylliserad. För detta finns stöd i 
materialet och har beskrivits tidigare.9 Den organiserade fotbollens 
program för att ta emot och skola unga pojkar och flickor till vuxna 
fotbollsspelare är en> tämligen kontinuerlig, verksamhet. För att 
skolningen ska fungera måste inslag av krav och disciplinering finnas 
med redan under det skede i barnens fotbollsspel som föräldrarna 
karaktäriserar som lek.10 På något sätt tror jag föräldrarna ser och kanske 
förstår detta. För detta talar min analys om varför rättviseaspekten är så 
viktig för samtliga föräldrar. Att som ung fotbollsspelare behandlas ärligt 
garanterar i någon mån ens möjlighet att utvecklas till en duktig och 
framgångsrik spelare i senioråldern. 

Sammanfattning och jämförelser 
Att vara en god tränare handlar enligt föräldrarna inte om att vara duktig 
i fotboll. Det handlar istället i första hand om att vara rättvis, och att 
kunna anpassa sin tränarstil till den nivå som de unga spelarna befinner 
sig på. Fotbollen uppfattas som en verksamhet där över- och 
underordning är nödvändig för att kollektiva mål ska kunna nås. 
Tränaren ses som ytterst ansvarig för denna process och för vilka 
positioner enskilda individer kommer att inta. Jag menar att en sådan 
positionering tar sin början redan när barnen går till sin första träning, 
och att det därför inte svårt att förstå varför rättviseaspekten är så central 

9 Se sid. 161. 
10 Ett sådant antagande stämmer väl överens med Tomas Petersons diskussion om 
relationen mellan tävlingsfostran och föreningsfostran. Se sid. 8-9. 
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i föräldrarnas berättelser. Att jämföra med golfen är intressant. 
Golfföräldrarna ser tränaren som ett redskap för att utveckla varje enskild 
spelare inom sin idrott. I individuella idrotter är naturligtvis den enskilda 
individen i fokus på ett annat sätt än inom lagidrotterna. Därför blir det 
viktigt att tränaren är lyhörd och att varje enskilt barns behov och 
förutsättningar sätts i centrum. Tränaren blir ett medel för att den 
enskilda spelaren ska utvecklas optimalt. Eftersom det handlar om att 
utveckla enskilda individer blir frågan om rättvisa aldrig aktuell. Inom 
fotbollen, som ju är en lagidrott och en kollektiv verksamhet, står inte de 
enskilda individerna i fokus på samma sätt. Visserligen betonas också 
inom fotbollen vikten av att tränaren ska se alla barn, men här handlar 
det om en garanti för att en rättvis över- och underordning ska kunna 
ske. En slags arbetsdelning för att kollektiva mål ska kunna uppnås. 
Tränaren blir här ett medel för att laget ska utvecklas, vilket sker genom 
att enskilda spelare tilldelas en plats där de kan göra mesta kollektiva 
nytta. 

OM BARNENS FOTBOLLSSPEL 
Att börja med fotboll 
För de barn som ingår i undersökningen verkar det vara en kollektiv 
företeelse att börja spela fotboll. Vanligen börjar man för att kompisarna 
börjar. Ofta har rekryteringen till fotbollsföreningen skett genom skolan, 
vanligen genom att det bildats klasslag inom ramen för Skol-IF:s 
verksamhet. För en del av barnen har valet handlat mera om att få umgås 
med kompisarna än om att välja en idrott. 

Näe men fotboll det har dom ju spelat här på gatan ända sen han kunde gå. 
Men det har ju aldrig varit så d är jätteviktigt fór honom inte. Men då 
anmälde väl sig dom flesta i klassen till fotbollen och då måste ju han göra 
det också, så på den vägen är det (Gunvor) 

I en del av av familjerna har fäderna själva spelat fotboll, och där det 
finns äldre syskon är det vanligt att även dessa spelar eller har spelat 
fotboll. Det finns således en tradition av att spela fotboll i organiserad 
form i flera av familjerna.11 

Jag har en bror som har spelat fotboll ganska högt upp och en svåger som 
också har spelat väldigt mycket fotboll. Allsvenskt har han spelat. D et är ju 
klart på så sätt har ju våran familj kanske varit involverade i fotboll mer än 

11 Jfr. Schelin, 1985. Hans beskrivning av betydelsen av personell närhet för val av 
idrott. 
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vad en vanlig familj har varit. Och systern min har ju spelat fotboll också så 
att visst. Det kan ha smittat av sig pä nåt sätt. (Magnus) 

Något som också verkar ha haft en stor betydelse för att börja med 
fotbollen är den geografiska närheten.12 Fotbollen finns lättillgänglig i 
närsamhället och utbudet av andra idrotter är begränsat. Att familjen 
växer kan också bli ett hinder för att börja med andra idrotter. Tiden 
räcker inte till för att hjälpa alla barn t.ex. med skjutsning till idrotter 
som inte finns i organiserad form i närsamhället. 

Sen är det ju så att utbudet här ute är väl inte så där hemskt stort då det 
gäller att utöva andra idrotter. Det sätter ju lite käppar i hjulet det här med 
ishockey. Han har ju spelat både ishockey, fotboll, tennis och friidrott höll 
han på med. Så han hade fyra sporter me n när familjen växte då räcker 
tiden inte till. (Sten) 

En vanlig uppfattning bland föräldrarna är att man själv haft liten 
betydelse för att deras barn ska börja spela fotboll. Man betonar att 
barnen valt själva och att man inte styrt barnens val av idrott. I en familj 
säger dock föräldrarna att de gjort ett medvetet val åt sin son. Eftersom 
inga jämnåriga fanns i närheten av det kvarter familjen bodde i valde 
man att låta pojken börja spela fotboll för att han skulle få jämnåriga 
kamrater. 

Vi kunde liksom inte låta honom springa iväg till höger och vänster. Och då 
var egentligen fotbollen ett väldigt bra sätt för honom att komma in i den 
här gemenskapen där alla andra fanns. (Magnus) 

Föräldraengagemang 
Att barnens fotbollsspel prioriteras syns tydligt i det engagemang som 
föräldrarna lägger ner på sina barns idrott. Det är vanligt att man hjälper 
till med skjutsning till och från matcher, och att man finns med som 
åskådare på hemmamatcher och helst också på bortamatcher. I en familj 
tar man inte bara hjälp av äldre syskon för att kunna följa sonens 
matcher, utan vid behov engageras även nära släktingar. 

Men man känner ju också att det är ett visst ansvar. Ar det i stan så brukar 
vi försöka om inte storebror kan så har farmor vid nåt tillfälle varit och 
hejat. (Mats) ... Och mormor. Jo det ser v i alltid till att det är någon i 
släkten om inte vi kommer; mormor, morfar eller storebror. (Car ina) 

12 Jfr. Schelin, 1985. Hans beskrivning av betydelsen av geografisk närhet för val av 
idrott. 
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För en del av föräldrarna kan det ibland vara svårt att pussla ihop alla 
tider som ska stämma, framför allt om man har flera barn som behöver 
skjuts till och från träning och matcher. Samtidigt ges barnens fotboll en 
hög prioritet i familjen. 

Jo men det är ju ändå. Det är ju som att centrum under den tiden det är 
fotboll. För då lever vi som för det. Efìersom båda två spelar fotboll. Det är 
ju nånting som är självklart att det prickas in när det är fotbollsträning. Och 
det prickas in när det är matcher. (Camilla) 

Ibland tycker dock föräldrarna att barnens idrottande tar för mycket tid i 
anspråk från andra för familjen viktiga angelägenheter. Detta sker dock 
inte speciellt ofta och upplevs inte som något stort problem för någon av 
familjerna. Flera av föräldrarna visar också sitt engagemang genom att åta 
sig olika uppdrag i föreningen och i de lag som deras barn spelar i. Det 
kan vara som styrelsemedlem, tränare, lottförsäljare, resesamordnare mm. 
Engagemanget mellan familjer verkar dock variera. Det finns också 
exempel på att man vill men inte kan ställa upp i den omfattning som 
förväntas utav en. 

Ja hon åker med några kompisar. M en det känns ju lite pressande att man 
inte kan köra själv. Att man inte kan ställa upp. Ja det är alltså typiskt. Jag 
har tillgång till bil på söndagarna och då är de t alltid hemmamatcher. Alla 
hemmamatcher läggs på söndagen. Då känner man ju också det där lite 
dåliga samvetet att man inte ställer upp. Men dom vet ju om det. (Lena) 

Vad får då föräldrarna personligen ut av sitt engagemang i barnens 
fotbollsspel? Att döma av föräldrarnas berättelser handlar det dels om en 
stark känslomässig "här-och-nu-upplevelse", att från sidan av planen följa 
det egna barnet och det egna lagets framgångar och vedermödor, dels om 
en givande social samvaro tillsammans med barn och andra föräldrar. 

Det är ju roligt. För att står man och ser på. Det går ju inte att stå still. Man 
måste ju vara med och sparka i gruset om inte annat. Och ja som jag sa 
tidigare att man känner det där lilla pirret. Eller tävlingsandan vaknar lite 
grann. Man försöker att stötta och vara med så gott det går. (Henning) 

Att barnens fotbollsspel kan vara viktigt för föräldrarna, demonstreras 
tydligt av den besvikelse som en mamma uttrycker över att barnets lag 
inte blivit anmält till en fotbollscup. 
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Jag blev jättebesviken att dom inte var anmälda till cupen i helgen. För det 
brukar vara varje år när skolan slutar. Jag tycker liksom det är höjdpunkten 
att vara en hel helg där med ungarna och fika och... Ja hela tiden det är som 
jättekul och mycket ungar och föräldrar och så har dom inte anmält dom i 
år. Jag ser det som en jättebesvikelse både jag och han. För det liksom är en 
sån här höjdpunktsgrej. Så att om det har varit uppoffringar har man 
kunnat tänka sig att åh skönt att det inte blev. Men tvärtom... (Carina) 

När det gäller vad engagemanget i barnets idrottsutövande kan ge, 
nämner en förälder att de sociala kontakter som byggts upp genom 
barnets fotbollsspel kan ha betydelse för den egna livskvalitéten. 

Näe men jag höll på att säga det är väl en krydda i tillvaron att Ja vara med 
barna. Och liksom att man far ut, far på Konsum och handlar men så 
träffar man, då kommer det fram nån liten dyvig bak nån disk där; Tjena 
hur är lägeti Det är väl krydda. (Henning) 

Flera av föräldrarna beskriver hur de försöker hitta en balans mellan att 
stötta sina barn i deras fotbollsspel och att inte ställa för höga krav. Man 
vill att barnen själva ska få bestämma ambitionsnivå. 

Jag åker gärna och skjutsar också när jag har tillfalle. Men jag menar det 
handlar ju om att stötta. Jag ser at t det är ju inte så att vi driver på eller 
utan det är utifrån hans eget intresse. Så länge han tycker det är kul så gör vi 
allt för att han ska ha möjlighet att vara med och spela. (Mats) 

Fotbollen som livsstil 
Barnens fotbollsspel är viktigt och barnens träningar och matcher 
prioriteras högt. Föräldrarna engagerar sig i stor omfattning och 
engagemanget upplevs sällan som en belastning eller påfrestning. Man 
kan säga att för de flesta familjer i denna studie blir barnens fotbollsspel 
till ett projekt och näst intill ett slags livsstil. 

Jag känner inte att det krävs någonting. Man gör det väl bara. Det har 
blivit så där. Det är en jag höll på att säga nästan en livsstil att barna ska 
hålla på med någonting och då följer man med barnen. (Henning) 

Här ligger det nära tillhands att fundera över om inte fotbollen är ett 
slags medel för att hålla familjen samman. Idag tillbringar föräldrar och 
barn merparten av dagen i skilda världar. Tillvaron är fragmentiserad, 
starkt ålderssegregerad och naturliga mötesplatser över 
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generationsgränserna saknas nästan helt.13 På vilket sätt har då 
föräldrarna beskrivit sitt engagemang? Handlar det inte om en 
familjegemensam aktivitet, även om rollerna för barnen som aktiva 
fotbollsspelare, och föräldrarna som åskådare och stödpersoner, är tydligt 
åtskilda. Familjen far något gemensamt att enas omkring. Ibland lyckas 
man t.o.m. ena hela familjen, då äldre syskon ibland får stå för 
supporten. Det handlar också om ett möte över generationsgränserna. 
Barnen spelar fotboll och föräldrarna är delaktiga, ofta dessutom både 
fysiskt och psykologiskt närvarande. 

Stor inlevelse. Jodå vi skriker ganska mycket vid kanten. Det är ju så. Det är 
ju trevligt for oss också. Det är ju så. (Magnus) 

Att det handlar om ett möte över generationsgränserna är tydligt i 
föräldrarnas berättelser. Föräldrakollektivet, de vuxna, umgås med, följer 
och stöder inte bara det egna barnet utan alla barn i det egna laget, 
samtidigt som man möter barn och vuxna från andra föreningar. 
Fotbollsplanen, matcherna och cuperna kan ses som en arena där möten 
mellan unga och vuxna kan ske på ett naturligt sätt i en gemensam 
aktivitet. Fotbollen erbjuder ett slags mötesplats som i övrigt nästan helt 
saknas i det offentliga rummet. Idrotten blir med detta ett medel för att 
hålla samman familjen. 

Om mål 
De svar som föräldrarna ger på frågan om varför deras barn ska spela 
fotboll är av två slag. Dels handlar det om nuet, dels om idrott som en 
investering för framtiden. Föräldrarna vill att barnens fotbollsspel ska 
vara en lustfylld upplevelse, barnen ska ha roligt när de spelar fotboll. 
Föräldrarna ser också fotbollen som en meningsfull aktivitet som barnet 
kan ägna sig åt vid sidan av skolarbetet. Den dominerande uppfattningen 
är dock att man vill att barnen ska idrotta för att de genom idrotten lär 
sig saker som de har användning av i livet utanför idrotten. Genom sitt 
fotbollsspel lär sig barnen att fungera i grupp, de lär sig ta ansvar och visa 
hänsyn. De lär sig att arbeta tillsammans för att uppnå gemensamma 
mål. Några föräldrar nämner också att de vill att barnen ska idrotta för 
att det främjar fysisk och psykisk hälsa både på kort och lång sikt. 
Genom att barnen spelar fotboll hoppas de att barnen även i framtiden 
ska idrotta för sin hälsas skull. 

13 För en utförligare beskrivning se kapitel 2, om Familjen i det nutida samhället. 
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Ja du får ju så småningom en fysisk påverkan också. Jag tror ju också det är 
ju lättare att återfalla till fysisk iarottslighet om man på nåt vänster har 
hållit på med det. (Magnus) 

Håller dom på med idrott tills dom börjar i gymnasiet och kanske nåt år eller 
några år in i gymnasiet då tror jag dom har kommit långt. Då är det lätt sen 
att dom fortsätter också med nånt ing. Det tror jag. För då tror jag dom har 
blivit van att göra nånting. (Jens) 

Noterbart är att föräldrarna inte uttrycker några prestationsmål. De 
betonar sin glädje över att barnen spelar fotboll och menar att det är för 
tidigt att sätta några mål i termer av att nå en viss nivå, t. ex. att spela i A-
laget, div 1, landslaget eller att bli fotbollsproffs. Istället menar de att det 
gäller det att stötta barnen i att fortsätta med sin idrott och att vilka 
resultat som kan komma att uppnås är en fråga som framtiden far utvisa. 

Så långt har jag aldrig tänkt att han ska göra idrottskarriär. Aldrig. Men om 
han vill hålla på så kommer vi absolut att stötta honom. (Carina) 

Om karriär 
Det finns två huvudsakliga uppfattningar bland föräldrarna om hur deras 
barn ser på sin framtid inom fotbollssporten. Den första, dominerande 
uppfattningen, är att barnen vill utvecklas i sitt fotbollsspel både i 
jämförelse med sig själva och i jämförelse med andra barn. Oftast verkar 
det inte som om detta är något barnen själva uttryckt utan istället en 
tolkning från föräldrarnas sida av vad barnens fotbollsengagemang står 
för. 

Ja hennes målsättning kan jag nog tänka mig är att hon vill bli bra. Det tror 
jag nog. Hon är en killer alltså. Det ser man på henne. (Jens) 

Några av barnen har till föräldrarna förmedlat mera exakta mål i termer 
av att nå vissa positioner eller att nå vissa nivåer. 

Ja och så sen att få spela center är ett mål. Och så ett annat mål är att få bli 
uttagen till dom äldre. När det fattas då får dom ju ta in några från de 
yngre. (Carina) 

Jo jo men dom har ju drömmar. Dom pratar ju om det öppet också. Och 
dom kan ju till och med prata om vilket språk dom har valt. Ja men det är 
ju ganska bra då kan man ju spela i tyska ligan och kan man engelska kan vi 
ju. Dom har ju mycket sånt där. (Camilla) 
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Den andra uppfattningen är att barnen ägnar sig åt fotboll för att få 
umgås med sina kamrater. Man spelar och tränar fotboll för att 
kompisarna gör det. Om man sedan utvecklas i sitt fotbollsspel eller inte, 
är av underordnad betydelse, så länge som man är tillräckligt 
framgångsrik för att "platsa" i laget. 

Näe men han har aldrig liksom att jag ska bli proffs elle r nåt sant där utan 
det verkar som a tt han är nöjd och belåten så länge han far vara med. 
(Gunvor) 

Det finns också en uppfattning om att barnen inte överhuvud taget 
reflekterar över sitt fotbollsspel i termer av varför man håller på och vad 
man vill uppnå. 

Ingen varken vår dotter eller son är ju på nåt vänster såna här så att dom 
sover med fotbollarna på kvällarna. Utan det är en del utav livet deras helt 
enkelt. Men ingenting annat inte. (Magnus) 

Det föräldrarna här ger uttryck för kan antingen förstås som att fotbollen 
är oviktig och av underordnad betydelse, eller också att den är en så 
integrerad del av familjens och framför allt barnens liv att det inte finns 
någon anledning till reflexion. Fotboll är någonting man ägnar sig åt 
med samma självklarhet som att gå i skolan eller arbeta. 
I en familj där dottern spelar fotboll blir reaktionen från föräldrarnas sida 
när frågan om hennes framtid inom fotbollen kommer på tal, att det 
troliga är att hon lägger av efter nian. Någon sådan reaktion finns inte i 
någon av de familjer där sönerna spelar fotboll. Här säger man istället att 
man ska stötta sina barn så länge som möjligt, och ställa upp så länge de 
vill fortsätta att spela. 

Om träning 
Bland de fotbollsspelande barnen tillhör det undantagen att man utövar 
någon annan idrott i föreningsregi. Däremot ägnar man sig åt andra 
idrotter tillsammans med kompisar eller familjen, t.ex. jogging, tennis 
och innebandy. Föräldrarna uppskattar att deras barn ägnar 4-6 timmar i 
veckan åt idrottsaktiviteter. Några av barnen idrottar mer, dock ingen 
mer än tio timmar i veckan. Fotboll tränar man vanligen två gånger i 
veckan, i en till en-och-enhalvtimme per pass. Till detta kommer 
matcher om man deltar i seriespel och cuper. 

Sammanfattning och jämförelser 
För de barn som ingår i undersökningen är det en kollektiv företeelse att 
börja spela fotboll. Rekryteringen sker gruppvis genom skolan och av stor 
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betydelse är den klassfotboll som arrangeras inom ramen för Skol-IF. 
Samtidigt finns i flertalet familjer sedan tidigare en fotbollstradition 
genom att pappan eller något äldre syskon spelar fotboll. Då dessutom 
utbudet av idrotter är ganska begränsat i närområdet kan man förstå att 
fotbollen är ett ganska självklart val för barnen. Om vi jämför med golfen 
är den stora och enda likheten, den personella närheten. I övrigt finns det 
stora skillnader i hur barnen har börjat med sin idrott. I golfen har 
barnen börjat genom att de, ofta redan som små, följde med familjen ut 
på golfbanan. Familjen, oftast pappan, kan på så sätt sägas vara den som 
valt idrott åt barnen. I fotboll lär man sig spelet och vad som förväntas 
utav en, tillsammans med sina kamrater. I golfen lär man sig av familjen 
och vanligen är man ensam om att vara nybörjare. I golfen har familjen 
kontrollen över läroprocesserna. En sådan kontroll finns inte inom 
fotbollen. Visserligen är det vanligt att föräldrar återfinns som ledare och 
tränare inom barnets fotbollsklubb, men detta är ändå långt ifrån att 
varje förälder har kontroll över vad det egna barnet lär. Här skiljer sig 
således de två idrotterna åt. En intressant notering är att i golfen väljer 
föräldrarna, eller egentligen pappan, golfen som idrott åt sina barn. I 
fotbollen kan man istället prata om att det är genom barnen som 
föräldrarna rekryteras till fotbollen som ledare och tränare för de yngre 
lagen. 

Fotbollsföräldrarnas engagemang i barnens fotbollsspel är stort. Detta 
visar sig bl.a. genom att man åtar sig olika uppdrag i föreningen, att man 
ställer upp och skjutsar barnen och att man i möjligaste mån försöker 
vara närvarande som åskådare vid matcher och cuper. Fotbollen blir näst 
intill en livsstil, ett projekt som samtidigt som det ger föräldrarna 
positiva vinster enar familjen. Här finns tydliga likheter med golfen. 
Golfandet är för familjerna en livsstil, en del av vardagen. Man investerar 
i golfsporten för att den är en aktivitet runt vilken hela familjen kan 
samlas. Uppfattningarna om idrotten som ett familjeprojekt är dock 
tydligare inom golfen än inom fotbollen. Inom golfen kan både föräldrar 
och barn åldras med sporten på ett sätt som inte idag är möjligt inom 
fotbollen. Fotbollen som familjegemensamt projekt kan naturligtvis 
förlängas genom att yngre syskon fortsätter på den inslagna vägen, men 
att enas och åldras kring ett aktivt deltagande är inte möjligt på samma 
sätt som inom golfen. Fotbollen som familjeprojekt har således en 
kortare livslängd än golfen. Och i detta finns säkert en del av 
förklaringen till att uppfattningarna om idrotten som familjeprojekt är 
tydligare inom golfen än inom fotbollen. 

Föräldrarnas mål med barnens fotbollsspel är av två slag. Dels tycker 
man att barnen ska spela fotboll för att det är en aktivitet som ger barnen 
positiva upplevelser här och nu. Fotboll är roligt. Dels lär barnen sig 
genom fotbollen sådant som är viktigt i livet i övrigt. De lär sig att 
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fungera i grupp, att ta ansvar och visa hänsyn. De lär sig att arbeta 
tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Fotbollen främjar också 
barnens fysiska och psykiska hälsa och kan bidra till ett idrottande i 
vuxenlivet. Både golf- och fotbollsföräldrarna tycker att barnen ska hålla 
på med sin idrott för att det är en rolig aktivitet, som ger lustfyllda 
upplevelser. Fotbollsföräldrarna framhåller dock i större utsträckning än 
golfföräldrarna, att de vill att deras barn ska idrotta för att de lär sig 
sådant som de kan ha nytta av i sammanhang utanför idrotten. 

När det gäller barnens idrottskarriär är den dominerande 
uppfattningen bland fotbollsföräldrarna, att barnen vill utvecklas och bli 
bättre i sitt fotbollsspel i jämförelse med sig själva och andra. 
Uppfattningen grundar sig på tolkningar av barnens fotbollsengagemang 
från föräldrarnas sida, och inte på något barnen har förmedlat i direkta 
ordalag. Bland några av barnen finns dock konkreta och tydligt 
förmedlade mål som handlar om i vilken position i laget man vill spela 
(nu och i framtiden) och vilken nivå som man strävar efter att nå i sitt 
fotbollsspel. En annan uppfattning är att barnen ser fotbollen som en 
naturlig del av livet och att de därför inte funderat över vilka mål de har 
med sin idrott. Inom golfen finns skillnader i hur föräldrarna uttrycker 
sig om hur pojkar och flickor ser på sin framtid inom sporten. Enligt 
föräldrarna ser några av pojkarna sig själva som framgångsrika 
golfspelare, medan det för flickornas del enbart handlar om att hitta en 
sport som är rolig och en meningsfull sysselsättning. Motsvarande 
mönster finns också inom fotbollen. 

När det gäller hur mycket fotbollsbarnen tränar i sin sport jämfört 
med golfbarnen, är det svårt att göra några exakta jämförelser. Antalet 
gånger som man tränar per vecka verkar dock vara ungefär detsamma. 
Spel och träning vid sidan av klubbens organiserade träning förekommer 
inom fotbollen, precis som inom golfen. Bl.a. spelar en del av barnen 
inte bara i föreningen utan också i något av skolans klasslag. En tydlig 
skillnad finns dock mellan golfbarnen och fotbollsbarnen. Bland 
golfbarnen är flertalet engagerade i någon idrott jämsides med golfen. De 
flesta ägnar sig också åt någon lagidrott, företrädesvis fotboll. Bland de 
fotbollsspelande barnen gäller med ett undantag att man inte utövar 
någon annan idrott i föreningsregi. 
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IDROTT OCH FOSTRAN 

ATT UTVECKLAS I FOTBOLL 
Föräldrarna betraktar fotbollen som en positiv uppfostransmiljö för sina 
barn. Enligt föräldrarna ges barnen möjligheter att utvecklas i och genom 
sitt fotbollsspel. 

Om koncentration och varseblivning 
Enligt föräldrarna utvecklar barnen i sitt idrottande en förmåga att 
koncentrera sig som de också har glädje av i sammanhang utanför 
idrotten. 

Sen tycker jag det ökar koncentrationsförmågan också tror jag. Att håller 
man på och idrottar så när man sen ska göra nånting annat så blir man mer 
koncentrerad. (Carina) 

För en del av barnen kan fotbollen, enligt föräldrarna, kompensera för att 
man inte är så duktig i skolan. Fotbollen ger då det självförtroende och 
den självkänsla som skolan inte kan ge. 

Vi har ju sett att en del killar som kanske har varit mindre framgångsrika i 
skolan har varit duktiga i fotboll och fatt en bra självkänsla av den 
anledningen. Jag tror att av såna saker vävs personligheten ihop och då kan 
nog idrotten ha betydelse. (Mats) 

Intellektuell förmåga 
I fotbollen uppstår ständigt situationer som sätter den intellektuella 
förmågan på prov så som flexibilitet, säkerhet i informationsbearbetning 
och problemlösning och beslutsfattande. 

Jag satt och tänkte på en sak. När dom lär sig spela fotboll så lär dom sig att 
fatta egna beslut. Antingen gör jag så eller också gör jag så. Gör jag så då blir 
det fel, gör jag så blir det rätt. Och jag menar det där måste man ju ha nytta 
av när man går vidare här i livet att veta det att det är besluten jag ska 
komma fram på. (Vidar) 

Det finns också en tydlig koppling mellan orsak och verkan. På planen 
kommer belöningen dessutom direkt, som spelare kan du vanligen utan 
någon längre fördröjning avläsa resultatet av dina beslut och dina 
handlingar. 

Ja man ser ju effekterna på en gång av det som händer och sker. Både positivt 
och negativt. Det kanske man kommer åt på annat sätt också. Men just det 
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här att man får ta situationerna allt eftersom de uppkommer. Àr man i spel 
da. Det spelar ingen roll vilken det är sa måste man ju klara av det. Man 
kan ju inte skjuta upp saker och ting bara för att... Jag tror man mognar 
snabbare om man håller på med det här. Ur den aspekten alltså. (Magnus) 

Att kontrollera sina känslor 
Fotbollen är en utpräglad tävlingsidrott. Inom tävlingsidrotten utses 
vinnare och förlorare. Så länge inte en fotbollsmatch slutar med ett 
oavgjort resultat finns alltid, oberoende av vilken nivå matchen spelas på, 
en segrare och en förlorare. Ibland kan det t.o.m. finnas segrare och 
förlorare om matchen slutat oavgjord eftersom endera laget betraktats 
som favorit till segern. En del av vardagen för fotbollsspelare handlar om 
att hantera de känslor som följer efter seger och efter förlust. Så är också 
fallet för de allra minsta fotbollsspelarna. Att förlora innebär en 
besvikelse, och denna måste man lära sig att hantera eftersom förluster är 
en del av spelet. Föräldrarna menar att detta är en viktig lärdom. 
Besvikelser är en del av livet och någonting som man måste lära sig att 
hantera och att leva med. 

Jag menar samtidigt tror jag att man måste lära sig at t förlora. Det gör 
liksom ont just då. Men jag tror att ska man lära sig en sån sak så kanske det 
måste göra ont några gånger innan man lärt sig det. Men det kan ju 
upplevas negativt just då. Men det blir en positiv grej av det ändå. (Robert s 
12) 

Men det gäller också att kunna handskas med känslor som är 
förknippade med att vinna. I glädjen över vinsten bör det finnas med en 
vetskap om att man inte är oövervinnelig, och att nästa match kan 
innebära en förlust och nya besvikelser. Framför allt får man inte bli 
övermodig om laget har en lång rad av vinstmatcher bakom sig. 

Nu kanske dom är priviligierade också. Dom kanske skulle behöva förlora en 
match för nu håller dom på att bli ganska stöddiga. Ja men det är inte bra 
om det är för mycket framgång så där på råken. Nu har dom spelat fem eller 
sex mat cher och v unnit allihop. Nu börjar dom bli som tuppar allihopa. 
Jäsingen vad bra vi är. (Gunvor) 

Det handlar om att lära sig kontrollera vilka känslor som ska visas upp 
för omgivningen och också hur dessa ska tillåtas påverka ens 
självuppfattning. Kontrollen omfattar både känslor av euforisk glädje och 
av djupaste besvikelse. För att laget ska fungera är det också viktigt att 
man lär sig att inte visa besvikelse när medspelarna gör misstag. 

175 



... Och inte gnälla på varandra när det är någon som har gjort nåt fel utan 
man far acceptera det. Och det händer ju. Jag tycker att aet händer ganska 
ofta att när det är nån som har gjort nåt fel så är det alltid några som sä ger 
men nu gjorde han det och det. Då far man ju, då måste man lära dom. 
Spelet är ju så. För sen är det ju glömt igen om fem minuter. (Magnus) 

Både för laget och för den enskilda spelaren varierar matchernas 
betydelse. Ofta finns en överensstämmelse mellan laget och den enskilda 
spelaren om matchens betydelse, men så behöver inte alltid vara fallet. 
T.ex. kan en match som ter sig relativt betydelselös för laget, vara viktig 
för den unga spelare som får hoppa in och spela med de som är ett år 
äldre, eller den spelare som får prova att spela på en ny position i laget. 
Varje match är dock en utmaning som väcker känslor som det gäller att 
kunna kontrollera. 

Du lär dig ju att koncentrera dig och ha den här spänningssaken alltså at t 
nu gäller det allvar. Och då måste man kunna klara av det också. (Jens) 

Om karaktärsdrag 
En del föräldrar ser tydliga samband mellan barnens fotbollsspel och 
barnens karaktärer. Om man inte har de karaktärsdrag som fotbollen 
efterfrågar kan fotbollens praktik hjälpa en att utveckla dessa. T.ex. kan 
man inte vara blyg och försiktig om man ska lyckas på en fotbollsplan. 

Men att man istället för att vara lite blyg och kanske petar på bollen bara får 
den här möjligheten att sträcka ut sig själv lite mer än vad man skulle ha 
gjort i vanliga fall. Speciellt för vår dotter så har det varit bra. Hon var ju 
väldigt försiktig och blyg och nu är det ju en helt annan fart på henne. 
(Magnus) 

Som spelare far du inte heller vara för snäll mot andra. Det gäller att hitta 
en balans mellan att visa hänsyn och att ta för sig. 

Sen så tror jag a tt dom tyckte att det var bra att dom fick känna på att ta 
hänsyn till dom andra och bli både tuff och samtidigt ta hänsyn. (Magnus) 

Han är faktiskt i sina bästa stunder duktig och han har en, han kan läsa 
spelet lite grann faktiskt om man säger så. Men ändå saknas den där... Om 
man säger det finns inget jädrar anamma. Att nu bollen är min. (Henning) 

Karaktärsdaningen kan också ske i individuella eller gemensamma 
aktiviteter vid sidan av själva tränandet och spelandet. T.ex. menar en 
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förälder att barnen genom sitt fotbollsengagemang lär sig att även det 
roliga har sitt pris. 

Sen får dom ju lära sig att dra in pengar. Dom far ju jobba för att sälja 
grejer och det ä r inte bara att komma hem och ska ha till det och det u tan 
dom far faktiskt kämpa själva också . Att sälja saker och så vidare om dom 
ska resa bort. (Monika) 

Individ, kollektiv och social kompetens 
Genom sitt fotbollsengagemang lär sig barnen att fungera i sociala 
sammanhang och de utvecklar därigenom sin sociala kompetens. Detta 
uttrycks ofta av föräldrarna som att fotbollen lär barnen kamratskap och 
att ta hänsyn till varandra. Ofta kopplas kamratskapet och hänsynen 
samman med att barnen genom att fotboll är en lagsport lär sig 
samarbeta och att sträva mot gemensamma mål. 

Ja det är ju gemenskap och andan tycker jag. Den är ju stor alltså. Att alla 
far ta hänsyn. Det är ju en lagsport som ju är väldigt viktig egentligen. Det 
är ju så. En fòr alla, alla för en. Det är ju så man måste ställa upp for 
varandra. Hjälpa varandra. (Jens) 

Hänsyn handlar också om att respektera andra. Respekten kan vara 
horisontell, t.ex. gentemot medspelare och motspelare, men också 
vertikal, t.e.x. mot tränare och domare. 

Dom far ju lov att lära sig at t ta hänsyn tillvarandra. Regler och fast man 
kanske tycker att det är fel det domaren sa och så vidare. Bita ihop. 
(Monika) 

Nödvändigheten av att lära sig respekt har diskuterats tidigare i samband 
med att jag redogjorde för den vertikala kontrollen som en mekanism för 
att anpassa spelarna till laget. Det handlar framför allt om den kontroll 
som tränaren utövar och de redskap som han har för att få barnen att 
införliva ett förhållningssätt till sitt utövande, som gör att de passar in i 
gruppen, föreningen och fotbollen. Detta överensstämmer väl med 
föräldrarnas uppfattningar om att de kollektiva målen är överordnade 
och individerna underordnade. Lagets bästa måste få gå före individuella 
behov, om framgång ska uppnås. En omvänd uppfattning skulle kunna 
vara att det är viktigt att inte undertrycka egna behov och att hävda sin 
självständighet. Man skulle t.ex. kunna tänka sig att det för laget är 
viktigt att det finns utrymme för irrationella spelartyper som kan göra det 
oväntade. Någon sådan uppfattning är dock svår att spåra hos 
föräldrarna. 
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Vid sidan av träningen och matcher mot andra lag finns dock, enligt 
föräldrarna en del möjligheter för barnen att utveckla sin individualitet 
och självständighet. 

Ja men det är väl det här liksom att kunna vara tillsammans när dom far ut. 
Om dom är ute och reser mycket. Och far sam tidigt vara sig själv och ta rätt 
på, liksom ta ansvar för det dom har. Det är vissa grejer som dom måste 
ordna och fixa själv och samtidigt ska de kunna vara tillsammans med andra 
och bo tillsammans på det sätt dom gör. (Johanna) 

Det intressanta är naturligtvis, att dessa möjligheter finns så att säga vid 
sidan om det som verksamheten ytterst går ut på, nämligen att träna och 
att spela. 

Om (ut) sortering, makt och överordning 
Tidigt får de fotbollsspelande barnen lära sig att vissa spelare är mera 
värda än andra. Hur spelarna värderas hänger samman med hur duktiga 
de är som fotbollsspelare. 

Ja antingen är man bra eller ocks å är man medelmåtta eller också är man 
dålig. Och fort inser dom ju det. (Jens) 

Vi har tidigare konstaterat att inte alla barn får spela lika mycket ens om 
det finns en uttalad ideologi om att så ska vara fallet i föreningen.14 Vi 
har sett hur barn som inte passar in sorteras bort på ett mycket subtilt 
sätt. Vi har också sett att det kan finnas skriftliga överenskommelser i 
vissa av lagen, om att tränaren ska få toppa laget i viktiga matcher, men 
att det är tveksamt hur delaktiga spelarna har varit med att arbeta fram 
dessa och hur pass väl de är införstådda med dem. 

I den fotbollsvärld som barnen är en del utav, gäller således att alla är 
lika mycket värda, och att alla som tränar ska få spela lika mycket. Men 
inte alltid. Ibland är vissa spelare mera värda än andra. I vissa situationer 
räcker det inte med att man har tränat lika mycket som en annan spelare. 
Om tränaren bedömer att den andra spelaren har kvalitéter som är 
viktiga för laget, kan man ställas åt sidan. Vi har också sett att tränaren 
kan få förklara en matchning av laget då någon fått mera matchtid, och 
att motiveringen då är att det varit nödvändigt för att göra mål och vinna 
matchen. 

I fotbollen förekommer således både en utsortering av de som inte 
passar in, och en rangordning av dem som tränar och spelar. Den 
officiella ideologin, om att alla som tränar ska få spela lika mycket, 

Se avsnittet Om utsortering - en t itt under ytan. 
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stämmer inte med praxis. De mest värdefulla spelarna får mera matchtid, 
åtminstone i viktiga matcher. Den som avgör vilka som ska få spela och i 
vilken omfattning, är lagets tränare. Spelarna är underordnade dennes 
idéer om spelet, och de värderingar han gör av de enskilda spelarna 
kvalitéter. Spelarna får således lära sig att vissa duger medan andra inte 
gör det och sorteras ut. Sannolikt sker detta på en ganska omedveten 
nivå. De som inte är tillräckligt bra eller av andra anledningar inte passar 
in slutar. Barnen får också lära sig att ideologi och praxis inte behöver 
stämma överens. Man får lära sig att alla är lika mycket värda, men inte 
alltid och att den som avgör i vilka situtioner det ena eller det andra 
gäller är tränaren. Den som är överordnad har således makten (och 
rätten) att avgöra när ideologin ska gälla och när den kan lämnas därhän. 

Sammanfattning och jämförelser 
Enligt föräldrarna ökar barnens koncentrationsförmåga och förmåga till 
problemlösning av att de tränar och spelar fotboll. För de som lyckas 
mindre bra i andra sociala sammanhang (främst skolan) kan fotboll, om 
man är framgångsrik, bidra till uppskattning från andra och därmed en 
positivare självuppfattning, än om man inte spelar fotboll. Fotboll är 
karaktärsdanande. Du får lära dig att kontrollera dina känslor så att de 
inte påverkar lagets prestationer eller dig själv i negativ riktning. Detta 
gäller både känslor av glädje, ilska och besvikelse. Fotbollen är ingen plats 
för den som är för blyg och för försiktig. Det gäller att vara tufF både mot 
sig själv och mot andra, samtidigt som man måste kunna visa hänsyn. I 
fotbollen utvecklar barnen en social kompetens som gör att de kan 
samarbeta och underordna sig kollektiva mål. De möter principer för 
över- och underordning, liksom för sortering och utsortering. De 
befinner sig i en värld där den som är överordnad (tränaren) definierar 
vilka som duger, och vilket värde var och en av spelarna har. De befinner 
sig i en värld där den som har makten, kan avgöra när den formella 
ideologin för verksamheten ska gälla och när den kan sättas ur spel. 

Både fotbollsföräldrarna och golfföräldrarna anser att barnens 
idrottande bidrar till att utveckla de psykiska egenskaperna. Barnens 
koncentrationsförmåga ökar och de tränar sig i problemlösning och 
beslutsfattande. Såväl fotboll som golf utvecklar barnens sociala 
kompetens, de lär sig att möta andra människor, att visa hänsyn och att 
umgås. Inom båda idrotterna är det dessutom viktigt att man lär sig att 
kontrollera sina känslor. Vid en första anblick finns således mycket som 
förenar. Men om vi går mera på djupet finner vi att likheterna kanske 
enbart är skenbara. I fotbollen handlar den sociala kompetensen om att 
barnen ska lära sig att umgås med andra på ett sådant sätt att man kan 
samarbeta och underställa sig kollektiva mål. För golfföräldrarna handlar 
den sociala kompetensen om att barnen ska lära sig att umgås med andra 
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på en jämställd eller kanske t.o.m. en överordnad nivå. Det centrala är att 
barnen lär sig hävda sin individualitet i sociala och kollektiva 
sammanhang. Det handlar om att vara den som kontrollerar situationen 
istället för att vara den som är kontrollerad. För golfbarnen är därför 
självbehärskningen viktig. Den som inte har kontroll över sig själv kan 
inte heller upprätthålla sin koncentration. Om man inte kan upprätthålla 
sin koncentration kan man inte heller göra riktiga bedömningar i spelet, 
och man klarar inte heller att utföra den prestation som ett 
välkoordinerat och exakt golfslag innebär. Den som inte har kontroll 
över sig själv, kan inte heller kontrollera sin omgivning. När dessutom 
kontroll av omgivningen är förutsättningar för den optimala 
prestationen, förstår vi att golfen lär barnen att det eftersträvansvärda är 
att ha den yttersta kontrollen. Och den kan bara uppnås om man har full 
kontroll över sig själv och sina känslor. 

Fotbollsbarnen lär sig att kontrollera sina känslor för att laget ska 
kunna prestera bra både på kort och lång sikt. Man ska bita ihop och 
svälja förtreten om man känner sig förfördelad på något sätt. Man ska 
hålla inne med sin besvikelse om ens lagkamrater gör något misstag. Man 
ska ta framgång och motgång med jämnmod. För fotbollsbarnen är 
självbehärskningen viktig för att man ska kunna underordna sig laget och 
de kollektiva målen, för golfbarnen är självbehärskningen viktig för att 
man ska kunna ta kontroll över situationen och därigenom uppnå de 
individuellt uppsatta målen. 

IDROTTEN, FAMILJEN OCH SAMHÄLLET 
Att föräldrarna har uppfattningar om att barnen lär sig saker inom 
fotbollen som de har nytta av i situationer utanför idrotten har redan 
framkommit. Under den här rubriken ska jag försöka tydliggöra hur 
dessa uppfattningar ser ut. Det som beskrivs, är föräldrarnas svar på mera 
direkta frågor om hur man ser på vad barnen lär sig genom sitt 
idrottsengagemang och sitt fotbollsspelande. Föräldrarna har också 
ombetts att jämföra den fostran som sker inom idrotten och den som 
sker i hem och skola. Avsnittet inleds med en redogörelse för hur 
föräldrarna förhåller sig till frågor om fostransprocessen, och vad 
föräldrarna anser att de vill åstadkomma genom den fostran som sker 
inom familjen. 

Moderna tider 
Flera av föräldrarna ger uttryck för en osäkerhet inför sin roll som 
uppfostrare. Det är inte självklart vad ens barn behöver lära sig för att 
klara sig bra i vuxenlivet, och man är osäker på hur man ska lära ut 
kunskaper, normer och värderingar. Osäkerheten handlar också om 
känslor av egen otillräcklighet i konkurrensen från andra 
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påverkansagenter. En del av föräldrarna berättar att de utgår ifrån sin 
egen fostran för att reducera denna osäkerhet, även om de vet att dess 
innehåll och metoder inte direkt kan kopieras. Som förälder har man 
dock själv det yttersta ansvaret för att avgöra vilket innehåll som ska 
förmedlas i uppfostran och hur denna förmedlan ska gå till. Ett sätt att 
göra detta är att förhålla sig prövande till sin roll som förälder. 

För jag menar man lär ju sig själv allteftersom man fostrar. Vi har inte gått i 
nån fostringsskola eller på nåt vänster läst böcker till höger och vänster. Ja 
man får på nåt vänster försöka ta dagen som den kommer och för söka lita på 
att det man själv har lärt sig en gång i tiden var bra på nåt sätt så att man 
kan föra över det. O ch än så länge funkar det men vi ser ju som alla a ndra 
nya faser i ungamas liv hela tiden. Visst sitter vi och frågar hur vi ska tackla 
det och det och det. Nu kommer tonårslivet in här också. (Magnus) 

Det vi ser är hur föräldrar försöker hantera sin roll som uppfostrare i ett 
samhälle som kännetecknas av detradering och kulturell friställning.15 
Den äldre generationens kunskaper, normer och värderingar minskar i 
betydelse. Barnen följer inte längre, med självklarhet i sina föräldrars 
fotspår. Möjlighetshorisonterna vidgas. Fler och fler livsområden blir 
möjliga att göra någonting åt vilket medför ett ökat prestationstryck. 
Den enskilda individen kan ställas till svars för valet att inrätta och leva 
sitt liv. Samtidigt ökar reflexiviteten. Genom i första hand förmedlade 
erfarenheter lär individen att det finns andra livsutkast än de man själv 
valt. Inte minst erbjuder medierna ständiga möjligheter till jämförelser. 
Detraderingen och den kulturella friställningen ger en frihet som tidigare 
generationer inte haft, samtidigt som den medför en känsla av osäkerhet. 
För föräldrarna innebär reflexiviteten en känsla av att vad de än väljer att 
förmedla till sina barn, så skulle de ha kunnat välja något annat.16 Det 
finns således en ständig osäkerhetskänsla om det som förmedlas är 
nödvändigt och tillräckligt, för att barnen ska klara sig väl i vuxenlivet. 

Självständig och medmänsklig 
Genom den uppfostran föräldrarna ger sina barn hoppas man att de ska 
bli självständiga och medmänskliga. Självständigheten uttrycker 
föräldrarna med ord som att barnen ska lära sig att ta ansvar för sig själva, 
kunna ta ställning och kunna fatta egna beslut. Medmänskligheten 
uttrycks med ord som att ta hänsyn, att vara en god kamrat, att ställa upp 
för andra och att acceptera olikheter människor emellan. 

^ Jfr. Ziehe, sid 16-18. 
^ Vilket inte ska förstås som att alla föräldrar i praktiken kan genomföra de valen för 
sina barn. 
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Ja att kunna ta vara på sig själv och livet på ett vettigt sätt. Det är en klyscha 
men att ta hänsyn till varandra. Samtidigt som man inte ska bli för snäll 
heller. (Magnus) 

Ja att acceptera varandra som människor. Som olika, jag menar vi är ju alla 
olika. Att acceptera att alla är inte lika. Och ta hänsyn till varann. Och stå 
upp för varann. (Vidar) 

De uppfattningar som föräldrarna ger uttryck för är nästan uteslutande 
positiva. Idrotten ger lärdomar som barnen har nytta av både på kortare 
och längre sikt. En del av föräldrarna menar t.o.m. att de lärdomar som 
barnen får genom sin idrottsliga involvering är näst intill unika, och att 
deras barn skulle ha gått miste om vissa lärdomar om de inte varit 
idrottsaktiva. 

Men jag tror nog att dom hade gått miste om en del. Det här med, jag tänker 
mer på det här med förlust och att lära sig att ta och ge beröm sinse mellan i 
ett lag. Det är ju ingenting som man håller på med i skolan på samma sätt 
som det blir inom ett lag som spelar fotboll tillsammans. (Camilla) 

En sådan uppfattning delas dock inte av alla föräldrar. Vissa menar att 
det man lär sig genom att utöva idrott lika väl kan förvärvas i andra 
sociala sammanhang. 

Jo. Men om man kan lära sig på annat sätt. Det är klart det kan man ju. 
Näe inte tror jag att det är nödvändigt med idrott. Det tror jag inte alls. 
(Mats) 

Fotboll - förvaring - kontroll 
Som vi har sett är fotbollen i sin organiserade form en i hög grad 
vuxenkontrollerad aktivitet. När barnen är på fotbollsträning eller spelar 
match, vet föräldrarna var dom är och vad dom gör. Bland föräldrarna 
finns uppfattningar om att aktiviteter som inte är kontrollerade av vuxna 
många gånger är föga utvecklande för barnen eller t.o.m. destruktiva. 
Om barnen därför ägnar för stor del av sin fria tid till aktiviteter som inte 
är organiserade och kontrollerade, finns risk för att de utvecklar ett 
asocialt beteende som ställer dem utanför samhällsgemenskapen. Man 
kan säga att föräldrarna ser idrotten som ett skydd mot utslagning och 
utanförskap. Kanske inte i första hand för det idrotten lär ut, utan för att 
barnen är förhindrade att lära andra, mindre nyttiga saker när idrottandet 
upptar deras tid. 
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...Och alternativet är ju då att man för dom drällande nån annan stans. 
(Vidar) 

Genom barnets fotbollsspel byggs också ett socialt nätverk upp, som gör 
att föräldrarna lär känna både varandra och de barn som spelar i laget. 
Härigenom minskar anonymiteten och den sociala kontrollen kan vidgas 
till sammanhang utanför fotbollsplanen. Samhörigheten kring barnets 
fotbollslag kan t.o.m. bli större än den som finns kring skolan och 
barnets egna klass. 

... Det är nästan som på föräldramöte går man till fel klassrum för att man 
känner vissa föräldrar mer än vad man skulle kanske känna. Och det blir ju 
gemenskap föräldrar emellan också. Jag tror att det är bra för barna att vi, ja 
vi känner andra barn också hemskt väl. Dom vet att vi ser dom. (Robert s 
3) 

Idrott - skola 
I intervjuerna har direkta frågor ställts om det går att jämföra den fostran 
som sker i idrotten och den som sker i skolan. Flera av föräldrarna pekar 
på likheter, men uppmärksammar samtidigt att det finns skillnader. 

Ja grundtanken tycker jag nog är densamma. Jag vet inte om skolan har 
kanske lite grann mindre resurser för att Ja igenom alla dom här idealen som 
man går ut medfrån början. (Robert s 20) 

Ja bitvis är det ju samma sak me n bitvis är det inte samma sak. Ja Jo men i 
skolan upplever jag nog ganska mycket individuell prestation. Det är betyg 
som gäller. Det är resultat som gäller. Okey det är det väl i och för sig i 
idrotten också. Men man, hur ska jag säga? Jo men en lagidrott är ju i alla 
fal en gemensam prestation. I skolan har du ju en individuell prestation. 
Men då å andra sidan sett då i skolan kan man säga att läraren är 
lagledaren. Om jag jämför skolan med en individuell idrott då kan man 
kanske komma en bit närmare. (Vidar) 

I intervjuerna framskymtar också hos några föräldrar en kritik mot hur 
skolan fungerar som uppfostransmiljö. Man tycker visserligen att den i 
huvudsak fungerar bra, men att det finns övrigt att önska. Någon 
förälder jämför fotbollsmiljön med skolmiljön, och menar att den senare 
ger upphov till flera problem. 

Nog tycker jag a tt det kommer mera tjafs ifrån skolan faktiskt. Speciellt på 
högstadiet. Men eleverna ändras ju också själva i den åldern så det blir svårt 
att peka på vars det kommer ijrån. (Monika) 
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Tidigare har jag beskrivit hur föräldrarna uppfattar att barnen utvecklas 
genom sitt fotbollsspelande. *7 B l.a. framkom att fotbollen övar upp 
barnens koncentrationsförmåga och förmågan att bearbeta information 
och att fatta beslut. Egenskaper som vanligen anses som viktiga för att 
lyckas i skolarbetet. Några av föräldrarna uttalar sig också i direkta 
ordalag om hur barnens idrottande har en positiv inverkan på 
skolarbetet. 

Det är ju bara det man orkar mycket mer både att läsa läxor och allting om 
man är tränad\ fysisk tränad. Du tål ju mycket mer. Det ser man ju bara på 
sig själv. Det är stor skillnad när man inte har tränat och när m an hållt på 
några månader. Orkar jobba hårdare alltså. Du är mer mottaglig. (Jens) 

Idrott - övriga sammanhang 
När föräldrar berättar om hur de ser på fostran kommer man naturligtvis 
ibland in på andra samhälleliga områden än idrott, skola och familj. 
Oftast pratar man dock om samhället i termer av vad som är viktigt att 
kunna för att "klara sig i vuxenlivet". Det som framhålls är ofta den 
sociala kompetens som idrotten hjälper barnen att utveckla. 

Man måste ta hänsyn t ill andra människor och lära sig det. De t tror jag är 
väldigt viktigt för att kunna fortsätta uppe i vuxna livet. (Kristian) 

Men för att klara en social tillvaro på ett vettigt sätt då tror jag nog en 
lagidrott är bra. (Magnus) 

En annan uppfattning är att det är viktigt att ha mål i livet att sträva 
efter, och att idrotten kan hjälpa barn att ställa upp sådana mål. Som jag 
förstår det inryms i denna uppfattning, också tanken om den nödvändiga 
disciplineringen för att komma någonstans i livet och i idrotten. 

Jag tror att det är viktigt att man har en målsättning tidigt i livet. Och kan 
då idrotten hjälpa dom med det alltså. Det är ju att jag vill bli nånting. Jag 
vill bli fotbollsspelare. ... Det tror jag är en bra utveckling och en bra start 
fördom. (Sten) 

När "vuxenlivet" konkretiseras handlar det vanligen om att idrotten lär 
ut sådant som kan vara till fördel i ett kommande yrkesliv. 

17 Se sid. 174-178. 
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Det har vi, eller det har ju jag sett att killar, alltså killar som idrottar dom är 
mycket, mycket mer motiverade ute på arbetsmarknaden. Alltså det brukar i 
regel vara mer fart på dom. (Vidar) 

Även om en del av föräldrarna menar att det i fotbollen finns något unikt 
som man knappast kan lära sig någon annanstans, så är den dominerande 
uppfattningen att barnen lär sig liknande saker i andra sociala 
sammanhang, t.ex. i skolan och i familjen. Var dom lär sig och hur, är 
dock delvis beroende på vilket innehåll som betonas i de olika 
sammanhangen och hur barnen väljer att förhålla sig till det förmedlade 
innehållet. 

Sammanfattning och jämförelser 
Föräldrarna vill att deras barn ska utvecklas till självständiga individer 
som kan fungera i sociala sammanhang. Att fostra blir därför en fråga om 
att hitta en balans mellan att lära barnen att hävda sin individualitet, och 
att visa hänsyn och respektera andra. Inför denna uppgift känner 
föräldrarna en ganska stor osäkerhet. Det finns inga färdiga svar på hur 
en sådan fostran ska gå till, och inte heller vilket innehåll som ska 
förmedlas. 

Vid en jämförelse mellan den fostran som sker inom idrotten, i skolan 
och i familjen är den dominerande uppfattningen bland föräldrarna, att 
det finns ett likartat innehåll och att målet med uppfostran i stort är 
detsamma. Det barnen enligt föräldrarna i första hand lär inom fotbollen 
är en social kompetens som handlar om att kunna fungera i kollektiva 
sammanhang. Detta svarar väl mot föräldrarnas strävan att fostra sina 
barn till sociala varelser. Däremot anses utrymmet för barnet att hävda 
sin individualitet inte vara så stor inom fotbollen. I det avseendet är det 
således inte en fullständig överensstämmelse mellan vad föräldrarna vill 
att deras barn ska lära sig och vad de lär inom fotbollen. 

Föräldrarna anser också att idrottandet kan bidra till att barnen lyckas 
bättre i skolan och i vuxenlivet. Man utvecklar sin intellektuella förmåga. 
Man lär sig att koncentrera sig på uppgiften, samt att ställa upp mål och 
arbeta långsiktigt. Idrotten hjälper således till att utrusta barnen för att 
klara av de krav och förväntningar som samhället kan komma att ställa 
på dem i vuxenlivet. Det finns stora likheter mellan golfföräldrarnas och 
fotbollsföräldrarnas uppfattningar i detta avseende. Man är helt överens 
om att barnen genom sitt idrottande utvecklar förmågor som de har 
direkt nytta av i sitt skolarbete. Ytligt sett delar de också värderingar om 
vad barnen behöver lära sig för att klara sig bra i vuxenlivet. Båda 
föräldragrupperna framhåller vikten av att barnen lär sig sociala spelregler 
och bygger upp sin sociala kompetens. Man är också överens om att 
idrotten kan bidra till att barnen utvecklar denna kompetens. Som vi har 
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sett behöver dock inte den sociala kompetensen ha samma innebörd för 
golfföräldrar som för fotbollsföräldrar. I fotbollen handlar den sociala 
kompetensen om att barnen ska lära sig att umgås med andra på ett 
sådant sätt att man kan samarbeta och underställa sig kollektiva mål. För 
golfföräldrarna handlar den sociala kompetensen om att barnen ska lära 
sig att hävda sin individualitet i sociala och kollektiva sammanhang. 
Uppfattningarna om vad de olika idrotterna lär skiljer sig således mellan 
golfföräldrarna och fotbollsföräldrarna. Det som till en början ser ut som 
en likhet blir således vid en närmare betraktelse enbart en skenbar sådan. 
Det som förenar föräldrarna är inte innehållet i vad man lär, utan att 
idrotten bidrar till ett lärande som motsvarar viktiga kunskaper inför 
vuxenlivet. Och vilka dessa kunskaper är definieras olika av 
golfföräldrarna och fotbollsföräldrarna. 
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Kapitel 9 
GOLFUNDERSÖKNINGEN - BARNEN 

Kapitlet är uppdelat i tre huvuddelar. I den första delen, Barnen och 
idrotten, redogör jag för barnens involvering i idrott och deras 
uppfattningar om idrott i allmänhet. Uppfattningarna om idrott i 
allmänhet struktureras i områdena; idrottens värden och hur man tycker 
att en bra ledare/tränare skall vara. I den andra delen, Barnen och golfen, 
redovisar jag h ur barnen uppfattar golfsporten. Områdena är här; det 
bästa med golfen, det sämsta med golfen, golf i jämförelse med andra 
idrotter, likheter och skillnader mellan pojkar och flickor på golfbanan, 
samt vad som kännetecknar en duktig golfspelare. Den tredje delen, 
Idrott och fostran, handlar om hur man ska vara för att passa in i och 
utvecklas i den idrott man utövar. I denna del redovisar jag också 
barnens uppfattningar om fair-play och regelefterlevnad, samt vilka 
likheter de ser mellan den fostran som sker inom idrotten, hemmet och 
skolan. Likheter och skillnader mellan golfbarnens och golfföräldrarnas 
berättelser och uppfattningar redovisas och diskuteras löpande i texten. 

BARNEN OCH IDROTTEN 

BARNENS INVOLVERING I IDROTT 
Samtliga barn som ingår i undersökningen är också aktiva inom någon 
annan idrott än golf. Den vanligaste kombinationen är att man jämsides 
med golfen ägnar sig åt någon lagidrott.1 Sex av de nio barn som ingår i 
undersökningen spelar fotboll jämsides med golfen. Av dessa ägnar sig 
dessutom ett flertal åt ytterligare någon idrott i organiserad form. Två 
pojkar spelar hockey och en spelar volleyboll. En av flickorna 
tävlingssimmar. Tre av barnen ägnar sig enbart åt individuella idrotter. 
Två av dessa är flickor. De individuella idrotter som förekommer är 
utförsåkning, badminton och balett. 

Förutom de nu aktuella idrotterna har flera av barnen provat på andra 
idrotter som de senare lämnat. Alla tre flickorna har tidigare ägnat sig åt 
gymnastik. En av dem har också provat på barnbalett. Bland pojkarna 
nämns idrotterna simning, ju-jutsu, längdskidor, badminton som 
idrotter som man provat, i vissa fall i organiserad form, men som man 
längre inte ägnar sig åt. De barn som ingår i undersökningen har således 
trots sin låga ålder en gedigen erfarenhet av olika slags idrotter och att 
idrotta i föreningsregi. 

1 Jfr. föräldramaterialet avsnittet om Att balansera det individuella med det kollektiva. 
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Om man jämför föräldrarnas idrottsengagemang med barnens kan 
man se att det finns likheter. Fyra av de fjorton idrottsaktiva föräldrarna 
hade varit aktiva inom någon lagidrott. Samtliga av dessa var män. De 
idrottsaktiva kvinnorna hade utan undantag ägnat sig åt någon 
individuell idrott. Bland barnen återfinns, med ett undantag, de som är 
aktiva inom någon lagidrott bland pojkarna. Två av de tre flickorna har 
enbart varit aktiva inom någon individuell idrott. 

BARNENS UPPFATTNINGAR OM IDROTTENS VÄRDEN 
I det följande har barnens uppfattningar om idrottens värden analyserats 
på samma sätt som jag tidigare analyserade föräldrarnas svar.2 Vid en 
kategorisering av de uppfattningar som barnen ger uttryck för, kan man 
se att barnen är mera homogena i sina uppfattningar än föräldrarna. 
Samtliga av de intervjuade barnen, med ett undantag, tillskriver idrotten 
både ett egenvärde och ett investeringsvärde. Bland föräldrarna var det en 
knapp majoritet som enbart tillskrev idrotten ett investeringsvärde och 
en knapp minoritet som både angav ett egenvärde och ett 
investeringsvärde. 

Barnen ger således i större omfattning än föräldrarna, uttryck för att 
idrotten både har ett egenvärde och ett investeringsvärde. Uppfattningen 
att idrotten enbart är ett medel för att uppnå någonting annat, är direkt 
främmande för de barn som intervjuats. 

Idrottens egenvärde 
Hur fördelar sig då barnens utsagor på de olika underkategorierna i 
respektive huvudkategori? Även här kan vi se att barnens uppfattningar 
är mera homogena än föräldrarnas. När det gäller egenvärdet 
förekommer endast två olika slags uppfattningar ("rekreativa värde" och 
"sociala värde") mot fyra hos föräldrarna. Det finns också en tydlig 
skillnad i svarsmönster. Bland föräldrarna framtonade det sociala värdet 
som det viktigaste. Man såg golfspelandet som en aktivitet att samla 
familjen kring. För en majoritet av barnen, är det istället det rekreativa 
värdet i idrottandet som står i förgrunden. Det rekreativa värde som 
barnet tillskriver idrottandet, ligger mycket nära den slags rekreation som 
leken erbjuder. En majoritet av barnen ger uttryck för uppfattningar av 
detta slag. 

Fyra av barnen tillskriver idrotten ett socialt värde. För dessa barn 
handlar det sociala värdet om att man genom idrottsutövandet får 
möjlighet att träffa och umgås med sina kompisar. Några tankar om att 
idrottandet kan ha en funktion för att samla familjen går inte att spåra i 
barnens intervjusvar. Vidare kan noteras att två av de tre flickorna enbart 

2 Se sid. 38-39. 
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tillskriver idrotten ett socialt värde, medan ingen av pojkarna ger uttryck 
för en sådan uppfattning. Noterbart är också att inget av barnen och 
ingen av föräldrarna har nämnt något, som jag tolkat som en uppfattning 
om att det i idrottandet finns ett inlärningsvärde. 

Idrottens investeringsvärde 
När det gäller idrottens investeringsvärde stämmer barnens uppfattningar 
relativt väl överens med föräldrarnas. Skillnaden är dock även här att 
barnens uppfattningar är mer homogena. Den klart dominerande 
uppfattningen, precis som hos föräldrarna, är att idrotten bidrar till en 
god hälsa och en god fysisk status. Nästan alla barnen uttrycker en sådan 
uppfattning. Barnen formulerar detta som att idrottandet gör att man 
"håller sig i trim", "blir pigg" och "får bra kondition". Men 
uppfattningen om idrott som ett medel för att upprätthålla en god fysisk 
och psykisk status kan också uttryckas på följande sätt: 

Ja det var ett tag då jag inte höll på med något och då kunde jag inte somna 
på kvällarna förrän väldigt sent. Jag var inte trött helt enkelt. Så jag var 
jättetrött på morgonen i stället men sen så då jag började hålla på med idrott 
då så blev det bättre. Då somnade jag så fort jag la huvet på kudden. (Anna) 

Barnens uppfattningar ligger således mycket nära de som föräldrarna ger 
uttryck för och nära idrottens officiella ideologi. I ett par av barnens svar 
kommer dock en värdering till uttryck som inte återfinns i föräldrarnas 
svar, nämligen att idrottandet kan bidra till att man uppnår ett 
eftersträvansvärt kroppsideal, och att man känner sig misslyckad om man 
alltför mycket avviker från idealet. 

Det är ju kul och om man så säg er du får motion du blir ingen fläskpelle 
eller nåt sånt där då. (Anders) 

Ja för annars har man inget att göra. O ch så måste man hålla sig i trim. 
Annars blir man fet eller nåt sånt där. Och det är inte så skoj. (Tomas) 

Hos föräldrarna fanns också uppfattningar om idrotten som ett medel för 
att uppnå framgång och samhällelig anpassning. Ingen av barnen har gett 
uttryck för att de skulle uppfatta idrotten som ett medel för att nå 
framgång. Däremot finns hos två av barnen en slags uppfattning som jag 
skulle vilja hänföra till kategorin samhällelig anpassning. Det är en 
uppfattning om att ett deltagande i organiserad idrottsverksamhet är bra 
för att man då har något att göra. I en sådan uppfattning inryms, även 
om det inte sägs rakt ut, att det finns en risk att om man inte ägnade sig 
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åt idrott, kanske man skulle ägna sig åt någon aktivitet som av 
omgivningen och samhället värderas som mindre bra. 

Ja då har man nånting att göra i alla fall. Så man inte bara... bara går 
omkring. (Martin) 

Sammanfattning 
Barnen (både pojkarna och flickorna fast på lite olika sätt) är homogena i 
sina uppfattningar om idrottens värden. Enligt pojkarna (och en flicka) 
erbjuder idrotten en slags rekreation, som ligger nära den som återfinns i 
leken, samtidigt som den skänker deltagarna en god hälsa och god fysisk 
status. För två av de tre flickorna kan man istället sammanfatta det hela 
som att idrotten erbjuder möjlighet att träffa kompisar samtidigt som 
den ger god hälsa och god fysisk status. 

I föräldrarnas och barnens uppfattningar finns en skillnad på så sätt 
att de vuxna mera ser idrotten som ett medel för att uppnå andra saker, 
medan samtliga barn jämsides med att man tillskriver idrotten ett 
investeringsvärde anser att idrottandet har ett egetvärde. 

OM LEDARE/TRÄNARE - BUSSIGA OCH STRÄNGA, MEN 
INTE FÖR STRÄNGA. 
När barnen berättar om hur en ledare ska vara, märks tydligt att de utgår 
ifrån de ledare de själva mött under sitt idrottsutövande. Dessa värderas 
och svaren blir då en slags spegel av vad man har tyckt/tycker bra 
respektive mindre bra om hos dessa. Svaren kan således inte självklart tas 
som utsagor om hur barn tycker att en bra ledare i allmänhet ska vara då 
svaren är beroende av vilka ledare de själva mött. Svaren är således inte 
direkt jämförbara så länge som vi inte vet vilka dessa ledare är. Trots 
detta finns det några gemensamma drag i svaren som kan hjälpa oss att 
förstå vilka slags ledare barnen värdesätter. 

En stor del av svaren handlar om ledarens personliga egenskaper. En 
vanlig önskan är att ledaren inte ska vara för sträng. Ledaren får 
dessutom gärna vara både rolig och bussig. Detta kan jämföras med att 
endast en av de intervjuade framhåller den tekniska kompetensen som 
den viktigaste egenskapen. Detta skulle kunna tolkas som att det är 
viktigare för barnen vem personen i fråga är, än duktig på att instruera, 
lära ut teknik och taktik etc. Om vi jämför med föräldrarnas 
uppfattningar om hur en bra ledare ska vara finns klara likheter med de 
svar som barnen ger. Bland föräldrarna var den mellanmänskliga 
kompetensen (d.v.s. att kunna möta varje enskilt barn) den viktigaste, 
vid sidan av den sociala kompetensen (d.v.s. att kunna hantera en 
grupp). Jag tycker att man kan se barnens önskningar om hur ledaren ska 
vara som person som ett uttryck för att den mellanmänskliga 
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kompetensen är viktig. Barnen önskar sig en ledare som de känner sig 
trygga med och som de känner tillit till. Därför är det också viktigt att 
ledaren är rättvis. En av flickorna menar också att det är viktigt att 
ledaren kan lyssna. 

Han ska inte som om man tar ut ett lag till exempel sa ska han inte ta ut den 
spelare som ha n känner eller tycker om mer före den andra som kanske är 
bättre eller nåt sånt (Arvid) 

Gud vad svårt. Hur han ska vai Dom ska väl, dom ska lyssna på en om man 
har åsikter och... Ja sen ska dom väl, dom ska bestämma vad man ska göra. 
(Maria) 

Om vi ser på de utsagor som inte är så direkt relaterade till ledarens 
personlighet handlar några av svaren om att ledaren ska ha en viss 
auktoritet. En auktoritet som ska kunna användas för att sätta upp regler 
för hur träningsgruppen ska fungera, för att ge feed-back och för att 
bestämma vad som ska göras under träningspassen. 

Han ska vä l inte va för sträng så här. Han ska ändå säga til l om man gör 
nåt fel. Han ska inte va räddför att säga till. (Arvid) 

Ja han ska vara ganska... Han ska vara ganska hård eller som han ska inte 
vara så här at t det spelar ingen roll hur man... Om manßamsar och håller 
på på träningen. Utan det ska va som d iktatur nästan. Men samtidigt kan 
han ju vara lite så här skämtsam med alltså så... (Jon) 

De uppfattningar om ledarskap som har att göra med auktoritet för att få 
gruppen och enskilda att fungera, liksom önskan om en tränare som är 
rättvis, liknar föräldrarnas uppfattningar om att en bra ledare bör ha en 
god social kompetens. I de uppfattningar barnen ger uttryck för finns 
också inslag av att ledaren bör ha en god teknisk kompetens, d.v.s. veta 
hur barnen ska utveckla sin teknik för att lyckas i sin sport. Även på så 
sätt liknar barnens uppfattningar föräldrarnas. I de vuxnas uppfattningar 
kunde vi ju också se hur den sociala och mellanmänskliga kompetensen 
vävdes samman med den tekniska. 

Sammanfattning 
Det viktigaste för barnen är vem ledaren är som person. Den 
mellanmänskliga kompetensen tonar fram som den viktigaste 
tillsammans med den sociala kompetensen. Den tekniska kompetensen 
verkar vara av mindre betydelse, även om uppfattningar om vikten av en 
sådan finns invävd i en del av svaren. Barnens uppfattningar om hur en 
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bra ledare ska vara stämmer väl överens med den uppfattning som deras 
föräldrar ger uttryck för. 

BARNEN OCH GOLFEN 

Under denna rubrik beskrivs hur barnen uppfattar den idrottsmiljö som 
de själva utgör en del av. I intervjuerna har barnen ombetts berätta om 
vad som är bra/roligt respektive dåligt/tråkigt med att hålla på med golf. 
Vi har även samtalat om likheter och skillnader mellan golf och andra 
idrotter som de är eller har varit aktiva inom. Jag har också ställt frågor 
om hur de uppfattar golfens regler, vad som kännetecknar en bra 
golfspelare och vad de själva anser sig behöva utveckla för att de ska 
förbättra sitt spel. 

DET BÄSTA OCH SÄMSTA MED GOLFEN 
Frihet 
Ett tema hos en majoritet av barnen är att golfmiljön uppfattas som fri 
och otvungen. Barnen ger uttryck för flera olika aspekter av detta. Det 
går nästan lika bra att tävla mot sig själv och sitt eget handicap. 

Jaa mot sig själv kan man tävla. Försöka gå bättre än vad man gjort 
tidigare. 
(Fredrik) 

Man är inte heller beroende av någon annnan för att kunna spela. 

Jaa man kan vara ute och spela när m an vill. Om man till exempel har en 
massa... läxer och grejer man ska göra så k an man ju gå ut någon annan 
dav. Fotboll har man ju träningar då och då och så. 
(Fredrik) 

Det finns också en stor frihet i att man kan träna när man vill oberoende 
av andra. 

Jaay men man kan fara dit när man vill på sommaren. Det är som in ga 
speciella tider man måste vara där. Man bestämmer när man far dit och hur 
mycket man vill träna och allt sånt där. Och det är bra. (Maria) 

Friheten och oberoendet kan också uttryckas som att ingen övervakar en, 
och att man kan få spela i vilken takt man vill. 

Man kan seka sig och så. Man far göra i vilken takt man vill. Det far man 
ju inte i simning for där ska det va järnet hela tiden. (Tomas) 
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Några av barnen deltar inte i någon träningsgrupp. På en direkt fråga om 
varför man inte gör detta blir svaret att man inte vill, eller att man inte 
tycker om träningsgrupper. Det är rimligt att anta att detta hänger 
samman med att man värdesätter den frihet som finns i golfspelandet. 
Inordnar man sig i en träningsgrupp beskärs denna frihet genom att man 
får en instruktör som övervakar en och talar om hur man ska göra. En 
pojke uttrycker sig så här på en fråga om han inte funderat på att gå med 
i någon träningsgrupp: 

Näe jag tycker det verkar lite onödigt. Om man ska bli som man själv då ska 
man väl lära sig själv också. Inte spela som nån annan spelar. Det är så 
många som spelar som typ Nick Faldo och som vill ha hans stil. Jag tycker 
man ska ha en egen stil att spela efìer. Inte va som alla andra. (Anders) 

Det otvungna i golfen kan också uttryckas så här: 

Det är alltid så om sommarlov och så här. M an har alltid nånting att göra 
och när det då inte är några kompisar hemma och så har man inget att göra. 
Då far man dit och så spelar man. Det finns alltid nån man kan spela med 
nån kompis eller nånting. Ja det tycker jag, ja det är roligt. (Tove) 

Uppfattningen om golfens sociala värde mixas här med uppfattningar om 
golfen som någonting fritt och otvunget. Intressant att notera är att 
flickan bakom citatet under flera år deltagit i de träningsgrupper som 
klubben anordnat. Det verkar således som att ett deltagande i den 
organiserade träningsverksamheten är förenligt med uppfattningar om 
golfen som någonting fritt och otvunget. Åtminstone för hennes del. 

Träffa andra 
Det avslutande citatet för oss vidare till ett andra tema som förenar 
barnen när de berättar om vad som är det roligaste med att spela golf. 
Nämligen att det ger dem möjlighet att träffa både kompisar och att göra 
nya bekantskaper. 

...så far du möta en hel del nya vänner. Det finns väldigt mycket trevligt 
folk på golfbanan. Som man aldrig har träffat förut. (Anders) 

Andra aspekter 
Vid sidan av "det fria och otvungna" och "att träffa andra" lyfter enskilda 
barn fram andra aspekter av golfspelandet. Dessa aspekter kan ses som 
existentiella till sin karaktär. De handlar i en djupare mening om vad ett 
golfspelande har att erbjuda mig som människa. Närmar vi oss så de 
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enskilda utsagorna på det sättet kan vi se att några av dessa har en 
likartad kärna. En pojke förklarar att golfen ger honom en känsla av 
välbefinnande. Någonting likartat uttrycks av en annan av de 
intervjuade, i termer av att golfen ger honom en möjlighet att avreagera 
sig genom att han får slå hårt på golfbollen. En annan pojke menar att 
golfen utvecklar honom eftersom den ständigt ställer honom inför nya 
utmaningar. Ingen bana är den andra lik. Inte heller något golfslag är det 
andra likt, eftersom bollen aldrig kan hamna på exakt samma ställe och 
förhållandena i fråga om väder och vind aldrig är identiska från dag till 
dag. 

Det sämsta med golfen 
Barnens uppfattningar om golfens tråkiga sidor kan enklast sammanfattas 
i följande citat: 

Ehh... det är lite svårt att svara på. Det vet jag inte. kanske är att., näe jag 
tror inte jag vet faktiskt inte. Näe inget är direkt dåligt. Det är jättekul. 
Mm. 
(Tove) 

Endast tre av barnen nämner i intervjuerna något som kan tolkas som att 
det finns någonting negativt med golfen. En pojke säger att det är så dyrt 
att spela golf. En annan att det är tråkigt när man inte vinner. En av 
flickorna tycker att det är för långt att gå och att det därför tar för 
mycket tid. 

Sammanfattning 
Det bästa med golfen är enligt barnen den frihet som finns inom sporten. 
Man är inte beroende av någon annan för att kunna träna och spela, 
ingen övervakar en och man kan spela i den takt man själv vill. Samtidigt 
uppskattar man golfen då den ger en möjlighet att både träffa kamrater 
och att göra nya bekantskaper. Några av barnen är inne på att golfen 
erbjuder dem möjligheter att känna välbefinnande. Några negativa sidor 
av golfen har barnen svårt att se. 

GOLF - ANDRA IDROTTER 
För att få en mera nyanserad bild av hur barn uppfattar golfen och sitt 
golfspelande har de ombetts jämföra med andra idrotter som de är eller 
har varit engagerade i. Härigenom framkommer att golfen skiljer sig från 
andra idrotter och att den är en livstidsinvestering. Att spela golf är 
någonting man tror sig komma att hålla på med långt efter det att man 
slutat med sina andra idrotter. 
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Näe men jag tror att... golfen den liksom näe jag vet inte. Det har man 
alltid\ Det är så bra att ha liksom man... ja jag vet inte det är som sa bra. 
Det är lite annorlunda än det andra tror jag på nåt sätt. (Tove) 

Ja golfen kommer jag att fortsätta med. Efiersom det kan man göra när man 
är vuxen eller gammal och så. (Maria) 

Golfen uppfattas av flera som den roligaste idrotten för att den är mindre 
allvarlig, mindre inrutad, mindre monoton och mindre 
tränarkontrollerad än andra idrotter. En av pojkarna, som är aktiv 
hockeyspelare, menar att lekmomentet håller på att försvinna i hockeyn. 

Ja man ser på träningarna, som förut var det mer lek nu är det mer man 
ska som sätta dit med kroppen så här på träningarna också alltså, tackla och 
så det... Jag tycker det är nästan... Ja hur many man blir ju, nu är man ju 
ganska gammal och då blir det som... Som nu i år då är det sån här 
uttagning till OK-pucken. Det är så här uttagning som till TV-pucken sen 
då. Så att på så sätt blir det ju också allvar och så. (Jon) 

En annan av pojkarna som också spelar hockey menar att golfen till sin 
karaktär är mera omväxlande: 

En sak som är roligare med golf än hockey. Golf när man spelar gäller ju som 
aldrig samma sak. Man kommer alltid i olika lägen och... Hockey då blir det 
ju samma sak nästan. (Arvid) 

En pojke jämför med simning och menar att golfen är roligare, dels för 
att den är mindre monoton och dels för att man själv får bestämma i 
vilken takt man vill göra saker. En av flickorna som också är aktiv 
simmare ger uttryck för en liknande uppfattning: 

Golf är bara roligast. Om man säger att man jämför det med simningen så 
är det mindre allvarligt som. (Maria) 

Sex av de nio barnen spelar fotboll jämsides med golfen. När de gör 
jämförelser mellan fotbollen och golfen blir nästan alltid jämförelserna av 
ett positivt slag. Man tar fram positiva saker inom fotbollen, som inte är 
lika framträdande inom golfen, eller som kan sägas saknas nästan helt. 
Det positiva med fotbollen vid en jämförelse med golfen är att man är 
flera stycken, man träffar alltid sina kompisar och någon nämner också 
att det är roligt när man är flera som jobbar för samma sak. 
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Sammanfattning 
Vid en jämförelse med andra idrotter inom vilka barnen är aktiva är det 
golfens större inslag av frihet som man tar fasta på. Man tycker inte om 
de inslag av monotoni som man upplever finns inom vissa andra idrotter. 
Någon värjer sig också mot allvaret och ett överdrivet tävlande inom 
andra idrotter som man själv är aktiv i. I andra idrotter värdesätter man 
främst möjligheten att få göra någonting många tillsammans. Detta 
framkommer tydligast hos de barn som jämsides med golfen ägnar sig åt 
fotboll. Här kan vi se en god överensstämmelse med föräldrarnas vilja att 
hitta en bra balans mellan det individuella och det kollektiva, och en 
positiv upplevelse hos barnen av föräldrarnas arrangemang för att 
åstadkomma detta. 

POJKAR OCH FLICKOR 
Samdiga barn som ingår i undersökningen har möjligheter att jämföra sig 
själva med spelare av båda könen. På golfbanan kan man se både 
jämnåriga pojkar och flickor spela. Flertalet av de intervjuade brukar 
dessutom spela med jämnåriga av båda könen. Tre av barnen deltar 
dessutom i golfklubbens träningsgrupper och i dessa ingår både pojkar 
och flickor. Det finns således goda möjligheter för barnen att göra 
jämförelser mellan pojkars och flickors golfspel. Eftersom alla dessutom 
brukar spela med sina föräldrar och ibland deras vänner finns möjligheter 
att jämföra skillnader i spel mellan vuxna män och kvinnor. 

Alla är eniga om att det finns skillnader mellan pojkars och flickors 
golfspel. Hur stora skillnaderna är råder det dock något olika 
uppfattningar om. Allt ifrån att skillnaderna är ganska stora och tydliga 
till att skillnaderna egentligen är mycket små. Alla har noterat att killar 
slår längre än tjejer. Flertalet av de intervjuade menar dock att det kan 
finnas fördelar med att inte slå så långa slag, utan istället spela på flickors 
sätt och då kanske slå rakare. En pojke menar dessutom att flickor är 
bättre på närspel än vad pojkar är, och en flicka tycker att pojkarna inte 
är lika bra på att putta. 

Bland barnen finns olika slags förklaringar till varför pojkar slår 
längre. Den vanligaste förklaringen är att pojkar är starkare, men nästan 
ingen av de intervjuade menar att detta är den enda förklaringen. Hos 
flertalet finns en uppfattning om att skillnaden delvis har sin förklaring i 
att pojkar och flickor är olika också på andra sätt än när det gäller den 
fysiska styrkan. Barnen menar t.ex. att flickorna är lugnare och 
försiktigare, och att detta avspeglar sig i sättet att spela golf. Pojkarna har 
ett häftigare temperament, vilket bl.a. avspeglar sig i att de satsar mer i 
slagen, är mindre rädda för att slå i mattan, vågar chansa. Flickornas 
lugnare temperament avspeglar sig i spelet genom att de inte tar i så 
mycket, spelar ett säkrare spel med korta men raka slag. 
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Killar slår över vatten och allt sånt där. Alltså en del tjejer gör ju också det 
men oftast så går j u tjejerna den längre vägen. Bara för att vara säker a tt 
man kommer dit utan att droppa och allt sånt där. (Maria) 

Tjejerna är väl mera lugna. Men alltså det finns ju tjejer som slår långt 
också. D et är väl oftast så tror jag. ...Jo dom är lugnare det är dom. Svär 
inte lika mycket. ... (Tomas) 

Det vet jag inte men dom har väl mer kraft i slagen. Som alltså när jag slår 
då är jag rädd att jag ska dujfa i mattan. Jag har gort det en gång men då 
fick jag så ont i armen så jag törs inte ta i för att jag är så rädd att hamna i 
den. Så det är som ja jag tror inte dom är lika rädda för det om jag så säger. 
(Anna) 

Slutligen kan noteras att en av flickorna är inne på att skillnaderna har 
att göra med att andelen pojkar som spelar golf är mycket större, och att 
ett större urval gör att det kan verka som om pojkarna överlag slår längre 
än flickorna. 

Sammanfattning 
De pojkar och flickor som ingår i undersökningen anser att det finns 
skillnader mellan pojkars och flickors golfspel. Pojkar slår längre, något 
som både ges en fysisk och psykologisk förklaring. En intressant notering 
är att flera av de intervjuade väver samman kroppsliga och psykologiska 
faktorer som förklaring till skillnader i golfspelet pojkar och flickor 
emellan. 

VAD KÄNNETECKNAR EN BRA GOLFSPELARE? 
När barnen ska beskriva vad som kännetecknar en bra golfspelare tänker 
man sig att både tekniska och psykologiska färdigheter är viktiga. Det 
vanligaste svarsmönstret är att man först talar om de tekniska aspekterna 
och sedan, ibland efter någon följdfråga utvecklar åsikter om de 
psykologiska färdigheterna. 

De tekniska färdigheterna är inte så mycket att orda om. Det gäller att 
man ska kunna utföra alla de slag som förekommer i golfen; drive, 
chippning, bunkerslag och puttning. Av större intresse är däremot att 
försöka förstå hur barnen tänker sig att dessa färdigheter ska kunna 
uppnås. De som uttalar sig om detta, menar att det är mycket viktigt att 
man lägger ner mycket tid på träning, och att man har det tålamod som 
krävs för detta. I sammanhanget nämns också vikten av att man har 
talang för golfspelandet. 
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Jaa att man far börja ganska tidigt kanske och spelar mycket. Och tränar 
mycket. Det behövs och så måste man väl ha lite talang för golf. Jag tror inte 
att det bara är att gå och stå och träna hela dagarna. (Arvid) 

Förutom tillgång till tid för träning, tålamod och bollsinne nämner en av 
pojkarna vikten av att man har goda materiella förutsättningar i fråga om 
tillgång till bra utrustning och möjlighet att spela på bra banor. 

Psykiska färdigheter som flera av barnen lyfter fram är förmågan till 
koncentration, självkontroll och självbehärskning. Man ser det både som 
en förutsättning för att kunna bli bra och som nödvändigt för att lyckas i 
själva spelet. Uppfattningen ligger mycket nära den som föräldrarna ger 
uttryck för när de pratar om sitt eget utövande och vad som 
kännetecknar golfkulturen. 

Man ska inte svära. Det ska man inte. För då blir man ju bara... Då går det 
bara dåligt ändå. Man måste kunna... man måste kunna jaa komma över 
att man gör fel. (T omas) 

Man ska inte ha hetsigt humör. För de t är inte bra. Jaa då kan man ju 
slänga klubban i backen och börja skrika och ja inte skrika direkt men... Bli 
sur och ja svära och så där. (Anna) 

Bra humör ska man hay inte dåligt. Då går det dåligt, då kan man till slut 
kasta klubban i vattnet om man är riktigt sur. Det har hänt man har sett 
nån klubba som ligger där och skiner i vattnet. Humör det måste man ju ha 
bra annars går det dåligt. Klaga och sånt dä r det går inte att göra. Då går 
det bara sämre och sämre. D et är ju bara att acceptera misstagen man gör. 
(Anders) 

Att själv bli bra 
Om vi så går över till att granska lite närmare vad barnen anser att de 
behöver utveckla hos sig själva för att bli bättre golfspelare handlar det 
om tekniska färdigheter som att t.ex. behärska de olika slagen. Flertalet 
av pojkarna menar också att de måste uppnå en större grad av 
självkontroll än de har i dag. Till detta kopplas ofta att man måste 
utveckla sin förmåga till koncentration. Att man inte får låta dåliga slag 
och tappad självbehärskning störa koncentrationen. 

Jag kan fa väldigt dåligt humör om jag gör ett dåligt slag. Jag tycker att jag 
kunde ha gjort det bättre än vad jag gjorde. Alltid kan man ju göra det. Jag 
fattar ju inte varför jag inte gjorde det. Det är lite onödigt att göra slarvslag 
och inte koncentrera sig på nån putt eller. (Anders) 
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För att bli som lugnare måste jag ju som... Man måste ju kunna ta smällar 
eller sånt här om man slår ett dåligt slag. (Jon) 

Noterbart är att ingen av flickorna nämner något om att de behöver bli 
bättre på att behärska sitt humör eller sitt beteende ute på banan för att 
bli bättre golfspelare. En antydan åt det hållet finns dock hos en av 
flickorna. 

Man ska inte ha hetsigt humör. För det är inte bra. Jaa då kan man ju 
slänga klubban i backen och börja skrika och ja inte skrika direkt men... Bli 
sur och ja svära och så där. Men jaa jag är väl ingen sån där jätte, 
jätteentusiastisk eller jätteperfekt golfspelare om man så säger... (Anna) 

Sammanfattning 
Barnen anser att det behövs tid och tålamod för att bli en bra golfspelare. 
Ett par nämner också vikten av att ha talang eller bollsinne och en pojke 
betonar att de materiella förutsättningarna är viktiga. När barnen 
funderar över vad de själva behöver utveckla för att bli duktiga i sin sport 
nämns både tekniska och psykologiska färdigheter. Hos pojkarna finns 
en uppfattning om att de behöver utveckla sin förmåga till självkontroll 
om de ska kunna utvecklas som golfspelare. Denna uppfattning finns 
enbart antydd hos en av de intervjuade flickorna. 

IDROTT OCH FOSTRAN 

Denna del handlar om hur man ska vara för att utvecklas och passa in i 
den idrott man utövar. Avsnittet inleds med en beskrivning av vilka slags 
sociala regler som barnen ser som viktiga i de olika idrotter de är 
delaktiga i. Frågan har inte ställts systematiskt till varje barn, om varje 
idrott som man är aktiv i, utan handlar mera om vad barnen spontant 
tagit upp i intervjun, i anslutning till frågor om vilka regler som man har 
att följa, när man är med i tränarledd verksamhet. Efter detta följer en 
redogörelse från barns uppfattningar om vad som förväntas av dem inom 
golfsporten. Avslutningsvis redovisar jag barnens uppfattningar om fair-
play och regelefterlevnad, samt vilka likheter barnen ser mellan den 
fostran som sker inom idrotten, hemmet och skolan. 

ATT UTVECKLAS I IDROTT - OM REGLER OCH SOCIALA 
FÖRVÄNTNINGAR 
Att passa in i olika idrottssammanhang 
De sociala regler som barnen berättar om handlar i huvudsak om att man 
ska komma i tid, att man ska lyda, lyssna på tränaren, komma direkt när 
tränaren blåser, inte snacka och nojsa för mycket. Dessa regler för hur 
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man ska vara är beskrivningar från andra idrotter än golfen, främst då 
hockey, fotboll och simning. 

Jaa man bör ju alltid lyda om man så säger. Göra som d om säger till men 
inte va på nåt speciellt sätt tror jag. (Maria) 

Mm. Och så att vi har så hära direkt när tränaren blåser då far alla komma 
dit direkt annars tar det så lång tid. (Arvid) 

Det sistnämnda citatet är ett exempel på att barnen har en förståelse för 
varför reglerna finns. Tidsdisciplinen framstår som viktig så att den 
inlärningstid som står till förfogande inte ska gå till spillo. Ar man 
disciplinerad och effektiv hinner man lära sig mera. På samma sätt kan 
regeln om att komma i tid till träningarna förstås. Om hur en duktig 
ledare ska vara säger samma flicka som citerats ovan: 

Dom ska ha vad heter det. Dom ska säga att det måste du göra. Det är ju 
bara då man lär sig. Ma n lär sig som inget mer på att säga att man inte gör 
det. Eftersom dom vet ju bäst, eller dom vet ju vad vi gör fel och... (Maria) 

Flickan kan här förstås som att det är viktigt att lyda för att tränaren ska 
få erforderligt utrymme för att förmedla sina kunskaper till barnen. På så 
sätt ges de barn som deltar i aktiviteten möjlighet att utveckla sin 
idrottsliga färdighet. Denna uppfattning är snarlik den uppfattning som 
pojken ger uttryck för. Vad barnen här ger uttryck för, är att det är 
nödvändigt att anpassa sig till den disciplin som råder i det idrottsliga 
sammanhanget om man vill utveckla sin idrottsliga färdighet. Det är 
tränaren som vet bäst och därför ska denna ges erforderligt utrymme för 
att lära ut kunskap om den specifika idrotten. Endast på detta sätt kan 
man bli duktig i sin idrott. 

Att passa in i golfens värld 
När barnen talar om vad som förväntas av dem i golfsammanhang 
handlar svaren både om de golfspecifika reglerna, d.v.s. sådana som 
reglerar själva spelet, och regler av det slag som brukar sammanfattas i 
ordet golfetikett. Eftersom samtliga barn som ingår i undersökningen har 
grönt kort har de alla gått kurs för att lära sig de viktigaste golfreglerna. 
Här ska jag f örsöka redovisa vilka regler som upplevs som viktiga av 
barnen, om man definierar viktiga som de regler barnen omnämner när 
man ställer direkta frågor till dem, om spelregler och etikettsregler. Det 
kan vara värt att notera att det finns skillnader mellan barnen i fråga om 
vilka slags regler m an nämner först. Det är en ganska jämn fördelning på 
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så sätt att ungefär hälften nämner sådana regler som reglerar spelet först, 
medan hälften nämner regler som reglerar beteendet på banan. 

I fråga om direkta spelregler anses de viktigaste vara när man far eller 
inte får flytta bollen, när man får plikta om man gör fel, hur man ska 
droppa bollen och hur många slag man kan fa plikta. Barnen är mycket 
samstämmiga i sina uppfattningar om hur man ska bete sig på banan. Jag 
tolkar det som att barnen införlivat de grundläggande etikettsreglerna 
inom golfen. För någon är dessa regler så sjä lvklara att ett första svar på 
frågan om etikettsregler är att hon inte vet så mycket om det, för att efter 
en stund räkna upp en hel rad med sådana regler. En regel, som 
omnämns av så gott som alla, är att man inte ska störa andra spelare. 
Barnen räknar upp flera olika saker som man bör tänka på för att inte 
störa andras spel. Det viktigaste är att man inte ska prata, skrika, skratta 
eller viska när någon annan är i tur att slå och att man ska tänka på var 
man står. En flicka nämner också att det inte tillhör god golfetikett att 
negativisera en annan spelare och inte heller att störa någon genom att ge 
råd till någon som inte vill. Övrigt som nämns har mer med det egna 
beteendet att göra och reglerar inte annat än indirekt beteendet i 
förhållande till andra spelare på golfbanan. Exempel på sådant är att man 
inte ska kasta klubban, hacka i marken eller slå sönder green. När sådana 
saker omnämns är de underförstått ett uttryck för att man inte får släppa 
den självkontroll som ses som viktig för att man ska kunna prestera bra 
golfspel, samtidigt som självkontrollen i detta sammanhang kan förstås 
som en viktig social regel för att smälta in i golfmiljön. God självkontroll 
blir på så sätt både en fråga om prestation och att fungera i ett visst 
socialt sammanhang. 

Vad barnen uppfattar som viktigt för att man ska accepteras på 
golfbanan har vissa likheter med uppfattningarna om hur man ska vara 
för att passa in i de andra idrottssammanhang som man är involverade i. 
Likheten ligger i disciplineringen av den direkta känsloutlevelsen. För att 
fungera inom idrotten kan barnen inte ohämmat ge uttryck för vad de 
känner just för stunden. Men det finns också skillnader. Man kan förstå 
barnen som att disciplineringen inom golfen är mera subtil än inom de 
andra idrotterna. Inom golfen är det inte lika vanligt att det finns en 
vuxen, auktoritet, som så tydligt demonstrerar vad som får och inte får 
göras. I de andra idrotterna får barnen mera direkt hjälp med att 
kontrollera sina känsloutlevelser av en auktoritet som de både ser upp till 
och som de har ett stort förtroende för. I golfen förväntas en högre grad 
av inre kontroll, med mindre tydlig hjälp utifrån för att upprätthålla 
självdisciplinen än inom de andra idrotterna. En möjlig tolkning av att 
golfbarnen aldrig nämner att de inom golfen tillrättavisats av någon 
vuxen kan vara att de vistats längre i golfmiljön än i någon av de andra 
idrottsmiljöerna. Några av föräldrarna har t.o.m. beskrivit att deras barn 
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funnits med på golfbanan redan som så små att de låg i barnvagn. 
Förväntningarna från omgivningen på hur man ska bete sig kan därför ha 
internaliserats hos barnen. En annan tolkning, som inte behöver utesluta 
den första, är att idrotterna faktiskt är olika till sina karaktärer. För att 
man ska bli en del av golfkulturen måste man utveckla en hög grad av 
självkontroll, både för att fungera väl i det sociala sammanhanget och för 
att bli en duktig golfspelare. I andra, mera fysiska idrotter kan det istället 
vara så att den energi som finns i den direkta känsloutlevelsen kanaliseras 
och användas konstruktivt i själva utövandet. Kanske är det tränarens 
uppgift att i dessa idrotter hjälpa utövarna med att kanalisera denna 
energi på rätt sätt. 

Sammanfattning 
De svar som barnen ger handlar både om regler som styr själva spelet och 
om golfens etikettsregler. Barnen är mycket eniga om hur man bör bete 
sig på golfbanan. Något av det viktigaste är att man inte ska störa andra 
spelare. Det är också viktigt att man behåller självkontrollen, för om man 
lever ut sin ilska när man gjort ett mindre lyckat slag så förstör man både 
för andra och sig själv. God självkontroll är således både en fråga om 
prestation och att fungera i ett visst socialt sammanhang. När barnen 
jämför med vad som förväntas av dem i andra idrotter framträder både 
likheter och skillnader. Likheten ligger i disciplineringen av den direkta 
känsloutlevelsen. För att fungera inom idrotten kan barnen inte 
ohämmat ge uttryck för vad de känner just för stunden. Med 
utgångspunkt från barnens berättelser kan skillnaderna förstås som att 
disciplineringen inom golfen är mera subtil än inom de andra idrotterna, 
och att golfen verkar kräva en högre grad av självkontroll än andra, mera 
fysiska idrotter. 

OM FAIR-PLAY OCH REGELEFTERLEVNAD 
Jag har samtalet med samtliga barn om hur de uppfattar att reglerna 
efterlevs inom golfen och hur de själva förhåller sig till dessa. De har 
också fått jämföra med hur de förhåller sig till reglerna inom de andra 
idrotter som de utövar. Oftast har det då handlat om någon av 
lagidrotterna fotboll eller hockey. 

Inom golfen 
Inget av barnen säger sig ha gjort någon medveten regelöverträdelse i 
tävlingssammanhang. Däremot förekommer det ganska ofta att man inte 
har följt reglerna när man gått tränings rundor. De flesta har också 
uppfattningen att det förekommer medvetna regelöverträdelser inte bara 
vid träningsspel utan också under tävling. Exempel på förekommande 
regelöverträdelser är att man "lägger till bollen", att man fuskar när man 
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räknar antalet slag och att man är oärlig med sitt handikapp. Att döma av 
barnens berättelser är den vanligaste överträdelsen just att man flyttar 
bollen så att den ska hamna i ett fördelaktigare läge. Detta är också något 
som flera av barnen själva gör när de spelar träningsrundor. Eftersom det 
är träning menar man att det inte riktigt kan räknas som "fusk" även om 
de samtidigt säger att det är en slags regelöverträdelser. 

Själv på träningarna gör jag a lltid så att jag flyttar bollen som så här en 
decimeter eller två för a tt ja ett bättre läge. För jag tycker att det inte är så 
jätteviktigt om man flyttar till bollen för det gör farsan alltid. (Anders) 

Joo men det är ju när jag har spelat med mamma och pappa. Då är det inte 
så noga. Då räknar jag bara slagen på kul och så. Så jag har flyttat den fem 
centimeter så jag inte slår i sten och så. För det är ju som inte så kul. Då blir 
bara bollen trasig och klubban, kanske jag också Jar den på mig. (Anna) 

Man kan ana sig till att barnen känner att de inte riktigt betett sig på det 
sätt som förväntas på en golfbana, även om de överträdelser som beskrivs 
är gjorda under träningsspel. Hos var och en av dem finns någon slags 
ursäkt för att man flyttat bollen. En sådan ursäkt är att man kan tillåtas 
göra det eftersom vuxna förebilder (pappa) gör likadant . En annan slags 
ursäkt är att man egentligen inte gjort någon regelöverträdelse eftersom 
man ju "bara" flyttat bollen "för skojs skull". En tredje ursäkt är att man 
är rädd om sin utrustning och inte vill ta risken att den ska förstöras i 
samband med träningsspel. Gränserna för det tillåtna verkar således vara 
förhandlingsbara och mindre viktiga vid träningsspel än vid tävling. 
Samtidigt kan det vara svårt att stå emot frestelsen att lägga till bollen, 
även under tävling. 

Man har väl tänkt men jag har aldrig gjort det på en tävling så här. Men 
ibland har man väl tänkt äsch nu måste jag lägga till bollarna då. Jag har 
aldrig gjort det. Till exempel när dom andra är ute på fairway och man har 
slagit in i skogen och dom andra inte ser en. Då är det lätt att man skulle 
kunna he upp bollen. Om den ligger dåligt. Det har jag aldrig gort. (Arvid) 

Mekanismen bakom fuskandet beskrivs på följande sätt av en pojke: 

Man vill vara bäst i så fall. M an vill vara bäst. Herre på täppan vill man 
vara. (Anders) 

På en följdfråga om det är så viktigt blir svaret: 
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...Egentligen att det är helviktigt... så dom fuskar, fits kar hela tiden i stort 
sett på alla tävlingar dom deltar nästan. Lite då och då så hära. N är ingen 
tittar och letar sin egen boll så hä ra. Lägger till bollen. Bara för a tt dom ska 
vara bäst och... så hära bättre än alla andra och ja ska fa idoler eller diggare 
till en själv och sånt där. (Anders) 

En variant av att lägga till bollen kan vara att man har en extra boll, 
alternativt plockar upp den egna bollen när ingen ser och släpper ner den 
i ett fördelaktigare läge. En av pojkarna beskriver en sådan situation. 

Näe jag har varit med en som fuskat. / en tävling slog han bollen ute i skogen 
så här. Man far bara leta i fem minuter och da efier ungefar tre m inuter då 
sa han så här a tt vi skulle gå och leta på ett annat ställe och ha n leta där. 
Och då såg man då tog han upp en boll ur fickan och släppte ner den och sa 
han här är min boll och så slog han ut den. (Arvid) 

En variant av fusk är att man inte är ärlig med sitt handikapp. Trots att 
de resultat som presterats borde ha inneburit att man sänkt sitt 
handikapp gör man inte det. En annan variant av regelöverträdelser, som 
ett par av barnen beskriver är, att man medvetet räknar fel på det antal 
slag man faktiskt gjort. 

Ja det är väl ofta dom som till exempel om dom har fatt fem slag på två då 
säger dom att dom har fatt fyra eller nåt sånt. Och då blir det ofta såna där 
diskussioner. Många som är lite äldre i dom här knatte-tävlingarna och 
spelar mot dom som är yngre försöker fuska. (Arvid) 

Att fuska med sitt handikapp, kan dock straffa sig på sikt. 

Jo det finns ju dom här som kanske fuskar med slagen och så. M en då far 
man skylla sig själv. Därför a tt då är det ju liksom. Då när man då sänker 
sitt handikapp då går det ju bara dåligt sen liksom för man har ju mindre 
slag på sig. (Tove) 

Hur reagerar då barnen på att andra överträder reglerna? Vad gjorde t.ex. 
den pojke som såg den andra plocka upp en boll ur byxfickan? Innan jag 
redovisar det ska sägas a tt pojken längre fram i intervjun tillrättalägger 
berättelsen något. Han säger att man var tre som spelade i samma boll, 
som man brukar göra på tävlingar, och att det inte var han utan den 
tredje killen som sett vad som hänt. 

Det var han som jag spela m ed som såg det. Han sa inget. Han sa det sen 
efieråt. Det gjorde väl inget. (Arvid) 

204 



På en fråga om man inte sade något till någon ledare eller funktionär 
svarar han: 

Näe egentligen skulle vi väl ha gort det men... (Arvid) 

Osäkerhet om hur man skulle agera vid upptäckt av fusk uttrycks av en 
annan av pojkarna så här: 

Jag vet inte om jag skulle säga det till honom. Kanske hellre när jag lämnar 
in score-kortet eller nåt sånt. (Tomas) 

En liknande osäkerhet uttrycks av en av flickorna, som berättar om att 
hon såg en spelare som inte följde anvisningarna på banan: 

Då var det ju några som gick rakt över så här. Då blir man ju lite... Då 
börjar man ju undra vad dom... Och då står det ju liksom skyltar också att 
man ska gå runt. Men... (Tove) 

Osäkerheten finns också i följande utsaga, även om den flicka som här 
citeras, tror att hon skulle uppmärksamma den spelare som gör fel. 

Jag skulle väl säga till dom. Att dom bryter mot reglerna. Näe. Jag vet inte 
vad jag skulle säga. Jag skulle väl säga till dom att dom inte far göra så. 
(Maria) 

Vad beror då den allmänt utbredda osäkerheten inför att påtala 
regelöverträdelser som barnen ger uttryck för på? Säkert finns det många 
förklaringar. En kan vara att det finns någon slags tyst överenskommelse 
att blunda inför det som sker. Om vi drar oss till minnes citatet från den 
pojke som flera gånger bedyrar att han aldrig lagt till bollen under 
tävling, men många gånger brottats med tanken att göra det, förstår vi 
hur hårfin skillnaden är mellan att bli regelöverträdare och att inte bli 
det. Kan det finnas en slags förståelse, som innebär att även om det inte 
är min tur nästa gång, så kommer jag kanske själv någon gång att hamna 
i en situation där jag inte kan stå emot att flytta bollen. Därför är det bäst 
att blunda för det skulle ju faktiskt kunna vara jag. En av pojkarna 
uttrycker sin förståelse för de som fuskar så här. 

Tja. Man vill väl vinna. Vissa kanske blir sura för att det går dåligt. Eller ja 
det blir jag också men dom vill kanske vinna och då fuskar dom så att dom 
gör det. (Tomas) 
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Eller ska man förstå barnens berättelser som att det inte förekommer 
några regelöverträdelser. Trots allt har ju ingen gjort sig skyldig till något 
sånt. Åtminstone inte i tävlingssammanhang. Man har ju bara sett och 
hört talas om att andra fuskar, aldrig gjort det själv. 

Inom andra idrotter 
En av pojkarna resonerar om skillnader mellan fotbollen och golfen i 
fråga om regelöverträdelser på följande sätt: 

Njaa det är lite svårare att bryta i fotboll. Finns som grejor som... Det blir så 
många som följer med... I golf är det ju för det mesta bara fyra som mest. Det 
blir en 22 stycken plus domare i fotboll. (Martin) 

När jag påtalar att det ju är ganska många frisparkar i fotboll svarar han: 

Jaa men det ja det kan det ju också va men det är liksom... Det brukar inte 
va... För det mesta är det som inte medvetet utan man tycker att så borde jag 
fa göra. Det kan va det som är olika domare vad dom har... Hur mycket 
man far göra. (Martin) 

En annan av pojkarna ger uttryck för ungefär samma uppfattning: 

Det blir alltid tacklingar och sånt. Om man ska ta av nån bollen så kommer 
man alltid liksom och trycker undan lite grann om man säger så. (Fredrik) 

Här tycker jag man kan se en uppfattning om regler och 
regelöverträdelser som skiljer sig märkbart mellan golfen och fotbollen. 
För pojkarna ovan är det som om regelöverträdelser är en del av själva 
fotbollsspelet. I golfen blir regelöverträdelser istället ett brott mot spelets 
idé. Därför upplevs inte de mindre regelöverträdelserna inom fotbollen 
som egentliga brott mot reglerna eller som fusk. Om man försöker förstå 
barnens utsagor utifrån ett sådant antagande, får också citatet att det är 
svårare att bryta mot regler i fotboll, en mening. Exempelvis är 
regelöverträdelser och de frisparkar som följer på dessa en del av själva 
spelet, medan det är så gott som omöjligt att fuska i fotboll på ett sådant 
sätt att man bryter mot spelets idé. T.ex. är det otänkbart att någon 
plötsligt skulle kunna transportera bollen långa sträckor med händerna 
utan att alla såg det. 

Här framträder också skillnaden mellan golfen som en idrott som 
kräver en större inre kontroll, och fotbollens yttre kontroll, i form av en 
domare som talar om när man har gjort något otillåtet. En av pojkarna 
uttrycker hur man som spelare mer eller mindre medvetet förlägger 
kontrollen av hur man förhåller sig till reglerna utanför sig själv. På en 
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fråga om det är svårt med att reglerna är mera flytande i fotboll än i golf, 
svarar han: 

Njaa man lär sig ju som... Man prövar lite i början av matchen och sen sa 
brukar det väl bli ganska bra sen. (Martin) 

I samtalet med pojken framkommer också att även grova 
regelöverträdelser kan rättfärdigas om de gynnar det egna laget. I en 
sekvens av samtalet ber jag honom fundera över vad han skulle göra i en 
situation där det egna laget leder med 1-0 i en seriefinal, med två 
minuter kvar att spela. En motspelare är på väg att komma fri, och den 
enda chansen att hindra honom är med oschyssta medel. 

Jaa det blir... Nja det skulle nästan bli att jag sparkar omkull honom. 
(Martin) 

Sammanfattning 
Barnens uppfattningar om regelefterlevnad och fair-play, kan förstås som 
att gränserna för det tillåtna och det otillåtna är flytande, både inom 
golfen och inom de lagidrotter de utövar. Inom golfen är det tillåtet att 
t.ex. lägga till bollen när man går träningsrundor, men inte när man 
spelar tävling. Inget av barnen medger att de själva skulle ha fuskat i 
tävlingssammanhang, men berättar gärna om att de sett andra fuska och 
hört talas om att regelöverträdelser sker. Samtidigt finns bland barnen en 
förståelse för att frestelsen att t.ex. flytta bollen kan bli mycket stark för 
den enskilda utövaren i jakten på tävlingsframgångar. Inom fotbollen 
uppfattas regelöverträdelser av mindre allvarlig art, framför allt av 
pojkarna, som en del av själva spelet. Även grövre överträdelser kan 
rättfärdigas om det gynnar det egna laget. Hur barnen agerar på 
fotbollsplanen, d.v.s. hur de förhåller sig till reglerna beror på domaren. 
Den frestelse som finns inom golfen, att fuska till sig fördelar, existerar 
därför inte inom fotbollen. Här är det domaren som sätter gränser, i 
golfen är det du själv. 

IDROTT, HEM OCH SKOLA 
Åtta av de nio barnen ser likheter i vad som förväntas av dem inom 
idrotten, hemmet och skolan. Det är dock lättare för barnen att se 
likheter mellan skola och idrott än mellan idrotten och hemmet. För 
flera av barnen är de regler som finns inom hemmet så internaliserade, 
att de inte kan distansera sig från dem och se att de är sociala 
överenskommelser. 

Ja jo men det är som inga regler. Det är bara sånt man gör. (T omas) 
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Man gör kanske inte vad man vill. Det gör man ju inte men... Ibland så 
fary man ju laga mat och så där själv om det händer att vi kanske är 
ensamma hemma eller så där. Det är ju givetvis det är ju liksom givet. Det 
är sånt som finns i huvet. (Tove) 

Likheten mellan idrotten och hemmet handlar om att man ska vara lydig 
och hjälpsam. Man ska uppföra sig på ett visst sätt; inte skrika, svära, 
klaga eller vara uppkäftig. 

Mm. Ja man far ju som inte, man ska inte säga ti ll domaren i fotboll och 
klaga och så där. Så far man inte klaga här hemma heller och så aär. (Jon) 

Noteras bör att barnens beskrivningar om likheter nästan uteslutande 
gäller deras uppförande i förhållande till de vuxna (föräldrar, domare, 
tränare). När barnen beskriver likheter inom skolan och idrotten, handlar 
det nästan helt och hållet om samma förväntningar på uppförandet som i 
hemmet. Något som nämns och som inte kom upp när man jämförde 
med regler i hemmet, är vikten av att passa tider och att vara rädd om det 
som är gemensamt. Förutom detta, nämner en pojke att det finns 
likheter i fråga om regler för hur man ska uppträda mot jämnåriga. 

Eh h ja att man ska va. Snäll mot varandra alltså som i laget, man ska inte 
bara skälla ut dom om dom missar och så dä r. Det ska man inte göra i 
skolan heller. Man ska inte vara dum med... (Jon) 

Sammanfattning 
Barnen ser tydliga likheter mellan det som förväntas utav dem inom 
idrotten, i skolan och i hemmet. De har svårast att göra jämförelser 
mellan hemmet och idrotten, förmodligen till stor del beroende på att 
hemmets regler är internaliserade och därför inte lika enkla att distansera 
sig ifrån. Förväntningarna på barnen i hem, idrott och skola är dock i 
huvudsak av samma slag. Det handlar om att lära sig ett uppförande som 
accepteras av de vuxna. Vid jämförelse mellan idrotten och skolan finns 
också inslag av att lära sig regler för att umgås med jämnåriga och för att 
lära sig ta ansvar för gemensam egendom. 
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Kapitel 10 
FOTBOLLSUNDERSÖKNINGEN -
BARNEN 

Kapitlet följer i stort samma uppläggning som golfundersökningen. I den 
första delen, Barnen och idrotten, redogör jag för barnens involvering i 
idrott och deras uppfattningar om idrott i allmänhet. Uppfattningarna 
om idrott i allmänhet struktureras i områdena; idrottens värden och hur 
man tycker att en bra ledare/tränare skall vara. I den andra delen, Barnen 
och fotbollen, redovisar jag hur barnen börjat spela fotboll och hur de 
uppfattar fotbollssporten. Områdena är här; det bästa med fotbollen, det 
sämsta med fotbollen, likheter och skillnader mellan pojkar och flickor 
på fotbollsplanen, hur de ser på sin framtid som fotbollsspelare, 
föräldrarnas mål med deras spelande och vad en duktig fotbollsspelare 
behöver kunna. Den tredje delen, Idrott och fostran, handlar om hur man 
ska vara för att passa in i och utvecklas i den idrott man utövar. I denna 
del redovisar jag barnens uppfattningar om vilka regler som är viktiga vid 
träning och spel, samt hur man uppfattar att tränaren matchar laget. 

Likheter och skillnader mellan golfbarnens och fotbollsbarnens 
beskrivningar och uppfattningar, liksom mellan fotbollsbarnen och 
fotbollsföräldrarna, redovisas och diskuteras löpande i texten. I skrivsättet 
är jag mera diskuterande och analyserande i detta kapitel än i de tidigare 
resultatkapitlena. Detta har känts naturligt eftersom alla resultat i och 
med detta är presenterade och därmed möjliga att förhålla sig till. 

BARNEN OCH IDROTTEN 

BARNENS INVOLVERING I IDROTT 
Bland de fotbollsspelande barnen är det ovanligt att man ägnar sig åt 
någon annan idrott i föreningsregi än fotboll. En flicka är aktiv 
friidrottare jämsides med fotbollen och en annan av flickorna är med i en 
sialomklubb. Ett vanligt mönster är att man prövat någon annan idrott 
jämsides med att man spelat fotboll. Engagemanget i den andra idrotten 
har dock inte varit speciellt stort, och man har inte deltagit under någon 
längre tidsperiod. Idrotter som förekommer är friidrott, pingis, 
gymnastik, golf och hockey. En pojke nämner att han är aktiv inom 
Skol-IF och att han där får möjlighet att prova olika idrotter. Två av 
pojkarna nämner att deras största fritidsintresse vid sidan av fotbollen är 
att åka skateboard och snowboard. 

Sammantaget har således barnen inte några större erfarenheter av 
föreningsidrott vid sidan av fotbollen. Här rinns en markant skillnad 
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mellan fotbollsbarnen och de barn som spelar golf. Det vanliga mönstret 
för golfbarnen var att man provat olika idrotter och att man var aktiv 
inom minst en idrott vid sidan av golfen. Vad kan då denna skillnad bero 
på? Jag tror att det finns flera förklaringar till detta. Låt mig föreslå några. 
En skulle kunna vara att fotbollsklubben och golfklubben har olika 
upptagningsområden. Fotbollen rekryterar sina unga från det lilla 
lokalsamhället, medan golfen rekryterar både från lokalsamhället och 
storstadsområdet. Från föräldrarnas berättelser vet vi att utbudet av 
idrotter är begränsat i det samhälle där fotbollsklubben finns. Fotbollen 
är nästan det enda och för många därför det naturliga valet, om man är 
ung och idrottsintresserad. För de golfspelande barnen i staden är 
utbudet av idrotter mycket större, och därför är det naturligt att dessa i 
större utsträckning än fotbollsbarnen prövat andra idrotter, och att de 
kan vara aktiva inom mer än en idrott. 

En annan förklaring skulle kunna vara att fotbollen är organiserad på 
ett sådant sätt att den ställer krav på barnen som gör att det är svårt att 
kombinera aktivt fotbollsspel med andra idrotter. Stöd för en sådan 
förklaring finns både i det som föräldrar berättat för oss och i det som en 
del av barnen för fram. Från föräldrarna minns vi att en del barn valt att 
antingen sluta spela fotboll, eller att sluta med någon annan 
fritidssysselsättning p.g.a. de krav på att medverka vid fotbollsträningar 
som finns för en del av ungdomslagen för att få spela match.1 En del av 
barnen säger också att det är svårt att kombinera fotboll och skola om 
man samtidigt är aktiv i någon annan idrott. Inte bara för att det finns 
krav på att närvara vid träning, utan också för att matchprogrammet 
under delar av säsongen upplevs som intensivt. 

Det finns ju olika dagar m an kan gå på friidrott. Så träningen är ju på 
helgen. Så då blir det ganska mycket fór vi har ganska mycket läxa och så. 
Man kan ju gå ganska många dagar men jag går bara en dag. M en nu ska 
jag sluta det blir för mycket. ... Näe men jag ska bara gå i fotboll, fór nu har 
vi ganska mycket matcher och sånt. Eller det har varit Stora cupen och sen 
kommer det fler cuper och då tycker jag det blir fór mycket. (Amanda) 

Nu tror jag inte att förklaringar som att fotbollen har höga krav på 
träningsflit räcker för att förklara skillnader mellan golfbarn och 
fotbollsbarn. De flesta av fotbollsbarnen har börjat med fotbollen i sju års 
ålder, och från föräldrarna vet vi att kraven om att träna för att få spela 
visserligen finns redan tidigt, men att de skärps först när barnen kommer 
upp i elva-, tolvårsåldern. Däremot finns det en klar skillnad mellan 
möjligheterna att utöva sin idrott om vi jämför fotbollen med golfen. 

1 Se sid. 161. 
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Fotbollen är ett lagspel och förutsätter ett kollektivt agerande. För att 
utvecklas som fotbollsspelare måste man således träna tillsammans med 
andra. Detta låter sig enklast göras om man har bestämda träningstider 
som samtliga spelare ansluter till. Golf är en individuell idrott. Där kan 
man välja att utveckla sitt spel antingen individuellt på tider som passar 
en själv, eller ansluta sig till någon träningsgrupp. Gör man det senare är 
det en situation som liknar fotbollen utan att för den skull vara identisk. 
Som spelare är man inte beroende av att de andra som ingår i 
träningsgruppen dyker upp, eftersom det inte är ett gemensamt spel som 
ska utvecklas utan den individuella förmåga. Gör man det förra kan man 
antingen träna ensam, tillsammans med någon vän eller välja att ta 
lektioner av en instruktör. Oberoende av vad som väljs, har man en stor 
frihet att själv välja både när man vill träna och vilken omfattning 
tränandet ska ha. På så sätt kan man säga att fotbollen ställer andra krav 
på sina utövare än vad golfen gör. Krav som kan göra det svårare att 
kombinera fotboll än golf med andra idrotter. 

Ar det inte just detta vi ser i undersökningsmaterialet? Av de 
golfspelande barnen var ett flertal inte bara golfaktiva, utan också aktiva 
inom någon annan lagidrott, företrädelsevis fotboll eller hockey. Golf 
kan man spela och träna när man själv vill, och då blir det också möjligt 
att kombinera golfspelandet med att spela fotboll i föreningsregi, eller att 
delta i någon annan lagidrott med liknande krav som inom fotbollen. 
Men vänta ett tag. Faktum är ju att en del av golfbarnen ägnar sig åt 
både golf och någon lagidrott samt ytterligare någon idrott. Idrotter som 
samtliga är ledarledda och där träning bedrivs i grupper och på i förväg 
fastställda tider (fotboll, hockey, badminton, simning, dans). Således 
måste andra förklaringar till för att förklara skillnaderna. Varför är 
golfbarnen aktiva inom fler idrotter än fotbollsbarnen? Skillnaden kan 
inte förklaras med att fotbollen ställer speciella krav på sina utövare som 
omöjliggör en kombination av idrotter, eftersom flera av golfbarnen inte 
bara spelar fotboll utan också ägnar sig åt andra idrotter. Räcker den 
geografiska närheten som förklaring? Jag tror inte det, även om den 
naturligtvis har betydelse. Jag tror att golfbarnen har andra möjligheter 
och förutsättningar än fotbollsbarnen. Möjligheter och förutsättningar 
som till stora delar beror på kulturella skillnader. Fotbollsbarnens och 
golfbarnens föräldrar skiljer sig åt i fråga om yrke och socio-ekonomisk 
tillhörighet. För golfbarnens föräldrar har golf varit en idrott som ligger 
nära den egna kulturella tillhörigheten, och därför varit ett möjligt val 
både för föräldrarna och för barnen. För fotbollsföräldrarna har golfen 
inte utgjort något alternativ och därför ägnar sig inte heller deras barn åt 
golfsporten. Att fotbollsbarnen inte är aktiva inom någon annan idrott 
än fotbollen, medan golfbarnen är aktiva inom flera idrotter, kan 
förmodligen också förklaras kulturellt. Från golfföräldrarna kommer vi 
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ihåg hur man både värdesätter det individuella, som kan läras genom 
golfen och det kollektiva som kan läras genom lagidrotter. Det gäller 
både att kunna hävda sin individualitet och att fungera i sociala 
sammanhang, och därför uppmuntrar föräldrarna aktivt sina barn både 
att delta i individuella idrotter och i lagidrotter. Det väsentliga för 
föräldrarna till de fotbollsspelande barnen däremot är att barnen lär sig 
att samarbeta och bli en del av kollektivet. Jag menar således att 
förklaringar till skillnader mellan fotbollsbarnens och golfbarnens 
idrottsaktiviteter, inte behöver stanna vid den geografiska närheten och 
den enskilda idrottens egenart, utan att familjernas bakgrund och kultur 
också bör tillskrivas betydelse för de skillnader som finns i materialet. 

BARNENS UPPFATTNINGAR OM IDROTTENS VÄRDEN 
Den dominerande uppfattningen hos de barn som spelar fotboll är att 
idrotten både har ett "egenvärde" och ett "investeringsvärde".2 Det 
handlar således både om här-och-nu och om en aktivitet som ger 
investeringsvinster. Bland barnen finns en knapp, men iakttagbar 
betoning av idrottens egenvärde i jämförelse med dess investeringsvärde. 

Barnens uppfattningar skiljer sig härigenom från föräldrarnas. 
Föräldrarna betonade att idrotten är en aktivitet som ger möjligheter att 
nå eftersträvansvärda mål som kan sägas ligga utanför själva idrottandet. 
En majoritet av föräldrarna framhöll enbart värden som kan hänföras till 
investeringsvärdet, och enbart en tredjedel gav uttryck för uppfattningen 
att idrotten både har ett investeringsvärde och ett egenvärde. 

Barnen ger således i större omfattning än föräldrarna uttryck för att 
idrotten både har ett "egenvärde" och ett "investeringsvärde". Inget av 
barnen har heller tillskrivit idrotten enbart ett investeringsvärde. Att 
enbart se idrott som ett medel för att uppnå någonting annat, är således 
direkt främmande för de barn som ingår i undersökningen. 

Idrottens egenvärde 
Barnen anser att idrotten har ett rekreativt och ett socialt värde, men 
många av de svar som barnen ger när man frågar om idrottens värden 
handlar om att det är roligt att idrotta. Sådana svar kan hänföras till 
idrottens egenvärde. Till en början valde jag att betrakta dessa svar som 
ett uttryck för uppfattningen om att idrotten har ett rekreativt värde. 
Sedan upptäckte jag att vilket slags egenvärde det handlar om egentligen 
är omöjligt att avgöra om inte svaren följs upp med följdfrågor. Detta har 
inte gjorts med någon systematik, men när jag gjort detta har barnen 
oftast kunnat förklara vad det är som gör idrottandet roligt. Det visar sig 

2 Uppfattningarna om idrottens värden har kategoriserats på samma sätt som i de övriga 
intervjumaterialen. Se sid. 38-39. 
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då att det roliga kan handla om flera saker och vara uttryck för olika 
uppfattningar om vilka slags egenvärden som finns inom idrotten. Det 
kan handla om att träffa kompisar, således det sociala värdet. Det kan 
handla om spänningen inför det tävlingsmoment som finns inom 
idrotten, således det rekreativa värdet. Det kan också handla om glädjen 
över att kunna kontrollera sig själv och det redskap (t.ex. fotbollen) man 
använder sig av, således det unika värdet. Då inte alla barn fått utveckla 
sina svar om vad det roliga i idrotten är blir det för mig omöjligt att 
fastställa vilken uppfattning om idrottens egenvärde som är den 
dominerande. Inget av de utvecklade svaren har dock gjort att jag stannat 
kvar vid en kategorisering av svaret som en uppfattning om att idrotten 
har ett rekreativt värde. Om detta är ett mönster som stämmer även för 
de övriga svaren, är troligen den vanligaste uppfattningen bland barn om 
idrottens egenvärde att man idrottar för att få träffa kompisar och umgås. 

En annan uppfattning som inte alldeles enkelt låter sig hänföras till 
någon av egenvärdets underkategorier, är när barnen säger att man 
idrottar för att ha någonting att göra. Man kan t.o.m. diskutera om 
uppfattningen inte lika gärna kan höra hemma under huvudkategorin, 
idrottens investeringsvärde. Att ha någonting att göra kan om vi utgår 
ifrån föräldrarnas uppfattningar förstås som att så länge man ägnar sig åt 
en aktivitet som är organiserad och kontrollerad av vuxna kan man inte 
ägna sig åt andra, farliga, destruktiva saker. Och med ett sådant 
resonemang kan uppfattningen hänföras till kategorin social och 
samhällelig anpassning. När det gäller barnens svar har jag dock istället 
valt att se uppfattningen som ett uttryck för ett idrottens egenvärde, och 
tillhörande underkategorin rekreativt värde. I barnens berättelser finns 
nämligen inte alls på samma sätt som hos föräldrarna uppfattningar om 
att motsatsen till att delta i organiserade aktiviteter, är lösdriveri och en 
väg in i social missanpassning och misär. Jag har istället tolkat barnens 
svar som ett uttryck för att idrotten erbjuder någonting att göra som 
känns meningsfullt (och roligt), och att det därför handlar om idrottens 
egenvärde och dess rekreativa värde. 

Idrottens investeringsvärde 
Den dominerande uppfattningen är att idrotten bidrar till en god hälsa 
och god fysisk status. Barnen formulerar detta som att idrotten ger 
motion, att den gör att man håller sig i form och att den ger energi. 
Någon nämner också att idrotten kan lära en hur viktigt det är att äta 
rätt. 

Det är kul att göra det och sen vill m an inte vara sa trött. Man blir ju lite, 
man far ju mer energi och sa här. Man blir lite mer vaken istället för att 
bara sitta hemma och göra nånting, titta på TV. (Åsa) 
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En pojke menar att idrotten har ett värde genom att den kan erbjuda 
något att göra även när man inte är på träning eller tävling. Det finns 
ständigt saker att förbättra och det kan man med fördel göra på sin fritid. 

Om man till exempel inte har nåt att göra då kan man alltid fara ut och 
träna på nåt av det här. Springa och alltid göra nån sån här teknikövning 
som är rätt så bra. (Kristoffer) 

Några andra uppfattningar som går att hänföra till idrottens 
investeringsvärde framkommer inte när barnen pratar om varför 
människor idrottar. Man kan notera att ingen av barnen har vare sig 
uppfattningar om att idrotten bidrar till social och samhällelig 
anpassning, eller att idrottandet kan vara en väg att för uppnå erkännelse 
och framgång. 

Om vi jämför med föräldrarnas uppfattningar är skillnaderna stora. 
Föräldrarna framhåller idrotten som ett medel för social och samhällelig 
anpassning jämsides med att den kan ge en god fysisk och psykisk hälsa. 
Att den förstnämnda uppfattningen inte finns hos barnen är ganska 
naturligt. De har inga egna barn att oroa sig för. Vad vi ser är naturligtvis 
föräldrarnas funderingar och oro över hur deras barn ska klara sig i 
vuxenlivet. Och i det sammanhanget verkar man ha en stor tilltro till att 
idrotten kan bidra till att fostra barn och unga på ett sådant sätt att de 
klarar sig bra som vuxna. 

Sammanfattning och jämförelser 
Sammanfattningsvis kan sägas att barnen är homogena i sina 
uppfattningar om att idrotten både har ett egenvärde och ett 
investeringsvärde. Människor idrottar för att få rekreation och 
avkoppling och för att man genom idrotten får möjlighet att träffa andra. 
Idrottandet ger också en god hälsa. Om man jämför med föräldrarna är 
egenvärdet mera framträdande hos barnen medan föräldrarna framhåller 
investeringsvärdet. Föräldrarna betonar att idrotten kan vara ett medel 
för att anpassa sig till samhället, medan sådana uppfattningar saknas hos 
barnen. En jämförelse med golfbarnen visar på stora likheter i 
uppfattningar, men också skillnader. Den största likheten är att både 
golbarnen och fotbollsbarnen tillskriver idrotten både ett investerings-
och egenvärde. Om vi tittar närmare på egenvärdet är också likheterna 
slående. Båda grupperna framhåller det sociala värdet och det rekreativa 
värdet, medan endast ett fåtal nämner sådant som kan hänföras till det 
unika värdet och ingen något som kan hänföras till idrottens 
inlärningsvärde. En skillnad som finns är dock att fotbollsbarnen mera 
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betonar det sociala värdet, medan golfbarnen betonar det rekreativa 
värdet. 

OM LEDARE/TRÄNARE 
När barnen berättar om hur en ledare ska vara framgår det tydligt att de 
utgår ifrån de ledare de själva mött under sitt idrottsutövande. Dessa 
värderas och svaren blir en slags spegling av vad man har tyckt/tycker bra 
respektive mindre bra om hos dessa. 

Barnen tycker att en bra ledare kännetecknas av att han/hon har vissa 
personliga egenskaper och goda kunskaper inom sitt område.3 Man har 
också förväntningar på att ledaren ska förmedla sina kunskaper genom en 
viss slags pedagogik. De personliga egenskaperna verkar vara de som är 
viktigast, eftersom de alltid nämns i första hand. Här är barnen också 
mycket eniga om hur de vill att ledaren ska vara. I andra hand finns 
förväntningar om att ledaren ska lära ut på ett visst sätt. Hur en sådan 
pedagogik ska se ut skiljer sig dock något mellan barnen. Att ledaren har 
goda fotbollskunskaper nämns också av barnen, men det verkar vara av 
underordnad betydelse om man jämför med personliga egenskape,r och 
sättet att lära ut. Barnen önskar sig en ledare som både upprätthåller 
disciplin och är vänlig och snäll. Detta utrycks t.ex. som att han ska vara 
snäll men inte för snäll, bestämd men snäll, halvarg fast inte för sträng. 
Någon menar också att det är viktigt att tränaren kan lyssna. 

Han ska vara, han ska inte vara för snäll så här. Att alla ska Ja springa 
omkring och så. Han ska vara lite bestämd men han ska samtidigt vara 
ganska snäll. Fast han ska kunna säga emot också. Det tycker jag är en bra 
tränare. (Johan) 

En av flickorna menar att det viktigaste för en tränare är att hon är sträng 
och hård, och att det också syns i den pedagogik som används. 

Ja den ska vara sträng och hård och så där så att om hon säger nåt som man 
ska göra då måste man ju göra det. För annars blir det bara att sitta och 
prata och så där. Men alltså då blir inte hon så glad. M an ska egentligen, 
eller hon ska ju säga n ågonting som man ska göra och då måste man göra 
det. Jag tycker att hon ska vara ganska hård. (Amanda) 

Flickan utgår således ifrån de erfarenheter hon har av hur tränaren i det 
egna laget agerar. Det hon saknar hos den egna tränaren blir det 
eftersträvansvärda och får karaktärisera hur hon tycker att en bra tränare 

3 Till skillnad från föräldrarna pratar ba rnen om tränaren som antingen en man eller 
kvinna. De barn som pratar om tränaren som en kvinna är de flickor som själva har eller 
har haft en kvinnlig tränare. 
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ska vara. På så sätt stämmer hennes uppfattning väl överens med den om 
både stränga och samtidigt snälla ledare. 

Den pedagogik som används verkar ha ganska stor betydelse för hur 
barnen uppfattar tränaren. Barnen har synpunkter både på hur träningar 
bör organiseras, vilket innehåll som ska finnas, vilken metodik som ska 
användas och vad som ska åstadkommas. En uppfattning är att tränaren 
ska organisera träningspassen så att de inte blir monotona och tråkiga. En 
bra tränare organiserar sin träning så att den är varierande och därigenom 
stimulerande. 

... han ska köra blandad träning. ... En dålig tränare är sur och han kör 
bara tråkigt, tråkiga träningar. (Per) 

Denna förväntan på hur träningarna ska vara knyts också till 
träningarnas innehåll. En dålig tränare är en som bara delar upp i lag och 
enbart låter träningspasset bestå av spel. Man efterlyser således andra 
innehåll än enbart spel mot två mål. När det gäller metodiken finns 
uppfattningar om att en bra tränare ska kunna förklara och visa hur man 
ska göra, inte bara anmärka på fel utan också ge beröm och vara 
konsekvent. 

Alltså och så sen om du gör nåt fel då ska han inte bli så där råsur och klaga. 
Då ska han berätta vad jag gjorde för fe l och vad jag ska göra nästa gång 
istället så a tt det blir bra. Sen ska han berätta då man gör nåt bra också. 
(Frank) 

Så ska tränaren som in te bara gå och så säg a gör det. Dom ska också som 
göra det själv. Visa en massa saker. Inte bara säga att nu ska ni göra så där. 
Hon ska visa också. (Åsa ) 

Vad är det då som ska åstadkommas med träningarna? Min tolkning av 
barnens berättelser är att en bra tränare hjälper dem att utveckla sina 
färdigheter som fotbollsspelare. En dålig tränare erbjuder monotona 
träningspass, förklarar dåligt vad som ska göras och visar inte heller hur 
olika moment och övningar ska genomföras. Han ger sällan positiv feed
back och ställer heller inga krav. Träning under sådana betingelser 
stimulerar knappast till utveckling. Barnen vill lära sig saker, vill 
upptäcka sina förmågor och utveckla sin kompetens. Som jag förstår 
barnen är en bra tränare en person som kan hjälpa dem med detta. Ett 
par av barnen uttrycker just detta i ganska direkta ordalag. 

Ja man far träna såna här som saker som man inte är så bra på lite mer. 
(Felix) 
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Han är snäll. Han visar rätt saker. . .. Han far lära oss svårare och svåra re 
saker. (Daniel) 

Jag nämnde tidigare att det viktigaste för barnen inte verkar vara att 
tränaren är duktig i fotboll. De personliga egenskaperna och förmågan 
att lära ut kommer i första hand. Samtidigt kan man naturligtvis invända 
att dessa saker är ganska intimt förknippade med varandra. För att man 
ska kunna utveckla barnens färdigheter är förstås kunskaper i spelets 
teknik och taktik viktiga förutsättningar. Man kan också se att de 
personliga egenskaperna som barnen värdesätter är sådana som stämmer 
väl överens med vad som förväntas av pedagogiken. Att man är bestämd 
men snäll, kan lätt översättas till en pedagogik som innebär att tränaren 
bryr sig om, uppmärksammar alla och ger feed-back, samtidigt som han 
upprätthåller en disciplin som gör att barnen kan upprätthålla sin 
koncentration vid instruktion, och därigenom ges förutsättningar för att 
lära. Trots att denna invändning kan göras, tycker jag att det är intressant 
att notera att det är så få av barnen som säger att en bra tränare är en 
tränare som är duktig i fotboll. När sådana åsikter förs fram är de inte 
heller direkta, utan uttrycks som att en bra tränare är en som kan en 
massa saker eller, att en bra tränare är en sådan som kan lära en något. 

Hon ska inte vara fòr snäll och så att alla ska fa göra det. Utan man ska 
lyssna. S ka kunna lyssna på d om så att det ska inte vara. Och så ska do m 
kunna en massa saker också. (Amanda) 

På en direkt fråga om tränaren behöver vara en bra fotbollsspelare svarar 
en pojke som har sin far som hjälptränare så här: 

Näe som pappa han är ju en bra tränare men inte så bra i fotboll. (Johan) 

Sammanfattning och jämförelser 
Barnen tycker att en bra tränare är en person som har vissa personliga 
egenskaper. En tränare ska vara snäll, våga ställa krav och kunna 
upprätthålla en god disciplin. Han ska organisera och genomföra 
träningar på ett sådant sätt att man utvecklar sina färdigheter. De 
personliga egenskaperna kan ses som förutsättningar för detta liksom att 
tränaren har en pedagogisk kompetens. En intressant notering är att 
ingen av barnen ger uttryck för en uppfattning om att tränaren måste 
vara duktig i fotboll för att han ska vara en bra tränare. 

Här är det intressant att jämföra barnens uppfattningar med 
föräldrarnas. Det finns vissa likheter, men också stora skillnader. Precis 
som barnen menar föräldrarna att det inte är speciellt viktigt att tränaren 
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är duktig i fotboll. Så långt är man således överens. Det barnen betonar 
istället, är tränarens personliga egenskaper och att han har en pedagogik 
som gör att man kan utveckla sina färdigheter. För föräldrarna är det 
istället viktigt att tränaren har en god social och mellanmänsklig 
kompetens. Han ska kunna hantera en grupp och samtidigt vara lyhörd 
för varje enskilt barn. Det handlar således inte som för barnen om att 
utveckla de fotbollsmässiga färdigheterna utan mera om att utvecklas 
som individer och att kunna fungera i sociala sammanhang. Det allra 
viktigaste för föräldrarna är dock att tränaren är rättvis. Ingen av de 
fotbollsspelande barnen nämner ordet rättvis, när man berättar om vad 
som kännetecknar en bra tränare. Det finns inte heller någonting i deras 
berättelser som direkt kan tolkas som att en bra tränare är en rättvis 
tränare. Antingen är de övriga egenskaperna så mycket viktigare, eller 
också är det för barnen så s jälvklart att tränarna är rättvisa, att de inte 
överhuvud taget reflekterar över detta som någon egenskap hos en bra 
tränare. Alla tränare är så att säga per definition rättvisa tränare. Ar man 
inte rättvis är man inte heller tränare. 

BARNEN OCH FOTBOLLEN 

Avsnittet inleds med en kort beskrivning av hur barnen börjat spela 
fotboll och omfattningen av träning och matcher. Sedan beskriver jag 
hur barnen uppfattar fotbollen och det egna engagemanget inom 
sporten. I intervjuerna har barnen ombetts berätta om vad som är 
bra/roligt respektive dåligt/tråkigt med att hålla på med fotboll. De har 
också redogjort för likheter och skillnader mellan pojkar och flickor på 
fotbollsplanen. De har berättat om hur de ser på sin framtid som 
fotbollsspelare, liksom om hur de uppfattar föräldrarnas mål med deras 
spelande. Slutligen har de fått redogöra för vad som krävs för att man ska 
utvecklas till en duktig fotbollsspelare. Sammantaget menar jag a tt de 
berättelser barnen förser oss med, bidrar till att ge en bild av vad som 
förväntas av den unga fotbollsspelaren. 

ATT BÖRJA MED FOTBOLL 
Det finns ett tydligt mönster för hur pojkarna har börjat med sitt 
fotbollsspel. För dessa är fotboll inte något som man själv väljer att börja 
med, utan en aktivitet som man tar upp tillsammans med andra. Barnen 
berättar hur de fått inbjudan att träna med ortens fotbollslag genom 
information som antingen personligen eller skriftligen meddelats i den 
egna klassen. Det vanliga är att man är flera stycken i klassen som 
samtidigt bestämt sig för att anta detta erbjudande. Flertalet av pojkarna 
har rekryterats till fotbollen på detta sätt och samtliga har börjat med 
fotboll redan som sjuåringar. En av flickorna i undersökningen har börjat 
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som sjuåring, medan de andra börjat vid nio och tio års ålder. Ingen av 
flickorna nämner att de rekryterats via skolan, utan har andra 
beskrivningar av hur det gick till när de började spela. Alla tre nämner att 
en bidragande orsak till att de börjat med fotboll var att kompisar också 
spelade. 

För flera av barnen har det säkert också haft stor betydelse att det 
funnits en fotbollstradition i familjen. Det kan då både handla om att 
pappan spelat fotboll och att barnen har äldre syskon som antingen 
spelat eller fortfarande spelar fotboll. Att välja fotboll har för dessa barn 
nästan varit en självklarhet. Traditionen finns i familjen. Utbudet av 
idrotter är begränsat på orten. I skolan finns ett aktivt Skol-IF, med 
fotboll på programmet. Då dessutom samverkan mellan skola och den 
lokala fotbollsklubben funnits, är det inte svårt att förstå att barnen har 
börjat spela fotboll. 

TRÄNING OCH MATCHER 
Pojkarna tränar vanligen med föreningen två gånger i veckan i pass som 
är ungefär en och en halvtimme långa. En av pojkarna tränar det dubbla, 
eftersom han anses så duktig att han får vara med och spela med de som 
är ett år äldre än honom själv. Pojkarna ägnar sig åt träning och spel även 
i andra sammanhang. Dels spelar man på rasterna, dels är det ganska 
vanligt att man på fritiden spelar fotboll med sina kompisar. Någon är 
dessutom aktiv i klasslaget i Skol-IF:s regi. Till detta kommer matcher en 
till två gånger i veckan plus deltagande i diverse cuper. 

Flickorna tränar mindre än pojkarna. De tränar i föreningen en gång i 
veckan och ägnar sig åt spontanspel i mindre omfattning än pojkarna. 
Däremot spelar flickorna lika många matcher som pojkarna. 

DET BÄSTA OCH SÄMSTA MED FOTBOLLEN 
Att göra mål - Att synas? 
Fotboll är ett lagspel som går ut på att göra fler mål än motståndarlaget. 
Betydelsen av att göra mål kan tydligt utläsas ur barnens svar på vad det 
är som gör fotbollen rolig. Flera av barnen menar att det bästa med att 
spela fotboll är när man själv får göra mål. Fixeringen vid målgörandets 
betydelse framgår extra tydligt i följande intervjusekvens. 

- Om jag ber dig tala om för m ig då vad du tycker är det absolut bästa med 
att spela fotboll\ vad säger du då? 
- Det är att göra mål. 
- Och näst bästa. 
- Ja spela fram till mål. 
- Det sämsta då. Eller tråkigaste med att spela fotboll. 
- Göra självmål. (Per) 
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Tydligare kan det inte sägas. Att barnen uppfattar målgörandet som det 
roligaste är inte förvånansvärt. Om laget ska vinna sina matcher måste 
man kunna göra mål, fler mål än vad motståndarna presterar. Sådan är 
spelets idé. Om man är den som gör lagets mål kan man således ta åt sig 
en stor del av äran för lagets framgång. Att göra mål blir därför för 
barnen ett sätt att uppmärksammas. Det innebär uppskattning från 
lagkamrater och från tränaren. Den egna insatsatsen värdesätts eftersom 
man har gjort någonting bra för laget. Att göra mål betyder också att 
synas. Man blir en individ i det kollektiva sammanhanget. Hyllningen 
till målgöraren gör att denna i alla fall under några ögonblick är den som 
alla ser upp till. Just då är han/hon den överordnade. Någon som är 
förmer än alla de andra. Liknande uppmärksamhet kan man få om man 
är duktig på att skjuta, för det kan ju resultera i mål eller om man är 
duktig på att dribbla. Men ingenting kan ju riktigt jämföras med att få 
vara den som gör mål. 

Det bästa är att skjuta tycker jag och dribbla och sånt där. Och att göra mål 
det är det bästa... (Åsa) 

Att tävla och spela match 
Flera av barnen menar att fotboll är roligt därför att det ger en möjlighet 
att mäta sina krafter med andra, i många gånger ovissa och spännande 
matcher. Samtliga barn som ingår i undersökningen är tävlingsinriktade. 
Man säger sig tycka om att tävla och spelar helst match under former 
som gör tävlandet extra spännande. Man menar t.ex. att det många 
gånger är mycket roligare att spela i cupturneringar än i seriespel, 
eftersom cupspelet gör att varje match har så mycket större betydelse. I 
cupens slutspel gäller det ju att vinna eller försvinna. Dessutom blir 
belöningen extra tydlig om man vinner en cupturnering, då den 
åtråvärda pokalen delas ut i direkt anslutning till turneringen. 

Då har man ju som mål att vi måste vinna den här matchen eller att i Stora 
Cupen då för man ju pokal. Det är den man är ute efier. Sen så vanlig 
match bara ja då spelar det ingen roll om man förlorar. Men om det är cup 
då måste man ju annars åker man ut. (Johan) 

Annars är det själva tävlandet som framhålls som det roliga och inte 
utgången av matcherna. Kampen verkar således vara viktigare än att 
vinna. 
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Att möta andra 
De stora cupturneringarna upplevs också som extra stimulerande för att 
man där får möjlighet att möta lag man tidigare inte spelat emot, och för 
att man vid dessa turneringar träffar nya människor. 

Det är nästan roligare for då far man möta en massa nya som man inte har 
mött förut. (Åsa) 

Här kan vi således se att mötet med andra människor kan vara en av 
anledningarna till att man tycker att fotboll är roligt. Att uppfattningar 
som handlar om fotbollens sociala värde uttrycks är dock ingen regel 
utan snarare ett undantag. Ett par röster framhåller att det roliga med 
fotbollen är att det är en lagidrott, och att det som är kul är att det går 
bra för laget. I övrigt finns inga uttalanden om att det är det kollektiva 
arbetet, strävan efter gemensamma mål som gör fotbollen rolig. Kanske 
är det för att detta är något som tas för givet. 

Lättillgänglighet 
En annan uppfattning är att fotbollen i jämförelser med en del andra 
idrotter blir rolig för att den är så lättillgänglig. Den ställer inga stora 
krav på utrustning och inte heller på att man ska ha utvecklat vissa 
färdigheter för att kunna vara med. 

Det finns så mycket andra sporter där du måste skaffa en massa saker så här. 
Så är det saker som m an ska kunna göra. Typ kunna åka skridskor. Det är 
som, du kan springa det lär du bara utan att ha en idrott kan jag springa. 
Men åka skridskor det måste du typ göra när man ska åka och spela hockey 
och sånt där. (Daniel) 

Det sämsta med fotbollen 
Den vanligaste uppfattningen är att det inte finns något som är dåligt 
eller tråkigt med att träna och spela fotboll. Någon nämner risken för 
skador, någon annan att det är tråkigt när det går dåligt för att det då blir 
så tråkig stämning. Det finns också en uppfattning om att det är tråkigt 
att lära sig "teori". De negativa uppfattningar som förs fram dominerar 
inte över de positiva hos någon enda enskild person. Tvärtom är de 
positiva helt dominerande. Ser man till gruppen som helhet överskuggar 
de positiva uppfattningarna helt de fåtal negativa som finns i materialet. 

Sammanfattning och jämförelser 
Det barnen upplever som roligt inom fotbollen är att spela betydelsefulla 
matcher och att få göra mål. Det roliga är således starkt knutet till 
individen och handlar om att synas, att få bekräftelse och således om att 
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stärka självkänslan. Naturligtvis är det extra värdefullt om man kan göra 
mål i de mest betydelsefulla matcherna, t.ex. i cupernas slutspel. Laget, 
kollektivet är viktigt som referens för att bedöma den egna prestationen. 
Kamraterna behövs för att jag som enskild spelare ska kunna få 
bekräftelse. På så sätt är det sociala mötet viktigt. I övrigt är det 
kollektiva av underordnad betydelse för hur de unga aktörerna förhåller 
sig till sin idrott. 

Skillnaderna mellan golfbarnen och fotbollsbarnen är stora om man 
jämför deras uppfattningar om vad som är det roliga i respektive idrott. 
Idrottens särart sätter naturligtvis gränser för hur den vardagliga 
träningen och tävlandet utformas. Golbarnen uppskattar den frihet, det 
oberoende och den otvungenhet som finns inom golfen. Ingen övervakar 
en, man kan få träna nästan när man vill och spela i den takt man 
önskar. På ett sätt är andra människor ointressanta. Fotbollsbarnen 
värdesätter att få göra mål, att synas och få uppskattning av andra. Andra 
människor är således nödvändiga för att det positiva och roliga ska kunna 
uppnås. Å andra sidan är flera av golfbarnen eniga om att något av det 
mest positiva med golfen är att den erbjuder en möjlighet att både träffa 
kompisar och att göra nya bekantskaper. Ur en annan aspekt blir således 
andra människor viktiga för golfbarnen och här har vi således en likhet 
med fotbollsbarnen. 

Värt att notera är vidare att golfbarnen i större utsträckning än 
fotbollsbarnen, lyfter fram värdet av att i sitt idrottande möta andra 
människor. Bland de golfbarn som jämsides med golfandet spelar fotboll 
är dessutom en utbredd uppfattning att fotbollen är rolig för att man är 
flera stycken och för att man jobbar för samma sak. Varför lyfts inte detta 
fram av fotbollsbarnen? Ar det för att golfbarnen har större möjligheter 
till jämförelser på grund av att man är aktiv inom båda idrotterna? Blir 
fotbollsbarnen blinda för de värden som finns inom den egna idrotten 
eller finns det andra förklaringar? Kan det vara så att underordning och 
att arbeta för gemensamma mål kan värdesättas endast så länge som man 
har en annan aktivitet inom vilken man kan hävda sin individualitet. Ar 
de individuella behoven överställda de kollektiva även för fotbollsbarnen? 
Ar det därför som inte fotbollsbarnen i första hand värdesätter att man i 
fotbollen träffar andra och får möjlighet att arbeta för något gemensamt, 
utan istället lyfter fram sådant som har att göra med att synas och 
uppmärksammas i det kollektiva sammanhanget? Frågorna är många och 
jag gör inget anspråk på att kunna besvara dem fullständigt. Oberoende 
av vilka svaren är ger dock frågorna anledning att fundera över 
sambanden mellan idrottens egenart, de barn som återfinns inom 
respektive idrott och det lärande som sker. Något som jag återkommer 
till i slutdiskussionen. 
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POJKAR OCH FLICKOR 
Alla barn i undersökningen har spelat fotboll under flera år, och både 
pojkar och flickor har haft många möjligheter att se varandras spel. 
Flertalet har dessutom inlett sin fotbollskarriär i mixade lag. Överlag är 
barnen ganska eniga om att pojkarna är bättre fotbollsspelare än vad 
flickorna är. Hur stora skillnaderna egentligen är finns det dock delade 
meningar om. 

Pojkarna brukar väl oftast vara bättre. (Felix) 

Ja jag tror faktiskt det är ganska, det är liten skillnad tror jag (Åsa) 

Barnen kan också tala om mera specifikt vad det är som pojkarna är 
bättre på än flickorna. Framför allt anser man att pojkarna är duktigare 
på att skjuta och de är bättre på att dribbla, samt att de är bättre på 
lagspel. 

Ja det är skillnad. Tjejer kanske inte har samma teknik som pojkar. Sen har 
dom inte samma kraft i skotten och sånt där också. (Frank) 

Om flickornas spel säger en av pojkarna. 

Ja men det blir som så grötigt när dom spelar. (Johan) 

Det finns hos barnen en tydlig koppling mellan tuffhet och styrka och att 
lyckas på fotbollsplanen, och dessa egenskaper har pojkarna mer av än 
flickorna enligt de intervjuade barnen. 

Om vi brukar spela med killarna så do m är mer tuffare och dom vågar 
liksom komma på lite mer och springer omkring och som knuffa och så där. 
(Therese) 

Jag tror om man ser pojk och flick så här i ungdom, inte uppe i elit då är det 
väl att pojkar spelar tuffare. Men tjejer kan säkert spela tu fft. Men dom 
kanske är mer försiktiga. (Per) 

Det är sparsamt med uppfattningar om att det finns något inom 
fotbollen som tjejerna är duktigare på än killarna. En pojke menar dock 
att till grabbarnas nackdel är att de skryter för mycket. En annan att det 
kan vara så att killarna ibland ger upp fortare än tjejerna gör. Att 
pojkarna allmänt anses bättre behöver dock inte innebära att alla pojkar 
är bättre än flickor på att spela fotboll. 
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Ja det beror ju på. Det är ju olika. En del killar i vårt lag är väl inte så 
vältränade så dom är ju lite sämre än tjejer. D et finns tjejer i vår klass som 
är rätt så duktiga. (Kristoffer) 

Hur förklarar man då de skillnader som finns mellan pojkars och flickors 
fotbollsspel? De vanligaste förklaringarna har med träningen och 
träningsintresset att göra. Det gäller både den organiserade träningen och 
det faktum att flickorna inte ägnar sig åt någon spontanfotboll på 
rasterna i skolan och hemma efter skolans slut. 

Pojkar är bättre än flickor. Det beror på vad dom har för tränare. (Daniel) 

Näe men... jag tror tjejerna är mest där för att spela för att det är kompisar. 
Så att sen på fritiden då gör dom helt annat typ sköter om sina kaniner. 
(Johan) 

Killarna i vår klass tränar ju typ varje rast. Tjejerna dom står, går bara 
omkring och snackar och så där. (Kristoffer) 

Att pojkarna är bättre kan således, i alla fall enligt en del av pojkarna, 
förklaras med en skillnad i intresse och förhållningssätt mellan flickor 
och pojkar. Något som självklart speglar av sig i hur man tränar och hur 
ofta man spelar vid sidan av den organiserade träningen. 

Men det beror nog på att killar är mer intresserade. Dom spelar nog lite mer 
än tjejer men jag tror inte att det är så stor skillnad mellan tjejer och killar i 
idrott. (Kristoffer) 

Sammanfattning och jämförelser 
Både pojkarna och flickorna anser att det finns skillnader mellan pojkars 
och flickors fotbollsspel. Pojkar skjuter hårdare och längre och är bättre 
på att dribbla. Någon menar också att pojkarna är bättre på lagspel. 
Skillnaderna förklaras framför allt med att pojkar tränar mer och att de är 
starkare och tuffare. Enligt pojkarna skiljer det i intresse och 
förhållningssätt mellan pojkar och flickor. Här har vi också en del av 
förklaringen till varför pojkar tränar mera än flickorna. De förklaringar 
som ges handlar således både om skillnader i fysionomi och om 
skillnader i förhållningssätt. 

Uppfattningarna om pojkars och flickors golfspel visar en nästan exakt 
överensstämmelse med de uppfattningar som redovisats om pojkars och 
flickors fotbollsspel. Golfbarnen är också helt eniga om att det finns 
skillnader i pojkars och flickors golfspel, och att dessa kan ges både 
fysionomiska förklaringar (pojkar är starkare och därför slår de längre) 
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och personlighetsmässiga (pojkarna är tuffare, därför chansar de mer och 
vågar gå på bollen). En skillnad är dock att golfbarnen inte alltid anser 
det vara en fördel att vara tuff, chansa och slå hårt eftersom man då kan 
riskera att hamna utanför fairway. En del av pojkarna menar att det 
många gånger kan vara bättre att slå ett säkrare slag, som visserligen blir 
kortare, men som oftast ligger mitt i fairway. D.v.s. att spela på det sätt 
som de flesta flickor gör. För både fotbollsbarnen och golfbarnen gäller 
att pojkarna är mallen mot vilken flickornas prestationer jämförs. 

KARRIÄR, DRÖMMAR OCH IDOLER 
Det finns skillnader mellan hur pojkar och flickor ser på sin framtid som 
fotbollsspelare. Flera av pojkarna har drömmar om att bli proffs i 
framtiden. Helst i något europeiskt storlag. 

Att bli bra då jag blir stor. Fortsätta och komm a i italienska ligan eller nåt 
sånt. Ganska stora mål. (Fran k) 

Ingen av flickorna har sådana visioner med sitt fotbollsspel. En av 
flickorna säger dock att det är en förhoppning att när hon blir äldre få 
resa runt och tävla i en massa länder. Men då tänker hon i första hand på 
en karriär i slalom, den idrott hon ägnar sig åt jämsides med fotbollen. 
Ett par av pojkarna har också mera konkreta och näraliggande mål för 
sitt fotbollsspel. 

Jag har inte tänkt men som i fotboll att man... Man försöker ju alltid nå 
Stora Cupen. Det är en rätt stor cup. Man försöker hela tid en nå nåt stort 
och v inna nåt riktigt en cup. Bara vinna en cup och få den där bucklan. 
Bara man som får visa det som. D et är väl det mesta man når för att riktigt 
fa en cup så här att vinna. (Kristoffer) 

Samma pojke menar vidare att A-laget är intressant för honom om hans 
intresse håller i s ig, och om han är så bra att han får spela där. En av 
killarna som vill bli proffs har stakat ut karriären för sig. 

Ja först då är det väl\ v ad heter det, komma kanske i A-laget och så sen om 
man då kanske nåt allsvenskt lag tit tar på en och så sen komme r man dit. 
Och så sen tittar andra på en och så går man vidare. (Frank) 

För pojkarna finns också andra möjligheter inom fotbollen än att bli 
framgångsrik proffsspelare i Europa. En pojke menar nämligen att han 
skulle kunna tänka sig en karriär som fotbollstränare när han slutat att 
spela fotboll i 35-årsåldern. I den mån flickorna uttalar sig om sin 
framtid som fotbollsspelare, gör man det i mycket anspråkslösare termer 
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än pojkarna. En av flickorna säger att hon visserligen vill hålla på med 
fotboll under de närmaste åren, men uttrycker samtidigt en osäkerhet 
inför detta. 

Ja jag vet inte. Det beror ju på när jag börjar i högstadiet hur det blir då. 
(Amanda) 

Om sina drömmar och sin framtid som fotbollspelare formulerar 
flickorna sig så här: 

Näe det har jag inte. Näejag vet inte. Det är så svårt att tänka sig eftersom 
man blir ju så bra man blir. Det är så svårt att tänka så tycker jag. 
(Amanda) 

Det har jag ingen aning om. Det vet jag inte. (Therese) 

Vad beror det då på att pojkar och flickor har så olika visioner med sitt 
fotbollsspel? Ar det endast så att pojkarna är mera skrytsamma och 
kanske mera omogna i bedömningarna av sig själva än flickorna, och att 
deras visioner har dålig verklighetsanknytning. För inte är det många 
förunnat att bli proffs inom den europeiska storfotbollen eller tränare i 
någon framgångsrik klubb på kontinenten. Samtidigt är 
möjlighetshorisonterna skiftande för pojkar och flickor. Om någon av 
dem ska bli proffsspelare i Europa så är det troligen någon av pojkarna, 
inte någon av flickorna. Om någon ska bli framgångsrik tränare så är det 
troligen någon av pojkarna och inte någon av flickorna. De visioner som 
pojkarna har handlar således om det verkliga och det möjliga. De 
visioner som flickorna har handlar också om det som för dem ter sig som 
det verkliga och det möjliga. 

Denna verklighet avspeglar sig också i vilka idoler och förebilder som 
flickorna och pojkarna har. Samtliga pojkar har någon fotbollsspelare 
som de ser upp till. Flera av pojkarna har både utländska stjärnspelare 
som idoler och svenska landslagsspelare. Några av pojkarna nämner också 
spelare i det egna A-laget. Två av flickorna säger att de inte har några 
idoler eller förebilder inom idrotten, medan den tredje flickan säger att 
hon inte riktigt vet men nämner sedan två utförsåkare, en manlig och en 
kvinnlig och en landslagsspelare i fotboll - en man. 

Sammanfattning och jämförelser 
Det finns skillnader mellan vilka visioner pojkar och flickor har med sitt 
fotbollsspel. Pojkarna har drömmar om att göra karriär och bli proffs. De 
har också mål och drömmar som är mera konkreta och som ligger 
närmare i tiden. T.ex. att vinna en eftertraktad turnering och att ta en 
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plats i det egna A-laget. Flickorna har inga sådana drömmar. De är 
mycket försiktigare i sina uttalanden om sin framtid inom fotbollen. 
Man vill försöka bli bra, men samtidigt känner man sig lite osäker över 
hur länge man kommer att hålla på. Kanske fram till dess man är i 
högstadiet, kanske lite längre... Pojkarna och flickorna skiljer sig också åt 
när det gäller vilka idoler och förebilder man har. Pojkarna har manliga 
fotbollspelare på olika nivåer som sina idoler, medan flickorna har 
sparsamt med förebilder inom idrotten. Ingen av flickorna har någon 
kvinnlig fotbollsspelare som sin förebild. Varken på landslagsnivå eller i 
något lokalt damlag. Jag menar att de skillnader som här finns mellan 
pojkar och flickor är en tydlig spegling av de faktiska villkoren för manlig 
och kvinnlig fotboll. Man kanske skulle kunna uttrycka det som att det 
tidigt finns en medvetenhet om att villkoren skiljer sig för män och 
kvinnor. Jag tror också att det är en tidig fostran till olika könsroller som 
de fotbollsspelande pojkarna och fotbollsspelande flickorna ger uttryck 
för. Ett sådant antagande stämmer också väl överens med de 
uppfattningar som föräldrarna gav uttryck för när de beskrev att det ställs 
olika krav på flickor och pojkar när det gäller inställning till att delta i 
träning.4 

FÖRÄLDRARNAS MÅL MED BARNENS FOTBOLLSSPELANDE 
Flera av barnen menar att deras föräldrar vill att de ska hålla på med 
fotboll för att ha någonting att göra. Ibland uttrycks det just på detta 
mera allmänna, övergripande och neutrala sätt, ibland kläds 
uppfattningen i en värdering av fotbollen som en bättre aktivitet än de 
alternativa aktiviteter som föräldrar ser att barnen skulle kunna ägna sig 
åt. Ofta handlar det då om att föräldrarna menar att barnen "inte bara 
ska" göra vissa saker. 

För att han vill att jag ska ha nånting att göra. Inte bara sitta hemma och se 
på TV och sånt. (Daniel) 

En av pojkarna uttrycker sig ändå mera rakt på sak, då han menar att 
föräldrarna vill att han ska spela fotboll för att han då avhåller sig från 
andra farliga och destruktiva saker. 

Därför att jag inte ska vara ute och supa och röka och... (Per) 

Sammantaget kan sägas att barnen har uppfattat det som att föräldrarna 
vill att de ska spela fotboll för att ha någonting meningsfullt att göra, och 
för att avhålla sig från andra mindre nyttiga aktiviteter. Vi ser således här 

4 se sid. 152. 
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en överensstämmelse mellan vilka värden som föräldrarna tillskriver 
idrotten, vad de förmedlar till sina barn och hur barnen uppfattar sina 
föräldrar.5 Visst finns det också uppfattningar om att föräldrarna vill att 
man ska spela fotboll för att idrottandet kan ge postiva här- och nu-
upplevelser. Men att barnen ger uttryck för sådana uppfattningar är mera 
undantag än regel. 

Dom tycker att det är bra att man är ute och tränar. Att man har nåt att 
göra och sen tycker dom att det är bra att jag tycker att det är roligt och så 
tycker dom att det är roligt att se på. (Frank) 

Den senare delen av citatet uttrycker en annan slags uppfattning, 
nämligen att man, i alla fall delvis, kan spela fotboll för sina föräldrars 
skull. Eller i alla fall att föräldrarna kan ha mera direkt utbyte av barnets 
fotbollsspel. Handlar inte detta ånyo om fotbollen som ett 
familjegemensamt projekt? Denna gång beskriven med utgångspunkt 
från hur barnen uppfattar föräldrarnas förväntningar på det egna 
fotbollsengagemanget. 

Slutligen är det intressant att notera att inget av barnen nämner något 
om att fotbollen utvecklar deras förmåga att fungera i grupp och att detta 
skulle kunna vara en av anledningarna till att deras föräldrar vill att de 
ska träna och spela fotboll. Det är intressant mot bakgrund av att 
föräldrarna å sin sida så tydligt lyfter fram just detta, när de beskriver vad 
som är det positiva med barnens fotbollsengagemang.6 

Sammanfattning och jämförelser 
Barnen uppfattar det som att föräldrarna vill att de ska spela fotboll för 
att ha någonting meningsfullt att göra och för att avhålla sig från mindre 
nyttiga aktiviteter. Här är överensstämmelsen god mellan vad föräldrarna 
gav uttryck för i föräldraintervjuerna och vad barn uppfattar att 
föräldrarna förmedlar till dem. Det framkommer också att föräldrarna 
själva kan få ut någonting positivt av barnens fotbollsspel. Däremot 
nämner inget av barnen att föräldrarna vill att de ska träna och spela 
fotboll för att de ska lära sig fungera i grupp. Något som betonades av 
föräldrarna i föräldraintervjuerna. 

ATT UTVECKLAS SOM FOTBOLLSSPELARE 
Barnen har ombetts redogöra för vad som krävs för att man ska utvecklas 
till en duktig och framgångsrik fotbollspelare. Funderingarna har både 

5 Se sid. 142. 
6 Se sid. 177-178. 
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varit av mera generell karaktär, men också handlat om vad de anser att de 
själva behöver utveckla för att lyckas i sin idrott. 

Den dominerande uppfattningen är att det krävs tid, tålamod och 
disciplin för att utvecklas till en framgångsrik spelare. Man måste vara 
beredd att lägga ner mycket tid på träning. 

Det behövs, det behövs energi, det behövs bollteknik och mycket träning om 
man ska bli nåt så måste man ha mycket träning (Kristoffer) 

Antalet tillfällen och timmar är dock inte det enda avgörande. Man 
måste dessutom se till att man vid varje träning och i varje moment gör 
så gott kan man kan. En förutsättning för att man ska få ut någonting av 
träningen och bli bättre, är också att man är lyhörd för vad ens tränare 
vill. Det gäller att lyssna och göra som tränaren säger. 

Det vet jag inte. Det beror på hur flitigt man tränar och så där ock så. Om 
du lär aig utav sakerna som tränaren säger så. Så då kan du säkert bli bra. 
(Frank) 

Att klara av detta förutsätter både en mental styrka och att kroppen orkar 
med. 

Träna mycket och lyssna på vad dom säger. Göra som do m säger så här och 
så måste m an ju orka det också. M an kan inte säga näe d et orkar jag inte. 
Man måste försöka göra så gott man kan. (Åsa) 

En pojke menar t.ex. att man måste ha lite jädrar anamma för att nå 
framgång på fotbollsplanen. Samtidigt måste man tycka att det är roligt, 
för annars orkar man förmodligen inte med att satsa på det sätt som 
krävs för att man ska bli riktigt bra. 

Man måste orka träna och tycka att det är roligt... (Johan) 

De färdigheter som ska utvecklas är naturligtvis sådana som är intimt 
förknippade med själva spelet. Man behöver både skaffa sig en god fysik 
och utveckla sin teknik. Barnen pratar om detta som att få bättre 
kondition, vara lite bred och ha muskler, öva upp sin snabbhet, utveckla 
sin bollteknik och lära sig skjuta bättre. Ett par av barnen är också inne 
på att man inte får vara för egoistisk och att man måste lära sig att 
samarbeta. 
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Man måste kunna springa ganska bra och så. Alltså ma n ska ju inte vara så 
självisk och bara dribbla. Passa och så där. Man ska ju vara snabb. ... 
Samarbeta det är ganska bra. (Amanda) 

Sammanfattning och jämförelser 
För att bli en bra fotbollsspelare anser barnen att man måste vara beredd 
på att lägga ner mycket tid på träning och att det gäller att ge hundra 
procent i alla sammanhang. Om man vill utvecklas måste man lyssna på 
tränaren och göra som han/hon säger. Det viktigaste för att lyckas verkar 
vara att man tränar upp sin fysik så att den passar fotbollen, samt att man 
förbättrar sin teknik. Det gäller således i första hand att se till att man 
tränar sin kropp och att man utvecklar sina individuella färdigheter. För 
att man ska klara av detta förutsätts att man är disciplinerad och har lite 
jädrar anamma. Mot bakgrund av att föräldrarna så kraftigt betonar 
vikten av att lära sig samarbeta och att arbeta för gemensamma mål, är 
det intressant att notera att en majoritet av barnen inte berör någonting 
av detta utan istället lyfter fram det individuella. 

IDROTT OCH FOSTRAN 

ATT PASSA IN I FOTBOLLENS VÄRLD 
I det följande kommer jag att beskriva vilka slags regler som barnen 
uppfattar som viktiga att följa när man deltar i en tränarledd verksamhet 
som fotboll. Jag kommer också att redovisa hur man förhåller sig till 
regler i själva spelet och vilka regler som uppfattas som speciellt viktiga. 
Ett avsnitt handlar om hur tränaren matchar laget. Mycket handlar om 
vilka förväntningar som barnen känner från sin omgivning; tränare, 
lagkamrater och domare och hur de försöker svara upp mot dessa. På så 
sätt kan man säga att avsnittet handlar om hur man skall vara för att bli 
accepterad och lyckas inom idrotten fotboll. 

Regler vid träning 
Det finns en hel del regler som omgärdar barnens träning. Om man inte 
har möjlighet att närvara är det viktigt att man hör av sig innan. Det 
förväntas också att man ska komma i tid. Under själva träningen är det 
tränaren som bestämmer. Det är då viktigt att man är uppmärksam, 
lyssnar och gör som tränaren säger. Det är också viktigt att man inte 
säger emot tränaren. 

Ja vi måste, vi far inte stå och prata om hon berättar någonting för oss och 
så... Vi far inte hålla på och slamsa omkring så här och vi måste göra som 
hon säger och så. (Therese) 
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Nja det är väl mest att inte svara emot tränaren. Om dom säger en grej att 
man ska springa runt planen en gång och så att inte svara emot, men aet är 
väl ingen sån här riktigt stor. (Kristoffer) 

Men detta är inte tillräckligt, man måste också i varje moment försöka 
prestera sitt bästa. Och ska man kunna göra detta gäller det att aldrig 
tappa koncentrationen. 

Ja vi måste lyssna på tränaren och så försöka gör a så gott man kan också. 
(Åsa) 

Att vara tyst då dom pratar så här disciplin och så se n ge 100%. Det är väl 
det. (Frank) 

På vilket sätt upprätthåller då tränaren disciplinen på träningarna. Någon 
säger att tränaren egentligen inte behöver göra någonting för att gruppen 
och de enskilda redan har en så bra ordning. Någon annan menar att det 
som kan förekomma är tillsägelser och tillrättavisningar, men några 
direkta straff för att man bryter mot disciplinen finns inte. Således verkar 
det som om barnen tydligt vet hur de ska vara för att motsvara tränarens 
förväntningar och för att de ska passa in i mönstret. Ibland glömmer 
man sig, men reglerna verkar vara näst intill internaliserade och upplevs 
därför många gånger som självklara. 

En av flickorna berättar att de successivt fått lära sig disciplinens 
betydelse för träningarna. Från början hade de svårt att vara tysta och 
lyssna, men så småningom lärde dom sig. De förstod nämligen att om de 
inte var uppmärksamma och lyssnade, så skulle de snart stå utan tränare. 
Även om det verkar vara undantag, så berättar en pojke att de för 
bristande uppmärksamhet och för att de inte gör sitt bästa kan få som 
påföljd att springa ett varv. 

... ibland kan några stå och slö a kanske o m vi kör. Då vad heter det säger 
dom åt oss och kanske far springa ett varv. Så vet dom nu måste jag ge 100% 
så jag slipper springa ett varv och så. ... Näe det är bara det. Men aet, det är 
ju som inget straff. Det är mer som att man ska skrämma upp en alltså så att 
man måste ge 100%.. (Frank) 

Disciplin, ordning och reda karaktäriserar således barnens fotbollsträning 
om man får tro barnens berättelser av vad som förväntas utav dem. Det 
är då kanske inte så konstigt att man t.o.m. kan sätta likhetstecken 
mellan ordning och kvalitet. 

Vi har bra träning. Det är ordning. (Johan) 
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Om viktiga regler i spelet 
Barnen är överens om att de viktigaste reglerna i fotboll är sådana som 
handlar om hur man beter sig mot varandra, eller annorlunda uttryckt 
sådana som reglerar om det ska bli straff- eller frispark. Några nämner 
också att det är viktigt att man gör riktiga inkast. De regelöverträdelser 
som barnen beskriver, och som kan leda till frispark och straffspark 
handlar om fällningar, att man håller i tröjan, att man spelar för hårt eller 
att man tar till andra ojustheter. Några av barnen uttrycker sig så, att 
man förstår att de tycker att de regler de räknat upp är viktiga, eftersom 
det annars finns risk för att skador kan uppstå. Den vanligaste 
uppfattningen verkar dock vara att det är viktigt att man följer reglerna 
eftersom frisparkar och straffsparkar gynnar motståndarlaget. Barnen 
menar vidare att fällningar och ojustheter inte direkt kan jämställas med 
fusk. Snarare ser de fällningar och ojustheter, och de frisparkar och 
straffsparkar som dessa kan ge upphov till, som en naturlig och 
integrerad del av spelet. 

Det är väl ingen sport som m an riktigt kan fuska i men att spela fair play 
som du säger. Att puttas lite bak i ryggen när man ska nicka eller sånt d är. 
Det är fusk. Men annars är det väl, det går inte att fuska riktigt i fotboll. 
(Kristoffer) 

Så här uttrycker en av pojkarna sig på en fråga om det är okey att fälla 
någon som annars skulle få friläge. 

Mm. Tar då frispark och så far man mura. (Daniel) 

Det är också tydligt att barnen i stor utsträckning frånsäger sig ansvaret 
för vad som sker på planen. Den som ansvarar för att spelet håller sig 
inom tillåtna gränser är domaren, inte de själva. Därför är det också 
accepterat att använda otillåtna medel så länge som domaren inte ser. 

... Det inte domaren ser då puttas man. (Daniel) 

Eftersom det är domaren som avgör vad som är rätt och fel, blir det 
också tillåtet att filma till sig fördelar så länge som domaren inte avslöjar 
en. 

Näe. Ibland då har vissa sagt så här. Den som är så här jättenära, så här 
bakom ryggen... så halkar han på bollen. Kanske så här ahhh och så får han 
frispark. Det har ju hänt. (Daniel) 
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Fast jag brukar försöka hålla mig på bena. Fast det har hänt någongång om 
jag blir fälld då rullar man ju några extra varv. Fast det gör ju alla nästan. 
Och så d å när man kommer in i straffområdet då faller man lite lätt. 
(Johan) 

En notering i sammanhanget är att det senaste citatet kommer från en 
lagkapten. 

Ett av barnen konstaterar att den viktigaste regeln i fotboll är att "lyda 
domaren". Jag tycker att detta konstaterande på ett mycket bra sätt 
speglar barnens förhållningssätt till regler och deras syn på 
regelefterlevnad. Att lyda domaren innebär att man accepterar de 
domslut han gör. Domaren blåser för det som han ser och de beslut han 
fattar gäller det att finna sig i. Den spelare som använder otillåtna medel 
som domaren inte ser, vare sig det handlar om ojustheter eller filmning 
har egentligen inte gjort något fel. Hans beteende innebär ju inte någon 
olydnad i sig och därför kan han egentligen inte klandras. Framför allt 
inte så länge hans beteende gagnar det egna laget. 

På vilket sätt menar då barnen att de lär sig fotbollens regler? Den 
vanligaste uppfattningen är att man lär sig reglerna så att säga "allt 
eftersom". Genom det som händer på planen när man tränar och spelar 
match, lär man sig vad som är tillåtet respektive otillåtet. Domaren blåser 
ju när man gör någonting fel. Ingen av barnen berättar om några direkta 
regelgenomgångar, där man fatt lära sig vilka regler som gäller. Inte heller 
om några diskussioner om vad som är rätt och vad som är fel. Någon 
säger dock att tränaren ibland kan avbryta spelet under träning om man 
gjort något fel. Det är tydligt att barnen också lär sig genom att iaktta de 
vuxnas spel. Framför allt pojkarna har ju idoler både i de europeiska 
storklubbarna och i det svenska landslaget, och man berättar också att 
man försöker se mycket fotboll på TV. 

Slutligen kan noteras att jag frågat barnen om de känner till begreppet 
fair play eller rent spel. Genomgående kan man säga att barnen inte vet 
vad fair play är, och att de har ganska diffusa begrepp om vad som menas 
med rent spel. På en direkt fråga om det är någonting som deras tränare 
pratat om får jag ett nekande svar från barnen. 

Om matchning 
Samtliga barn har mycket klara uppfattningar om hur tränaren matchar 
laget. Grundprincipen är att alla ska få spela. Alla får dock inte spela lika 
mycket utan de bästa spelarna är de som får mest matchtid.7 

7 Detta menar jag är e tt exempel på det jag beskrivit tidigare om att barnfotbollen och 
vuxenfotbollen inte kan hållas isär utan att den förra är en förberedelse för den senare. 
Jfr. även Henilä, 1982 (se kapitel 1, not 5) och Peterson, 1996 (se sid. 9). 
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Jo det blir väl nästan så. Li te grann. Det blir väl ändå så lite grann att dom 
bästa far spela lite mer men det är ju inte så stor skillnad. (Amanda) 

Dom bättre spelarna dom kan spela lite mer. Lite längre. (Felix) 

Framför allt far de bästa spelarna mera tid på planen i viktiga matcher, 
t.ex. i slutspelsmatcher i cuper. Lagen toppas helt enkelt för att man ska 
nå den efterlängtade segertrofén. 

Det är alltså om det är slutspel och så en jätteviktig match då och så i slutet 
då kan vi toppa ibland. Men det gör aldrig dom i vad heter det, grundspelet. 
Det har dom sagt att det ska vi aldrig göra. (Frank) 

Barnen beskriver också att matchläget kan ha betydelse för om man ska 
toppa laget eller inte. Vanligen toppas lagen om man ligger under i 
matchen, och framför allt om man ligger under mot slutet av matchen. 

Ja det beror på hur det går på matchen. Om man ligger myck et under då 
brukar vi toppa laget så att dom bästa Jar spela. Men annars Jar alla köra. 
(Therese) 

Jo det är det. Det beror ju på hur det går i matcherna. Ligger man under då 
måste man ju toppa... Ja. Men leder man med en massa mål då far alla spela 
lika mycket. (Per) 

En pojke menar att tränaren sällan toppar hans eget lag, men att det är 
vanligt förekommande i alla andra lag. På en fråga om när tränaren 
toppar hans eget lag svarar han: 

Vi har gjort det två gånger på hela, eller tre, fyra kanske på alla matcher vi 
har spelat. ... När vi ligger under så här jättemycket i en match och så ligger 
vi under med två eller 2-1 eller 2-2 så här. Om det står 2-2 för då måste 
man vinna. (Daniel) 

Att toppning av lagen är något som förekommer i samtliga lag är 
uppenbart. Det finns heller ingen skillnad mellan pojk- och flicklagen. 
Barnen verkar vara överens om att principen för att få spela är att man 
också tränar. Man tycker också att det är självklart och viktigt att alla ska 
få spela. 

Ja det är viktigt. / alla fall i den här åldern är det viktigt att alla Jar spela. 
Annars är det lätt att man tappar sugen. (Johan) 
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Nästan lika självklart är det att man toppar laget i viktiga matcher och i 
vissa s ituationer och då låter de bästa spelarna få mera matchtid. Hur 
hanterar då ett barn som åsidosätts, och inte får spela, situationen? 
Intellektuellt kan han förstå att det kan vara bra för laget och att det 
därför är av underordnad betydelse om han bänkas. Det viktigaste är ju 
ändå att laget får en chans att vinna. Samtidigt finns motstridiga känslor 
eftersom en bänkning på ett tydligt sätt pekar ut den egna 
otillräckligheten. Att inte få matchtid i viktiga, avgörande lägen innebär 
att man tillhör de som inte riktigt duger. 

Det är som att bara sitta avbytare. Det är som ja nu har vi toppat nu 
kommer vi säkert att göra mål. Ja det är ju bra om man slipper förlora och så 
här. Jag tycker egentligen det är orättvist på ett sätt. Det är ju orättvist om vi 
leder så här med2-1 och så är det bara kanske två minuter kvar av matchen. 
Då är det ju dumt. Då är det dumt att toppa. (Daniel) 

Barnen är således känselspröt för vad det är som egentligen sker när 
tränaren matchar laget. 

Sammanfattning och jämförelser 
Enligt fotbollsbarnen förväntas utav dem på träningar att de är 
uppmärksamma, koncentrerade, lyssnar på vad tränaren säger och att de 
gör sitt bästa i alla övningar. Att ifrågasätta eller säga emot är inte 
välkommet. De regler som omgärdar träningen verkar vara näst intill 
internaliserade. Ibland kan det hända att man glömmer sig och då kan 
man få en tillsägelse av tränaren. Direkta straff är ovanliga men det finns 
exempel på att sådana förekommer. De som inte gör sitt bästa kan t.ex. få 
springa ett extra varv och syftet med detta uppges vara att man ska 
skrämmas till att ta i för fullt. Barnen uppfattar disciplinen som 
någonting som tillhör själva fotbollsträningen, och det är då inte konstigt 
att det finns uppfattningar som att en bra träning är en träning som 
präglas av en god ordning. 

Viktiga regler i spelet är sådana som reglerar hur man får bete sig mot 
varandra på planen. Dels för att ojuste spel kan leda till skador, dels 
därför att frisparkar och straffar ger motståndarlaget fördelar. Händelser 
som leder till frispark eller straffspark uppfattas inte som fusk utan som 
en del av spelet. Att fälla någon kan t.o.m. vara en accepterad handling 
om det hindrar motståndaren från att göra mål. Då det är domaren som 
avgör vad som är rätt och fel blir i praktiken allt som inte domaren ser 
och blåser för tillåtna handlingar. Barnen har svårt att förklara vad fair 
play eller rent spel innebär. De kan inte påminna sig att det är något som 
deras tränare pratat om. 
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Enligt barnen får alla som är med och tränar också spela. Alla får dock 
inte spela lika mycket. De som är bättre kan fa vara inne på något längre 
byten än de sämre spelarna. I viktiga matcher och i vissa situationer 
toppar tränarna lagen. Framför allt i matcher av cupkaraktär. Barnen har 
förståelse för att toppning kan vara nödvändig för att laget ska vinna, 
men känslorna inför matchning av det slaget kan vara blandade. Visst är 
det roligt att vinna, även om man fått sitta på bänken under de mest 
avgörande minuterna. Samtidigt grumlas glädjen av att man, genom 
bänkningen, fått en bekräftelse på att man inte riktigt duger. 

Det finns en tydlig skillnad i uppfattning mellan fotbollsbarnen och 
föräldrarna om hur spelarna matchas. Föräldrarnas uppfattning, med 
något undantag, är att alla som tränar också far spela lika mycket. Man 
betonar också starkt att detta är en viktig princip som man värdesätter i 
den egna klubben. En förälder menar dock att det förekommer att de 
duktigare får lite mera matchtid, men att detta hanteras så snyggt av 
tränarna att barnen inte märker att så sker. Barnens uppfattningar om 
hur matchning går till stämmer inte med föräldrarnas. Enligt barnen 
förekommer toppning i viktiga matcher och i vissa situationer. Vi har 
tidigare konstaterat att föräldrars uppfattningar om hur saker och ting är, 
inte behöver betyda att det faktiskt förhåller sig på just detta sätt. Under 
rubriken "Om utsortering - en titt under ytan", visade jag att det finns 
anledning att tro att vad som faktiskt sker på fotbollsplanen, skiljer sig 
från de uppfattningar om vad som sker som föräldrarna omger sig med. 
Detta bekräftas nu genom de berättelser som barnen förser oss med. 
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Kapitel 11 
FOSTRAN INOM GOLF OCH FOTBOLL. EN 
DISKUSSION OM IDROTTERNAS BETYDELSE FÖR 
BARN, FÖRÄLDRAR OCH FAMILJ. 
I detta avslutande kapitel fördjupas och kompletteras de intervjuades 
perspektiv genom att deras berättelser relateras till teorier och forskning 
med relevans för området. Berättelserna ser jag som produkter av 
perspektiv som delas av vuxna och barn inom idrotterna fotboll och 
golf.1 De torde därför ha giltighet inte bara för de undersökta familjerna, 
utan även för en större skara av fotbollsspelande och golfspelande barn 
och deras föräldrar. Vid tolkningsarbetet har jag utgått ifrån min 
förståelsemodell och teorier och forskning om livsvillkoren för människor 
i det nutida samhället och om moderna uppfostringsmönster.2 Då de 
teorier och begrepp som forskarvärlden utvecklat och använder sig av, till 
stora delar är obekanta för de intervjuade, innebär det att jag i detta 
kapitel fjärmar mig från de intervjuades erfarenheter som de uppfattas av 
och beskrivs av dem själva.3 Med detta följer ofrånkomligen att 
tolkningsspråket blir mera abstrakt och teoretiskt. Jag har dock även här 
vinnlagt mig om att skriva på ett sådant sätt att innehållet ska bli 

1 Jfr. Anders Gustavsson, Inifrån utanförskapet. Om att vara annorlunda och delaktig 
(Jon &C Skyttmo Förlag. Stockholm, 1998), 250. Författaren menar att uppfattningar 
uttryckta av en person också kan ha en innebörd för andra. Att uppfattningarna kan 
vara produkter av delade perspektiv och socialt konstruerade verkligheter. 
2 När det gäller livsvillkoren för den nutida människan använder jag huvudsakligen 
Thomas Ziehe och när det gäller uppfostringsmönster Helene Brembeck. Betydelsefull 
internationell forskning som närmast anknyter till frågan om fostran eller socialisation i 
olika sociala skikt är den som bedrivits av eller inspirerats av Basil Bernstein i England 
och Pierre Bourdieu i Frankrike. Här har jag dock valt att använda mig av Helen 
Brembeck, dels för att hennes forskning är rela tivt färsk de ls för att hon refererar ti ll 
svenska förhållanden. 
3 För ett utförligare resonemang om olika ansatser i tolkningsarbetet rekommenderar 
jag Anders Gustavsson, Inifrån utanförskapet. Om att vara annorlunda och delaktig. 
(Stockholm: Jon & Skyttmo Förlag, 1998), 236-251. Med utgångspunkt från 
Gustavsson kan man säga att tolkningarna i detta avslutande kapitel, rör s ig från en 
tolkning av texter där utsagor blir förståeliga mot bakgrund av aktörernas intentioner 
och sätt att se på det som studeras (historisk tolkning), till en form av tolkning där 
textens mening söks i texten själv (modern texttolkning). I den moderna texttolkningen 
är det inte författaren som är utgångspunkten utan läsaren, som med utgångspunkt 
ifrån sina tidigare erfarenheter undersöker vad texten kan referera till. Jag menar att 
både den historiska tolkningen och den moderna texttolkningen är framkomliga vägar 
om man vill försöka beskriva och förstå ett fenomen. Jag menar också att den ena 
ansatsen inte behöver utesluta den andra. Mitt arbete kan ses som en pendling mellan 
båda dessa angreppssätt, där den historiska tolkningen dominerar i resultatdelen och 
den moderna texttolkningen i diskussionsdelen. 
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tillgängligt för en bredare allmänhet än vad vetenskapssamhället utgör.4 

Jag menar att detta inte enbart är en fråga om att nå en större läsekrets, 
utan att det också är av vetenskapligt intresse att även de kompletterande, 
teoretiska vinklingarna och de tolkningar som dessa ger möjlighet till, 
beskrivs på ett sådant sätt att de kan prövas av människor vars 
erfarenheter ligger nära de personers som ingår i undersökningen. 

OLIKA SOCIALA GRUPPER 
Att ursprung och social tillhörighet är av betydelse för den enskildes 
omvärldsuppfattning och värderingar har tidigare visats.5 Vi vet också att 
uppfostringsmönster skiljer sig mellan olika sociala klasser i samhället.6 

Inom idrottsforskningen finns studier om idrottsstratifiering, som visar 
att olika samhällsskikt utövar olika slags idrotter, samt om 
idrottspreferens, d.v.s. graden av gillande som individen betraktar en viss 
idrott med.7 Bo Schelin har på ett övertygande sätt visat att även den 
svenska idrotten kännetecknas av en tydlig stratifiering och att även de 
allra flesta utövare är medvetna om detta.8 Inom de golfföreningar som 
Bo Schelin undersökt är utövare från socialgrupp 1 den största gruppen, 
medan socialgrupp 3 är den klart minsta.9 Inom fotbollen råder istället 
en omvänd ordning (tab. 9). 

4 Se sid. 70-71. 
5 Jfr. t.ex. Marianne Lilieqvist, Nybyggarbarn. Barnuppfostran bland nybyggare i 
frostvikens, Vilhelmina och Tärna socknar 1850-1920 (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 
Akad. avh., 1991) och Jonas Frykman och Orvar Löfgren, Den kultiverade människan 
(Lund : LiberLäromedel, 1979). 
6 Se t.ex. Brembeck, 1992. 
7 Se t.ex. Günther Liischen "Social Stratification and Social Mobility among Young 
Sportsmen", in Sport, Culture, and Society eds. John W. Loy and Gerald S. Kenyon 
(New York: The MacMillan Company, 1970), John W. Loy, "The Study of Sport and 
Social Mobility i Kenyon", in Socilogy of Sport: Aspects of contemporary sport sociology, 
eds. Gerald. S. Kenyon (Chicago: The Athletic Institute, 1969), Pierre Bourdieu, 
"Sport and Social Clas". Social Science Information,, 17, 6, (1978): 819-849 och Lars-
Magnus Engström, Idrott som social markör (Stockholm: HLS Förlag, 1999). Engström 
skriver att såväl valet att motionera eller ej, liksom valet av motionsform och smak för 
olika sporter är tydligt relaterat till aktuell social position och då särskilt 
utbildningsbakgrund. 
8 Schelin, 1985. 
9 Schelin har fastställt socialgruppstillhörigheten med utgångspunkt från yrkes
beteckning. 
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Tabell 9. Socialgruppsfördelning inom Schelins undersökning om fotboll och 
golf (procent). 

Socialgrupp Fotboll Golf Golf 
Herrar Damer 

1 4 43 40 
2A 16 32 23 
2B 24 20 30 

3 57 5 8 

Senare undersökningar visar på liknande resultat som Schelin redovisat. 
Karin Busch Zetterberg som undersökt val av motionsaktivitet inom 
olika inkomstskikt, redovisar t.ex. att golf är ett betydligt vanligare val i 
hushåll med högre inkomster per år än i hushåll med lägre inkomster.10 

Enligt statistik från RF från 1999, är golfen vanlig som tävlingsidrott i 
familjer med höga årliga hushållsinkomster, medan den är ovanlig i 
familjer med låga hushållsinkomster.11 Lars-Magnus Engström visar i sin 
studie om idrott som social markör att andelen fyrtioåringar som väljer 
motionsformen golf är betydligt högre bland de som har en 
högskoleutbildning än de som enbart har en grundskoleutbildning.12 

Han skriver också att alla vinteridrotter jämte golf och segling väcker ett 
mycket större intresse bland högutbildade än bland lågutbildade.^ Den 
omvända ordning som Schelin redovisade för fotbollens del är inte lika 
påfallande i den statistik som RF redovisar för 1999. När det gäller val av 
tävlingsidrott är andelen utövare som väljer fotboll i stort sett lika stor 
oberoende av hushållsinkomst, men fotbollen är dock betydligt vanligare 
som motionsaktivitet bland utövare från hushåll med de lägsta 
inkomsterna (under 120.000), jämfört med utövare från de hushåll som 
har de högsta inkomsterna (över 400.000).14 Det är alltså rimligt att anta 
att de förväntningar som riktas mot utövare inom olika idrotter skiljer sig 

10 Karin Busch Zetterberg, Motion & Idrott Idrottsutredningens intervjuundersökning. 
Rapport till Idrottsutredningen SOU 1997:188, (Stockholm: Allmänna Förlaget, 
1997). Vid hushållsinkomst under 120.000 väljs golf av 4%. Mellan 120-179.000 väljs 
golf av 6%. Vid 180-299.000 av 7% och vid inkomst över 300.000 av 16%. (Tabell 
2:6). 
11 http://www.svenskidrott.se/rf/. För utövare från familjer med en årlig 
hushållsinkomst överstigande 400.000 kronor är golfen den nästvanligaste 
tävlingsformen med 8,2% utövare. I skiktet 300.000 - 399.900 kronor är andelen 
utövare 3,3%. I sk iktet med den lägsta hushållsinkomsten, under 120.000 är andelen 
0,8%. 
12 Engström, 1999, 89. (Tabell 11). 
13 Engström, 1999, 92. 
14 13,6% respektive 9,1%. 
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åt, delvis som ett resultat av att idrotterna befolkas eller domineras av 
utövare från olika sociala skikt. Schelin skriver, att det knappast är 
möjligt att studera och prata om idrottens betydelse i generella ordalag, 
utan att man istället bör studera och försöka förstå olika idrotters 
betydelser både för grupper av individer och för individen själv. Detta 
har jag tagit fasta på i min redovisning och diskussion av vad idrotten 
och idrottandet betyder för de familjer - föräldrar och barn - som ingår i 
undersökningen. 

Finns det då något som tyder på att de familjer som ingår i 
undersökningen tillhör olika sociala skikt i samhället? Vid en första 
anblick verkar det inte finnas några stora skillnader mellan golf- och 
fotbollsfamiljerna. Båda gruppernas materiella standard är hög, om man 
tar familjernas medianinkomst som ett mått på detta. Både 
golffamiljernas och fotbollsfamiljernas inkomster ligger klart över 
medianinkomsten för riket, men även över medianinkomsten i 
kommunen. Om man granskar familjerna närmare framträder dock en 
del väsentliga skillnader mellan grupperna. Om vi jämför 
medianinkomsten mellan kvinnor och män, visar det sig att 
löneskillnaderna är betydligt större i fotbollsfamiljerna än i 
golffamiljerna. Detta skulle kunna antyda att fotbollsfamiljerna 
kännetecknas av en tämligen traditionell, hierarkisk familjestruktur, med 
fadern som familjens överhuvud. Medan de mindre löneskillnaderna i 
golffamiljerna kanske kan ses som ett uttryck för en mindre hierarkisk 
struktur, där utbildning, yrkeskarriär och ekonomiskt oberoende är 
viktigt för både far och mor. En jämförelse av utbildningsbakgrund visar 
att golfföräldrarna över lag har en högre utbildningsnivå än 
fotbollsfamiljerna. Mönstret går naturligtvis igen vid en jämförelse av 
familjernas socio-ekonomiska tillhörighet. Golfföräldrarna är tjänstemän 
eller egna företagare. Fotbollsföräldrarna är tjänstemän, företrädelsevis på 
mellannivå eller också har de ett arbetaryrke. Trots likvärdiga 
ekonomiska förhållanden blir således min slutsats att golffamiljerna och 
fotbollsfamiljerna, som grupp betraktat, kan sägas tillhöra olika sociala 
skikt i samhället. Något som har betydelse för hur undersökningens 
resultat kan tolkas och förstås. 

POSITIVA BAKGRUNDSERFARENHETER 
Både golfföräldrarna och fotbollsföräldrarna har en mycket positiv 
grundinställning till idrott. Denna grundinställning kan i flertalet fall 
härledas tillbaka till positiva idrottserfarenheter, både under barn- och 
ungdomsåren, men också som motionsutövare i vuxen ålder. Det finns 
dock skillnader mellan de både föräldragrupperna. Som grupp betraktat 
har golfföräldrarna en mycket gedigen idrottsbakgrund, då det stora 
flertalet själva varit aktiva under unga år i någon idrottsförening. Det 
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vanliga är att man ägnat sig åt någon individuell idrott. Bland 
fotbollsföräldrarna är erfarenheterna mer varierande. Framför allt är det 
papporna som varit tävlingsaktiva, företrädesvis inom någon lagidrott 
och då vanligen inom fotboll. 

Hur kan det då komma sig att barn som spelar golf har föräldrar som 
varit aktiva inom någon individuell idrott, medan barn som spelar fotboll 
har pappor som företrädesvis utövat någon lagidrott? Vad är det som gör 
att mönstret går igen? En förklaring skulle kunna vara att föräldrar gärna 
ser att barnen ägnar sig åt den typ av idrott som de själv intresserat sig för 
och utövat. En kompletterande förklaring skulle kunna vara att barn till 
lagidrottande pappor spelar fotboll, och barn till föräldrar som utövat 
individuella idrotter spelar golf för att idrotternas egenart korresponderar 
med mönster som känns igen från det sociala skikt som man själv 
kommer ifrån.15 

En intressant notering, något vid sidan av det förda resonemanget, är 
att flera skillnader i mitt begränsade material överensstämmer med 
resultat från andra undersökningar. Då tänker jag inte bara på de tidigare 
redovisade skillnaderna mellan fotboll och golf från Schelins 
undersökning, utan också på andra studier som visar att de som kommer 
från högre sociala skikt är mera benägna att ägna sig åt individuella 
idrotter, medan de från lägre sociala skikt är mera benägna att ägna sig åt 
lagidrotter.16 Jag tänker också på undersökningar som visar att 
högutbildade överlag är mera idrottsaktiva än lågutbildade.1? Vilket 
stämmer överens med att golfföräldrarna både har varit och fortfarande 
är mera idrottsaktiva än fotbollsföräldrarna. 

I det följande kommer jag att diskutera och analysera likheter och 
skillnader mellan de båda grupperna med avseende på uppfattningar om 
idrott och idrottsutövande i allmänhet och om idrottens betydelse för 
barns fostran. Jag diskuterar också den idrottspedagogiska praktik som 
barnen är delaktiga i, och hur man kan förstå konsekvenserna av denna, 
för barns fostran. 

*5 I dag kan vi genom medierna ta del av att många av våra mest framgångsrika 
lagidrottare, t.ex. inom fotboll och ishockey på sin fritid ägnar sig åt att spela golf. Hur 
stämmer då detta med min hypotes om att man gärna utövar en idrott med mönster 
som känns igen från det sociala skikt som man själv kommer ifrån? Även om jag inte 
studerat de framgångsrika lagidrottarna menar jag att deras intresse för golf skulle 
kunna stödja min hypotes. Att vara firad stjärna, uppmärksammad av media och med 
god ekonomisk vinning kan ge helt andra livsvillkor än de man vuxit upp under. 
Kanske svarar golfsporten väl emot värderingar och synsätt som föds ur de 
framgångsrika lagidrottarnas förändrade livsvillkor. 
16 Blomdahl, 1990. 
^Engström, 1989. 
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IDROTTENS VÄRDEN 
Båda föräldragrupperna tillskriver idrotten både ett investerings- och ett 
egenvärde. Fotbollsföräldrarna betonar dock investeringsvärdet i större 
utsträckning än golfföräldrarna. Fotbollsföräldrarna menar att idrotten 
och då i första hand lagspel, lär barnen förmågor som de har nytta av i 
livet utanför idrotten, medan idrottandet för golfföräldrarna i högre 
utsträckning är något som man ägnar sig åt för dess egen skull. En 
intressant iakttagelse är att egenvärdet både för golfföräldrarna och 
fotbollsföräldrarna handlar om idrottandets sociala värde. Innebörden i 
detta skiljer sig dock åt. För golfföräldrarna ger idrottandet en möjlighet 
att hålla samman familjen, medan det för fotbollsföräldrarna handlar om 
att deras barn ska ha möjlighet att träffa sina kompisar. 

Skillnaden är intressant och det är lätt att dra paralleller till de 
uppfostringsmönster som Helen Brembeck har sett hos familjer från 
olika sociala skikt.18 För familjer i den övre medelklassen är målet att de 
egna barnen ska tillhöra de bäst rustade i ett samhälle som kännetecknas 
av konkurrens och kamp om utrymme. För att detta ska kunna uppnås 
sluter föräldrar och barn sig hårt inom familjen. Om den lägre 
medelklassens fostran säger Brembeck att barnen, för att kunna fungera i 
denna värld, måste lära sig att fungera många ihop. De måste lära sig att 
vara lyhörda och lyssnande och kunna sätta sig in i andra människors 
situationer. 

För barnen är egenvärdet viktigare än för föräldrarna, men de är också 
medvetna om att idrottandet har ett investeringsvärde. Idrottandet 
främjar den psykiska och fysiska hälsan. Skillnaderna i uppfattningar 
mellan golfbarnen och fotbollsbarnen är små. Den skillnad som finns 
handlar om att fotbollsbarnen i första hand tillskriver idrotten ett socialt 
egenvärde och i andra hand ett rekreativt egenvärde, medan det för 
golfbarnen är det omvända. Detta stämmer också väl överens med 
Brembecks resonemang. Skillnader finns dock i uppfattningar mellan de 
golfspelande pojkarna och de golfspelande flickorna. Pojkarna framhåller 
idrottandets rekreativa värde, medan flickorna framhåller det sociala 
värdet. Detta stämmer överens med resultat från könsspecifik 
socialisationsforskning både utanför och inom idrotten. Pojkars lek är 
t.ex. i högre grad organiserad och omgärdad med regler och den aktivitet 
som leken innebär är det centrala, medan leken för flickor är 
underordnad det faktum att man träffas och gör någonting 
tillsammans.19 Detta brukar beskrivas som att pojkar är mera 

18 Brembeck, 1996, 192. 
^ Se t.ex. Anita Dahlgren, Två världar. Om ungdomar och könsroller. Ett 
kunskapssociologiskt perspektiv (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1979) och Sigurd 
Berentzen, Kjönnskontrasten i barns lek. (Bergen: Sosialantropologiskt institutt, 
Universitetet i Bergen, skriftserie nr 3, 1980). Jfr. också Harriet Bjerrum Nielsen och 
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prestationsinriktade och flickor mera relationsinriktade. Liknande 
resultat finns inom den idrottsinriktade socialisationsforskningen.20 I 
nyare forskning har dock detta börjat ifrågasättas. Här beskrivs 
idrottande kvinnor inte enbart som relationsinriktade utan som både 
och, d.v.s. såväl relations- som prestationsinriktade.21 

GOLFEN 
Spelaren och spelet 
Eftersom samtliga golfföräldrar, utom en, spelar golf har de goda 
förutsättningar för att beskriva golfmiljön, golfspelandet och den 
förening som deras barn är aktiva inom. I föräldrarnas, mestadels 
pappornas, berättelser finns en fascination över att någonting som synes 
så enkelt, samtidigt kan vara så komplicerat och komplext. Ur 
berättelserna växer följande bild av golfsporten fram. Något förenklat 
handlar det om att utföra samma slag, gång på gång, med en rutinmässig, 
automatiserad precision. Således en ganska monoton och enahanda 
sysselsättning. Vari består då det komplexa? Inför varje slag måste 
sambandet mellan kropp och psyke fungera för att slaget ska bli lyckat. 
Inga störande tankar får finnas. Det gäller att hålla sig lugn och 
behärskad. Man måste kunna ta emot, processa information och fatta 
rationella beslut. 

Det komplexa består också i att ständigt ställas inför nya situationer, 
trots att de slag som utförs tekniskt sett nästan är identiska. Väl ute på 
fair-way hamnar bollen aldrig exakt i samma läge som tidigare, oavsett 
hur många rundor som spelas. Till detta kommer en ständig variation av 
väder och vind; från dag till dag, från runda till runda, från slag till slag. 
Totalt sätt är variationerna oändliga. Detta gör att varje slag är unikt och 
att varje slag därför blir till en ny utmaning. En prövning av kroppens 
och psykets harmoni. Prövningen är omedelbar. Slag för slag får spelaren 
en direkt bekräftelse på om det som görs är bra eller dåligt. En bekräftelse 
som involverar både kropp och psyke. Man är dessutom helt utlämnad åt 
sig själv. Någon annan kan inte göras ansvarig för hur man lyckas eller 
misslyckas med sitt slag. Spelaren själv fattar besluten. Det finns inga 
medspelare att skylla på. Det finns ingen motståndare som påverkar 

Monica Rudberg Historien om pojkar och flickor (Lund: Studentlitteratur, 1991). 
20 Se t.ex. Anita och Rune Dahlgren, Kom igen flickor (Stockholm: JÄMFO. 
Delegationen för jämställdhetsforskning, Rapport nr 18, 1990) och Mari-Kristin 
Sisjord, Idrett og ungdomskultur. Bo-ungdom i tall og tale (Norges idrettshogskole: Lobo 
Grafisk a.s, Akad. avh., 1993), 159-188. 
21 Som exempel på denna nyare forskning kan nämnas Eva Olofsson, Guldmedalj på 
kvinnors vis (Umeå: Umeå universitet, Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen, 
Nr 116, 1996) och Jeanette Olofsson, Gillar kvinnor hårda kulor (Umeå: Svenska 
Bouleförbundet, 1997). 
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bollens läge och hastighet som i t.ex. fotboll. Det är spelaren själv och 
bollen. 

Det som fångar och trollbinder är en längtan efter att utföra eller 
upprepa det perfekta slaget. För att detta ska bli verklighet måste spelaren 
skaffa sig kontroll över sig själv; över sin kropp, sina rörelser, sin 
koordination, sitt psyke och faktiskt också över naturen. Att successivt 
tillskansa sig detta handlar om en jakt på fulländning, om en strävan 
efter den yttersta kontrollen.22 En kontroll som framstår som nödvändig 
för att lyckas för flera av de intervjuade, inte bara under en golfrunda, 
inte bara under vissa sekvenser av spelet, utan i varje enskilt slag. 
Samtidigt är fulländningen och den yttersta kontrollen något 
ouppnåeligt. Det perfekta slaget finns inte.2^ Det nyss utförda slaget, 
som kändes helt rätt, skulle faktiskt ha kunnat gå något längre, alternativt 
hamnat i ett ännu gynnsammare läge än det gjorde. Jakten slutar aldrig, 
längtan efter fulländning finns ständigt där.24 Om medvetenheten finns 
om att den eftersträvansvärda, yttersta kontrollen är ouppnåelig, vad är 
det då som motiverar utövarna att fortsätta? Kanske handlar det om 
något djupt mänskligt, som inte direkt behöver ha att göra med själva 
golfspelet, utan fastmer med livsvillkoren för individer i det nutida 
samhället. Enligt Colin Campbell är människan en i grunden 
njutningssökande varelse.2^ I dagens samhälle tar sig detta uttryck i en 
längtan efter att genom konsumtion av de varor som marknaden 
erbjuder uppnå en inre tillfredsställelse. Detta inträffar dock aldrig 
eftersom det ständigt utvecklas nya produkter och varor. Det nya blir 
föremål för fantasier, inre bilder och dagdrömmar om vad som skulle 
kunna uppnås. När det nya finns i ens ägo, flyttas längtan över till ännu 
oprövade och ouppnådda objekt. Människan är således fången i en 
ändlös jakt efter njutning och efter att uppnå tillfredsställelse. Längtan 

22 Giddens, 1996. Med Giddens terminologi kan man se denna process som en strävan 
efter ontologisk trygghet. Med ontologisk trygghet menar Giddens ett tillstånd där 
individen känner tillit och den existentiella ängslan, som alla individer brottas med, 
därför kan hållas på avstånd. Vad är den yttersta kontrollen om inte ett tillstånd av total 
tillit och utan inslag av ängslan. Här passar det även bra att jämföra med Baumans 
resonemang om att ambivalensen måste skjutas åt sidan för att individernas strävan efter 
trygghet ska kunna uppnås. Bauman, 1991. 
23 Möjligen med undantag för hole-in-one. 
24 Bauman, 1991. Enligt Bauman har det postmoderna samhället bidragit till en 
medvetenhet hos inividerna om att det är omöjligt att avlägsna all ambivalens och 
ovisshet, samtidigt som strävan efter att undanröja ambivalensen har gjorts till en 
individuell angelägenhet. Se även Tor Söderström, Gymkulturens logik. Om samverkan 
mellan kropp, gym och samhälle (Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, 
Akad. avh., 1999), 172-174. 
25 Colin Campbell, The romantic ethic and the spirit of modern consumerism (Oxford: 
Blackwell, 1987). 
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efter att förverkliga dagdrömmen blir därmed till ett permanent tillstånd. 
Med detta följer också, om jag förstått Campbell rätt, en förskjutning av 
vad som är det njutningsfulla. Eftersom det nya aldrig kan erbjuda den 
slutliga tillfredsställelsen, blir dagdrömmar om vad som skulle kunna 
uppnås, d.v.s. längtan och begäret i sig det som är det njutningsfulla. 
Parallellerna till golfen finns där. Längtan efter att åstadkomma det 
perfekta slaget, att göra den perfekta rundan, driver på. Drömmen om 
vad som skulle kunna uppnås om allting stämmer blir till en njutning i 
sig. 

Spelaren och andra utövare 
Så här långt har det handlat om den egna personen i förhållande till 
själva spelet eller utövandet. Det finns också en annan dimension, 
nämligen den egna personen i förhållande till andra utövare av sporten. 
För föräldrarna verkar utövandet fylla olika slags sociala funktioner. Det 
handlar om sociala möten med vänner och likasinnade. Golfen är ett 
slags sällskapsspel som ger en anledning att träffas och umgås. Men 
golfen ger också utövarna möjligheter att träffa nya människor, att knyta 
kontakter som man kan ha nytta av både i privatliv och arbetsliv. 
Föräldrarna värdesätter också golfen för att den är en aktivitet som hela 
familjen kan samlas omkring. Ett faktum som berörts tidigare, men som 
jag här vill utveckla något. För föräldrarna, och då främst fäderna, blir 
golfandet ett slags familjegemensamt projekt. 

Golfklubben erbjuder en social arena där vuxna och barn kan umgås 
på ett naturligt sätt. Detta i tider när naturliga mötesplatser mellan 
generationerna nästan helt försvunnit utanför hemmen, och där unga 
och vuxna till stor del lever sina liv i skilda världar. I resultaten kan man 
ana ett sökande, framför allt hos fäderna, efter en aktivitet som gör att 
man på ett naturligt sätt kan vara tillsammans med barnen och hålla 
familjen samman. Familjens golfspelande kan på så sätt ses som ett 
försök att lösa ett problem i samtiden. För föräldrarna, främst fadern, 
kan golfspelandet förstås som en längtan efter en bortvittrande 
familjestruktur. En längtan till det förmoderna, till en tid när familjen 
utgjorde en tydlig och avgränsad enhet, med fadern som den självklara 
och ej ifrågasatta auktoriteten. Därmed blir också golfspelandet ett slags 
motstånd mot det moderna samhällets inverkan på familjens inre liv. Ett 
motstånd mot den detradering och den kulturella friställning som enligt 
Ziehe följer i modernitetens fotspår, och som också inverkar på hur 
familjens medlemmar relaterar till varandra.26 Samtidigt har golfen en 
lång tradition som överklassport. Det familjegemensamma projektet kan 

26 Ziehe, 1986a. 
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således också förstås som en del i en uppfostran av barn från ett specifikt 
socialt skikt. Golfen fyller således samtidigt olika funktioner. 

Någon kanske vill hävda att dessa olika sätt att beskriva och försöka 
förstå golfspelandet är oförenliga, att man inte samtidigt kan tala om 
kulturell friställning och reproduktion av uppfostringsmönster inom 
olika sociala skikt. Mot detta vill jag invända att det jag beskrivit är i hög 
grad förenligt. Detraderingen och den kulturella friställningen handlar 
inte om allt eller intet. Ziehe och andra med honom beskriver en process, 
ett utvecklingsförlopp.2? Att individer under tider av förändring strävar 
efter att hålla fast vid det gamla och välbekanta är ett känt fenomen. Om 
förändringarna av människors livsvillkor är så omvälvande som många 
vill göra gällande, blir det för många människor och grupper av 
människor, viktigt att slå vakt om det traditionella och välkända.28 

Golfen som ett familjegemensamt projekt, som ger förutsättningar för en 
reproduktion av ett bestämt uppfostringsmönster kan som jag ser det ses 
som ett exempel på detta. 

Om golfen både svarar mot behov hos dagens människa - frikopplad 
från sina kulturella sammanhang - samtidigt som den ger förutsättningar 
för en reproduktion av uppfostringsmönster specifika för ett visst socialt 
skikt, får golfen en slags dubbel betydelse. Å ena sidan svarar den på en 
individuell nivå mot behov som uppkommit som ett resultat av en 
pågående kulturell friställning, å andra sidan erbjuder den ett slags 
motstånd mot just denna friställning. 

Barnen och spelet 
För barnen är den frihet som golfen erbjuder någonting mycket centralt. 
Friheten handlar om olika saker, men den har en minsta gemensam 
nämnare nämligen oberoendet av andra. Visserligen är några av barnen 
beroende av att någon vuxen skjutsar dem till banan, men när de väl är 
där är de inte beroende av andra för att kunna träna. Eftersom det finns 
ett handikappsystem kan man t.o.m spela ensam, och ändå ha utbyte av 
aktiviteten. Man kan spela i sin egen takt, utan att någon vuxen 
övervakar en, ingen tränare och ingen domare. En sådan frihetstanke 
stämmer väl överens med värden hos en övre medelklass. Det handlar om 
ett slags individualismens stolthet, där den enskilde individen är ansvarig 
för sina handlingar och där man upplever sig ha kontroll över livet och 
värjer sig mot inblandning utifrån.29 

27 Ziehe, 1986a. Giddens, 1991. Bauman, 1991. 
28 Ziehe, 1986b. Detta utesluter givetvis inte att golfen som sport betraktat kan vara en 
ny företeelse för flera av de barn och föräldrar som utövar den. Det jag menar är att d e 
värderingsmönster som finns inom golfen känns igen och upplevs som betydelsefulla för 
en stor andel av de föräldrar som spelar golf. 
29Jfr. Brembeck, 1996. 
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Att värdesätta friheten är dock inte detsamma som att alltid träna och 
spela ensam. Tvärtom, vanligen spelar man med föräldrar eller kompisar. 
Friheten handlar mera om att det är lätt att stämma träff vid golfbanan 
med någon kompis. Barnen i undersökningen berättar att om man åker 
till banan på måfå så träffar man oftast någon man kan träna eller spela 
med. Det barnen ger uttryck för, kan ses som något som står i motsats 
till en planerad, inrutad och tidsstyrd vardag, där alla förväntas göra 
någonting av sina liv och där utrymmet för spontanitet och 
överraskningar försvunnit.30 

Den frihet som barnen upplever är dock på sätt och vis en schimär. 
Framför allt den del av den upplevda friheten som handlar om att kunna 
utöva en aktivitet utan att någon vuxen auktoritet bevakar en. Visserligen 
kan barnen både träna och spela själva, ensamma eller tillsammans med 
kompisar. Men detta betyder inte att vuxna inte har kontroll över de 
aktiviteter som barnen ägnar sig åt. Tvärtom. Barnens föräldrar har en 
stark kontroll över vad som sker. Föräldrarna är själva golfspelare, de har 
själva introducerat sina barn till sporten. De har en stor insikt i vad 
golfspelandet går ut på. De vet vilka regler och förhållningssätt som gäller 
och dessa har förmedlats till barnen genom dem själva och genom 
gemensamma vistelser på banan. De sociala möten som sker på banan är 
oftast med likasinnade, som delar de grundläggande värderingar och 
synsätt som föräldrarna står för. Härigenom kan golfbanan ses so m en 
förlängning av familjens vardagsrum. Barnen vet vilka regler som gäller 
och hur man ska bete sig. Reglerna är sedan länge internaliserade och 
beteendena självklara. De människor som man möter är ofta nära vänner, 
som man har lätt att komma överens med. Visserligen träffar barnen 
också nya människor på golfbanan, men dessa stämmer oftast väl in i 
mönstret, så några överraskande möten sker egentligen inte. Det handlar 
således om frihet inom ramen för en trygg och väbekant miljö. Känslan 
av att kunna göra vad man själv vill finns där, samtidigt som de vuxna är 
ständigt närvarande i barnens medvetande och sätter gränser. Låt mig 
igen dra en parallell till de uppfostringsmönster som enligt Helen 
Brembeck gäller för den övre medelklassen. Hon säger att ett av de 
viktigaste medlen för att uppnå fostransmålen är att hålla ihop familjen 
och engagera familjemedlemmarna i gemensamma aktiviteter. Hon 
liknar föräldrarnas intentioner och ambitioner vid ett finmaskigt nät som 
läggs ut runt barnets aktiviteter. Barnen ska själva få ta ansvar och 
bestämma vad de vill göra, men helst ska de röra sig i den riktning som 
föräldrarna bestämt. Om de avviker från detta fångas de upp av nätet och 
kan med lyhörd styrning ledas rätt igen. 

30 Se kapitel 2, Familjen i det nutida samhället. 
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Vad är det då som barnen i undersökningen uppfattar som viktigt för 
att de ska utvecklas i sin sport och bli duktiga golfspelare? Förutom att 
utveckla de tekniska färdigheterna, betonar barnen hur viktiga de 
psykologiska färdigheterna är för att lyckas. Det handlar om att kunna 
vara koncentrerad och om att kunna behärska sig. Överdrivna 
känsloyttringar åt någotdera håll uppfattas som destruktivt för spelet. 
Barnen beskriver hur viktigt det är att undvika att hamna i en negativ 
spiral, där ett dåligt slag följs av dåligt humör och vredesutbrott, som 
försvårar koncentrationen inför nästa slag, som därmed också blir 
misslyckat o.s.v. Den viktigaste färdigheten vid sidan av de tekniska blir 
därmed att kunna kontrollera sig själv. En stark självkontroll bli ett 
medel för att uppnå bättre resultat på tävlingsbanan. 

Förutom att självkontrollen uppfattas som direkt relaterad till 
framgång, är den en viktig social regel för att överhuvud taget passa in i 
golfmiljön. Enligt barnen är några av de viktigaste etikettsreglerna att 
inte störa andra, t.ex. genom att prata, skrika, skratta, viska eller stå på fel 
ställe, när någon annan ska slå sitt slag. Inte heller får man visa glädje 
över att motspelaren gör ett misslyckat slag, eller visa besvikelse när 
motspelaren gör något bra. Att inte visa besvikelse, t.ex. genom att kasta 
klubban eller hacka i marken är inte heller enbart destruktivt för det egna 
spelet,, utan ses också som etikettsbrott då utlevelsen kan störa andra 
spelare. Självkontrollen är således viktig både för den egna prestationen, 
och för att man ska kunna fungera och bli accepterad i det sociala 
sammanhang som golfens värld utgör. För att passa in är det således 
viktigt med en disciplinering av den direkta känsloutlevelsen, att man 
kan upprätthålla kontrollen trots motgångar och att man alltid visar upp 
en behärskad fasad. 

Man kan fundera över i vilken omfattning barnen får hjälp med att 
utveckla dessa egenskaper och beteendemönster i någon synligt 
organiserad pedagogik. De flesta deltar inte i någon träningsgrupp och 
möter därför inte på samma sätt som inom många andra idrotter en 
ledare som talar om vad de förväntas göra. När man spelar finns inte 
heller någon domare som reglerar spelet och som tydliggör vad som är 
tillåtet och otillåtet. Visserligen måste samtliga spelare gå kurs och ta 
grönt kort för att få spela på banan. I denna kurs är golfens etikettsregler 
ett viktigt innehåll. Reglerna lärs dock inte ut i direkt anslutning till 
spelet, utan kursdeltagarna förväntas att själva kunna omsätta dem i 
praktiskt handlande ute på banan. Man kan kanske tänka sig att 
golfföräldrarna står för den fostran som ledare och domare ansvarar för i 
andra idrotter. Det kan också vara så att förväntningarna på hur man ska 
vara, överensstämmer så väl med de värderingsmönster som redan finns 
inom familjen, att det inte behöver finnas någon vuxen auktoritet som 
lär barnen vad som är rätt och vad som är fel. Det kan naturligtvis också 
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vara en mix av detta. I sammanhanget finns också anledning att fundera 
över om det kan vara så att golfen kräver en högre grad av inre 
disciplinering av sina utövare, än vad som är fallet inom idrotter med en 
synligare och mera handfast pedagogik.31 

FOTBOLLEN 
Föräldrarna och spelet 
När föräldrarna beskriver fotbollssporten är det övergripande temat 
relationen mellan kollektiv och individ. Kollektivet ses som överordnat 
individen och det handlar om hur individen skall vara för att passa in i 
och finna sig tillrätta i laget. Laget liknas vid en maskin, där spelarna 
utgör delar som friktionsfritt ska samverka med varandra. Laget ska bli så 
effektiv som möjligt för att det kollektiva målet, att spela bra fotboll och 
vinna ska kunna uppnås. Det viktigaste för föräldrarna är dock inte att 
det kollektiva målet uppnås utan att barnen får möjlighet att känna den 
tillfredsställelse som finns i att vara en del av en större enhet. En enhet 
som inte skulle kunna uppnå sitt mål, om inte individuella behov och 
önskningar, om inte helt så i alla fall delvis, ställdes åt sidan. Vid 
framgång gläds man över att fa vara en av dem som möjliggjort att det 
kollektiva målet kunnat uppnås. Att egna behov och önskningar hållits 
tillbaka är då av underordnad betydelse. Emilie Dürkheim säger om 
relationen mellan samhälle och individ att: 

Vi har sett a tt samhället formar individerna efter behov, och man skulle 
kunna tro att han underkastas ett outhärdligt tyranni. Men i själva verket 
har han ett intresse av att underordna sig, fòr de nya varelser som det 

31 Jfr. Basil Bernstein, Classy Codes and Control. Vol 3: Towards a Theory of Transmission 
(London: Routledge & Kegan Paul, 1977). Här kan en parallell dras till Bernsteins 
reproduktionsteori och begreppen klassifikation och inramning. Bernstein utvecklar 
dessa begrepp i sina arbeten och de far i h ans senare texter en allt vidare betydelse. Här 
åsyftas den betydelse begreppsparen har i hans tidigare arbeten. Klassifikation har att 
göra med principer för organisation, arbetsdelning och positionering och därmed också 
med makt. Inramning med aktörers handlingsutrymme och social kontroll. I 
pedagogiska praktiker (såväl i skola som arbetsliv) ger en stark klassifikation och en 
stark inramning en auktoritär, kunskapsförmedlande pedagogik med en hierarkisk 
relation mellan lärare och elev, medan svag klassifikation och svag inramning ger vad 
man skulle kunna kalla en osynlig pedagogik. Olika kombinationer av klassificeringens 
och inramningens styrka ger därmed enligt Bernstein olika socialisationseffekter. 
Effekter som är länkade till en reproduktion av sociala och kulturella förhållanden i 
samhället. Se även Clas-Uno Frykholm och Ragnhild Nitzler, Blå dunster - korn av 
sanning. En studie av gymnasieskolans undervisning i arbetslivet (Umeå: Umeå universitet, 
Pedagogiska institutionen, Akad. avh., 1990), 102-107. 
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kollektiva inflytandet skapar av oss alla genom pedagogiken, tar fram det 
bästa i ossß2 

Ar det inte precis detta som föräldrarna ger uttryck för? Genom att 
barnen underordnar sig laget och de kollektiva målen växer de och 
utvecklas som människor. Dürkheim ser ingen motsättning mellan 
individ och samhälle, utan säger att de är ömsesidigt beroende av 
varandra för att utvecklas. Han säger: I ett välvilligt samhälle är individen 
villigt Föräldrarna till fotbollsspelande barn säger: Inom den goda 
fotbollen underordnar sig barnen de kollektiva målen till gagn både för laget 
och för dem själva. Vari består då denna underordning? I grunden handlar 
det om att alltid vara beredd att sätta laget före sig själv; att visa hänsyn, 
att ställa upp och att vara beredd att hjälpa andra. Allt för lagets bästa. 
Det gäller att visa att man är att lita på, och det yttersta beviset på ens 
pålitlighet är när egna behov och önskningar får stå tillbaka för 
kollektivets bästa. 

Av föräldrarnas berättelser kan man också få en förståelse för hur det 
går till när barnen lär sig att underordna sig laget. Det handlar om olika 
slags korrektionsmekanismer, när barnen gör saker som inte ligger i linje 
med de kollektiva intressena. Korrektionsmekanismerna är både vertikala 
och horisontella. De vertikala utövas av vuxna, tränare och ledare. Ofta 
med, men ibland även utan stöd, i klubbens målsättning och policy. De 
horisontella utövas av ens lagkamrater. Detta senare utövande benämns 
av föräldrarna som kamratskap, kompisanda och laganda, men skulle 
också kunna kallas för kompistryck. Om uppfostringsmönster inom 
arbetarklassen säger Helen Brembeck: 

"Fostran "går ut på att lära barnet fungera i världen. A och O är att barnen 
verkligen lyssnar på vad föräldrarna säger. Lydnaden är ett mål, men än mer 
ett "medel" för att uppnå uppfostrans syftemål; "det kollektiva barnet" som 
utmärks av kamratlighet, vänlighet, solidaritet, artighet, ärlighet, som är en 
del av uoss"snarare än ett "jag".34 

Om vad som förväntas av dem från tränarhåll, säger de barn som ingår i 
undersökningen, att det är viktigt att höra av sig om man inte kan 
komma på träningen och att man ska vara på plats i god tid. Under 
träningen är det tränaren som bestämmer. Då gäller det att vara 
uppmärksam, lyssna och att göra som man blir tillsagd. Barnen har också 

32 Emilie Dürkheim, "Pedagogik, dess innehåll och roll", SPOV, nr 6, (1911/1988), 
17. 
33 Ibid., 19. 
34 Brembeck, 1996,190. 
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fått lära sig att man inte ska säga emot tränaren, även om man tycker 
annorlunda. Under träningspasset förväntas att man hela tiden är 
koncentrerad och att man presterar sitt bästa. Det gäller att ge hundra 
procent i alla situationer. Tränaren är således överordnad och träningen 
kännetecknas av en hårt styrd disciplinering. De regler som finns för hur 
barnen ska bete sig för att träningen ska kunna genomföras på det sätt 
som tränaren vill, uppfattas av barnen som nödvändiga och funktionella. 
För barnen är disciplin något som tillhör träningen. Om man inte lyssnar 
på tränaren och gör som han säger kan man inte lära sig något. En bra 
träning är därför, enligt barnen, en träning som präglas av disciplin och 
ordning. Kvalitet och disciplin blir här näst intill synonymer för barnen. 

Genom den lilla världens kollektivitet skär yttervärldens hierarki, där lydnad 
alltid förväntas av de underordnade. Också detta är en viktig lärdom för 
barnen. Barnen måste lära sig lyssna på de vuxna för att kunna fungera i 
kollektivet, men också för att fingera i samhället utanför.35 

Föräldrarna är över lag mycket nöjda med den verksamhet som barnens 
fotbollsförening står för. Man upplever det som att det finns en 
gemensam linje i föreningen för hur barn- och ungdomsfotbollen ska 
bedrivas, och det är man mycket nöjd med. Alla är överens om att något 
av det viktigaste i samsynen av hur träning och tävling ska bedrivas, är att 
alla som tränar också ska få spela. Under intervjuerna framkommer dock 
att detta har olika innebörder för föräldrarna. För en del föräldrar 
betyder det att de barn som tränar lika mycket också ska fa spela li ka 
mycket. För andra föräldrar betyder det bara att alla som är med och 
tränar också ska fa vara inne på något byte under match. Vem som får 
mest matchtid behöver då inte stå i proportion till träningsflit, utan kan 
istället avgöras av hur duktig man är, vem som är bäst för dagen och av 
hur viktig matchen är. Att den senare uppfattningen ligger närmare vad 
som faktiskt sker i verkliga matchsituationer, framkommer tydligt när 
föräldrarna ombeds berätta hur matchning av laget går till i olika 
sammanhang. När matcherna upplevs som viktiga, t.ex. i turneringar av 
cupkaraktär eller i avgörande seriematcher, får också ofta de bästa 
spelarna den mesta matchtiden. 

När matcherna upplevs som mindre viktiga får däremot alla spela 
ungefär lika mycket. Hur detta uppfattas av barnen råder det bland 
föräldrarna delade meningar om. Några menar att barnen vill ha det på 
det här sättet. Att det finns en överenskommelse om att i vissa m atcher, 
eller delar av matcher kan de sämre spelarna få stå åt sidan för att laget 
ska uppnå målet, att vinna. Ty även om man inte får spela är man ju 

35 Ibid., 90. 
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genom att man inte gör anspråk på sin plats i laget delaktig i segern. 
Andra menar att även om alla inte får spela lika mycket är det ingenting 
som barnen egentligen ser eller bryr sig om särskilt mycket. 

Att matchningen inte skulle vara något som barnen funderar över 
visar sig stämma dåligt när man pratar med barnen. Alla barnen är väl 
medvetna om att grundprincipen är att alla ska få spela. Alla är också 
mycket medvetna om att alla inte får spela lika mycket, utan att det är de 
bästa spelarna som får mest matchtid. Matchernas betydelse och 
matchläget avgör om laget ska toppas eller inte. Inför detta finns 
motstridiga känslor. En pojke som inte brukar få spela i de avgörande 
lägena menar att det viktiga ändå är att laget vinner, och att det därför är 
okey att han får sitta på bänken. Samtidigt finns hos honom ett slags 
tvivel, en undran över om en sådan matchning egentligen är rättvis och 
om den stämmer överens med grundprincipen om att alla ska få spela. 
Själv undrar jag över vad detta har för betydelse för honom själv och för 
de andra barnen i laget. En bänkning i ett avgörande läge av matchen 
pekar ju väldigt tydligt ut ens egen otillräcklighet. Att inte få matchtid i 
viktiga avgörande lägen innebär att man tillhör de som inte riktigt duger. 
Min tolkning blir således att trots stora inslag av lekfullhet och en 
pedagogik som svarar mot barns utvecklingsnivå, liksom en ideologi om 
att alla ska få spela, existerar det tidigt inom fotbollen en sortering av de 
som duger och de som inte duger. Det verkar också vara så att barnen i 
undersökningen är mera medvetna om dessa sorteringsprinciper än sina 
föräldrar. 

Barnen och spelet 
Den bild av fotbollen som uppfostringsmiljö som så här långt har vuxit 
fram stämmer väl överens med Helen Brembecks beskrivning av 
uppfostringsmönster inom arbetarklassen.36 Min analys har tagit sin 
utgångspunkt i föräldrarnas berättelser och uppfattningar om fotbollen 
och deras barns fotbollsspelande. Genom att jämföra föräldrarnas 
uppfattningar med vad barnen haft att berätta har beskrivningen och 
analysen både kunnat nyanseras och fördjupas. Låt mig nu få vända på 
det hela och istället utgå ifrån barnens uppfattningar om fotbollen och 
fotbollsspelandet. Vad är det absolut bästa med att träna och spela 
fotboll? Enligt barnen är det att göra mål! En möjlig tolkning av detta 
svar är att det handlar om att få positiv uppmärksamhet, att vara duktig i 
andra människors ögon och att synas! 

Den bästa illustrationen till detta är en intervjusekvens där jag frågar 
om det bästa med fotbollen och får till svar att det är; att göra mål. 
Frågan följs upp med en undran om vad det näst bästa är och svaret blir 

36 ibid. 
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då; att spela fram till mål. Min tredje fråga blir då vad det sämsta eller 
tråkigaste med att spela fotboll är, och det självklara svaret blir; att göra 
självmåL Dessa svar är i sig inte speciellt anmärkningsvärda eftersom 
spelet går ut på att göra flera mål än motståndarlaget. Men jag tror här 
att det handlar om någonting mer än om att barnet har förstått spelets 
grundläggande idé. Vad innebär målgörandet? Det innebär att barnet, 
målgöraren för en kort stund står i lagets absoluta centrum. Man hyllas 
av lagkamrater, får beröm av tränaren och applåder från föräldrarna i 
publiken. Under några korta ögonblick är målgöraren den som alla ser 
upp till. Den som alla uppskattar. Just då är han/hon inte längre den 
underordnade, utan något förmer än alla andra. Spelaren har synliggjorts 
- han/hon har blivit en individ i det kollektiva sammanhanget. 

Samtliga barn som ingår i undersökningen tycker om att tävla, 
uppskattar tävlingsmomentet och trivs med den spänning som viktiga, 
avgörande matcher innebär. Sällan pratar dock barnen om utgången av 
matchen som något viktigt. Det verkar istället som om kampen och 
spänningsmomentet är viktigare än att vinna. Att så skulle kunna vara 
fallet stöds i viss mån av resonemanget om målgörandet. Att göra mål är 
det roligaste inte för att vinna matchen utan för att man just då är den 
som uppmärksammas. Barnen uppskattar vidare att spela stora 
cupturneringar, att möta nya lag och att träffa nya människor. Självklart 
finns det många orsaker till detta, t.ex. den fest som en stor turnering 
innebär, gemensam resa, övernattning borta, disco på kvällarna m.m. 
Men låt mig också föreslå en annan möjlig tolkning. Jag menar att 
mycket i intervjuerna talar för att barnens uppskattning av 
cupturneringar och av att få möta nya lag både har att göra med 
spänning och med att synas. I cupturneringar blir varje match efter det 
inledande gruppspelet mycket betydelsefull. Det handlar ju om att vinna 
eller försvinna. Spänningen ökar dessutom av att man möter nya lag, som 
man inte riktigt vet var man har. Hur pass bra är det nya laget i 
förhållande till oss? Vilk a är deras farligaste spelare? Har vi någon chans 
eller är de kanske mycket bättre än oss? Om det roligaste är att göra mål, 
torde det absolut roligaste vara att göra mål i matcher där vinsten är 
nödvändig för att man ska få fortsätta att spela, och i matcher där 
utgången är oviss på grund av att man inte vet så mycket om 
motståndarlaget. Att göra mål i matcher av det här slaget är verkligen att 
synas. Att stå i uppmärksamhetens fokus under några korta ögonblick. 
Ja, kanske om det vill sig väl, bli hela lagets hjälte för en dag eller två. 

Det roligaste med fotboll enligt de intervjuade barnen är att få göra 
mål och helst då i de betydelsefulla och viktigaste matcherna. Det roliga 
är starkt knutet till individen. Det handlar således inte om kollektiva 
handlingar och om att uppnå gemensamma mål. Det handlar istället om 
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att synas och om att bli bekräftad.37 En stark önskan om att synas och att 
bli bekräftad framträder således i ett sammanhang där det kollektiva är 
överordnat det individuella. Kan det ses som ett slags protest mot 
underordning och sortering? Eller är det kanske så att en underordning 
inte kan ske om det inte finns en ventil för individuell bekräftelse? En 
ventil som därmed blir en viktig del i underordningens principer. 

Barnens berättelser och den analys jag har gjort stämmer väl överens 
med de beskrivningar som finns av barn och unga i det postmoderna 
samhället. Lars Dencik säger t.e.x. om de barn som växer upp idag, att 
vad som bl.a. kännetecknar dem, är en förmåga till social och mental 
flexibilitet, kopplad till en individualistisk orientering med inriktning på 
självhävdande.38 Ar det denna individualistiska orientering och 
självhävdande som kommer till uttryck i barnens berättelser? En idrott 
som inte tillåter eller har utrymme för individualism och självhävdande 
attraherar inte dagens unga. Då söker de sig istället till arenor, där 
förutsättningarna för att egna behov ska kunna uppfyllas är större. Visst 
hänger också detta samman med hur medierna i dag många gånger 
ensidigt fokuserar enskilda utövares prestationer inom lagidrotterna. I det 
kollektiva sammanhanget finns alltid en individuell hjälte som kan hyllas 
och uppmärksammas. Kanske är detta en nödvändighet för att 
lagidrotterna och fotbollen ska bestå. 

När det gäller själva spelet menar barnen att de viktigaste reglerna är 
sådana som reglerar frisparkar och straffar. Dessa anses som viktiga, dels 
för att de reglerar hur man ska bete sig mot andra på planen. De har då 
en skadeförebyggande funktion. Men framför allt tycker barnen att det är 
viktigt att man lär sig att undvika frisparkar och straffar för att det 
gynnar motståndarlaget. Barnen har också fått lära sig att det är domaren 
som bär ansvaret för vad som händer på planen. Själva frånsäger de sig 
ansvaret. Domarens beslut gäller och man ska lyda hans ord. Incidenter 
som domaren inte ser eller beivrar, är därmed inte att betrakta som några 
regelöverträdelser. Konsekvensen av detta synsätt kan bli att det är tillåtet 
att fuska om inte domaren ser. Barnens uppfattningar om regler och 
regelefterlevnad kan därmed något tillspetsat formuleras på följande sätt. 
Viktiga regler är sådana där överträdelser kan ge motståndaren stora 
fördelar. Om det finns någon som är utsedd för att skipa rättvisa behöver 
jag inte själv ta något ansvar. Allt som inte rättsskiparen ser eller ingriper 
emot är tillåtet. 

37 Ett behov som för varje enskilt barn enklare tillfredsställes inom golfen, eftersom 
individen här är i fokus på ett annat sätt än inom fotbollen. Dessutom spelar ofta 
barnen tillsammans med sina föräldrar vilket gör att dessa har goda möjligheter att ge 
stöd och uppmuntran. 
38 Dencik, 1995-
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OM TRÄNARE 
Enligt fotbollsföräldrarna ska en bra tränare för det första vara rättvis, för 
det andra kunna hantera en grupp och för det tredje vara lyhörd och se 
varje enskild individ. Golfföräldrarna å sin sida anser att han i första 
hand ska se varje enskild individ och fa var och en att känna sig i fokus. I 
andra hand ska tränaren kunna sin idrott och i tredje hand ha förmågan 
att hantera en grupp. Ingen av golfföräldrarna nämner ett ord om 
rättvisa! Varför betonas rättviseaspekten så starkt av fotbollsföräldrarna 
medan den överhuvud taget inte nämns av golfföräldrarna? 

Låt mig erbjuda en möjlig tolkning. I de allra flesta sammanhang där 
människor kommer samman för att utföra en gemensam uppgift sker 
någon form av arbetsdelning. Vem som kommer att göra vad beror på 
vilka människor som finns i gruppen, sammanhanget och vad som ska 
uppnås. Inom gruppen sker en positionering som kommer att vara 
avgörande för vad var och en förväntas göra. Liknande processer finns 
naturligtvis inom idrotten och då framför allt inom lagidrotterna. 
Fotbollen utgör här inget undantag. För att laget ska bli framgångsrikt 
måste individerna underordna sig laget och utföra sin uppgift på bästa 
möjliga sätt. Vi har sett hur föräldrarna i undersökningen liknar detta vid 
att barnen får bli som en del av en maskin. Tränaren är den som ansvarar 
för planering och genomförande av träning, liksom för matchning av 
laget. Spelarna är underordnade tränaren. Spelarna är också 
underordnade en idé om hur laget ska spela. D.v.s. den taktik som 
tränaren anser att laget och de enskilda spelarna ska följa, för att man ska 
uppnå bästa möjliga resultat utifrån de förutsättningar som laget har. 
Enskilda spelare kan också vara underordnade andra spelare som en 
konsekvens av de taktiska dispositioner som ska följas och de roller som 
de enskilda spelarna tilldelats av tränaren. Överhuvud taget bygger 
fotbollen på en långt gången arbetsdelning och specialisering, där var och 
en ska utföra den uppgift han blivit tilldelad. Vissa uppgifter och roller är 
viktigare än andra och knyts därför till särskilda spelare, som därmed får 
en överordnad position i förhållande till andra spelare. I den 
positionering som sker har tränaren det yttersta ansvaret. Det handlar 
således om makt, överordning och underordning. Och just här menar jag 
att vi har förklaringen till varför rättvisan är så central för 
fotbollsföräldrarna. Om deras barn ska underordna sig tränaren, laget, 
spelets idé och andra spelare blir det viktigt att den över- och 
underordning som sker inte bygger på godtycke och maktutövning utan 
på realistiska, rättvisa bedömningar av enskilda spelares styrkor och 
svagheter. 

Att golfföräldrarna inte nämner något om rättvisa beror naturligvis på 
den egna idrottens egenart. Här är som vi tidigare sett den egna personen 
ständigt i centrum. Därför blir det viktigt att tränaren uppmärksammar 
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var och en av de som deltar, och att han kan sin idrott för att på så sätt 
kunna ta tillvara vars och ens talanger och utveckla vars och ens 
idrottsliga förmågor så långt möjligt. 

Slutligen en jämförelse med fotbollsbarnens uppfattningar om hur en 
tränare ska vara. Enligt dessa är det viktigaste att tränaren har vissa 
personliga egenskaper som ses som viktiga för att kunna utöva ett bra 
ledarskap. Tränaren ska både vara snäll, våga ställa krav och upprätthålla 
en god disciplin. Träningarna ska vara varierande och omväxlande och 
utveckla vars och ens färdigheter. För barnen handlar det således mera 
om att individen ska sättas i centrum och för föräldrarna mera om det 
kollektiva och den enskildas förhållningssätt till detta. Ett mönster som 
känns igen sedan tidigare. 

VAD LÄR SIG BARN AV ATT SPELA GOLF OCH ATT SPELA 
FOTBOLL? 
Vart för nu oss allt detta? Jag menar att resultaten ur ett 
fostransperspektiv så här långt kan förstås som att: 

Fotbollen lär 
• En social kompetens som innebär att man kan samarbeta och 
underställa sig kollektiva mål. 
• Principer för över- och underordning liksom att acceptera sortering och 
utsortering. 
• Att den som har makten kan avgöra när den formella ideologin gäller 
och när den kan sättas ur spel. 

Golfen lär 
• En social kompetens som innebär att man kan hävda sin individualitet i 
kollektiva sammanhang och att inte låta sig värderingsmässigt uppslukas 
av omgivningen. 
• En självkontroll som gör att man trots känslostormar klarar av att visa 
upp en behärskad fasad och att vara situationens herre. 
• Att det ytterst handlar om att vara den som kontrollerar och inte den 
som kontrolleras. 

PAPPOR OCH MAMMOR, POJKAR OCH FLICKOR 
De könsrelaterade skillnader som framträder i materialet, 
överensstämmer väl med teorier och forskning om den manliga 
hegemonin inom idrotten, skilda villkor för mäns och kvinnors 
idrottsutövande och att idrotten kan ha olika innebörder för pojkar och 
flickor. Skillnaderna framträder i att pappor och mammor inte alla 
gånger är överens om vad idrotten är till för och vad den betyder för den 
enskilda individen. Pappor och mammor beskriver också idrottens 
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betydelse och barnens idrottsutövande något olika beroende på om det 
handlar om pojkar eller flickor. Skillnader finns också mellan hur de 
intervjuade flickorna och pojkarna ser på idrotten och sitt eget 
idrottsutövande. 

Papporna har en större erfarenhet av att själva utöva idrott än 
kvinnorna. De har också större erfarenheter av ledaruppdrag inom 
idrotten. När föräldrarna berättar om hur en bra ledare ska vara talar de 
vanligen om ledaren som en man. Papporna förstår idrottens innehåll 
och villkor på ett annat sätt än mammorna. Jag har t.ex. visat att för 
papporna är regelöverträdelser något som förekommer som en naturlig 
och näst intill självklar del av spelet, medan mammorna ställer sig 
frågande inför att det skulle kunna vara på det sättet. De golfspelande 
papporna betonar i högre grad tävlandet och vad detta kan ge än 
mammorna, som framhåller golfens sociala dimensioner. För bägge 
parter gäller dock att man framhåller golfspelandet som något som ger 
familjen möjlighet att träffas och umgås. För papporna ger detta ett slags 
legitimitet åt det egna golfspelandet. För mammorna blir möjligheten att 
träffas och umgås det positiva, i en aktivitet som de deltar i med betydligt 
mindre entusiasm än papporna. Kvinnorna ställer upp för sin make och 
för familjens bästa. 

Att villkoren skiljer sig åt och att idrotten har delvis olika innebörder 
för pojkar och flickor, kommer också fram såväl i föräldrarnas som 
barnens berättelser. Föräldrarna kan tolkas som att flickornas idrottande 
huvudsakligen handlar om att de ska ha en meningsfull fritidsaktivitet att 
ägna sig åt. En aktivitet som helst inte ska tillåtas inkränka på andra, 
viktigare, uppgifter i livet. Föräldrarna är måna om att också pojkarna 
ska finna sitt idrottsutövande meningsfullt, men samtidigt är deras 
idrottande något som kan få prioriteras, inte minst för att det kan ge 
vinster på sikt. Sålunda är det också vanligare bland de intervjuade 
flickorna att de ser en kortare idrottskarriär framför sig än pojkarna. 
Framför allt gäller detta de som utövar någon lagidrott. De flickor som 
spelar fotboll kan redan nu se sig sluta spela, medan flertalet pojkar 
istället spelar på, utan någon tanke på att de en gång i framtiden kommer 
att sluta med fotbollen. Att flickorna tränar mindre än pojkarna och att 
de dessutom ägnar mindre tid åt spontanfotboll än vad pojkarna gör 
hänger förmodligen också samman med detta. 

Att mannen fortfarande är norm inom idrotten, framkommer mycket 
tydligt när de flickor och pojkar som ingår i undersökningen beskriver 
likheter och skillnader mellan flickors och pojkars idrottsutövande. Såväl 
flickor som pojkar har klara uppfattningar om att det finns skillnader 
dem emellan i fråga om deras golfspel respektive deras fotbollsspel. Det 
mest intressanta här är på vilket sätt flickorna och pojkarna berättar om 
dessa skillnader. Mönstret är då att flickors teknik, prestationer och även 
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inställning jämförs med pojkarnas. Detta gäller såväl när pojkarna gör 
jämförelser som när flickorna gör det. Det pojkarna gör och presterar är 
det karaktäristiska för sporten och det eftersträvansvärda. Inom golfen är 
dock inte detta mönster lika tydligt. Här konstaterar några av pojkarna 
att flickornas sätt att spela kan ha sina fördelar. Ibland kan man vinna på 
korta raka slag istället för att chansa och slå hårt. Enligt de flesta av 
pojkarna skulle flickorna kunna bli lika duktiga som pojkarna om de 
tränade tillräckligt mycket och om de var tillräckligt seriösa i sin träning, 
d.v.s. om de var som pojkarna. Så här långt kan såväl föräldrar som barn 
tolkas och förstås som att den idrott som de själva är delaktiga i, är en 
värld där traditionella könsrollsmönster reproduceras. 

Men det finns också ett delvis annat spår. Den fostran som idrotten 
stått för har beskrivits som ett led i den manliga karaktärsdaningen. 
Genom idrotten har männen lärt sig sådant som viljestyrka, mod, 
beslutsamhet, självbehärskning och aggressivitet.39 Enligt de intervjuade 
föräldrarna kräver fotbollen av sina utövare en del av just dessa 
egenskaper. De pratar om att barnen måste lära sig att tåla smärta, bita 
ihop, klara besvikelser och att komma igen och då pratar man om en 
sport för både pojkar och flickor. Detta skulle kunna förstås som att det 
för föräldrarna är någonting positivt med att flickor utvecklar en del 
egenskaper som traditionellt har betecknats som manliga. 

När föräldrarna till de barn som spelar fotboll beskriver sporten 
betonar man det kollektiva, glädjen i samarbetet och att få vara delaktig i 
att uppnå någonting gemensamt. Föräldrarna pratar också om att 
fotbollen kräver av sina utövare både att man är framåt och att man visar 
hänsyn. Föräldrarna till de barn som spelar golf menar att det är viktigt 
att barnen inte blir för självcentrerade, utan att det också är viktigt att de 
lär sig samarbeta. Förmågan att samarbeta, att vara lyhörd för andra, att 
inte enbart tänka på sig själv, utan se till allas bästa har traditionellt 
ansetts som kvinnliga egenskaper.40 Här kan således föräldrarna förstås 
som att det är någonting positivt för pojkarna om de utvecklar dessa 
egenskaper. Kanske är vi här en rekonstruktionsprocess på spåren. 
Föräldrarna kan förstås som att de gärna ser att deras söner fostras till 
män med både manliga och en del traditionellt, kvinnliga egenskaper och 
att deras döttrar utvecklas till kvinnor med både kvinnliga och en del 
traditionellt, manliga egenskaper. 

39 Jfr. t.ex . Olofsson, 1989, 192. 
40 Jfr. t.ex. Björg Aase Sorensen, "Ansvarsrasjonalitet: Om mål- middeltenking blant 
kvinner", i Kvinner i felleskap, red. Harriet Holter (Oslo: Universitetsförlaget, 1982) 
och Harriet Bjerrum Nielsen och Monica Rudberg, Historien om pojkar och flickor 
(Lund: Studentlitteratur, 1991). 
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ATT GRIPA TAG I OCH ATT BJUDA MOTSTÅND 
I barnens och föräldrarnas berättelser kan man se att idrottandet inte 
bara är ett tidsfördriv. Barnens idrottande betyder mer än så, både för 
dem själva, för föräldrarna och för familjen. Redan tidigare har jag visat 
att barns idrottande är en del i en fostransprocess, att värderingar och 
synsätt och vad man lär, skiljer sig mellan de studerade idrotterna. Jag 
har också dragit paralleller mellan det lärande som sker inom respektive 
idrott och de uppfostringsmönster som finns i olika sociala skikt i 
samhället. Gemensamt för de idrotter som studerats, är således att de 
förstärker de uppfostringsmål som finns inom det sociala skikt som 
merparten av dess utövare kommer ifrån. På så sätt blir innehållet i den 
fostran som idrotten står för, inte ett, utan flera. Det finns således all 
anledning att varna för de generaliseringar om vad idrotten står för som 
ofta görs. En nyansering måste till. 

Samtidigt finns i idrottandet något som förenar. Oberoende av om 
det handlar om att spela fotboll eller spela golf. Oberoende av vilken 
familj man kommer ifrån och vilket socialt skikt man tillhör. Jag tror att 
detta något har att göra med upplevelser i direkt anslutning till själva 
utövandet. Det är upplevelser som både betyder något för den enskilda 
individen, men som också kan sättas i relation till och förstås ur ett 
samhälleligt perspektiv. Såväl i barnens som i föräldrarnas berättelser kan 
vi spåra båda det individuella och det samhälleliga. 

Både barn och föräldrar menar att idrottandet har ett egenvärde. Att 
idrottande kan vara en aktivitet som handlar om här och nu, och som 
man ägnar sig åt för dess egen skull. Med utgångspunkt från föräldrarnas 
och barnens berättelser vill jag mena, att utövande av idrott är en 
aktivitet som involverar hela människan. Det vanliga har varit att 
definitioner av idrott tagit fasta på att det är en fysisk aktivitet. Det man 
har diskuterat är graden av intensitet och hur ofta aktiviteten ska utföras 
för att det skall kunna kallas för idrott.41 Sådana definitioner, menar jag, 
missar något väsentligt. Med stöd i mina resultat, påstår jag att det som 
kännetecknar idrott inte i första hand är att den är en fysisk aktivitet, 
utan att den också alltid är en psykisk aktivitet. I utövandet av idrott 
prövas både kropp och psyke samtidigt, där ett slags kroppens och 
psykets harmoni är en förutsättning för att man ska lyckas. I detta finns 
också den direkta bekräftelsen på om det man har gjort är bra eller dåligt. 
Sällan är feed-backen så direkt som inom idrotten. I golfen likväl som i 
fotbollen får du alltid en direkt bekräftelse på om det du gjort; ditt slag 
på fair-way, ditt inspel, det skruvade inlägget, den chansartade 

41 G öran Patriksson, Socialisation och involvering i idrott (Göteborg:Acta Universitatis 
Gothoburgensis, 31, Göteborgs universitet, akad. avh., 1979). Jfr även Engström, 1989, 
samt K. Arne Blom och Jan Lindroth, Idrottens historia. Från antika arenor till modern 
massrörelse (Farsta: Sisu i drottsböcker, 1995). 
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brytningen var bra eller dåligt. I utövandet involveras också emotionerna 
på ett mycket direkt sätt. Om du lyckas känner du dig väl till mods, 
tillfreds och understundom euforisk. Om du misslyckas följer med 
automatik andra slags känslor. Det kan vara känslor av revanschlusta, 
men också av att man är otillräcklig och misslyckad. Det må vara vilket 
som, poängen är dock att det i idrotten ständigt finns en närhet till de 
egna emotionerna. 

Helheten, den direkta bekräftelsen och närheten till emotionerna, kan 
på en individuell nivå ses som en bekräftelse på att man finns till som 
människa. En människa som är hel, som inte fallit i bitar och som inte 
låtit sig fragmentiseras. Lars Erling Dale pratar om den 
rationalitetsförändring som har skett som ett resultat av den moderna 
socialisationen. Han menar att såväl aktiviteter som begrepp har 
förskjutits från människorna in i det han kallar maskinsystemet. Med 
detta har följt att grundvalen för att utveckla en rationalitet knuten till 
kroppen som lagringsplats för kunskap, har försvagats. Istället uppstår en 
livsform som kännetecknas av en abstrakt rationalitet och en 
uppspaltning mellan det samhälleliga och det individuella. 
Uppspaltningen finner man också i åtskillnaden mellan bl.a. kropp och 
själ, aktivitet och begrepp, sinnlighet och rationalitet, liv och lära.42 

Enligt teorier om det moderna samhället kännetecknas tillvaron av 
normupplösning och kulturell friställning. Med detta följer också att 
normerna individualiseras. Vad som är rätt eller fel blir upp till individen 
själv att avgöra.43 Jag menar att de uppfattningar om idrotten som barn 
och föräldrar i denna studie ger uttryck för, också kan förstås som att 
idrotten erbjuder ett slags motstånd mot den uppspaltning, den 
normupplösning, den kulturella friställning och den fragmentisering som 
samhället liksom dess individer kännetecknas av idag.44 Här tänker jag 
också på den ontologiska trygghet som idrotten, med sina fasta 
träningsrutiner, liksom fasthet i regler och idéer om hur idrotten ska 
bedrivas, erbjuder sina utövare.4^ Idrotten bjuder därmed ett slags 
motstånd mot andra och mycket starka krafter i det moderna samhället. I 
detta sammanhang passar det bra att påminna om de uppfattningar om 
idrott som en aktivitet som kräver inordning, disciplinering och lydnad 
som i första hand föräldrarna till de fotbollsspelande barnen, men också 
barnen själva ger uttryck för. Men också golfföräldrarnas och golfbarnens 
betoning av att man måste lära sig att följa de regler som finns uppställda 
för spelet, liksom regler för hur man ska bete sig mot människor man 

42 Dale, 1980, 43-45. 
43 Se t.ex. Dale, 1980 och Ziehe, 1986a. 
44 Ibid. 
45jfr. Söderström, 1999, 162-165. 
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möter på banan för att man ska bli accepterad och för att passa in i 
golfens värld. Lägg till detta, en i alla fall från fotbollsbarnens sida, stark 
tilltro till att tränaren i princip är den enda som vet vad du ska göra för 
att utvecklas som spelare, så är vi ganska långt ifrån normupplösning, 
kulturell friställning och en långt gången fragmentisering. Tvärtom 
pratar vi då om strukturer som anses ha kännetecknat framför allt det 
förindustriella, men också det industriella samhället. Ett 
auktoritetstroende samhälle där individen visste sin tillhörighet, där ens 
liv var tydligt utstakat i förväg och där man var medveten om vad man 
behövde lära sig för att ta sig fram längs den utstakade vägen.46 

Mitt resonemang ska naturligtvis inte förstås som att idrotten som 
system inte påverkats eller påverkas av vad som sker i samhället i övrigt. 
En idrott som inte förändras i takt med att samhället och individerna 
förändras skulle mycket snart bli ointressant, eftersom det som erbjuds 
inte svarar mot vad som efterfrågas. Aktiviteterna skulle snart nog förlora 
sin mening. Jag menar dock att de förändringar som skett inom idrotten 
inte i grunden förändrat idrottandets kärna. Förändringen är istället 
sådan att den förstärker delar av ett innehåll som redan finns där, och 
som korresponderar mot önskningar och behov hos den nya tidens 
människa. Låt mig göra en utvikning om detta. Thomas Ziehe menar att 
människan för att uthärda i det moderna samhället ägnar sig åt tre slags 
orienteringsförsök.47 Orienteringsförsöken är subjektiv eringi vilket 
innebär att individen söker närhet och intimitet och en möjlighet att 
uttrycka äkta och autentiska känslor. Det individen genom detta försöker 
undvika är den samhälleliga kylan. Ontologisering,, som är en stegring av 
subjektiveringen och innebär att människan söker visshet och "fast mark" 
under fötterna. Man söker efter trygghet i en kaotisk och snabbt 
föränderlig tillvaro. Det man vill undvika är meningsförlust. Det tredje 
orienteringsförsöket är potentiering som innebär att man konstgjort 
"laddar" något med betydelse. Det handlar om att få en "kick" som en 
bekräftelse på att man lever och finns till. Det man försöker undvika är 
tomhet. Jag vill mena att idrotten erbjuder en arena både för 
subjektivering, ontologisering och potentiering, och att detta kan spåras i 
intervjumaterialet. 

Både för utövaren och för åskådaren ger idrotten en scen där äkta och 
autentiska känslor kan få uttryckas. För utövaren handlar det om glädje 
och besvikelse både vid varje tävlingstillfälle och vid säsongens slut. 
Glädjen över att vara den som gör det avgörande målet i en jämn och tät 

46 Se t.ex. Dale, 1980 och Ziehe, 1986a, 1986b. 
47 Ziehe (1986b). Ziehe menar visserligen att orienteringsförsöken är s tegringar av 
varandra, men som jag ser det borde samma individ jämsides kunna ägna sig åt vart och 
ett av orienteringsförsöken. 
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match, eller glädjen över att kunna slå ur underläge och besegra 
förhandsfavoriten. Besvikelsen och ilskan över att missa ett friläge i 
slutminuten, eller över att missa den avgörande putten i säsongens 
viktigaste golftävling. Exemplen är oändliga. För åskådarna erbjuds 
möjligheten att leva ut sina känslor från läktarplats. Att som förälder 
glädjas åt framgångar för det egna barnets fotbollslag eller när det egna 
barnet gör mål. Det handlar också om närhet och intimitet. Närheten till 
medspelarna. Närheten mellan de föräldrar som finns på läktaren. Den 
samhälleliga kylan göre sig inte besvär. 

Idrotten ger en också visshet, d.v.s. möjlighet till ontologisering. Både 
spelare och åskådare, i mitt fall barn och föräldrar, kan identifiera sig 
med något större. Man är en del av föreningen och därmed också en slags 
företrädare för den stadsdel eller den ort som föreningen kommer ifrån. 
Men det bästa exemplet på ontologisering är de idrotter som idag 
erbjuder en hel livsstil. Ett sätt att vara som följer med valet av idrott. 
Plötsligt vet du vad som förväntas av dig, hur du ska klä dig och hur du 
ska bete dig. Ett bra exempel på en sådan idrott är snowboard. Men vi 
har också sett i framför allt pappornas berättelser, att golfspelandet har 
drag av detta. Att spela golf blir till ett slags livsstil för hela familjen. 
Något av detta finns också inom fotbollen dock inte lika framträdande. 

Jag menar också att idrotten erbjuder outsinliga möjligheter till 
potentiering. De intensiva upplevelser som t.ex. "bungy-jump", extrem 
skidåkning, avancerad forsränning, drakflygning m.m. Erbjuder, kan bli 
en bekräftelse på att man existerar som människa. Kanske kan också en 
del av det våld som finns på våra läktare och utanför våra arenor ses som 
en form av potentiering. Matcher har konstgjort "laddats" med sådan 
betydelse, att det handlar om en kamp på liv och död. Att få känna den 
spänning som följer med att handgripligt få vara med och slåss för sitt lag 
blir då en yttersta bekräftelse på att man finns till. En kamp på liv och 
död är raka motsatsen till tomhet. Men även i utövandet finns i idrotter 
som fotboll och golf tillfällen för potentiering. T.ex. de känslor som 
följer med att göra det avgörande målet i finalen i den stora 
cupturneringen. Eller den känsla som följer med att sänka en långputt på 
sista hålet, och därmed avgöra hela tävlingen. 

För att summera. Idrotten griper tag i individerna genom att den 
erbjuder möjligheter till subjektivering, ontologisering och potentiering. 
På individnivå svarar således innehållet i idrotten väl mot vad den 
samtida människan söker. An en gång kan vi dock se det komplexa med 
idrotten som system. För samtidigt med detta bjuder idrotten med sitt 
innehåll och sin pedagogik, ett motstånd mot ett flertal av de 
utvecklingstendenser som enligt de postmoderna teorierna genomgriper 
samhället och dess individer. 
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VUXENKONTROLL - IDROTT SOM KOMPLEMENT TILL 
FÖRÄLDRASKAP 
Historiska beskrivningar har visat att samhällsstödet till föreningslivet 
vuxit fram som ett svar på att en allt större ungdomsgrupp kom att stå 
utanför den statliga kontrollen. Farhågor fanns t.o.m. om att denna 
grupp skulle kunna komma att utgöra ett hot mot samhällsordningen.48 

Stödet till föreningsidrotten motiveras även idag många gånger, med att 
den bidrar till att barn och unga får en meningsfull sysselsättning som 
gör att de håller sig borta från gatorna, från missbruk och kriminalitet.49 

Bland de föräldrar som ingår i min undersökning är också detta en vanlig 
tankefigur. Om barnen under sin fria tid är sysslolösa, eller tillåts att 
själva fylla tiden, finns risken att de ägnar sig åt nedbrytande, destruktiva 
aktiviteter. Barnen måste ha någonting som i föräldrarnas ögon är 
meningsfullt och nyttigt att göra och aktiviteterna ska helst övervakas av 
någon vuxen. Mot bakgrund av detta är det lätt att förstå att idrotten för 
många av föräldrarna blir det självklara valet. Idrotten omger sig med den 
rätta ideologin. Den är fostrande och hälsofrämjande. Där finns vuxna 
ledare som är beredda att ta sig an de unga. 

Men idrotten har också andra fördelar. Dess inrutade, förutsägbara 
tidsschema passar väl för den tidsstyrda, vardagspusslande familjen. 
Träningstiderna är desamma, vecka efter vecka, och träningspassets längd 
är konstant. Matchdagar och tävlingsdagar infaller vanligen också, enligt 
ett i förväg känt och periodiskt schema. Detta kan också ge föräldrarna 
en möjlighet att under barnens träningar planera in annat. En möjlighet 
att klara vardagslivets sysslor eller att få ett utrymme för att själv göra 
någonting av sina liv. Det är uppenbart att föräldrarna inte känner någon 
oro över vad som händer med deras barn så länge de deltar i 
föreningskontrollerade, ledarledda idrottsaktiviteter. Även om de inte 
själva är närvarande tycker de sig ha en god kontroll över vad som sker. 
För golfföräldrarna är detta inte förvånande, eftersom de själva är 
golfspelare, känner de personer som vistas på banan och själva har 
introducerat sina barn till golfen. Men fotbollsföräldrarna tycker sig 
också ha kontroll. Dels har ju flera av fäderna själva spelat fotboll. Några 
föräldrar är ledare. Men det finns också en kollektivitet bland 
fotbollsföräldrarna. En av mammorna säger att bara för att vi inte är med 
personligen betyder det inte att vi inte vet vad som sker. Ordagrant säger 
hon: Vi ser dem. Och här syftar vi inte på familjen, utan på 
föräldrakollektivet till fotbollsspelande barn. Om jag tidigare liknat 

48 Se t.ex. Hans-Erik Olsson, Ungdomens fritid - en arena för offendig uppfostran, i Så 
tuktas ungdomen. Forskning om ungdomen och offentliga sektorn, red. Britta Jonsson 
(Stockholm: HLS Förlag, 1991). 
49 Se kapitel 1. 
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golfbanan vid familjens förlängda vardagsrum skulle man kunna likna 
fotbollsplanen vid vad som sker på bakgården. Föräldrarna har inte full 
insyn, men i huvudsak en mycket god kontroll över vad som sker. 
Samtidigt är det intressant att kontrastera detta mot de upplevelser av 
idrotten som barnen ger uttryck för. Golfbarnen talar om och värdesätter 
den stora frihet som finns inom golfen. Fotbollsbarnen om att få göra 
någonting tillsammans med sina kompisar. Underförstått något eget, 
något som föräldrarna inte kontrollerar och bestämmer över. 

Föräldrarnas berättelser ger också ett visst underlag för att påstå att 
både fotbollen och golfen kan ses som en plats för förvaring och kontroll. 
Förvaring för att idrotterna, i bästa fall, kan erbjuda föräldrarna några 
timmar för andra aktiviteter. Kontroll eftersom vuxna leder 
idrottsaktiviteten som föräldrarna dessutom har god insyn i. Självklart 
handlar det också om maktutövning, eftersom barnen inte själva får 
bestämma över vare sig innehåll eller metodik. Samtidigt finner sig 
barnen väl tillrätta i denna miljö, bl.a. för att de får göra någonting roligt 
och tillsammans med sina kompisar. De värdesätter dessutom aktiviteten 
eftersom de upplever sig ha en större frihet här än i många andra 
sammanhang. 

Föräldrarnas preferens för idrott som fritidsaktivitet för sina barn, kan 
också förstås mot bakgrund av förändrade livsbetingelser i samhället. 
Från föräldrarnas berättelser vet vi att de uppfattar fostran som någonting 
komplicerat och svårt. Deras beskrivningar stämmer väl överens med vad 
det innebär att vara förälder i ett samhälle som kännetecknas av 
detradering och kulturell friställning.50 I ett sådant samhälle är det svårt 
att veta vilka kunskaper, och vilka normer och värderingar, som är 
gångbara för att det uppväxande släktet ska klara sig bra i morgondagens 
samhälle. Vad ska man som förälder lära ut? Hur ska man göra? Vilka 
regler ska gälla? Vilka gränser ska jag sätta? Ar mina kunskaper och 
erfarenheter något värt i ett samhälle med livsområden som barn och 
unga redan vet mera om än jag själv? Här, menar jag, svarar idrotten mot 
föräldrarnas osäkerhet. Inom idrotten, oberoende av om det är fotboll, 
golf eller någon annan idrottsgren, finns ett tydligt regelverk som alla 
förväntas följa. Här ställs krav på hur man ska bete sig och här utdelas 
också sanktioner om man bryter mot det formella regelverket. Under 
match och tävling kontrolleras detta vanligen av en domare. Här är 
fortfarande den vuxna, tränaren, en auktoritet som vet bäst. En person 
som tack vare sin kunskap och sina erfarenheter är den som bestämmer, 
t.ex. över hur träningen ska organiseras och vilka ansträngningar den 
enskilda behöver göra för att utvecklas, bedömer, t.ex. om den aktiva 
anstränger sig tillräckligt och är nog koncentrerad på uppgiften och 

50 Se t.ex Dale, 1980 och Ziehe, 1986a och 1986b. 
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sanktionerar, d.v.s. utdelar beröm och bestraffningar beroende på hur han 
uppfattar den enskildas ansträngningar och prestationer. För föräldrarna 
står idrotten för ett slags fostran som man känner igen och förstår sig på. 
Men den står också för en fostran som föräldrarna själva, i den vardagliga 
fostransgärningen, på grund av förändrade livsbetingelser, har svårt att 
ge. Att föräldrarna är positiva till idrotten och den fostran som denna står 
för blir mot bakgrund av detta lätt att förstå. I vardagen finns 
osäkerheten inom idrotten tryggheten. Idrotten blir för föräldrarna ett 
slags komplemet till den fostran som de själva kan ge. 

DET FAMILJEGEMENSAMMA PROJEKTET 
Som jag redan tidigare varit inne på kan barns idrottande ses s om ett 
familjegemensamt projekt. Att så är fallet inom golfen är uppenbart, 
framför allt om man lyssnar till fädernas berättelser om varför man 
investerar tid, pengar och intresse i golfsporten. Som jag tidigare varit 
inne på finns det en överensstämmelse mellan uppfostringsmönster i den 
övre medelklassen och de möjligheter som golfen ger, att ena familjen 
kring en gemensam aktivitet. Vi har sett hur föräldrarna har en näst intill 
total kontroll över sina barn när de vistas på golfbanan, även om de inte 
själva är fysiskt närvarande. Med stöd hos Helen Brembeck, skulle denna 
kontroll kunna ses som en slags förutsättning för att föräldrarna ska 
lyckas med att fostra sina barn till att bli överlevare. Till att bli individer 
med kontroll över tillvaron och som behärskar sina liv på egen hand.5l 

Samtidigt tror jag inte att golfen som familj egemensamt projekt 
enbart har med social tillhörighet att göra. Jag vill också mena att det har 
med utvecklingen av det moderna samhället att göra, och förändrade 
livsvillkor både för barn och vuxna. I dagens högt specialiserade och 
fragmentiserade samhälle finns nästan inga naturliga platser för möten 
mellan generationer. Inte heller finns det speciellt mycket som barn och 
vuxna kan göra tillsammans och samtidigt ha utbyte utav. Vuxna och 
barn, ja även föräldrar och barn lever i stor utsträckning parallella liv, i 
skilda världar, som i bästa fall ibland tangerar varandra. Och hur skulle 
det kunna vara annorlunda, om det är så att den vuxna generationens 
kunskaper och erfarenheter till stor del inte är användbara i den värld de 
unga lever i? Till detta ska också läggas att den föräldrakunskap som trots 
allt finns, har att konkurrera med marknads- och mediabudskap. Då det 
dessutom finns ett tryck på att alla, både föräldrar - mor och far - och 
barn ska göra någonting av sina liv, finns ytterligare krafter som bidrar 
till att vuxna och barn kommer att leva sina liv i skilda världar.52 

51 Brembeck, 1996, 192. 
52 Se kapitel 2, Familjen i det nutida samhället. 
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Om vi ser det familjegemensamma projektet mot bakgrund av detta, 
öppnas nya tolkningsmöjligheter och förståelsehorisonter. När barnets 
idrottande görs till hela familjens angelägenhet och blir någonting som 
hela familjen samlas omkring, bjuder man motstånd mot de segregerande 
krafterna. Golfbanan, liksom fotbollsfältet blir till en arena, för möten 
mellan föräldrar och barn, och för möten mellan vuxna och barn i olika 
åldrar. Här finns man i ett sammanhang där de vuxna kan stå för 
kunskaper och erfarenheter som av barnen upplevs som värdefulla och 
användbara. Här kan det t.o.m. vara lönt att lyssna på pappa när han 
undervisar om hur man ska bete sig på golfbanan, eller på hur man ska 
göra en överstegsfint. Inom idrottens område besitter han och den vuxna 
generationen kunskaper, som inte är förlegade utan användbara och 
meningsfulla. Att föräldrarna inte upplever sina insatser för att deras barn 
ska kunna spela golf, respektive spela fotboll som någon uppoffring, blir 
också mot bakgrund av detta lättare att förstå. 

Jag tror inte heller att man ska bortse ifrån den uppmärksamhet som 
föräldrarna kan få genom sitt barns idrottande. Detta är inget som direkt 
berörts i intervjuerna, men att vara förälder till den pojke eller flicka som 
gör bra ifrån sig och uppskattas på golfbanan eller på fotbollsplanen, ger 
naturligtvis även föräldrarna ett tillfälle att synas. Som förälder vinner 
man således så mycket mer än man förlorar på sitt barns idrottande. 
Såväl på ett psykologiskt som emotionellt och socialt plan. 

IDROTT EN ARENA FÖR ÖVER- OCH UNDERORDNING 
Inom samhällets alla livsområden pågår en ständig kamp om vem som 
ska få definiera vilka kunskaper som är viktiga, liksom vilka värderingar 
och synsätt som är legitima. Ytterst handlar detta om makt och om 
positionering inom olika sociala fält.53 Positioneringen sker i arbetslivet, 
den sker på fritiden och den sker också i familjen. Idrotten utgör inget 
undantag från detta. Tvärtom finns här principer för överordning och 
underordning som många gånger är tydligare än inom de flesta andra 
livsområden. För fotbollen och golfen, liksom för alla andra idrotter är 
den tydligaste principen för att prata med Johan Asplund, den vid tävling 
upprättade och ovedersägliga excellensordningen. När tävlingen är över 
och resultatlistan offentliggjord, är det denna ordning som gäller fram till 
och med nästa tävlingstillfälle.54 

53 För ett utförligare resonemang om detta föreslår jag någon av Pierre Bourideus texter. 
T. ex. Pierre Bourdieu, Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste (London: 
Routledge, 1996) eller Pierre Bourdieu, "Social Space and Symbolic Power", Sociological 
Theory 7, nr.l (June), (1988): 18-26. En utmärkt text på svenska är Donald Broady, 
Sociologi och Epistemologi (Stockholm: HLS, Akad. avh., 1990). 
54 Jfr. Asplund, 1989. 
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Inom fotbollen kan en spelare också, som vi har sett, vara 
underordnad tränaren, dennas idéer om hur spelet ska spelas och andra 
spelare. Inom golfen däremot finns, i alla fall för de barn som ingår i 
undersökningen, inte samma tydliga, relationella underordning till en 
tränare och till taktiska dispositioner. Man skulle med detta kunna tro 
att det golfspelande barnet är friare i sitt utövande än fotbollsbarnen. 
Den analys jag gjort av golfföräldrarna och deras barn ger dock ringa stöd 
för detta. Jag har visat hur föräldrarna har en stor, ja näst intill total 
kontroll över barnens golfspelande. Jag har också visat hur väl de 
golfspelande barnen vet om vad som förväntas utav dem och vilka 
förmågor de behöver utveckla för att lyckas inom sin idrott. Föräldrarna 
och andra auktoriteter, har tidigt förmedlat vad som förväntas av barnen 
för att de ska passa in i golfens värld, såväl vid träning som vid tävling. 
Golfbarnen är med detta minst lika kontrollerade och inordnade i ett 
socialt sammahang och underordnade vuxna auktoriteter, som 
fotbollsbarnen. 

Den skillnad som möjligen finns är att golfbarnen i större 
utsträckning har internaliserat förväntningarna på hur man ska vara för 
att passa in. Det handlar om en slags inre disciplinering, vilken kan ses 
som en nödvändighet för att golfen som spel och idé ska fortleva. Man 
måste kunna lita på att ingen fuskar t.ex. genom att lägga till bollen i ett 
bättre läge eller genom att ohederligt försöka manipulera sitt handikapp. 
Det handlar också om en slags disciplinering som överensstämmer med 
de uppfostringsmål som finns inom högre sociala skikt i samhället. För 
fotbollsbarnens del handlar det i större utsträckning om en yttre kontroll, 
utövad av en auktoritet, en tränare eller en domare som ständigt är 
inställd på att tala om vad som förväntas av en och hur man ska bete sig 
för att passa in. En slags disciplinering, som stämmer mera överens med 
de uppfostringsmönster som finns inom arbetarklassen, där det 
grundläggande i fostransprocessen efter de inledande åren är att fa barnen 
att lyssna på vad den vuxna säger.55 

IDROTT SOM KVALIFIKATION FÖR FRAMTIDEN 
Avslutningsvis vill jag lyfta fram det som jag uppfattar som det mest 
åtskiljande. Jag gav tidigare några förslag på hur man med utgångspunkt 
från de skillnader som finns inom fotbollen och golfen, kan förstå vad 
barn som spelar fotboll respektive golf faktiskt lär. Vad fotbollen lär visar 
en större överensstämmelse med uppfostransmål inom arbetarklassen än 
med uppfostransmål inom den övre medelklassen. Vad golfen lär visar en 
större överensstämmelse med uppfostransmål inom den övre 
medelklassen än med fostransmål inom arbetarklassen. 

55 Brembeck, 1996, 189. 
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Det mest åtskiljande är dock inte detta, utan det faktum att de barn 
som spelar golf också nästan alla ägnar sig åt någon lagidrott, vanligen 
fotboll. Medan de barn som spelar fotboll, trots att de prövat andra 
idrotter, enbart är aktiva inom fotbollen. Mina resultat visar att detta är 
ett ganska medvetet val av golfföräldrarna. Dessa uppmuntrar sina barn 
både till att utöva golf, men också till att spela fotboll. Golfen ses som 
barnens huvudidrott och fotbollen som ett komplement. Något som jag 
tidigare i avhandlingen beskrivit som föräldrarnas önskan om att 
balansera det individuella med det kollektiva. Här menar jag att vi kan 
tala om en dubbel kvalifikation. Genom golfen lär barnen sig att hävda 
sin individualitet i kollektiva sammanhang, självkontroll och att vara 
situationens herre. De lär sig också att det ytterst handlar om att vara den 
som kontrollerar och inte den som kontrolleras. Genom fotbollen lär de 
sig att samarbeta och underställa sig kollektiva mål, att den som har 
makten definierar vad som ska gälla och principer för överordning, 
underordning och sortering. 

Ar då dessa kunskaper och förmågor något som efterfrågas i dagens 
samhälle? Som financial controller förväntas du ha en stark teamkänsla 
samtidigt som du är självgående och drivande. Som medarbetare 
trafikmiljö bör du ha en utpräglad samarbetsförmåga samt vana att arbeta 
sjävständigt. Som systemsupport te lekommunikation ska du ha intresse av 
att jobba med människor och ha lätt för att samarbeta. Du ska också ha 
framåtanda och vara flexibel. Stresstålig, med hög personlig målsättning. 
Som konstruktör ska du vara drivande, noggrann och utåtriktad. 
Dessutom serviceinriktad och tycka om att arbeta med människor. Som 
installationsledare/ driftingenjör - WS förväntas du ha god 
samarbetsförmåga, samtidigt som du ska vara initiativrik. Om du vill bli 
ekonomichef höt du vara en glad och utåtriktad människa med viljan att 
nå resultat. Du ska ha stark drivkraft och ledaregenskaper. Du ska se 
helheten och vara bra på att kommunicera, samt kunna samarbeta med 
duktiga människor i en stimulerande miljö. Som folkhälsoplanerare ska 
du vara kreativ, ha god samarbetsförmåga, ha vana att leda projekt samt 
vara lyhörd och utåtriktad. För att ha en chans att få jobba som butikschef 
ska du vara strukturerad, ha överblick, kunna entusiasmera, delegera och 
samarbeta. 

I samtliga dessa exempel efterfrågas både förmågan att kunna 
samarbeta och att kunna arbeta självständigt.56 Både att kunna inordna 
sig och att själv vara den som tar initiativ och leder arbetet. Den slags 
dubbla kvalifikation som golfbarnen genom sitt idrottande tillägnar sig i 
större utsträckning än fotbollsbarnen. Med detta exempel vill jag visa att 

56 Samtliga exempel är hämtade från ett och samma nummer av en av våra större 
dagstidningars osorterade platsannonser. 
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golfbarnen är rustade inför mötet med det moderna samhällets krav på 
ett annat sätt än fotbollsbarnen. 

Och det är detta som är det mest åtskiljande. 

SLUTORD 
I inledningskapitlet ställde jag nå gra frågor om vad idrotten betyder 

för samhället och för de individer, och då speciellt de unga, som ägnar sig 
åt att idrotta. Efter att ha redovisat idrottsrörelsens uppfattning och vad 
som sagts vid tre stora konferenser i Sverige, konstaterade jag att frågorna 
hade stor aktualitet och var väl värda en studie. Den studien är nu 
slutförd och några avslutande ord om mitt arbete är på sin plats. 

Eftersom undersökningen har fokuserat föräldrars och barns 
uppfattningar om idrottens betydelse har den haft en kvalitativ ansats. 
Denna ansats har varit ändamålsenlig i förhållande till studiens syfte, 
men jag vill också peka på hur jag som forskare påverkats som en följd av 
att jag under lång tid återkommit till intervjusvaren och prövat olika 
tolkningsalternativ. I början av studien hade jag min förförståelse som jag 
tyckte var god, men som successivt blivit fylligare. Denna process har jag 
forskningsmässigt försökt hantera genom att noggrant diskutera 
tillvägagångssätt och tolkningsförfarande. Kunskapsmässigt har mitt 
arbete fått till följd att jag nu bättre än tidigare förstår hur 
mångfacetterad och betydelsebärande idrotten är. Idrotten kan samtidigt 
betyda inte bara en, utan många olika saker för enskilda och/eller 
grupper av individer. 

Idrotterna golf och fotboll har undersökts, och det framträder både 
likheter och skillnader när det gäller vilken betydelse som barn och 
föräldrar tillskriver de båda idrotterna. Utifrån den kvalitativa ansats som 
använts, blir dock min slutsats att man bör vara försiktig med att 
generalisera betydelser av en idrott till en annan. Svårigheten i att finna 
en enhetlig idrottsuppfattning för alla slags i drotter, ligger i att idrotten 
nyttjas för så många olika syften av de individer som berörs. Vad jag sett i 
den här studien är bland annat hur individer ur olika sociala skikt dras 
till respektive idrott, men framför allt, hur idrottandet motiveras som ett 
medel i ett fostransprojekt med vidare syfte, nämligen att fostra barnet 
till en god samhällsmedborgare. 

Det är i detta perspektiv som samgåendet mellan idrott och fostran 
kan ses som ett politiskt projekt, vilket också förklarar varför det finns så 
många olika uppfattningar om idrottens betydelse för individ och 
samhälle. Vi står idag i en situation där idrottandet fortfarande är en 
mycket populär aktivitet. Nya idrotter växer fram, samhället förändras 
och nya fostransideal formuleras. Betingelserna för en fortsatt diskussion 
om idrott och fostran är således goda. 
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Summary 
THE PURPOSE OF THE STUDY 

The purpose of this study is to describe and understand the significance 
of sports for children active in sports, their parents, and family. The 
broad focus of the study is to let the actors in the activities of sports have 
a word and report on their understanding of what sports mean for 
society, its individuals, and for themselves. I am especially interested in 
how everyday sports practices are understood by children active in sports 
and by their parents. The narrow focus of the study is what sports mean 
for the rearing of children and young people. Beginning with reports 
from children and parents I will try to describe and understand what 
active participation in sports activities led by clubs or associations means 
for the rearing of children and young people. 

The following questions have been formulated: 

What ideas concerning sports in general do parents and children 
express? What values do they ascribe to sports? 

How do parents characterize their child's sports? How do children 
characterize their sports? How does one find one's way in the 
environment of the specific sport? 

How do parents understand the activities that a sports association 
offers to children and young people? How do children understand the 
activities? To what extent is the ideology of the association as regards 
sports for children and young people in agreement with how parents and 
children understand what occurs in training and competition? 

How do parents describe participation and engagement in sports? 
What demands do the parents place on the child's participation in 
sports? What significance do sports activities by children have on family 
life? W hat expectations on their sports activities do children perceive 
from parents? 

In what way do parents believe that sports contribute to the growth of 
their children? In what way do children believe that they should behave 
in order to fit in with and be developed by the sport they are engaged in? 

THEORETICAL PERSPECTIVES 

Theories and research in the field show that various functions and 
meanings can be ascribed to sports depending on which perspective the 
researcher chooses to view them from. According to sports research 
inspired from a sociological perspective the function of sports is m ainly 
to reproduce the power and dominance relationships in society. 
Sociological theory and research contribute knowledge on how these 
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relationships are reproduced and how they affect the lives of different 
groups and individuals. Sports research centered on the individual shows 
that there could be a connection between activity in sports and the 
character, behavior, and patterns of personal evaluation. Why people 
begin to engage in sports and which factors are decisive for continuing to 
engage in the sport or not are also interesting. This also has something to 
say about the values people ascribe to sports, that is, what engages and 
fascinates them. Both perspectives make us aware that the phenomenon 
should not be studied in isolation but rather that a deeper insight can be 
achieved if they are placed in their social and societal contexts. In my 
study I attempt to unify these two perspectives. The pedagogical 
perspective can be formulated in the following way: 

Organized sports are a part of society and are affected by societal 
conditions and evaluations of sports. Within organized sports a number 
of different sports are represented. Every specific sport is affected both by 
societal conditions and conditions common to organized sports as a 
system. The activities that those engaging in sports encounter is a result 
of more general conditions in society, conditions within organized sports 
and conditions within the specific sport one is engaged in. Local society 
also puts its stamp on a sports association. Local prerequisites for 
organizing and carrying on sports vary. The history of the association 
and its traditions also have significance for how the activities will take 
shape. The practical application of the sport that emerges depends, 
however, not only on structural, geographical, and historical conditions. 
It also depends on those involved in the association — leaders and active 
participants. Both leaders and active participants are simultaneously in a 
process of reproduction and reconstruction. In the practical application 
of sports that is formed and reformed, those involved — leaders and active 
participants — have a central role with ideas on how training and 
competition should be run. The pedagogical perspective further means 
that the family assumes an important position when the study deals 
primarily with the importance of sports for the rearing of children and 
young people. 

THE DESIGN OF THE STUDY 

The plan 
I proceed in the study from the individual's concept and description of 
sports and engagement in sports. The aim is both to describe how these 
individuals think about sports and practicing sports and to try to 
understand why they ascribe to sports the significance that they do. The 
plan as designed is hermeneutic, i.e., directed towards interpretation, 
recognition, and understanding. 
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The selection 
In order to be able to answer the question regarding the significance of 
organized sports for children, parents, and family, a point of departure 
must be chosen where the data give room and opportunity for 
interpretation and understanding. Such a point of departure implies deep 
studies of a few individuals. I have sought sports that both engage and 
activate many of today's active sports players while they at the same time 
evince great differences in character. The sports chosen are soccer and 
golf. I have picked out one association as a representative for each sport. 
The numbers of children included in the study are ten within each sport. 
With support of the psychoanalytic theory of development the age span 
was set at 10-12 years. Both boys and girls are included in the material. 
Since my study is directed towards the significance sports have for 
children in general, I have in the case of golf chosen children with both 
low and high handicaps and for soccer both children evaluated as skillful 
by the coach and children who were judged to be average for their sport. 
The families included in the study were determined completely by how 
the children were chosen. Because of withdrawal, the final data material 
includes nine families in each sport. 

Data collection 
The interviews were conducted during the period from spring 1992 up 
to and including autumn 1995. The content of the interviews was in 
general the same for parents and children. As a basis for the interviews a 
guide to interviews was used. The interviews were introduced with 
questions about sports and playing sports in general in order then to 
concentrate on the child's sport and its practice. 

Analysis 
All interviews were recorded on tape and transcribed in a text. These 
transcriptions formed the basis of the main analysis. In the beginning I 
worked with one category at a time - first with the parents of golfers, 
then the golf-playing children, the soccer parents, and finally the 
children playing soccer. The first reflection regarding the content was 
made parallel with the interviews. More systematic and thorough 
analyses were not done before all interviews were completed and 
transcribed. After the interviews with the parents of golfers and with the 
children playing golf were processed and analyzed, the next step in the 
work of analysis was taken. Now the question was asked regarding what 
this material as a whole says about the significance of playing sports for 
the child, the parents, and the family. The same model was used in the 
work with the soccer interviews. Comparative analyses were made 
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between the golf and soccer material in a final step. Here I sought 
similarities and differences with regard to the questions that the study is 
trying to answer. 

Telling everything 
As far as possible I have sought to tell a coherent story in processing the 
empirical material. The narration is carried by my own observations 
elicited by the interviewees' own voices in the form of quotations that 
illustrate what I observed. Processing of the empirical material consists of 
four parts. I have chosen to begin the presentation by letting the parents 
speak, first the parents of golf-playing children and then the parents of 
soccer-playing children. Then my processing of the interviews with the 
golf-playing children is discussed and finally the soccer-playing children 
are discussed. In the texts I consistently discuss similarities and 
differences between the groups of parents as well as between the parents 
and the children. In the final chapter the material is discussed as a whole 
and the golf families are compared with the soccer families. 

The families 
The parents included in the study are between 36 and 51 years of age. In 
seventeen of the eighteen families the children live with their biological 
parents. One of the families is of the type of single adult with a child. Of 
the eighteen children included in the study there are twelve boys and six 
girls. The children vary in age from 10—13.1 The number of boys and 
girls is evenly distributed between the sports. 

The golf families interviewed have a high median income if they are 
compared with the median income in the country. As for profession, the 
women and men are civil servants or in business. They belong to the 
approximately 22 percent of the country's population that has a post-
high-school education. 

The soccer families also have a high median income when compared 
with the median income in the country as a whole. The difference in pay 
between men and women is, however, generally great. The spread 
between professions is large. The category of civil servants dominates and 
within it the "civil servant on the middle level" is t he most usual. One 
third have a worker's salary. There is a corresponding spread of 
qualification in the educational background of those interviewed. 

1 In the section on selection I indicated that the children should be in the ages of 10-12 
years. That was also the case at the time the selection was determined. 
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RESULTS AND DISCUSSION 

DIFFERENT SOCIAL GROUPS 
At first glance, there appear to be no great differences between the golf 
and soccer families. A comparison of the educational background shows 
that the parents of golfers in general have a higher level of education than 
do the soccer families. The pattern naturally also holds with a 
comparison of the families' socio-economical affiliation. The golf parents 
are civil servants or engaged in independent businesses. The soccer 
parents are civil servants, mainly on the middle level or also have a 
salaried job. In spite of equal economic relationships, my conclusion is 
that the golf families and the soccer families when considered as groups 
can be said to belong to different social strata in society. This has 
significance for how the results of the study can be interpreted and 
understood. 

GOLF 
The player and the game 
Since with only one exception all the golf parents play golf, they have 
good prerequisites for describing the golfing environment, playing golf, 
and the association that their children are active in. In the reports of the 
parents, mostly of the fathers, there is a fascination with the fact that 
anything that seems to be so simple at the same time can be so 
complicated and complex. Before every golf stroke the connection 
between body and psyche must function so that the stroke will be 
successful. Thoughts that could disturb may not occur. It is a matter of 
remaining calm and collected. It is a matter of being receptive, processing 
information, and making rational decisions. The aspect that is 
captivating and enchanting is a desire to carry out or repeat the perfect 
stroke. In order to make this a reality, players must have control over 
themselves, their bodies, their movements, their coordination, their 
psyche, and in fact also over nature. Successfully appropriating these 
things to oneself is a matter of searching for perfection, striving for the 
uttermost control.2 

The player and other practitioners 
Golf fulfills various social functions for the parents. This has to do with 
social activities with friends and like-minded individuals. Golf is the kind 
of social game that gives an excuse to meet and associate with one 
another. It also gives its practitioners the possibility of making contacts 
that can be useful both in private life and in business. The parents also 

2 Cf. Bauman, 1991; Giddens, 1996. 
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evaluate golf positively as an activity that the whole family can engage in. 
Above all, golfing gives to the fathers a kind of project in common for 
the family. For the parents, mainly the father, golf can be understood as 
a yearning for a state before family structure was diminished - a longing 
for the pre-modern, for a time when the family existed as a clear and 
delimited unit with the father as the obvious and uncontested authority. 
In this way golf also becomes a kind of resistance against the effect of 
modern society on the inner life of the family - a resistance against 
degradation and the cultural isolation that according to Ziehe 
accompanies modernity and that also has an effect on how the members 
of the family relate to each other.3 At the same time golf has a long 
tradition as an upper-class sport. The project that the family has in 
common can thus also be understood as a part in the rearing of children 
from a specific social stratum. Golf simultaneously fulfills various 
functions. If golf both corresponds to the need of contemporary people -
unconnected from their cultural context — and at the same time it offers 
prerequisites for reproduction of patterns of childrearing specific for a 
certain social stratum, then golf gets a kind of double significance. On 
the one hand it corresponds on an individual level to needs arising as a 
result of an ongoing cultural isolation and on the other hand it offers a 
kind of resistance against just this isolation. 

Children and the game 
For children the freedom that golf offers is something very central. This 
freedom has to do with various things, but it has the least common 
denominator namely of being independent of others. Since there is a 
handicap system, one can even play alone and still profit from the 
activity. One can play at one's own pace without having supervision by 
an adult, without having a coach, and without a judge. Such a concept of 
freedom agrees well with the values of the upper middle class. It is a 
matter of a sort of individual pride, where private individuals are 
responsible for their actions and experience having control over life and 
defend themselves against external interference.4 

In a way, however, the freedom that children experience is a 
deception. Certainly children can both practice and play by themselves, 
alone, or together with friends. But this doesn't mean that adults don't 
have control over the activities the children engage in. To the contrary, 
the children's parents exert strong control over what happens. The 
parents are golf players themselves. They themselves have introduced 
their children to the sport. They have great insight into what the playing 

3 Ziehe, 1986a. 
4 Cf. Brembeck, 1996. 
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of golf amounts to. They know the rules and manner of behavior that are 
valid. These have been transmitted to the children by them and by time 
spent together on the links. The social encounters that occur on the links 
are most often with people of the same kind who share the basic values 
and views that the parents stand for. This is a freedom within the 
framework of a secure and well-known environment. The feeling of 
being able to do what one wants exists there at the same time as the 
adults who set limits are constantly nearby in the consciousness of the 
child. We can draw a parallel here to the patterns of childrearing that 
according to Helen Brembeck are valid for the upper middle class.5 She 
says that one of the most important means of attaining the goals of 
childrearing is to keep the family together and to engage family members 
in common activities. She likens the intentions and ambitions of parents 
to a fine net laid out around the children's activities. The children 
themselves should get to take responsibility and decide what they want to 
do, but they should best move in the direction determined by the 
parents. If they deviate from this, they are caught up by the net and can 
be led onto the right path again by sensitive control. 

What do the children in the study understand to be important in 
order to develop in their sport and become good golf players? It is a 
matter of being able to remain concentrated and control oneself. 
Exaggerated outbursts of feeling are understood as destructive of the 
game. The most important skill is th erefore to be able to control oneself. 
Increased self-control is thus a means to achieve better results on the field 
of competition. Self-control is a lso important in being accepted in the 
social context that the world of golf defines. In order to fit in, it is 
important to have discipline over direct expression of feelings so that one 
can maintain control in spite of setbacks and always important to exhibit 
a controlled facade. 

SOCCER 
The parents and the game 
When parents describe the sport of soccer the overarching theme is the 
relation between the collective and the individual. The collective is 
viewed as being arrayed above the individual. It is a matter of how the 
individual will fit in and come to rights in the team. The team is likened 
to a machine where the players constitute parts that should cooperate 
with each other without friction. The goal is first of all that the children 
should have the opportunity to feel the satisfaction of being a part of a 
larger entity. When there are successes, there is the happiness of getting 
to be one of those who make possible the attainment of the collective 

5 Ibid. 
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goal. Holding back one's own needs and wishes is then of subordinated 
significance. There are vertical as well as horizontal control mechanisms 
for integrating the children into the collective. Adults, coaches, and 
leaders exercise the vertical mechanisms - often with, but sometimes even 
without, support in the goals and policy of the club. Team members 
exercise the horizontal controls. This latter factor is called 'comradeship' 
by parents, the spirit of friendship and team spirit but could also be 
termed team pressure. Helen Brembeck says the following about patterns 
of childrearing in the worker class: 

"Childrearing" amounts to teaching the child to function in the world. The 
alpha and omega is that children actually listen to what the parents say. 
Obedience is a goal but is more than a "means" of attaining the object of 
childrearing, i.e., "the collective child" characterized by comradeship, 
friendliness, solidarity, politeness, and honesty who is a part of "us " rather 
than an "I"ß 

Concerning what is expected of them from the coaching point of view, 
the children taking part in the study say that it is important to say if one 
cannot come to practice and that one should be there in good time. It is 
the coach who makes decisions during practice. Then it is a matter of 
being alert, listening, and doing what is told to one. The children have 
also had to learn that one cannot talk back to the coach even if one is of a 
different opinion. One is expected to concentrate the whole time during 
training and to perform at one's best. It is a matter of giving one 
hundred percent in all situations. The coach is in a superior position and 
practice is characterized by hard discipline. The children understand the 
rules for how they should behave as being necessary and functional so 
that training can be carried out in the way the coach wants. For the 
children discipline is something that goes along with training. If one 
doesn't listen to the coach and do as he says, one can't learn anything. 
Good training is thus, according to the children, training that is 
characterized by discipline and order. Quality and discipline almost 
become synonyms for the children. 

The parents are generally very satisfied with the activities that the 
children's soccer association stands for. They are understood as having a 
common denominator for how soccer for children and young people 
should be conducted in the association and that is very satisfying. 
Everyone agrees that one of the most important things in the collective 
view on how practice and competition should be run is that everyone 
who goes out for practice should also get to play. During the interviews 

6 Ibid., 190. 
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it emerged, however, that this is not always the case. When games are 
thought to be important, for example in cup tournaments or in decisive 
series, the best players often get the most play time in the games. Parents 
have mixed opinions about how this is understood by the children. Some 
think that the children want it this way. Others believe that even if all 
don't get to play to an equal extent, it's nothing that the children actually 
see or worry about. That the sending in of players isn't anything that the 
children think about is shown to agree poorly with the facts when one 
speaks with the children. All of the children are conscious of the fact that 
the basic principle is that all should get to play. All of the children are 
also very conscious of the fact that all don't get to play to an equal extent 
but that the best players get the most playing time in games. The 
significance of the game and the site of the game determine whether the 
team should send in the best players or not, and this gives rise to 
conflicting feelings. One boy who doesn't normally get to play during 
decisive periods says t hat the important thing anyway is that the team 
wins. It's therefore OK that he has to sit on the bench. At the same time 
he has some doubt, wondering whether such a way to send in players is 
actually just and whether it is in agreement with the basic principle of 
letting everyone play. I wonder myself what significance this has for him 
and for the other children on the team. One's own insufficiencies are 
pointed out in a terribly clear manner with benching during a decisive 
period of the game. Not receiving time in the game during important 
decisive periods of play means belonging among those who are not good 
enough. 

Children and the game 
The image of soccer as an environment for the promotion of good 
childrearing that has emerged thus far agrees well with Helen Brembeck's 
description of the pattern of childrearing in the working class.7 My 
analysis is based on the parents' stories about and understanding of 
soccer and about the participation in soccer of their children. The 
description and analysis has been refined and has gained depth through 
comparison of the parents' ideas with what the children have to tell. Let 
me now turn the whole thing around and instead begin with the 
children's ideas about soccer and soccer playing. What is the absolutely 
best thing about training for and playing soccer? According to the 
children it is to make goals! A possible interpretation of this answer is 
that it is a matter of receiving positive feedback, being good in the eyes of 
other people at playing, and to be seen! For some short moments the 
person making the goal is the one all others look up to — the one 

7 Ibid. 
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appreciated by everyone. Just then one is no longer subordinated but is 
rather more than all the others. One as been made visible, has become an 
individual in the context of the collective. What is f un is t hus strongly 
associated with the individual. It is not a matter of collective actions and 
achieving common goals. It is instead a matter of being seen and 
affirmed. It is a need that is more simply satisfied for every individual 
child within golf, since the individual is in the focus point here in a 
different way than in soccer. Moreover, when children often play 
together with their parents, they have a good opportunity to offer 
support and encouragement. The interesting thing as regards soccer is 
that a desire to be seen and affirmed occurs in a context where the 
collective is ranked higher than the individual. Can it be viewed as a 
form of protest against subordination and categorization? Or is it perhaps 
that subordination cannot occur if there is no venting of individual 
affirmation - venting that becomes an important aspect of the principles 
of subordination? 

COACHES 
According to the parents of soccer players, a good coach should in the 
first place be just, in the second place be able to deal with a group, and in 
the third place be sensitive and pay attention to each individual. Parents 
of golf players, in their turn, are of the opinion that in the first place he 
should pay attention to each individual and get each of them to feel in 
focus. In the second place the coach should know his sport, and in the 
third place have the ability to deal with a group. None of the parents of 
golf players mention a word about being just! Why is the aspect of justice 
stressed so strongly by the parents of soccer players while it isn't 
mentioned at all by the parents of golfers? 

Let me offer a possible interpretation. In order for the team to be 
successful, the individuals must subordinate themselves to the team and 
carry out their tasks in the best possible way. We have seen how the 
parents in the study analogize this to the children becoming a part of a 
machine. The coach is t he one who is responsible for the planning and 
execution of training and for the make up of the team. The players are 
subordinate to the coach. The players are also subordinate to an idea of 
how the team should play, i.e. the tactics that the coach believes the team 
and the individual players should adhere to in order to achieve the best 
possible result given the prerequisites of the team. Individual players can 
also be subordinate to other players as a consequence of the tactical 
decisions that should be adhered to and the roles to which the individual 
players are assigned by the coach. In the assignment of positions that 
occurs the coach has the greatest responsibility. And just here I believe 
that we have the explanation for why justice is so central for the soccer 

280 



parents. If their children are to subordinate themselves to the coach, the 
team, the idea of the game, and to other players, it is important that the 
higher and lower positioning that occurs should not be based on 
arbitrariness and exercise of power but rather on realistic, just judgments 
of the strengths and weaknesses of individual players. The fact the 
parents of golfers do not mention anything about justice naturally stems 
from the nature of the sport. As we have seen previously, one's own 
person is always in the center of things. For this reason it is important 
that the coach pay attention to each and every one of the participants 
and that he know his sport in order in this way to be able to take into 
account the talents of each player and develop the abilities of each in the 
sport to the extent possible. 

Where is all of this taking us? I believe that the results up to this point 
can be understood from the perspective of childrearing as follows: 

Soccer teaches: 
• Social competence that means that one can work together and 
subordinate oneself to the goals of the collective; 
• Principles for promotion and subordination and to accept how players 
are picked and eliminated; 
• That the one who has power can determine when the formal ideology 
is valid and when it can be ignored. 

Golf teaches: 
• Social competence that means that one can assert one's individuality in 
a collective context and not let one's self evaluation be absorbed by the 
environment; 
• Self-control that allows one to show a controlled facade and to be 
master of the situation; 
• That it is most important to be the one who controls and not the one 
who is controlled. 

FATHERS AND MOTHERS, BOYS AND GIRLS 
The gender-related differences that emerge in the material agree well 
with theories and research on male hegemony in sports, separate 
conditions for male and female practice of sports, and that sports can 
have different meanings for boys and girls. But there is also in part 
another track. The childrearing that sports stands for has been described 
as a stage in the formation of male character. Through sports men have 
learned such things as will power, courage, decisiveness, and aggression.8 

8 See for example Olofsson, 1989, 192. 
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According to the parents interviewed, soccer requires of its players some 
of these characteristics. They mention that the children must learn to 
endure pain, carry on, manage disappointment, and return to the fray. 
And then one can speak of a sport for both boys and girls. This could be 
understood as something positive for girls if they develop some 
characteristics that traditionally have been designated as masculine. 

When parents of the children who play soccer describe the sport, they 
stress the collective and joy in getting to work together in order to 
achieve something in common. But they also mention that soccer 
requires of its players being straight on at the same time that 
consideration is shown. Parents of the children who play golf maintain in 
a similar way that it is important that the children not become too self-
centered and that it is also important to be able to cooperate. The ability 
to cooperate, to be sensitive of others, and not just to think of oneself 
but see to the best for everyone has traditionally been viewed as a female 
characteristic.9 Here the parents should be understood to believe that it 
is a positive thing for the boys if they develop these characteristics. 
Perhaps we are on the track of a process of reconstruction here. The 
parents can be understood to believe that they want their sons to develop 
into men with both masculine and some of the traditional feminine 
character features. In a similar way the parents want their daughters to 
develop into women with both feminine and some of the traditional 
masculine character features. 

GRASP AND HOLD 
The sports that have been studied have in common that they reinforce 
the goals of childrearing that exist within the social stratum that the 
majority of its players come from. The content of the childrearing that 
the sport stands for is in this way not unique but varied. At the same 
time there is something in sports that unifies - regardless of whether it is 
a matter of playing soccer or golf. I believe that this something has to do 
with experience directly associated with practice itself. It is e xperience 
that both means something for the individual but that also can be placed 
in relation to and be understood from a social perspective. We can trace 
both the individual and the social features in the reports of the children 
as well as of the parents. 

But with the backing of my results, I maintain that what characterizes 
sports is not in the first place that sports are a physical activity but rather 
that they are also always a psychological activity. In the practice of sports 
both the body and the psyche are tested at the same time where a kind of 
harmony of body and mind is a prerequisite for success. In this there is 

9 See for example Sorensen, 1982; Bjerrum Nielsen and Rudberg, 1991. 
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also the direct confirmation of whether what one has done is good or 
bad. Seldom is feedback so direct in other situations in life. Emotions are 
involved in a very direct way in the practice of sports regardless of 
whether you succeed or fail. The situation as a whole, the direct 
confirmation and close proximity to emotions can be viewed on the 
individual level as confirmation that one exists and as a person. — a 
person who is whole, who doesn't fall apart, and who doesn't let himself 
or herself be fragmented. According to theories regarding modern society 
existence is characterized by the division between, for example, body and 
soul, by the dissolution of norms, and by cultural isolation. Norms are 
also individualized as a result of this. What is r ight and wrong is up to 
the individual to determine.10 I believe that the ideas concerning sports 
that children and parents express can also be understood as o ffering a 
kind of resistance against the division, the dissolution of norms, the 
cultural isolation, and the fragmentation that society and the individual 
are characterized by today.11 

This should not be understood such that sports as a system has not 
been affected and is not affected by what happens in society as a whole. 
A sport that does not evolve in step with the evolution of society and the 
individual would very soon become uninteresting, since what is offered 
doesn't correspond to what is demanded. The activities would soon lose 
their meaning. I believe, however, that the changes that have occurred 
within sports have not basically changed the essence of sports. The 
change is, instead, such that it reinforces parts of the content that are 
already present there and that correspond to the desires and needs of 
people in this new time. Thomas Ziehe believes that people engage in 
three kinds of attempts at orientation in order to endure modern 
society.12 The attempts at orientation are subjedification, which means 
that the individual seeks closeness and intimacy and an opportunity to 
express genuine and authentic feelings. What the individual avoids 
through this attempt is the coldness of society. Ontologization is an 
intensification of subjectification and means that people seek wisdom 
and "firm ground" under their feet. One seeks security in a chaotic and 
quickly changing existence. What one wants to avoid is the loss of 
significance. The third attempt at orientation is potentialization, which 
means that one artificially "charges" something with significance. This 
has to do with getting a "kick" as confirmation that one is alive and 

10 See for example, Dale, 1980; Ziehe, 1986a. 
11 Ibid. 
12 Zihe, 1986b. Ziehe certainly believes that the attempts at orientation are 
intensifications of each other, but as I see it, the same individual should be able to 
engage in each and every one of the attempts at orientation. 
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exists. What one attempts to avoid is emptiness. I believe that sports offer 
an arena for subjectification, ontologization, and potentialization and 
that this can be traced in the stories that children and parents have 
provided to me. 

On the level of the individual, what sports has to offer corresponds 
well with what contemporary people seek. Sports grab individuals in that 
they offer opportunities for subjectification, ontologization, and 
potentialization. But here we can again see the complex with sports as a 
system, because sports simultaneously offer with their content and 
pedagogy resistance against many of the developmental tendencies that 
according to postmodern theories today permeate society, its institutions, 
and individuals. 

ADULT CONTROL - SPORTS AS A COMPLEMENT TO 
PARENTHOOD 
Among the parents included in my study a common line of thought is 
that if children are not active during their free time but are without 
anything to do or are allowed to fill the time themselves, there is the risk 
that they will engage in subversive, destructive activities. Children must 
thus have something to do and an adult should supervise the activities. 
For many in the group studied, sports activity is the obvious choice. 
Sports activity is embedded in the correct ideology. It is nurturing and 
healthful. There are in sports adult leaders who are prepared to work 
with youth. It is clear that parents do not feel disquieted concerning 
what happens with their children as long as they participate in sports 
activities controlled by an association and directed by a leader. Even 
when they are not present themselves, they think that they have good 
control over what happens. 

The preference of the parents for sports as a leisure time activity for 
their children can also be understood against the background of 
changing conditions of life in a modern and postmodern society. We 
know from the reports of the parents that they understand childrearing 
as something complicated and difficult. What should one teach as a 
parent? What should one do? What rules should prevail? Which limits 
should I set? Is my knowledge and are my experiences worth anything in 
a society with areas of life that children and young people already know 
more about than I myself? I believe that sports stand out here as an 
answer to the parents' insecurity. Within sports, regardless of whether it 
is soccer, golf, or some other branch of sports, there is a clear network of 
rules that all are expected to follow. Here demands are placed on how 
one should behave and here sanctions are dealt out if one violates the 
formal network of rules. Sports as an environment for childrearing thus 
stand in many ways in stark contrast to the environment for childrearing 
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that parents find themselves in during daily life. In daily life there is 
insecurity, in sports security. In this way sports become a kind of 
complement to the childrearing that parents can provide. 

THE PROJECT THAT THE FAMILY HAS IN COMMON 
Sports as a project that the family has in common have to do both with 
social belonging and with changing conditions in life both for children 
and adults. In today's highly specialized and fragmented society there are 
almost no natural places for meetings between generations. Adults and 
children, yes even parents and children, live to great extent parallel lives 
in separate worlds that in the best case only brush against each other. 
When in addition there is pre ssure on everyone, both parents — mother 
and father - and children to make something of their lives , there are 
other forces that contribute to a situation where adults and children live 
their lives in separate worlds. If we view the project that the family has in 
common against the background of this, new opportunities for 
interpretation present themselves. The golf course, like the soccer field, 
becomes an arena not only for meetings between parents and children 
but also for meetings between adults and children of various ages. When 
a child's sports activities are made into an event for the whole family and 
become something that that the whole family can gather around, 
resistance is formed against forces that segregate. Parents and children 
find themselves here in a context where the adults can represent 
knowledge and experience that is useful for the development of the 
children in their sports. 

SPORTS AS AN ARENA FOR SUPERIORITY AND 
SUBORDINATION 
There is a constant struggle within all of the areas of life in society about 
who will get to define which knowledge is important, and which 
valuations and points of view are legitimate. This is a matter of power 
and positioning in different social fields.^ As we have seen, sports are 
no exception to this. To the contrary, there are principles here for 
superiority and subordination that often are clearer than in most other 
areas of life. 

In soccer the player is subordinated to the coach in the question of 
sending in players, but he or she can also be subordinate to an idea of 
how the game should be played, just as other players are placed in a 
superior position in the game plan. In golf parents and other authority 
figures teach at an early point what is expected of children so that they 

13 For a more detailed discussion on this topic I suggest some texts by Pierre Bourideu. 
For example, Bourdieu, 1988; Bourdieu, 1996. An excellent text in Swedish is Donald 
Broady, 1990. 
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will fit into the world of golf, in practice as well as competition. It is a 
matter of a kind of inner disciplining that can be viewed as necessary i n 
order that golf as a game and idea will endure. One must be able to 
depend on the fact that nobody will cheat by, for example, putting the 
ball in a better position or by dishonest manipulation of one's handicap. 
But it is also a matter of a kind of disciplining that agrees with the goals 
of childrearing that exist in higher social strata of society. For children 
who play soccer it is to a greater extent a matter of external control 
exerted by an authority, a coach, or referee who is permanently employed 
to talk about what is expected and how one should conduct oneself in 
order to fit in — a kind of disciplining that more agrees with the patterns 
of childrearing that are found in the working class where the basic feature 
of the process of childrearing after the first years is to get the children to 
listen to what the adults say.14 

SPORTS AS A QUALIFICATION FOR THE FUTURE 
In closing, I want to highlight what I believe to be the most 
distinguishing feature. Of the children who play golf, almost all also 
devote themselves to some team sport — usually soccer, while the children 
who play soccer are active only in soccer although they have tried other 
sports. I have shown that this is a quite conscious choice by the parents 
of golfers. These parents encourage their children both to practice golf 
but also to play soccer. Golf is seen as the children's main sport and 
soccer as a complement, something that I have described in the study as 
the desire of the parents to balance the individual with the collective. I 
believe that we can speak here of a double qualification. Children learn 
through golf to assert their individuality in collective contexts, self-
control, and to be master of the situation. They also learn that it is a 
matter of being the one who controls and not the one who is controlled. 
They learn through soccer to cooperate and subordinate themselves to 
collective goals, that the one who has the power defines what rules will 
obtain, and principles for superiority, subordination, and prioritizing. In 
this sense the children who play golf have received a double qualification 
that equips them for the confrontation with the demands of modern 
society in a different way than the children who play soccer. 

And it is this that is the most distinctive factor. 

14 Brembeck, 1996,189. 
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