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Det finns ett samband mellan val av idrott, social tillhörighet och vad 
som värdesätts inom olika idrotter. Att idrotta som barn och ung kan 
därför bidra till ett införlivande och befästande av skillnader i värderings-
mönster mellan olika social skikt i samhället.

De n s a m l a D e  internationella forskningen 
inom barn- och ungdomsidrottens område 
visar att idrotten är en av flera arenor för 
flickors och pojkars fostran (1,2,3). Att 
idrotta i unga år kan således ses som ett led 
i att förbereda sig för ett liv som vuxen. De 
studier som gjorts inom området i Sverige 
har huvudsakligen varit intervju- och 
observationsstudier som genomförts under 
relativt begränsade tidsperioder 
(4,5,6,7,8,9). Några studier med ett uttalat 
fostransperspektiv som följt idrottande 
barn och unga upp i vuxenlivet finns inte 
genomförda i Sverige och vad vi känner till 
inte heller internationellt. I den här 
artikeln redovisas resultaten från en nu 
genomförd intervjustudie med fyra unga 
vuxna (två kvinnor och två män, 25-29 år) 
som intervjuades första gången då de var 
mellan 10 och 13 år gamla. De ingick då i 
en större studie (6) omfattande 18 barn 
och deras föräldrar. Hälften av barnen var 
aktiva utövare av fotboll och hälften 
spelade golf i föreningsregi. Intervjuerna 
gav en bild av vad barnens idrottande 
betydde för dem själva, för föräldrarna och 
för familjerna. Föräldrarna besvarade dess-
utom en enkät om utbildning och socioeko-
nomiska förhållanden inom familjen. 
Resultaten från intervjuerna med de unga 
vuxna kontrasteras i denna artikel mot 
resultaten från den tidigare, större studien 
med syftet att nå en djupare förståelse för 
vad idrottande i barn- och ungdomsåren 
betyder för fostransprocesser och vuxen-
blivande. 

Barnidrotten reproducerar 
sociala skillnader

Idrotten lär olika saker
När intervjuerna med de 10-13 åriga 
barnen och deras föräldrar analyserades 
visade det sig att de värderingsmönster 
och fostransmål som fanns inom de två 
studerade idrotterna skiljde sig åt. Skill-
naderna sammanfattades på följande sätt:

   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 situatio-
nens herre.

• Att det ytterst handlar om att vara den 
som kontrollerar och inte den som 
kontrolleras

Komplement till föräldraskap
När intervjuerna analyserades med 
utgångspunkt från den tyska pedagogen 
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bollsspelande barnen. Slutsatsen blev 
därför att de stod bättre rustade än de 
fotbollsspelande barnen inför mötet 
med de förväntningar och krav som 
vuxenlivet ställer.

Intervjuer med de unga vuxna
De barn som tidigare intervjuades är nu 
unga vuxna i åldrarna 25-29 år. Vi har 
nu gjort intervjuer med fyra av dessa. En 
kvinna och en man som spelade fotboll 
som unga (Felicia och Fredrik) och en 
kvinna och en man som spelade golf 
(Gabriella och George). Intervjuerna kan 
beskrivas som semistrukturerade 
djupintervjuer med syfte att ge underlag 
för kvalitativa analyser av uppfattningar 
och erfarenheter hos de unga vuxna (12) 
och har varierat i längd mellan 75 och 
90 minuter. En begränsning för de 
resultat som här presenteras är att 
endast fyra av de ursprungliga 18 
personerna har intervjuats. Vi kan 
naturligtvis inte veta om ytterligare 
intervjuer hade ökat tillförlitligheten i de 
resultat som här läggs fram. Styrkan i 
denna studie är dock att de analyser som 
görs inte bara bygger på de nu genom-
förda intervjuerna utan också grundas i 
den tidigare, större studien. 

Vad hände sen?
Gabriella och George, de två som 

Thomas Ziehes teorier (10) om samhälls-
utveckling och identitetsutveckling 
framträdde bilden av idrotten som en 
arena som erbjuder både barn och föräld-
rar trygghet i en snabbt föränderlig värld. 
I en tillvaro där osäkerhet råder om vilka 
kunskaper och värderingar som ska läras 
ut för att de egna barnen ska klara sig bra 
i morgondagens samhälle blir idrotten för 
de vuxna ett komplement till det egna 
föräldraskapet. De intervjuade är positiva 
till de värderingar som förmedlas inom 
barnens idrottsföreningar. Föräldrar till 
barn som utövar fotboll värdesätter till 
exempel att barnen får lära sig att under-
ordna sig kollektivet och föräldrar till de 
barn som spelar golf att deras barn får 
lära sig att hävda sin individualitet.

Den dubbla kvalifikationen
En analys av de båda grupperna det vill 
säga mellan familjer med fotbollsspelande 
barn (de så kallade fotbollsfamiljerna) och 
familjer med golfspelande barn (de så 
kallade golffamiljerna) med avseende på 
ekonomisk status, socioekonomisk 
tillhörighet och utbildning visade att de 
kunde betraktas som tillhörande olika 
sociala skikt i samhället. Med stöd i 
etnologen Helen Brembecks forskning (11) 
drogs slutsatsen att de uppfostringsmöns-
ter som framträdde inom de olika idrot-
terna korresponderade väl med uppfost-
ringsmönster i familjer från olika sociala 
skikt. Mönstren inom golfen (och golffa-
miljerna) stämde överens med mönster 
inom den övre medelklassen. Mönstren 
inom fotbollen (och fotbollsfamiljerna) 
stämde med mönster inom den lägre 
medelklassen och framför allt med 
mönster inom arbetarklassen. Resultaten 
visade också att de barn som spelade golf 
uppmuntrades av föräldrarna att vid sidan 
av golfen, som var barnens första val av 
idrott, även delta i någon lagidrott, 
företrädesvis fotboll. Föräldrarna gav 
uttryck för en önskan om att barnen 
skulle balansera det individuella (golfens 
lärande) med det kollektiva (fotbollens 
lärande). Några sådana uppfattningar 
återfanns inte inom fotbollsfamiljerna. De 
golfspelande barnen gavs således möjlig-
het till ett införlivande av innehållet i 
såväl golfens som fotbollens lärande. 
Därmed erbjöds de ett slags ”dubbel 
kvalifikation” i jämförelse med de fot-

Många höjde på ögonbrynen första 
gången de såg Jesper Parnevik på 
golfbanan. Golf är en traditionsfylld 
sport, men den lär samtidigt barn 
och ungdomar att hävda sin 
individualitet till skillnad från mer 
kollektivt inriktade sporter.
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spelade golf som barn, har båda en 
universitetsexamen. Gabriella är egen 
företagare, med något varierande årlig 
inkomst beroende på resultatet i företaget. 
George är konsult inom IT-branschen, 
med en årsinkomst högt över en svensk 
medelinkomst. Gabriella har hela Europa 
som arbetsfält och reser stora delar av året 
även om hon har sin fasta adress i samma 
region som hon vuxit upp i. Georges 
yrkeskarriär har fört honom till landets 
största stad. Gabriella är sammanboende 
medan George är ensamstående. Ingen av 
dem har egna barn. Felicia och Fredrik, de 
två som spelade fotboll som barn har en 
gymnasial utbildning. Felicia är underskö-
terska medan Fredrik arbetar som montör 
på en fabrik. De har således ett vanligt 
arbetaryrke för kvinnor respektive män. 
Båda bor kvar i den mindre ort där de 
vuxit upp. Bägge är ensamstående utan 
egna barn.  

Idrotten en del av vardagen
När de unga vuxna blickar tillbaka beskri-
ver samtliga att idrottande i organiserade 
former var en självklarhet för dem under 
uppväxten. Idrott var en naturlig del av 
familjernas vardag. Man hade äldre 
syskon som också idrottade och föräldrar 
som själva varit idrottsaktiva och där 
några dessutom hade ledaruppdrag. Valet 
av idrott att ägna sig åt verkar ha varit 
ganska självklar. Man har tränat och tävlat 
i en idrott som stämmer väl överens med 
de värderingar och den idrottstradition 
som finns inom familjen. 

”Min pappa var ju typ ordförande i föreningen, 
och jag har två äldre bröder som också spelade. 
Då vart man ju som inkörd på det spåret.” 
(Fredrik, fotbollspelare)

Överlag är de intervjuade positivt inställda 
till organiserad idrott för barn och unga. 
De menar att det är en form av verksam-
het som både är utvecklande och som 
innebär att man ”håller sig borta” från 
andra mindre nyttiga aktiviteter. Samtliga 
betonar också idrottandets sociala värde. 

Idrottande och vuxenblivande
De unga vuxna värdesätter att idrottandet 
lärt dem att vara disciplinerade, att arbeta 
mot uppställda mål och att fungera i 
sociala sammanhang, men motiven till 

varför dessa egenskaper är värdefulla 
skiljer sig till viss del åt. De som spelade 
fotboll ser dessa egenskaper som värde-
fulla för att fungera väl i samhället och i 
arbetslivet, medan de som spelade golf 
också ser egenskaperna som viktiga för att 
lyckas med det individuella livsprojektet. 

”...om man söker jobb eller så, att man tränat, 
att man är igång och man är social och så… det 
är positivt.” (Felicia, fotbollsspelare)

”…inom jobbet också, det är ju stora arbetslag 
och grupper så du måste ju i stort sett kunna 
samarbeta.” (Fredrik, fotbollspelare)

”Idrotten har gett mig bekräftelse som person. 
Att jag duger som jag är, jag är duktig som jag 
är, att jag kan göra det här om jag vill, att jag 
tror på mig själv.” (Gabriella, golfspelare)

I dessa något olika förhållningssätt till 
värdet av det man lärt sig kan den ”dubbla 
kvalifikationen” för de barn som spelade 
golf och dessutom deltog i någon organi-
serad kollektiv idrottsverksamhet skönjas. 
George berättar om att han både lärt sig 
att arbeta i grupp och mot gemensamma 
mål.

”Man lär sig arbeta i grupp, de här klassiska, 
både fysiskt och… vad ska man säga, grupp-
känslan, som man kan ha med sig in i 
arbetslivet och allting.” (George, golfspelare)

Men han berättar också om hur golfen 
som individuell idrott format honom. 

”Spelar man fotboll och så känner man… 
Varför satte de in den där snubben? Den 
känslan har man ju inte i golf. Där har du bara 
dig själv att skylla. … Därför kan det vara bra 
att ha en individuell idrott där man får kämpa 
för sin egen sak. Du måste ha disciplin. … Så 
det är ganska viktigt att tänka på när man 
kommer ut i arbetslivet också. Jobbar man 
som jag i projektform, vilket är ganska vanligt 
i dag, så har man några som inte gör sin grej, 
tar ansvar, då faller det hela.” 
(George, golfspelare)

Lärande genom disciplinering
När det gäller hur de värdesatta egenska-
perna förvärvas och utvecklas framträder 
vissa skillnader i intervjuerna. De som 
spelade fotboll berättar att det sker genom 
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en auktoritet (förälder, tränare) som 
kontrollerar att barnen gör det som 
förväntas. En yttre disciplinering ses som 
en förutsättning för lärandet. 

”Men sedan att komma i tid till träningarna 
och att man lär sig att alla ska vara med och 
spela. Man passar inte bollen bara till vissa, till 
sina bästa kompisar, utan alla ska vara med. … 
Då är det ju faktiskt tränarens ansvar att se till 
att alla är med, att ta ut dem som inte sköter 
sig…” (Felicia, fotbollsspelare)

Att det är tränaren som har den yttersta 
makten är en självklarhet.

”Ja det är klart… varför är det så, det vet jag 
inte… det är väl inpräntat att det ska vara så.” 
(Fredrik, fotbollsspelare)

Inom golfen handlar det mera om en inre 
disciplinering. Att trycket att göra rätt 
saker ska komma inifrån en själv.

”Gentlemannasport kallas det ju… oj, nu måste 
jag droppa här, oj nu råkade jag nudda bollen, 
jag måste plikta mig själv... Så är det ju även 
om du skulle kunna fuska hur mycket som 
helst i golf om du ville. Men det får du lära dig 
inom golfen, att det gör du inte.” 
(Gabriella, golfspelare)

”Du måste ju vara tyst och sådana grejer, eller 
måste, men alltså… det går inte att gå runt 
som på en fotbollsarena, så på så sätt är ju golf 
en jättebra sport. Om man börjar tidigt så får 
du ju en uppfostran, du måste anpassa dig till 
reglerna, annars får du inte vara kvar.” 
(George, golfspelare)

Framtida föräldraskap
När de intervjuade berättar om hur de ser 
på att skaffa och fostra egna barn är det 
delvis olika värderingsmönster som 
framträder. För Gabriella och George är 
det mycket tydligt att en egen familj med 
barn är ett av flera livsprojekt som 
behöver planeras för att man ska hinna 
med andra viktiga saker i livet. Gabriella 
behöver tänka på sitt företag och ha en 
säkrare inkomst innan det blir aktuellt 
med egna barn och George vill hinna med 
att göra andra saker innan det är dags att 
bilda familj. För både Gabriella och 
George är dock egna barn något som är 
viktigt och en del i den långsiktiga livspla-

neringen. Detsamma gäller för Felicia, 
som dock inte sätter familjebildningen i 
relation till andra projekt som ska uppfyl-
las utan snarare ser det som det viktiga 
projektet i livet. 

”Det har jag ju planerat för, jag vill ju ha en 
familj. Helt klart. Det är ingenting som bara 
kommer… det är verkligen något jag har 
planerat för tror jag. Sedan kanske det låter 
jättetråkigt att man planerar in sådana saker, 
men jag tycker att… det är så viktigt för mig.” 
(Felicia, fotbollsspelare)

Att fostra egna barn
För Gabriella och George är det viktigt att 
barn lär sig självständighet samtidigt som 
de ska vara sociala, schyssta och ärliga. 
Båda beskriver egenskaper som de vill att 
deras barn ska utveckla för att de som 
individer ska klara av den konkurrens 
som finns i samhället. 

”Nämen social, kunna jobba i grupp, vara 
självständig också. Ska du göra karriär så 
måste du ändå kunna… veta vad du vill och 
kunna sätta upp ett mål och ta dig dit på något 
sätt. Det krävs nog… du kan nog inte vara vän 
med alla, du måste kunna ta egna initiativ och 
så.” (George, golfspelare)

Gabriella betonar också att det är viktigt 
att man lär barnen tro på sig själva så att 
de som vuxna inte följer med strömmen 
utan att de vågar gå sina egna vägar.

”Jag tror att man måste ha lite skinn på näsan 
i dagens samhälle för att ta sig fram, så man 
inte blir trampad på. Det tror jag är viktigt att 
man lär dem.” (Gabriella, golfspelare)  

Felicia, men också Fredrik betonar andra 
egenskaper som barn behöver lära sig för 
att fungera i samhället än Gabriella och 
George. Felicia tycker visserligen att det är 
viktigt att barn lär sig att prata för sig 
själv, att stå på sig, men att det inte 
behöver innebära att man ska vara så 
”himla framåt”. Man ska lära sig respek-
tera andra, göra sin plikt och gå till jobbet. 
Barn behöver utveckla egenskaper som 
gör att man kan fungera i de kollektiva 
sammanhangen.

”Jo… nämen det är ju oftast… oftast gör du ju 
saker… det är inte lika mycket individuellt ute 

Att samarbeta och underställa sig 
kollektiva mål är viktigt även i rugby. 
Svartklädda Stockholm Exiles 
besegrade Hammarby i SM-finalen 
på Årstafältet i Stockholm i oktober 
2010. 
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i samhället. Oftast gör man ju arbeten i 
grupp.” (Fredrik, fotbollsspelare)

Mönstren går igen
När det gäller hur de egna barnen ska lära 
sig de eftersträvansvärda egenskaperna 
finns stora likheter i uppfattningarna 
mellan de unga vuxna. Det handlar om att 
hitta en balans mellan frihet och gräns-
sättning. Men det finns nyansskillnader 
mellan framför allt Felicias å ena sidan 
och Georges och Gabriellas uppfattningar 
å den andra sidan. Felicia betonar mer av 
fasthet, regler och tydlig gränssättning. 
Den vuxna ska vara en auktoritet som 
delar ut sanktioner om gränserna över-
skrids. Man kan se att Felicia i många 
fostransfrågor delar sina föräldrars 
värderingar.

”Det har ju varit något som både mamma och 
pappa har varit stenhårda på, att komma i tid. 
Det tycker jag är jättebra, annars kan man ju 
bli hur som helst.” (Felicia, fotbollspelare)

Gabriella och George pratar också om att 
sätta gränser, men för dem handlar det 
mera om att barnen ska få en förståelse 
för och upptäcka vad som är ett förväntat 
och accepterat beteende och vad som inte 
är det. 

”Ja… att man inte skämmer bort dem för 
mycket. Att man får lära sig att… ”den här 
kassan har vi den här månaden”, du får ordna 
din frukost… liksom sådana där basic grejer 
liksom.” (George, golfspelare)

”Man är mot barnen som man vill att de ska 
vara. Framför allt, eftersom de tar efter vuxna. 
Så att man föregår med gott exempel.” 
(Gabriella, golfspelare)

Reproduktion av sociala skillnader
När resultaten från de nu genomförda 
intervjuerna jämförs med de som genom-
fördes under 1990-talets förra hälft 
framträder en bild av stabila uppfost-
ringsmönster över tid. Gabriella och 
George ger uttryck för värderingsmönster 
som stämmer överens med golfens 
lärande och med uppfostransmål bland 
”golfföräldrarna”. Felicia och Fredrik ger 
uttryck för värderingsmönster som 
stämmer överens med fotbollens lärande 
och med uppfostransmål bland ”fotbolls-

föräldrarna”. Vi har sett att de unga vuxna 
huvudsakligen delar uppfattningar om 
vilka egenskaper som är viktiga att lära 
inför vuxenlivet, men skiljer sig åt när det 
gäller hur de bäst förvärvas och vad de ska 
användas till. Parallellerna till skilda 
uppfattningar bland föräldrar från olika 
sociala skikt om barns fostran är uppen-
bar. Enligt Brembeck (11) handlar fostran 
inom arbetarklassen om att lära barnen 
att fungera i samhället, det vill säga att 
fostra det kollektiva barnet till kamratlig-
het, solidaritet, artighet och vänlighet. 
Här blir lydnad både ett mål och ett 
medel. För den övre medelklassen är 
målet med fostran att se till att det egna 
barnet hör till överlevarna. Viktiga 
egenskaper blir då självförtroende, 
självbehärskning, att ta ansvar för sig själv 
och att leda andra. För föräldrarna blir det 
viktigt att genom fostran åstadkomma en 
balans mellan självsäkerhet och självkon-
troll hos barnet. I Gabriellas och Georges 
berättelser om hur man bör rustas för 
vuxenlivet kan också uppfattningar om 
den ”dubbla kvalifikationen” som något 
eftersträvansvärt skönjas. 
     Sammanfattningsvis ger våra resultat 
ytterligare empiriska stöd för att val av 
idrott har att göra med social tillhörighet 
(13) och att idrotter ”befolkas” eller 
domineras av utövare från olika sociala 
skikt (14). Detta medför att de förvänt-
ningar som barn och unga möter inom 
olika idrotter skiljer sig åt. Aktivt utö-
vande av föreningsidrott under unga år 
kan därför bidra till ett införlivande och 
befästande av värderingsmönster överens-
stämmande med det sociala skikt som 
man kommer ifrån. Om den ”dubbla 
kvalifikationen” är något som gör barn 
bättre rustade för vuxenlivets utmaningar 
håller vi dessutom för troligt att barn till 
föräldrar som Gabriella och George även i 
en framtid kommer att ha ett försteg före 
barn till föräldrar som Felicia och Fredrik. 
Precis som Gabriella och George själva en 
gång haft.


