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Sammanfattning 

 

Denna studie undersöker ett antal unga elitfotbollsspelare i Uppsala och deras 

bakomliggande faktorer som kan styra deras fotbollsutövande och kulturella aktiviteter, 

enligt ungdomarna själva. 

 

För att förstår detta fenomen har vi vald att använda oss av Bourdieus sociologiska 

begrepp kapital. Kapital begreppet används för att belysa det som ger anseende, prestige 

och social status i olika grupper.  

 

I undersökningen har vi använt oss av en kvalitativ gruppintervju där samtliga 

respondenter var 19 år. Det empiriska materialet utgår från sex elitidrottande ungdomar 

som är verksamma i Uppsala.  

 

Resultaten från studien tyder på att elitfotbollsspelare som är uppväxta i likartade 

sociala omgivningar och går i samma utbildningssystem genererar en homogen syn till 

fotboll och andra kulturella aktiviteter. Fotboll som aktivitet är starkt kopplat till 

hemmiljön där elitungdomarna är en del av. Val av livsstil visade sig vara kopplat till 

ungdomars sociala och kulturella tillgångar som hemmiljö, vänner etc. För att kunna 

förstå ungdomars kulturella livsstilar, som att vara med kompisar, lyssna på musik, 

idrotta behöver vi ta hänsyn till de omständigheter som individerna befinner sig i och är 

en del av. Ungdomarna idag har ett större utbud av aktiviteter och kan påverkas av den 

sociala strukturen som råder i deras livsvärld och därmed påverkar deras val.  

 

Nyckelord 

Kapitalbegrepp, elitfotboll, ungdomar, kulturella aktiviteter 
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1. Inledning 
 

Denna uppsats kastar ljus över ett antal fotbollsungdomar på elitnivå i Uppsala som ger 

sin syn om det åtråvärda tillgångar i fotboll och kulturella aktiviteter. De tillgångar som 

värderas högt kan ge oss en förståelse om hur vissa individer och sociala grupper 

använder sig av tillgångar som markör i samhället (Engström, 2010). Vi har intervjuat 

ett antal ungdomarna och ställt frågor om deras idrottande, studievanor och kulturella 

intressen. Vi vill med studien förstå de mekanismer som kan utöva inflytande på hur 

idrottsmän förmedlar och uttrycker eget idrottande och val av kulturella aktiviteter. Vi 

vill observera vilka bakomliggande val som ledde till att de började spela fotboll och 

smak till kulturella aktiviteter.  

 

Det övergripande syftet blir därmed att förstå elitgruppens förhållande till sitt idrottande 

och de smaker som de har till kulturella aktiviteter. Resultatet av elitungdomars 

förhållande till olika idrotter och kulturella aktiviteter (bio, teater, litteratur, musik etc.) 

blir i Bourdieus mening en fråga om smak och avsmak (Larsson, 2002). I en vidare 

mening blir smaken avgörande i sättet att visa vem man är och vilken grupp 

elitungdomarna tillhör. För en elitfotbollsspelare blir ungdomar delaktiga i ett 

värderingsspel som individen inte alltid är medveten om. Elitungdomar går in i 

”värderingsspelet” och tar till sig det som anses värdefullt för elitgruppen och 

närmiljön. I slutändan leder detta till att gruppens- och närmiljöns smak till vald 

idrottsform och kulturella aktiviteter ses mer värdefullt än andra (ibid, 2002). Vi har 

själva spelat fotboll i yngre år och blev tidigt intresserade av att studera elitungdomar 

som sysslar med den mest dominerande idrotten i Sverige, ställa frågor om deras syn 

om idrott och kulturella aktiviteter (Idrotten i siffror, 2012).  

 

Fotboll har tagit världen med storm. Många barn och ungdomars spelar fotboll på sin 

fritid och drömmer om att en dag bli professionell fotbollsspelare. Sedan har vi medias 

framställning av fotbollslag där fotbollsstjärnors prestationer alstras i ungdomars 

förhållningssätt till egna idrottandet och kulturella aktiviteter. Vi vill av den anledning 

ställa frågor om fotbollens sociologiska betydelse från ett lokalt perspektiv: hur kommer 

det sig att de intervjuade elitungdomarna valde fotboll av alla idrotter? Vilka kulturella 
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aktiviteter är populärast inom elitgruppen etc.? I denna artikel tar vi upp fotboll som 

kulturfenomen och belyser de konsekvenser elitsatsning påverkar eller begränsar 

elitungdomarna valmöjligheter.  

 

Uppsatsen är upplagd så att kapitel 1- inledning- ska ge en uppfattning om det 

övergripande syftet med studien.  

 

Kapitel 2 ges en beskrivning om idrottsverksamheten i Sverige och sociala strukturers 

betydelse för elitungdomar 

Kapitel 3 görs en presentation av tidigare forskning inom idrott och kulturvanor.  

Kapitel 4 beskriver vi den teoretiska utgångspunkten. 

Kapitel 5 presenterar vi studiens syfte och frågeställningar. 

Kapitel 6 beskriver vi studiens tillvägagångssätt, urval och procedur. 

Kapitel 7 redovisar vi resultat och analyserar utifrån Bourdieu och tidigare forskning.  

Kapitel 8 görs en diskussion kring resultaten och hur de kan tolkas i förhållande till 

teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning.  

Kapitel 9 konklusion 
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2. Bakgrund 
 

I detta kapitel ges en generell beskrivning om fotbollsverksamheten i Sverige. Vi 

kommer också att redogöra viktiga komponenter som ligger till grund för 

ungdomsidrotten idag. Vi vill även beskriva om elitidrottens betydelser för ungdomar, 

och i synnerhet dess logik och regler som påverkar många ungdomar sätt att leva idag.  

 

2.1 Ungdomsidrott och sociala stukturer 

 

De allra flesta ungdomar sysslar med någon form av idrottsaktivitet och en av de mest 

populära är fotboll (Idrott i siffror, 2010). Många ungdomar drömmer om att en dag bli 

fotbollsproffs och spela i dem stora arenorna. Svensk fotboll har producerat flertalet 

stjärnor de senaste åren som Fredrik Ljungberg, Henrik Larsson och inte minst Zlatan 

Ibrahimovic. Dessa spelare bevakas ständigt av media och varje steg rapporteras direkt 

till media. Genom media matas ungdomarna fotbollsstjärnornas prestationer och 

levnadssätt. Ungdomar kan idag enkelt återskapa detta beteende i fotbollslaget, i 

vardagslivet och eftersträvar ännu mer att efterlikna sina idoler.  

 

Många ungdomar som spelar fotboll under fritiden gör det av olika anledningar. 

Ungdomsidrotten skiljer sig åt i två riktningar, breddidrott och tävlingsidrott. De största 

skillnader mellan dessa riktningar är att tävlingsidrotten fokuserar mer på prestation och 

tävlingsresultat. Medan breddidrotten koncentrerar sig mer på hälsa och trivsel, även om 

det finns inslag av tävlingsresultat är det av mindre betydelse (Idrotten vill, 2009). De 

elitungdomar vi har valt att intervjua tillhör tävlingsidrotten. 

 

Antalet ungdomar som spelar fotboll varierar från år till år. Enligt den senaste 

statistiken bedriver sammanlagt över 500 000 fotboll på någotsätt i Sverige. Ungefär 

140 000 av dessa räknas som elitutövare (Idrotten i siffror, 2012). Hur många av dessa 

som blir framtida fotbollsstjärnor står osagt i rapporten. Vi kan dock utifrån statistiken 

få oss en bild hur betydelsefull fotboll är för många ungdomar och de 

påverkningsfaktorer som kan finnas bakom de val ungdomar gör på daglig basis. 

Följden blir av att det ständigt sker identitetskapande processer i föreningsliv för ett 
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stort antal ungdomar, och detta bidrar till att individen utveckla sin personlighet och stil. 

Många ungdomar förvekligar sina drömmar genom idrotten. I det sociala spelet som 

sker i fotbollsgruppen utövas ett inflytande över individens val av olika smak för vad 

som gäller inom i det här fallet kulturella aktiviteter. Ungdomar förmedlar och uttrycker 

sin grupptillhörighet genom att visa vem hen vill vara (Larsson, 2002).  

 

De kulturella aktiviteterna eller val av smak för kläder, musik, litteratur och teaterbesök 

värderas olika bland ungdomsgrupper. Detta leder till att vissa grupper skapar en 

distinktion till andra grupper genom insamling av tidigare erfarenheter. Ungdomar som 

tillhör tävlingsidrotten skapar och lagrar tillgångar som kan skilja sig från breddidrotten 

ideal. Båda grupperna utvecklar och förkroppsligar sådant som är åtråvärda i just den 

sociala miljön de vistas i. Ungdomarna handlar efter de normer och levnadssätt som 

gäller för den lokala gemenskapen. Det bidrar till att individer utvecklar vissa smaker 

som är mer värdefullt än i andra lokala samhällen. Enligt sociologen Pierre Bourdieu 

föds människor in i en värld som styrs av makt- och status förhållanden. Individen 

formas av de olika komponenter som finns i det sociala sammanhanget där ungdomarna 

lever sina liv. Det menas med att ungdomar som växer upp under liknande sociala 

former och gör samma gemensamma erfarenheter kan visa likartade handlings- och 

tolkningsstrategier (Larsson, 2002). Dessa strategier utnyttjar ungdomarna i tävlan om 

inflytande och prestige. Strategierna förkroppsligas hos ungdomarna och blir i slutändan 

betydelsefull tillgång för att hantera sociala miljön livsvillkor där elitungdomar rör sig 

och vistas (Broady, 1998).  

 

Strategierna eller tillgångarna lagrats som färdigheter och blir inristade i ungdomars 

”sinne” för att sedermera användas i de olika fält (fotbollslaget eller skolan). Dessa 

olika fält upprätthåller sin egen profil, regler och värderingar som elitungdomarna 

tillerkänner och blir i regel värdegrundet som vilar för gruppen (Broady, 1998, Larsson 

2002, Azarian, 2007). Valet av idrottsaktiviteter, kamrater, klädstil, musik, litteratur 

styrs av den kulturella och sociala miljön som individer befinner sig i och vill tillhöra. 

Att umgås med personer med liknande intressen skapas en ”Vi-känsla” vilket styr 

gruppens smaker för kläder, musik etc. (Nilsson 2002, Azarian, 2007). Lagidrott har 

genom sin samhörighetskänsla en stark attraktionskraft på människor i alla 
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samhällsskikt och åldrar. I den lokala lagidrotten kan vissa fysiska eller kulturella 

aktiviteter ses mer värdefullt att sysselsätta sig med och det beror på gruppens eller den 

sociala miljöns smak till aktiviteten (Larsson, 2002, Nilsson 2002). Inom den 

organiserade lagidrotten kan ungdomar påverkas av deltagarantalet, ju fler deltagare en 

sport har desto större betydelse ses idrotten ha. Det kulturella värdet höjs för att spela 

fotboll i ett lag (Nilsson, 2002). Fotboll ses i många ögon som en institution med ett 

stort tillerkännande värde. Flesta som utövar sporten på elitnivå eftersträvar att tillhöra 

institution där de bästa fotbollspelare är verksamma.  

 

2.2 Elitidrottens ideal och värdegrund 

 

Tävlingsidrottens logik skiljer sig något åt breddidrottens logik. En tävlingsidrottare 

lägger ner för det första en otrolig mängd tid för träning än breddidrottaren. Inom 

tävlingsidrotten sker även en konkurrens situation som bara några få blir rikligt 

belönade. De ungdomar som ingår i en elitgrupp har genom sin satsning nått en position 

efter flera års träning. Att det existerar en elitgrupp är på grund av att det finns ett stort 

antal utövare där endast de överlägsna i talang och kompetens tillhör eliten (Eliten é 

eliten- men växer, 2007). Det kan liknas vid en pyramid. Tävlingsidrottaren finns på 

toppen av pyramiden och färre i antal. Bredidrottaren finns på den nedre delen av 

pyramiden och större i antal. Tävlingsidrotten som organisationsform finns på förhand 

vissa regler som bestämmer vilka ideal som är mer betydelsefulla för prestationen än 

andra.  Det handlar om regler som visar vinnarvägen. Inom elitverksamheten är vissa 

värden mer avgörande än andra, exempelvis att vara stark, snabb och göra mål 

(Lindberg, 2007). Idealen kan föra oss tillbaka till idrottens begynnelse. Det kan handla 

om att visa mod, disciplin, viljestyrka, och kroppslig hårdhet. Dessa värden stärks än 

idag inom fotbollen via fotbollslag, tränare, media osv. (Larsson, 2002, Nilsson 2002). I 

fotbollens begynnelse fanns en inneboende kraft som tyglades av det som skulle hyllas 

och värdesättas. Det kan handla om att göra sitt bästa, uppföra sig korrekt och att tåla 

starkt motstånd (Fundberg, 2003, FoU-rapport, 2006:4).  

 

Dagens fotbollsspelare lever under helt andra preferenser än kanske begynnelsens syfte 

var från början. Idag är fotbollspelande mer dynamiska och förändliga. Idrottens värld 
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består av styrkeförhållande och värdehierarkier som socialt påverkar deras tanke och 

handlingssätt på ett medvetet- och omedvetet sätt (FoU-rapport:4). Fotbollsungdomar 

på elitnivå kan bli styrda in i dessa värden som blir en del av individen, värdena 

förkroppsligas.  

 

Det mediala utrymmet som både dagstidningar och tv har ser fotboll som en erkänd 

förmedlare till fotbollsungdomar om ideal och värden (Fundberg, 2003). 

Sportsändningarna i radio och TV blir viktiga sociala fenomen där ungdomar bildar sig 

en uppfattning vad fotbollen innefattar och vilka normer som gäller för idrotten 

(Gustavsson 1994). Snart stundar fotbolls-VM i Brasilien och många ungdomar 

kommer att bänka sig framför tv och bli influerade av stjärnor som Ronaldo och Messis. 

Därför kan det vara centralt att dagens ungdomar får en sund och positiv 

kroppsuppfattning för att minska risken för dopning eller olika former av ätstörningar 

(Idrotten vill, 2009). Elitungdomarna som vi har valt att intervjua satsar oerhört på sin 

idrott och betraktas som lovande av sina omgivningar.  

 

2.3 Grupptillhörighet och status 

 

De som tillhör fotbollseliten ingår i en selektiv grupp. De utövar liknande kulturella 

aktiviteter och har relativt samma sociala bakgrund. Ungdomarna har någorlunda lika 

tillgångar, vilket ungdomar också ser som värdefullt att investera i. Utifrån tillgångarna 

kan vi se gruppens egenskaper och vad som värdesätts (Lidegran, 2009).  Det som är 

iakttagbart kan i vissa fall ha en hög status och det som styr gruppens norm. Det som är 

värdefullt hos en individ, en grupp får först ett värde i relationen till andra grupper 

(Ungdomsstyrelsen, 2005:1).  

 

Vi vill med studien visa att ungdomars idrottande förstås och samtidigt fokuseras utifrån 

det lokala perspektivet. I vår studie vill vi studera vad elitungdomar uppge för sitt 

idrottande och hur kulturella aktiviteter förhåller sig inom elitgruppen, såsom att besöka 

museum, teaterföreställningar, läsa litteratur med mera.  
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3. Litteraturöversikt 
 

I föregående kapitel gavs en generell beskrivning om fotbollsverksamheten i Sverige 

och om hur sociala strukturer och media påverkar fotbollsungdomar. Vi ska i det 

kommande kapitel koppla samman vad tidigare forskning har skrivit om ungdomars 

idrott- och kulturvanor och dess relevans till vår studie. När det gäller den tidigare 

forskningen har vi valt att fokusera på forskning som ägnar sig åt ungdomars 

kulturvanor och ungdomars val av idrott.  

 

3.1 Ungdomars sociala position och val av idrott  

 

Valet av idrott kan lokaliseras till flera olika faktorer. Störst betydelse har dock de 

socioekonomiska faktorerna för att förklara ungdomars val av idrottsform. (Larsson, 

2008). Bengt Larssons avhandling ”Ungdomarna och idrotten. Tonåringars idrottande i 

fyra skilda miljöer” (2008) pekar på att ungdomars idrottande kan ses som ett resultat 

av ett komplext samspel mellan egna önskningar, uppväxt villkor, kamraters 

förhållningssätt, lokala traditioner, utbud, livsvillkor samt rådande statusordning 

(Larsson, 2008). Det innebär att vi kan bäst förstå eller veta i det lokala perspektivet om 

idrottskulturen för ungdomarna och de val de gör. Att ägna sig åt fotboll eller annan typ 

av lagidrottande är inte i första hand av nytta eller om ett fritt val bland andra aktiviteter 

där elitungdomar lever sina liv. Utan det handlar snarare om att valmöjligheterna 

begränsas av det rådande kulturella och sociala miljön ungdomar växer upp och verkar 

inom (Ibid).  

 

De som ägnar sig åt fotboll använder sitt idrottande i distinktionssyfte.  Det innebär att i 

den kulturella och sociala miljön de växer upp och blir en del av gör en åtskillnad 

gentemot andra sociala ungdomsgrupper i landskapet (Larsson, 2008). Valet av 

idrottsform är därmed beroende av flera faktorer. Ett av de mer intresserade områden 

som forskare är individens sociala bakgrund, samt hur olika sociala grupper utvecklar 

förhållningssätt till olika aktiviteters värde (ibid). Innehav av dessa tillgångar kan vi 

förstå ungdomars värdering till olika sporter och kulturella aktiviteter.  
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Slutsatsen vi kan dra av forskningen om social position och val av idrott är att 

ungdomar hellre väljer vissa sporter än andra beroende på den sociala positionen som är 

eftersträvansvärd i det lokala landskapet som ungdomargrupper verkar inom.  

 

De ungdomar som börjar spela fotboll kan göra det av flera skäl. Många börjar spela 

fotboll på grund av att i det lokala området ses fotbollsspelandet som viktig tillgång. 

Ungdomar börjar inte spela fotboll av några andra slumpmässiga val, utan oftast handlar 

det om det rådande idrottsutbud i närområdet och ekonomiska val (Larsson, 2008). 

Undersökningar om ungdomars idrottsvanor visar hur sociala förutsättningar utövar 

inflytande på individers förhållande till vissa idrotter. Föräldrars sociala och 

ekonomiska status är av betydelse vid val av idrott (Larsson, 2008, Engström, 2010).  

 

Vi kan närma oss frågan om hur ungdomar gör sina idrottsval utifrån det som Bourdieu 

kallar för smaker dvs. habitus (Larsson, 2008). För att förstå de val ungdomarna gör är 

det viktigt att utgå från människors smakreferenser för olika idrotter. Sedan behöver vi 

veta mer om idrottens position i samhället. Hur värderas fotboll gentemot andra idrotter 

i samhället? I det sociala rummet finns det idrotter som är mer populärara än andra och 

kan styra ungdomars val. Andra faktorer som kan påverka ungdomars val av idrotter är 

motiven för att fortsätta spela fotboll. Vissa ungdomar satsar hellre i ett seriesystem där 

tävlingen och prestation är värdefullt. Dessa ungdomar finner tävlingsidrotten mer 

givande än att umgås med vänner med andra intressen (Larsson 2008, Engström, 2010).  

För att förstå ungdomars val av fotboll är vi också beroende av lokala förutsättningar 

såsom idrottsplatser och vuxnas engagemang. De idrottsvanor ungdomarna utvecklar 

kan därmed bero på ett samspel mellan ungdomarnas egna önskningar, uppväxtvillkor 

lokala traditioner och statusförhållande. I mötet mellan dessa komponenter framträder 

fotbollens kulturella uttryck och säger oss vad som påverkar ungdomarnas val av idrott 

(Larsson, 2008).  

 

Tillvägagångssättet hur ungdomar väljer sin idrott är beroende av flera faktorer. 

Bourdieu och andra forskare förklarar att idrottsvalet kan förstås av ungdomars sociala 

bakgrund och av det lokala områdets förhållningssätt till idrotten, i synnerhet 

fotbollspelandet (Larsson, 2008). För att öka förståelsen för ungdomars idrottsval ska vi 
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i första hand följa Bourdieus kapitalbegrepp för att överskådliggöra ungdomar syn om 

sitt idrottande.  

 

Andra forskare som har intresserat sig för att undersöka idrott som socialfenomen är 

Lars- Magnus Engström. I Smak för motion: fysisk aktivitet som livsstil och social 

markör redogör Engström (2010) en stor studie om Sveriges motionsvanor, med stöd av 

Bourdieus kapitalbegrepp. Engström menar att de olika samhällsklasserna tillägnade sig 

olika smaker för vad som är passande idrottsform för sociala grupper. Medelklassen och 

den övre medelklassen med högt kapital, synnerhet de med särskild utbildningsnivå, är 

mer intresserade av det rådande idrottsutbudet som är tillgängliga i närområdet 

(Engström, 2010). Det innebär att valmöjligheterna i det lokala perspektivet kan vara 

begränsande och är reglerad av det kulturella och sociala villkoren som sociala gruppen 

verkar inom. Valet av idrottsaktivitet är i stor utsträckning knuten till lokala området, 

ungdomarnas innehav av tillgångar och smaker för idrotten. Detta resulterar i att de 

sociala omständigheterna och värdeförhållande som idrotten har i området ses som en 

social markör för ungdomar. Fotboll värdesätts som hög status bland många ungdomar. 

Sedan kan ungdomarna förbättra sina fotbollsfärdigheter och därmed höja sin sociala 

position inom fotbollsgruppen som ger berömmelse, anseende, status och prestige 

(Broady, 1998, Larsson, 2008, Engström, 2010)  

  

3.2 Ungas kulturvanor 

 

Det finns flera studier som har undersökt om ungas kulturvanor och hur de värdesätts i 

ungdomsgrupper. De ungas kulturvanor pekar på liknande sätt som vid val av idrott, där 

vissa aktiviteter är mer populära än andra (FoU 2008:4). Genom att spela i lagidrotter 

socialiseras ungdomar in i ett värdeförhållande som styr vilka värden, roller och 

handlingsmönster som uppskattas som god kultur. Ungdomar lär sig med tiden vad som 

värdesätts och socialiseras in i bestämda och outtalade värden som präglar ungdomarnas 

vardag (Ibid). I undersökningar som visar ungas kulturvanor pekar flera forskningar på 

att bio, konserter är aktiviteter som är populära bland ungdomar (Blomdahl & Elofsson, 

2006:4, Ungdomsstyrelsen, 2005). Konsert och film är omtyckt hos de flesta ungdomar. 

Att ungdomar väljer dessa aktiviteter kan bero på styrning från omgivningen. 
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Ungas kulturvanor är oftast förenade med föräldrarnas utbildningsnivå och deras 

engagemang till att utöva kulturella aktiviteter påverkar ungdomars syn om vad som 

inbegriper kultur (Larsson, 2008).  

 

Vi kan förstå att den sociala bakgrunden spelar en särskild stor roll när det gäller 

ungdomars engagemang för kulturella aktiviteter, i synnerhet föräldrars intresse för 

kultur. Ungas svala kulturuppfattning, eller intresse för kultur, influeras av vuxnas 

värderingar till teater, museum och litteratur. Det största hindret för att utöva andra 

kulturella aktiviteter utöver bio- och konsertbesök är den kulturbildningen som präglar 

ungdomar i det lokala och sociala miljön som värdesätter vad som är god kultur. 

Ungdomars smaker förkroppsligas och begränsar andra kulturaktiviteter som teater- och 

museibesök (Blomdahl & Elofsson, 2006).  



4. Teoretiska utgångspunkter  

 

Pierre Bourdieus nyckelbegrepp kommer att förklaras och förtydligas samt vilken roll 

begreppet har för att förstå grupper tillerkänner ett värde och hur detta frambringas hos 

elitungdomar (Broady, 1998).  I studien lägger vi huvudvikt till kapital begreppet. 

 

4.1 Vad menas med kultursociologisk tillvägagångssätt? 

 

I denna studie har vi valt Pierre Bourdieus (1930 – 2002) sociologiska teori om 

människans intressen och valmöjligheter. Genom att använda kapital begreppet kan vi 

förstå ungdomars drivkrafter och handlingar i det sociala levnadsvillkoret. Vi 

intresserade oss relativt tidigt med att fokusera på Bourdieus sociologiska teori under 

AOU III kursen 2013.  

 

Pierre Bourdieu teori bygger på ett samspel mellan striderna som finns inom sociologin. 

Kortfattat innebär det stridigheter å ena sidan att ungdomar kan styra sina 

valmöjligheter efter eget tycke utan påverkan från samhällets struktur. Den andra 

motsatsen går ut på att individens handlande kan endast förklars utifrån lagar och 

sociala ordningen som finns i rådande samhället. Det kan liknas vid att ungdomar 

”tvingas” in i olika aktiviteter utan att sällan själv vara medveten om det (Broady, 1998, 

Giddens, 2007).  

 

Idrott och kulturella aktiviteter kan ses som sociala fenomen som samspelar med 

samhällets strukturella och kulturella ordning (Larsson, 2008). De aktiviteter som 

ungdomar sysselsätter sig med under fritiden beror inte alltid på slumpmässig val, utan 

kan många gånger vara ett omedvetet val som styrs av sociala, kulturella och 

ekonomiska val (Larsson, 2008). I denna rapport kommer vi att använda 

kapitalbegreppen för att förklara hur ungdomarna förmedlar idrottsval och vilka 

mönster går det att finna i kulturella aktiviteter.    
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Innan vi går närmare och utvecklar Bourdieus kapitalbegrepp, kapital, habitus och fält, 

bör läsaren förstå att begreppen av denna sort är knappast möjlig att undersöka var för 

sig. Begreppen fungerar bäst i relation till varandra och kommer i sin fulla mening när 

de sätts i ljuset av resultaten som studien avser att undersöka (Broady, 1991).  

 

4.2 Kapital 

 

Begreppet kapital skulle kunna förklaras som symboliska och materiella tillgångar. 

Ungefärlig översättning av begreppet kapital är värden, tillgångar eller resurser. Dessa 

resurser eller tillgångar kan vara av olika slag, symbolisk eller ekonomisk kapital. Det 

symboliska kapitalet betraktar Bourdieus som det mest grundläggande begreppet och 

ska förstås som det av sociala grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde 

(Broady, 1998). Symboliskt kapital kan finnas överallt och i olika skepnader för att 

fånga in värdeförhållandet vilket inom grupper och institutioner igenkännes som hög 

status eller hög anseende (Broady, 1990). Symboliskt kapital eller tillgångar i 

fotbollsvärlden kan liknas vid en position där ungdomar uppfattar positionen som 

värdefullt, till exempel att tillhöra fotbollseliten i Uppsala eller spela för det första laget.  

Om ungdomarna går utanför sin ”arena” och blickar åt andra kulturella aktiviteter kan 

värdet anses vara på en helt annan nivå. Kulturella aktiviteterna och andra idrottsliga 

aktiviteter kan i ungdomarnas ögon ses som mer eller mindre betydande och beroende 

på vad som erkännes som hög status inom gruppen (Ibid).   

 

4.3 Kulturellt kapital, habitus och fält 

 

Kulturellt kapital är en bred underavdelning till det symboliska kapitalet. Det 

symboliska kapitalet kan finnas överallt medan kulturellt kapital innebär 

dominansförhållandet som kan gälla i det lokala samhället och inom gruppen (Broady, 

1998) Symboliska tillgångar kan bilda det kulturella kapitalet så länge det uppfattas av 

många ungdomar att dessa tillgångar är mer värda andra. Det innebär att vissa grupper, i 

synnerhet dominerande klassen, styr det som anses värdefullt (Ibid). Kulturellt kapital 

förklarar vad ungdomar kan dra nytta av i kampen om inflytande och prestige (Azarian, 
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2007). Kulturellt kapital existerar i olika former. Det kan för det första handla om att 

vara kulturverad och allmänbildad inom den erkända kulturen. Det innebär att 

ungdomar behöver behärska den erkända kulturens referensramar som litteratur, 

samhällsfrågor, tv, tidningar etc.  För det andra kan kulturellt kapital existera i 

förkroppsligad form, habitus.  

 

Habitus har lagrats som färdigheter och erfarenheter som är viktiga resurser i de miljöer 

de interagerar med andra fotbollsungdomar (Broady, 1990, Azarian, 2007). Det betyder 

att ungdomar kan vistas i de miljöerna på ett naturenligt sätt. Det handlar om att ha det 

rätta språkbruket, kroppsspråk, uppförande och den rätta smaken där ungdomar kan dela 

med sig av de smaker som har högt värde ex teaterbesök, bio, böcker med andra 

ungdomar (Ibid). Kulturellt kapital kan även förekomma i ett institutionaliserat tillstånd 

i form av diplom och utbildning. För att göra begreppet mer tydligt handlar kulturellt 

kapital först och främst på människors föreställningar om vad som känns och igenkänns 

som värdefullt och eftersträvansvärt. Här kan olika slags kapital såsom kulturella 

aktiviteter, utbildning och examina får sitt verkliga värde. Värdet uppstår för det första 

från vad kollektivet anser värdet har. Dock är värdet begränsat till just denna grupp, så 

länge gruppen erkänner dess värde. För att värdet av kulturellt kapital ska fungera 

behövs det en marknad, fält, som erkänner värdet (Azarian, 2007).  

 

Fält kan beskrivas som ett väl avgränsat område av den sociala verkligheten där viss typ 

av aktivitet involveras av flera aktörer. Dessa aktörer kan bestå av grupper av ungdomar 

och andra organisationer som ett fotbollslag eller skola. I fältet, ett avgränsat socialt 

område, strider ungdomar och grupper om vad de ser värdefullt som bara är värdefullt 

för dem. Aktörerna, elitungdomarna, är med och deltar på sitt speciella sätt med egna 

uppsättningar av regler och värderingar som utmärker gruppen.  Inom fältet sker 

ständiga värdehierarkier som ser till att upprätthålla gruppens kollektiva identitet som 

utomstående är väl införstådda med. Inom fältet finns det typiska system av värden och 

bedömningsprinciper elitungdomar gemensamt tillerkänner.  Elitungdomarna strävar 

efter detta något och konkurrerar med varandra för att uppnå det och samtidigt kan 

gruppen även ta avstånd från det som står på spel (Azarian, 2007).  
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Vad som kan vara eftersträvansvärt för elitungdomar kan vara det som uttrycks inom 

fotbollsgruppen. Vi vill där av ställa frågor om vilken syn dessa elitfotbollsspelare har 

till fotbollspelandet, läsning och andra kulturella aktiviteter. Finns det mönster inom 

fotbollsgruppen som igenkänns? Vilka värden har kulturella aktiviteter, skola och idrott 

inom fotbollsgruppen?  

 

Genom att begränsa och rikta oss mot en selektiv fotbollsgrupp kan vi därmed förstå de 

bakomliggande krafter som kan förmedla ungdomars tanke- och handlingssätt. En sådan 

analys om ungdomars val av livsstil kan förklaras utifrån Bourdieus resonemang om 

kapital, habitus och fält. 

 

 

 

  



 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 

19 

5. Syftet och frågeställning: 
 

Syftet med uppsatsen är att utforska hur fotbollselitungdomar uppger, uttrycker och 

förmedlar sitt idrottande och kulturella intresse.  

Utifrån syftet har följande frågeställningar utformats: 

 

 Vilka mönster kan vi finna hos fotbollselitungdomar till sitt förhållande till det 

egna elitidrottande och de val av kulturella aktiviteter?  

 Hur kan vi förklara de mönster elitungdomarna uppger, uttrycker och förmedlar 

med hjälp av Bourdieus kapitalbegrepp? 
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6. Metod 
 

I detta kapitel ska vi beskriva vilka metoder vi använd av i studien. Under arbetet har vi 

utgått från ett kultursociologiskt perspektiv. Med hjälp av den insamlade data har vi 

framställt ett resultat av den empiriska undersökningen. Vi har även i vårt arbete riktad 

in oss på Bourdieus begreppsapparat kulturellt kapital, habitus och fält för att kunna 

tolka datainsamlingen ur ett sociologiskt perspektiv. Utifrån ett sociologiskt synsätt ger 

oss möjlighet att öka förståelsen av mänskliga handlandet.  

 

Vi valde en kvalitativ gruppintervju som metod för att närma oss våra frågeställningar 

om ungdomars upplevelse, erfarenhet, syn till fotboll och kulturella aktiviteter. Vi ville 

med gruppintervjun att deltagarna skulle dela med sig av sina tankar på ett djupare plan 

och ske en större interaktion mellan intervjupersonerna och forskaren, som bidrar till att 

utveckla diskussionerna vidare (Esiasson m.fl., 2007). Forskaren blir i ett sådant 

sammanhang en viktig resurs när det gäller att styra samtalet vidare och att samla in och 

tolka data.  

 

Nackdelen med att använda sig av gruppintervjuer som metod är att data eller resultaten 

inte kan gälla för stora populationer. Utifrån resultaten kan inte vi dra några allmänna 

slutsatser. Det beror för det första på deltagarantalet och risken att vissa deltagare är mer 

delaktiga än andra i gruppintervjun (Esiasson m.fl., 2007). Därefter beslutade vi oss om 

vilka personer, platser, institutioner som var mest intressant för vårt forskningsprojekt. 

Utifrån våra frågeställningar kunde vi bestämma vilka respondenter skulle delta i vår 

undersökning. Vi utsåg en av Uppsalas elitidrottsgymnasium.  

 

6.1 Urval 

 

Elitfotbollsungdomarna som är med i studien har en särdeles god fotbollskunskap och 

ska därmed tillhöra eliten inom sin idrott i Uppsala. Vi valde att dela upp 

respondenterna i två grupper bestående av tre personer i varje grupp. Detta skapade en 

lugn stämning bland deltagarna och det frambringade en öppen diskussion mellan 
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deltagarna vilket liknade ett socialt samspel. Samtliga respondenter läser på gymnasiet 

årskurs 3 med inriktning samhällsvetenskaplig program. Vi gjorde även ett medvetet val 

där eleverna var främmande personer för oss för att minska risken för att samtalet skulle 

bli för vänskapligt. 

 

6.2 Material 

 

Under datainsamlingen använda vi oss av ljudinspelning och anteckningsblock. Vi 

utnyttjade dessa två strategier för att inte gå miste om viktig information. Efter 

intervjuerna transkriberade vi materialet.   

 

6.3 Procedur och genomförande 

 

Vi har valt att använda oss av en halvstrukturerad intervjumetod. En halvstrukturerad 

intervju bygger forskaren upp kring huvudteman som ska undersökas. Det finns en viss 

struktur som forskaren förhåller sig till och kan likväl anpassa sig efter informanten. Vi 

vill att intervjun inbjuder till att undersökningsdeltagaren kan uttryckas sin livsvärld. 

Med en halvstrukturerad intervju kan forskaren pendla mellan frågorna (Kvale & 

Brinkman, 2009).  

 

När vi utgår från ett sociologiskt perspektiv handlar det också om att formulera frågor 

som är så precisa som möjligt och i slutändan samla ihop material som täcker tillräckligt 

för att en analys ska genomföras. Vi har därmed riktad in oss på intervju som 

forskningsmetod för att på bästa sätt få ut så mycket av empiriskt material och att kunna 

dra en slutsats. Vi har även i vårt arbete riktad in oss på Bourdieus kapitalbegrepp för att 

förklara, tolka datainsamlingen. Vi vill till det yttersta undersöka de verkliga 

förhållandena utifrån det lokala perspektivet och ser att denna forskningsmetod står sig 

väl för att belysa frågeställningen vi har ställt.   

 

Vi har tagit kontakt med ansvarig lärare för de intervjuade via e-post där vi förklarade 

syftet med undersökningen. Läraren tog ytterligare kontakt med sina elever och frågade 



 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 

22 

om deras intresse för medverkan. Vi bestämde sedan tid och plats för intervjun med 

eleverna. Vi kom tillsammans överrens om plats där intervjun skulle äga rum. Vi ville 

att respondenterna skulle känna sig bekväma i situationen och valde därför samma 

lokaler de utövar sin idrott (Esiasson m.fl, 2007).  

 

6.4 Databearbetning 

 

Den insamlade data registrerades genom att samtliga intervjuer bandades. Utifrån de 

enstaka gruppintervjuerna identifierades det mest intressanta och analyserat detta i ljuset 

av våra frågeställningar. Vi organiserade frågorna i form av teman vilket underlättade 

intervjuerna och analyseringen av insamlat data. Med hänsyn till svaren undersökte vi 

hur detta kan förstås utifrån Bourdieus kapitalbegrepp.  

 

6.5 Etiska aspekter 

 

Enligt vetenskapsrådet ska undersökningar garanterara skydd för 

undersökningspersonernas integritet och forskaren bör därför ta ställningen till olika 

etiska riktlinjer. Det grundläggande individskyddskravet kan åskådliggöras i fyra 

huvudkrav på forskningen. Dessa krav kan gå under namnet informationskravet, där 

forskaren ska informera om projektets syfte.   

 

Innan gruppintervjuerna ägde rum informerade vi att deltagandet är en frivillig form och 

att de har rätten till att avsluta sin medverkan när som helst (samtyckeskravet). Efter 

avslutad studie förvaras respondenternas uppgifter på ett sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem (konfidentialiteskravet). Det sista kravet för en undersökning är det så 

kallade nyttjandekravet som vi har tänkt på. Det betyder att uppgifter om de enskilda 

personerna endast får användas för forskningsprojektet (Vetenskapsrådet, 2002).  
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6.6 Studiens trovärdighet och generaliserbarhet 

 

Forskaren bör vid en intervjuundersökning tänka igenom samtliga frågor vilket mäter 

det forskaren avsett att mäta. Validiteten kan bli låg- eller hög beroende på hur frågorna 

ställs till respondenten. Vår intervjumall är utformad på så vis att varje tema är kopplad 

till syftet och frågeställningen (Esiasson m.fl, 2007). Sedan kan vi fråga oss hur 

representativ informationen är för studien och för den stora populationen, har vi mätt 

det vi vill mäta och är informationen vi samlat in pålitlig? Vi har i vår undersökning 

valt ut en specifik grupp som bedriver elitverksamhet inom fotboll. Forskaren bör vara 

medveten om att intervjusituationen kan utgöra ett problem för pålitligheten. 

Respondenterna kan uppträda på ett sätt som tillgodoser forskarens förväntningar och 

vice versa (Holme & Solvang, 1991).  

 

6.7 Reflektioner 

 

Vi fick en god kontakt med respondenterna och det var en avslappnad stämning i 

gruppen. Vi fokuserade på att deltagarna skulle utveckla ett socialt samspel med 

varandra. Ju längre tiden gick desto mer avslappnade blev eleverna och det bidrog till en 

öppen diskussion. Målet var att få deltagarna att öppna sig och våga prata om temat. Vi 

ville få in ett vardagsspråk och detta visade sig längre in i intervjuerna. Vi är medvetna 

om att vår tillvägagångssätt begränsade andra faktorer som spelar roll för att förstå 

förhållandet mellan elitidrottande och kulturella aktiviteter.  
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7. Resultat och analys 
 

I avsnitt resultat och analys har vi gjort en sammanslagning av båda delarna. Vilket 

kommer att presenterar hur elitungdomarna resonerar kring huvudteman idrottsval, 

media, kroppsideal, kulturella aktiviteter och skola. Vi har tagit med de mest intressanta 

citaten och skildrar de mönster och val som förvärvas och tagit elitungdomarna till den 

position de befinner sig idag. Analysen av resultatet görs med stöd av Bourdieus 

kapitalbegrepp, som formuleras i kursiv stil för att förtydliga resultatet för läsaren.    

 

7.1 Elitungdomars syn om Idrottsval  

 

Det empiriska materialet visar att den sociala miljön, familj och vänner har stor 

betydelse för ungdomars elitidrottande. Elitungdomarna gav mångtydiga svar på 

huruvida de hade påverkats av sina föräldrar, vänner eller hade friheten att välja ett fritt 

bland andra idrotter. Detta är en intressant iakttagelse att vissa elitungdomar såg sig 

själva som opåverkbara vid val av idrott, där fotboll har en betydande del i det sociala 

livet. Elitungdomarna är dock väl medvetna om att föräldrar har varit med och 

”påverkat” men att de inte såg det som att föräldrarna hade pressat ungdomarna att välja 

fotboll.  

 

    Gruppintervjun: 

 

”Jag började när jag var sex år i Gamla Uppsala, där alla mina 

kompisar spelade. Det var naturligt att alla spelade i samma lag 

och min pappa var tränare” 

 

Som citatet visar ovan upplever ungdomarna själva att sitt idrottande är något naturligt, 

och som ens vänner höll på med under raster eller med sitt fotbollslag. Många av 

elitungdomars föräldrar gav stöttning och uppmuntran att spela just fotboll. Föräldrar 

deltog aktiv som ledare eller tränare. Villkoren för att delta i fotboll som en organiserad 

verksamhet tyder på yttre påverkan som individen inte alls vill känna sig vid. 

Föräldrarnas och vänners smaker för idrott påverkar i stora drag ungdomarnas 
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deltagande. I det empiriska materialet kan vi förstå att det kulturella kapitalet har stor 

betydelse för ungdomars val av idrott.  

 

Ungdomarna påverkas av den lokala miljön (fält) och historiska arvet till fotboll samt 

familjens inställning till långsiktiga fotbollsinvestering (kulturellt kapital). Föräldrarna 

deltog aktivt som ledare och förmedlade därmed fotboll som en viktig 

investering/kapital som elitungdomarna ärver och agerar i olika sociala sammanhang 

(habitus). Elitungdomar hade fått ärva fotbollskunskaper och vilket ledde till att 

elitungdomarna kunde helhjärtat satsa på fotboll och nå den högsta positionen som de 

befinner sig i nuläget.  

 

Larsson menar att ungdomarna genomgår processer av identitetskapande genom att 

delta och verka i olika former av idrottande. Det utvecklar i sin tur personligheter och 

stilar vilket visar vem personen är en del av. Eftersom ungdomarna har med sig smaker 

från den lokala miljön finns redan ett kapital inbott hos dem vilket har format 

ungdomarna omedvetet (Larsson, 2002).  

 

7.2 Elitungdomar syn om fotboll i relation till andra idrotter och 

media 

 

Fotboll har med tiden fått ett allt starkare fäste genom tv, tidningar och internets 

avancemang. Mobiltelefoner tekniska framsteg kan ungdomar läsa senaste nytt och 

uppdatera sig snabbt om det som sker runt om i sportvärlden. Fotboll blir en del av 

elitungdomars liv och mycket av tiden går åt att ha koll på sina lag och favoritspelare, 

medan andra idrotter kastar ungdomar en liten titt på.  

 

Gruppintervju:  

 

”Vi har ju liksom våra mobiltelefoner och då blir det så att man läser 

                  sporten och fotboll först och främst” 
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                ”det var bara fotboll som gällde och det är sporten det skrivs mest  

                  om i tidningarna” 

 

Ju tidigare elitungdomar är uppdaterade om det senaste fotbollsnyheterna desto högre i 

kurs befinner sig elitungdomar inom gruppen. Elitungdomar håller sig för det mesta 

underrättad om det aktuella fotbollsläget och ser det som ett naturligt tillstånd 

tillsammans med vänner och familj. Fotbollens betydelsefulla roll får genomkraft först 

och främst genom medias framställning, men även det sociala fältets anseende om vad 

som är värt att läsa och investera i. Att läsa fotbollsinslag stod i högre kurs än andra 

idrotter och bidrar till att fotboll har ett högre värde än andra idrotter. Det uppfattades 

inom gruppen att fotbollsnyheter var mer värdefullt att ha kännedom om. Elitungdomar 

ser det som ett naturligt inslag som enligt Bourdieus blir en form av ett förkroppsligat 

kapital. Det gäller att ha det rätta smaken och kunna röra sig rätt och naturligt i skolan, 

fotbollslaget, familjen (fält). 

 

”Fotbollsnacket” dominerade elitungdomars tillvaro. De anser som något alla håller på 

med. Bekräftelse blir betydelsefull i den närmaste umgängeskretsen och visar för andra 

att du är med i samtalet. Det gäller att vara välinformerad och kunna orientera sig inom 

den erkända kulturen. Elitungdomar behöver därmed behärska fotbollskulturens 

referensramar och veta tillräckligt om det som sker i fotbollsvärlden dvs. dess historiska 

succé som ledde till senaste fotbollsspelarövergång eller till det spektakulära 

fotbollsmålet (Broady 1990, Azarian, 2007, Larsson 2008). Inom elitidrottande värderas 

kunskapen högt vilket bidrar till identitetsskapande inom grupper och ju mer 

fotbollskännedom personen har desto högre värde har man inom gruppen. Hur idrotten 

framställs i omvärlden är viktigt eftersom det visar vad som är mest populärt. 

Fotbollsnyheter tillskrivs därmed en hög status och får ett erkännande från det sociala 

fältet som familj, vänner och skola.  

 

Alla intervjuade har i barndomstiden provat på andra idrotter. Skälen till att de slutade 

med andra idrotter skiljer. Vänners påverkan var en bidragande orsak till att fortsätta 

spela fotboll. Fotbollens betydelse i relation till andra idrotter beskrev en av 

respondenterna:  
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Gruppintervjun: 

 

”jag har dansat i 3-4 år men jag märkte att det var fotbollen 

jag ville hålla på med eftersom alla höll på med det” 

 

Som citat visar ovan styrdes fortsatt spelande på yttre faktorer. När ungdomar vistas 

bland vänner, i en homogen grupp, upplevs fotbollspelande som något positivt. Det blir 

mer motiverande att fortsätta spela fotboll bland vänner än att börja med något nytt. När 

alla ens vänner är med i samma lag och går i samma skola kan kontakten vara svår att 

bryta. Att utföra andra idrotter kan medföra svårigheter för ungdomarna. Det personliga 

intresset för andra idrotter får ge sig vika för gruppens smak.  Elitungdomar förvärvar 

med tiden allt mer fotbollsutbildning och klarar fotbollspelande utan några svårigheter 

gentemot sina vänner i senare ungdomstiden. Fotboll blev ett naturligt val, enligt 

ungdomarna.  

 

I det sociala fältet, där vänner ingår, medförde fotbollsspelande till en stark identitet. 

Fotboll gavs ett erkännande inom denna grupp som de intervjuade tillhör. Att prova på 

andra idrotter blir i slutändan för enskilde svårt att förhålla sig till. Elitungdomarna ser 

sig själva till slut som fotbollsspelare och inget annat. Fotboll är i det lokala fältet mer 

betydelsefull än andra sporter.   

 

Elitungdomars möjligheter att delta i andra aktiviteter är begränsades av olika faktorer 

såsom mediernas exponering av sportutbud, smaken för idrotten och det sociala 

positionen idrotten har i det sociala fältet. Fotbollsutövande kan förstås som sociala 

fenomen, som samspelar med det rådandet värderingsspel som dominerar elitungdomars 

vardag. Att börja spela fotboll i de yngre åldrarna kan bero på ett omedvetet val som 

styrs av sociala och kulturella val som elitungdomar inte ägnat en tanke åt (Broady 

1990, Azarian, 2007, Larsson 2008). 
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7.3 Kroppsideal 

 

Genom våra intervjuer med respondenterna framkom det att kroppen symboliserar ett 

visst värde hos elitungdomarna. Kroppen används som redskap för att höja sin egen 

status. Konkurrensen anses vara ett viktigt inslag för den ständiga kampen om att bli 

bättre, starkare och utvecklas som fotbollsspelare. Elitidrottarna befinner sig i en 

position där de ständigt är utsatta för konkurrens från sina medspelare och motståndare. 

Under intervjun menade elitungdomarna att träningar och lagtillhörigheten bidrog till att 

spelaren ville höja sig i sin position. Denna satsning ledde till en gemenskap och 

konkurrens. Ungdomarnas syn på hur en fotbollsspelare ska se ut speglas även i 

idrottens profilkrav: 

 

Gruppintervjun:  

 

”man vill ju gärna konkurrera med andra i laget, se bäst ut 

kroppsmässigt. Det blev tävling ju och då blir det så att man 

blir vältränad. Man gör ju för sin egen skull men oftast 

konkurrensen gentemot sina lagkamrater” 

 

Fotboll som praktik förvaltar värden och ideal, det vill säga dygder som mod, disciplin, 

viljestyrka, kroppslig hårdhet samt utslagning. Dessa dygder formar fotbollsspelarens 

tanke och handlingssätt (Nilsson 2005). Fotbollen är starkt präglad av den historiska 

ursprung då den utmärktes av manliga normer (Redelius, 2002).  

 

Grupppintervjun: 

 

”inte för jättestor i kroppen heller. Sportmässigt behöver man 

orka hålla ifrån. Det är ju sådana krav som ställs från själva 

sporten” 

 

Fotbollens inneboende värde uttrycks genom elitungdomars uppfattning om 

tävlingsidrottens ideologi, där starkaste duger. Kroppskulturen speglar elitungdomars 
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syn om den fotbollsvärld som de befinner sig och symboliserar något mer än sig själv. 

Det kan även ses som ett uttryck för maktordning (Fundberg 2003). Kroppen är ett 

uttryck för vad som är normen inom fotbollsvärlden. Med andra ord speglar kroppen 

samhället och vise versa (Fundberg, 2003).  

 

Sportsändningarna i radio och TV har idag blivit viktiga sociala fenomen där 

ungdomarna får en inblick i vilken riktning kroppsidealen pekar åt. Ungdomarna 

upprätthåller den ideala verkligheten genom att ingå i de spelregler och värderingar som 

visar vilka värden fotbollen står för. Samtliga intervjuade nämnde Zlatan Ibrahimovic 

som en förebild inom fotbollen. Denna samstämmighet om värden och normer blir 

enligt Bourdieu en tillgång för elitungdomar som därmed utökar deras möjligheter att 

handla och orientera sina liv i elitfotbollens värld. Gränsdragningen mellan att tillhöra 

eliten eller andra grupper kan uppstå utifrån de föreställningar elitungdomar har om 

fotbollens innersta värden. Prestigesökande elitungdomar ser dessa värden som 

grundläggande. Värdena eller tillgångarna blir i slutändan förkroppsligad och bekräftas i 

det vardagliga livet. Elitungdomars handlings- och tänkesätt tenderar att ge upphov till 

likartade vanor och sedermera samsynad syn om idrottsvärldens villkor (Broady 1990, 

Azarian, 2007, Larsson 2008).  

 

7.4 Kulturella aktiviteter och läsning 

 

Utifrån det empiriska materialet kan vi se att de intervjuade ärver föräldrarnas kulturella 

intresse. Elitungdomarna formas sedermera av det som erkänns värdefullt utifrån 

omgivningens ögon. Familjens kulturella investeringar är av betydelse för utövandet av 

kulturella aktiviteter. Oftast var det genom föräldrar kulturella aktiviteter blev av.  

 

Gruppintervjun:  

 

                         ”jag brukar gå på bio med pappa, så det blir mer sådant. Vi hade  

                           liksom inte tid för annat. Det är ganska enkelt att gå på bio också”    

 



 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 

30 

I det sociala rummet som elitungdomar vistas i utvecklas specifika smaker som 

tillerkänner ett värde. Elitungdomars sociala bakgrund påverkar givetvis utrymmet för 

kulturella aktiviteters omfattning samt vilka aktiviteter elitungdomarna själva får tid att 

göra.  

 

Elitungdomar intar en viss ställning till begreppet kultur och vad som erkänns värdefullt 

i deras sociala rum. Det kan bero på att vuxnas och vänners förhållningssätt till vad som 

anses vara kultur formar ungdomarnas tankesätt kring vad kultur står för (Broady 1990, 

Larsson 2008).  

 

Gruppintervjun:  

 

                         ”Teater går jag på ibland, eftersom jag har en farmor som är väldigt   

                           intresserad av teater” 

 

I den sociala verkligheten blir det enkelt att utveckla likartade intressen och attityden till 

kulturlivet. I vissa fall kan olikheter förekomma, dock handlar det om att förstå det 

typiska beteendet och förhållningssättet elitgruppen är upplagda med. Därför kan många 

fall i beteendemönster visa otroliga likheter (Larsson, 2008).   

 

Vad gällde läsning av litteratur och andra klassiska verk finns det inget som tyder på att 

det förekommer av ett frivilligt intresse för litteratur. Elitgruppens kommer oftast i 

kontakt med litteratur genom skolutbildningen: 

 

Gruppintervjun: 

 

”Zlatan boken är nog den enda boken jag har läst av egen 

vilja. Inget annat som klassisk litteratur. Det blir mycket fotboll 

när jag läser dagstidningar 
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Det empiriska underlaget visar att elitungdomarnas läsvanor är fokuserade kring böcker 

som i synnerhet rör fotboll. Elitungdomarna läser böcker som erkänner ett värde inom 

gruppen, exempelvis Zlatanboken.  

 

Intresset för teater, besöka bibliotek, gå på museum eller klassisk musik är inom denna 

grupp av lågt värde. Möjligheten att ta del av de kulturella evenemangen är beroende av 

omgivningens uppfattningar och värdering för kulturen. I den värld elitungdomar verkar 

leder detta till att tidigare erfarenheter blir mer rimliga att genomföra som att besöka 

biosalongen. Medan andra kulturella aktiviteter som teaterbesök är sannolikheten liten 

att det ska inträffa.  

 

Elitungdomar värderar sina samlade erfarenheter och bidrar till att det blir mer troligt att 

biobesök utmärker elitungdomars kulturliv även i framtiden. Anledningen till det kan 

finnas i de likartade vanor som förvärvas i uppväxttiden och senare råder i elitgruppen 

dispositioner. Enligt Bourdieus kan vi förstå intervjuades kulturella handlingar med 

något som har sin början i den sociala kontexten som omger gruppen, och är beroende 

av kapitalet som gruppen förfogar över (Broady, 1990, Azarian, 2007, Larsson 2008). 

Elitgruppens generella föreställning är att de hellre investerar tiden på något annat än 

kulturlivets utbud. 

 

7.5 Skolan 

 

De intervjuade elitungdomar går på idrottsgymnasium i Uppsala med elitinriktning. 

Eleverna garanteras högkvalitativ utbildning som ska fostrar blivande fotbollsproffs och 

samtidigt vara högskoleföreberedande. Elitungdomarna har liknande sociala bakgrunder 

och tillhör samma institution (fotbollsgymnasium). Synen på skolan och utbildning 

värdesätts lika av samtliga deltagare. Deltagarnas föräldrar har ett stort förtroende för 

ungdomarnas skolarbete och lade inte tid på deras skolgång. De intervjuade upplevde att 

föräldrarna fanns med i bakgrunden ifall det skulle uppstå något. Ungdomarna fick 

själva planera sina studier. Det var frihet under eget ansvar.  
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Gruppintervjun: 

 

”De klart att det är viktigt men jag får själv ta eget ansvar när 

det handlar om läxor och skolan och för att de ska bli gjort.  

 

De intervjuade ser sig själva som att de har tillit från föräldrar och stor frihet med sitt 

egna skolarbete. Ifall det uppstod några svårigheter fanns det alltid stöttningen hemma 

eller hos vänner.  Samtalsämnet i hemmiljön blir sällan något om skolarbete. Snarare 

handlar det mesta om fotbollsträningar, matcher eller det senaste nytt från 

fotbollsvärlden. Fotboll är ett naturligt samtalsämne inom familjen.  

 

Gruppintervjun:  

 

                          ”Vi är väldigt sportiga och det är fotboll som gäller. Vi är             

                           fotbollsfamiljen” 

 

Genom sociala möten formas ungdomarnas syn på vad som igenkänns värdefullt. 

Värden eller tillgångar växer sedan till en förkroppsligad form som kunskaper. Vilket 

ungdomen kan röra sig bland familj och vänner. Den närmaste sociala omgivning kan 

därför begränsa ungdomars möjlighet att samtala kring andra ämnen som vidgar deras 

kunskaper inom andra fält. Så länge det finns en marknad för att samtala om fotboll 

stärker detta elitungdomar att göra fortsatta fotbollensinvesteringar. Det handlar om att 

uppdatera det senaste nytt som kommer att vara ett kapital. Kapital vilar på det sättet att 

det finns en marknad och bygger på människors föreställningar om vad som erkänns 

som värde.  (Broady, 1990, 1998, Azarian, 2007).  
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8. Diskussion 
 

I detta kapitel ska resultaten och analysen rundas av. I diskussionsdelen har vi skrivit 

analysen på ett friare sätt för att närma oss studiens ändamål. Syftet med uppsatsen är 

att undersöka vilka mönster elitungdomar uppger om idrottande och kulturella 

aktiviteter utifrån Bourdieus kapitalbegrepp.  

 

Utifrån resultaten kan vi utläsa att undersökningsdeltagares val av idrottsaktivitet 

påverkas av bakomliggande faktorer. Dessa omständigheter styrs av de kapital som 

elitungdomar förfogar över och själva ingår i. Ungdomarna socialiseras in i föräldrars 

ärvda kapital som sedermera uttrycks och förmedlas i stil och smak. Genom att vistas i 

olika bestämda miljöer, det vill säga hemmiljön, formas individens tanke- och 

handlingsätt. I det lokala samhället utvecklar ungdomar egna smaker och livsstilar som 

talar om hur ungdomar lever sina liv. Utifrån det empiriska materialet kan vi se ett visst 

mönster hur ungdomarna ärver föräldrarnas kulturella intressen (Larsson, 2008, 

Engström, 2010). Elitungdomar formas till det som erkänns värdefullt ur omgivningens 

ögon. Elitungdomar intar en ställning till vad begreppet kultur står för.  

 

Med utgångspunkt i Bourdieus kapitalbegrepp kan vi tolka resultaten som att idrottsval 

och kulturella aktiviteter är något som styrs från föräldrar, fotbollslag, vänner, den 

sociala miljö som elitungdomarna tillhör som sedermera förkroppsligas hos 

ungdomarna.  

 

Resultatet förklara samtidigt om hur familjens och vänners tillgångar eller smak styr 

attityden till andra aktiviteter värde, som läsning eller skolarbete. Elitungdomars 

kontakt med den litterära världen bestod av tidningsartiklar, i huvudsak texter om 

fotboll. Undantaget var biografin om Zlatan Ibrahimovics. Vad detta bristande intresse 

till litteratur beror på handlar i stor grad om kampen om det erkännande inom gruppen. 

Elitungdomar styrs in att läsa tidningsartiklar, för att hålla sig välinformerad och kunna 

orientera sig i den erkända kulturen (Broady, 1990, Azarian, 2007).  
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Bourdieu ser den sociala verkligheten, ett fält, som ett avgränsat område som är befolkat 

av människan som fungerar på ett visst sätt. Våra elitungdomar intar olika positioner i 

fältet och definieras sig självt i relation till övriga som ingår i fältet ex fotbollslaget, 

fotbollsgymnasieutbildningen. I fältet förhåller sig elitungdomar till de spelregler som 

gäller, det som är kopplat till fotbollens värderingar och logik. Utifrån analysen ser vi 

att de historiska dygderna präglas än idag. Dessa dygder verkar för elitungdomar svåra 

att arbeta mot, eftersom fotbollslaget och fotbollsledare ständigt upprätthåller dessa 

värden. Elitungdomars kroppsyn likställs oftast med konkurrens, där den starkaste 

endast duger (Ericsson, 2004, Larsson, 2008). Ungdomarna upplever kroppshetsen som 

en naturlig del av verksamheten. Kroppen ska upprätthålla det idrotten ställer krav på. 

Elitungdomarna har ständiga krav på att ständigt upprätthålla kroppsidealet som råder 

inom fotbollensramar. De ska både ta en plats i fotbollslaget och sträva efter ett 

tillerkännande kroppsideal inom laget och för sig själv (Larsson, 2008). Situationen för 

elitungdomar är att de är ständigt utsatta för konkurrensvillkor, vilket medför att de är i 

ständig kamp om egenskaper som den sociala gruppen igenkännes som värdefullt och 

tillerkännes ett värde.  (Broady, 1998) 

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån vårt syfte och frågeställningar säga att ungdomarna 

som sysslar med elitidrott är begränsade i sitt val av idrott. Utifrån Bourdieus 

kapitalbegrepp kan vi förstå att idrottsval, kulturella aktiviteter, läsning och 

kroppuppfattning formas av ungdomars tanke- och handlingssätt så länge föreställning 

om dessa värden är viktiga.  I det lokala perspektivet kan vi tolka att de val ungdomar 

gör inte är fråga om fria val, som ungdomarna själva uppfattar det som, utan valen styrs 

av det kulturella kapitalet och den sociala miljö som elitungdomarna tillhör.  
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9. Konklusion 

 

Det övergripande resultatet pekar åt att individen lever och verkar i olika bestämda 

sociala ordningar, där ungdomar inte alltid är medvetna om. Elitungdomarna ser sig 

själva som fria individer med valmöjligheter. Det är väldigt intressant att ungdomar inte 

ser sig berörda av gruppens och miljöns påverkan på individen. Enligt elitungdomarna 

själva kan de välja aktiviteter oavsett vilken bakgrund och miljö de kommer ifrån.  

Våra slutsaster är att val av livsstil kan kopplas till ungdomarnas sociala och kulturella 

tillgångar. För att förstå ungdomars livsstilar, som att hänga med sina vänner, lyssna på 

musik eller idrotta behöver vi ta hänsyn till de omständigheter som individerna befinner 

sig i och tillhör. Även om ungdomarna har ett större utbud av aktiviteter påverkas de av 

den sociala strukturen som råder i det lokala området.  

Idrotten bedrivs i samhället och lever efter sina egna regler och normer. Dessa regler 

kan vara svåra att bryta eftersom den har präglas av det historiska arvet som lever än i 

dag för elitungdomarna.  
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Bilagor 

Tema 1- Fotboll 

Hur kommer det sig att du började spela fotboll? (Omgivningen, föräldrar, komisar, 

intresse) 

Har du utövat andra aktiviteter än fotboll? 

Har du blivit erbjuden att utöva någonting annat? 

Hur anser du att en fotbollsspelare ska se ut? (kroppsligt, kläder) 

Har du någon förebild eller någon du ser upp till? 

Hur kommer det sig att du ville forsätta att spela elitfotboll? 

Hur kommer det sig att du valde ett elitprogram? 

Anser du att det var ett fritt val att börja spela fotboll? 

 

Tema 2- Familj 

Brukar dina föräldrar vara delaktiga under träningarna/matcherna? 

Brukar du känna press av dina föräldrar? Exempelvis att du måste prestera. 

Går ni på några idrottsevenemang? Vem går du med då?  

Går ni på andra kulturella aktiviteter? Exempelvis bio, teater, museum etc. 

Uppfattar du din familj som sportig?  
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Anser du att det räcker med att syssla med en idrott för att anses vara sportig eller bör 

man uttrycka det på annat sätt? Exempelvis genom kläder? 

 

Tema 3- Läsning 

Anser du att skolarbetet är viktigt? 

Läser du tidsskrifter? Isåfall vad? Vilka delar? (sportdelen, kulturdelen, mode) 

Vad skulle du helst läsa för skönlitteratur? 

 

Tema 4- Kläder 

Är kläder viktigt för dig? 

Uttrycker du din identitet via kläder? 

Hur anser du att en fotbollstjej/fotbollskille ska klä sig? 

Har du samma klädstil som dina vänner? 

 

Avslutning 

Hur viktigt är fotbollen i förhållande till skolarbetet, tiden med familjen, kompisar, 

läxor? 

Anser du att tiden räcker till för allt du vill hinna med att göra? 

 


