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result has been interpreted against Bourdieu’s cultural sociology, in which the central 
concepts are habitus and cultural- and economic capital. The method that has been used is 
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Kapitel I 

 
 

Inledning  

 
 

Taste classifies, and it classifies the classifier. Social subjects, 
classified by their classifications, distinguish themselves by the 
distinctions they make, between the beautiful and the ugly, the 
distinguished and the vulgar, in which their positions in the 
objective classifications is expressed or betrayed (Bourdieu, 
1984:6). 

Vad såg du för potential i den tavlan, varför läser du den tidningen, och vad fick dig att 
köpa just den bilen? Frågorna känns igen och ofta kan vi inte sätta fingret på vad som 
avgjorde valet; det föll en i smaken är ett svar i all sin enkelhet.  Smak är i den franske 
sociologen Pierre Bourdieus1 värld något djupt rotat som vi kan ha fått med oss 
hemifrån eller förvärvat genom utbildning. Valhandlingar vi gör i vardagen är sålunda 
inte sprungna ur intet. När vi väljer ridning eller ishockey som fritidsysselsättning är 
handlingsmönstren inte frikopplade från social bakgrund. Våra val av idrott och 
utbildning är på det sättet inte på något vis oberoende handlingar vilket den här studien 
kommer att belysa.  
 Efter införandet av läroplanerna och kursplanerna 1994 har idrott och hälsaämnet 
ytterligare reducerats i timtilldelning skriver Riksidrottsförbundet (1996). Trots detta 
finns det stora möjligheter för skolor att själva fördela mer tid till idrott och hälsa genom 
exempelvis elevers fria val. Resultatet visar dock att det är främst idrottsintresserade 
elever som gör detta valet och att det är cirka 12-15 procent av eleverna i en årskurs 
som har idrott och hälsa som individuellt tillval (RF, 1996). 
Redan 1996 skriver RF att det finns en påtaglig trend mot idrottsprofilering på landets 
gymnasieskolor. 1996 innefattade ämnet en till två timmar i veckan som fördelades på 
två tillfällen. Tre fjärdedelar av gymnasieskolorna uppger enligt RF (1996) att tiden 
avsatt till idrott och hälsa minskat. År 2007 meddelas att läget är ungefär detsamma 
som 1996 och att ingen förbättring ses (RF, 2007). Det här pekar mot att timtilldelningen 
för idrott och hälsa har minskat för stora elevgrupper. Samtidigt som idrott och hälsa 
ämnet reduceras för många elever sker jämsides en expansion av idrottsgymnasier med 
vilket följer att ämnets tid fördubblas för andra.  
 Vad gäller motiven till att jag beslutade mig för att skriva inom fältet 
idrottsprofilerad utbildning är de dels relaterade till intresset för den ökade 

                                                      
1
 Pierre Bourdieu presenteras närmare i kapitel III Teoretisk bakgrund 
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individualiseringen och dess konsekvenser. Intresset väcktes under delkursen: Sport, 
culture and globalization, vilken ingår i lärarutbildningens idrott- och hälsakurs 61-90 
poäng vid Växjö universitet. I kursen gavs möjlighet att undersöka hur olika skolor 
profilerar sig på kvasimarknaden.2 Valfriheten och individualismen i samhället började 
också intressera mig när jag läste socialpsykologi under våren 2007, då det 
konstaterades att alla individer helst skulle skapa sin egen nisch där han eller hon var 
unik och kunde utveckla sin spetskompetens. Individen i det postmoderna samhället 
genomgår en modernitetsprocess som bland annat innefattar individualisering i vilket 
identitet livsprojekt ingår. Detta är ett resultat av valfrihetens möjligheter som därmed 
ställer krav på att valen utnyttjas på bästa sätt.  Stefan Lund (2006) skriver att 
valhandlingen till gymnasieskolan ser olika ut beroende på hur individen kan hantera 
valmöjligheten. I detta ligger att en del elever har lättare att orientera sig i det utbud 
som erbjuds då de bland annat har stöd av föräldrar som är välbekanta med kontexten. 
Lund (2006) menar att elever som inte har ett klart mål med sin utbildning och någon att 
diskutera de olika valen med får det svårare att fatta ett målmedvetet beslut. 
  Vidare är ett annat motiv för ämnesvalet att profilering är en så påtaglig debatt 
runt om i landets skolor. Under den senaste VFU-perioden (våren 2008) har jag känt av 
en skolas, i ett mindre samhälle, försök att profilera sig på utbildningsmarknaden genom 
att utveckla sin idrottsprofil. Syftet på den aktuella skolan är främst att attrahera fler 
elever då elevunderlaget är sjunkande. Elevernas flykt beror till stor del på att eleverna 
väljer skolor inne i närmsta stad och att de då valde friskolor. Åtgärder de funderar på 
att införa är att marknadsföra sig mer med exempelvis laptops, förändringar i 
undervisningsform som innebär fyra dagars studie i skolan och en femte dag hemma. 
Diskussionerna kretsar också kring en stor upprustning av skolans idrottsprogram, som 
består av regionalt ishockeygymnasium och lokalt fotbollsgymnasium. Debatten kring 
skolors profilering är följaktligen högaktuell och pågår på många skolor runt om i landet. 
En intressant infallsvinkel som debatteras är om verkligen skolans pedagogik utvecklas 
eller om marknadsföringen till största del är ett konkurrensmedel.  Jane Kenway & 
Elizabeth Bullen (2001) skriver att skolor använder sig av marknadsföring för att 
attrahera elever, vilket kan ha konsekvenser i sig genom att skolan säljer en på ytan fin 
förpackning istället för sin pedagogik.  
 Ytterligare har universitetslektor Rolf Jonssons (2000:21) DS–rapport Kroppen och 
knoppen inspirerat mig för ingången mot förhållandet idrott och studier. Rapporten 
behandlar dels hur idrottskarriären efter idrottsgymnasiet kan se ut, men också vilka 
konsekvenser satsningen på idrotten kan få för vidare utbildning, yrkesval, 
arbetsmöjligheter etc.  
 Avslutningsvis har Pierre Bourdieu (1930-2002) satt avtryck hos mig med sin 
kultursociologi. Första gången jag kom i kontakt med modellen över sociala positioner 
och fördelningen mellan ekonomiskt och kulturellt kapital var på en föreläsning under 
allmänt utbildningsområde. Jag minns att jag fastnade för denna matris i vilken olika 
yrken var placerade där universitetslärare gick under högt kulturellt kapital men inte så 
mycket ekonomiskt kapital; och företagsledare under ekonomiskt kapital men mindre av 
kulturellt kapital. Min fascination var hög över sättet att ordna och indela världen och 

                                                      
2
 Begreppet kommer att förklaras närmare i forskningsgenomgången. 
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jag minns att jag gick hem och läste på om Bourdieus modell, då den direkt fångade mitt 
intresse. 
 Under senare år, framförallt efter det att valfrihetsreformen samt möjligheten för 
alla att etablera friskolor infördes 1992, har konkurrensen om eleverna hårdnat. Skolor 
idag profilerar sig i hög grad genom att nischa sig genom att exempelvis erbjuda en 
specifik profil såsom idrott eller en internationell sådan, eller att exempelvis bedriva en 
speciell pedagogik. Skolor marknadsför sig vidare genom att utlova elever laptops, 
körkort, träningsläger, utomlands, kända idrottsinstruktörer, gemensamma kläder etc. 
Valfriheten för elever att välja en gymnasieutbildning som kan kombineras med ett 
intresse är idag stor. Men att orientera sig i ett massivt utbud och göra ett val är långt 
ifrån enkelt för alla. Lund (2006) förklarar genom en metafor att eleverna reser som 
privatbilister genom gymnasiet mot förr då de reste som tågresenärer. Märk väl skriver 
Lund (2002) att det finns privatbilister utrustade med GPS och de som saknar både karta 
och kompass. Det som bestämmer vad bilen är utrustad med är faktorer som klass, kön 
och etnicitet. Med detta menas att det finns elever som drar fördelar av valfriheten 
samtidigt som det finns elever som inte kan se konsekvenserna av olika val bland annat 
för att de saknar någon nära att kunna föra en sådan diskussion med.  
 Studiens intresse ligger i att med hjälp av Bourdieus begrepp habitus och kapital 
som analysverktyg försöka förstå hur val och syn på idrott och träning och utbildning ser 
ut. Följaktligen vill jag undersöka hur elever med olika idrottshabitus, kulturella och 
ekonomiska förutsättningar ser på kombinationen mellan idrott och utbildning. Hur 
värderas dessa i förhållande till varandra?  Ett centralt syfte är att undersöka om det 
finns skillnader mellan lagidrottare och individuella idrottare. 
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1.1 Studiens disposition 
 

 
Kapitel I ger läsaren en kort introduktion till problemområdet och motiven för val av 

ämne presenteras. 

 
Kapitel II ger en kontext mot vilken studien ska förstås  

 
Kapitel III beskriver och diskuterar de teoretiska utgångspunkter studien förankras i. 

 
Kapitel IV tydliggör syftet och problemställningarna. 

 
Kapitel V beskriver använd metod; genomförande, möjligheter och problematik med 

denna. 

 
Kapitel VI redogör för resultat och analys som redovisas tillsammans. Lag- och 

individuella idrottare styr resultatredovisningen tillsammans med de oberoende 
variablerna svagt och starkt kulturellt kapital, starkt och svagt ekonomiskt kapital samt 
starkt och svagt idrottshabitus. En jämförelse sker efter starkt- och svagt kulturellt 
kapital och likaså efter starkt- och svagt ekonomiskt kapital. Därefter sammanfattas de 
båda kapitalformerna i avsnittet social position. Därefter redogörs för starkt- och svagt 
idrottshabitus vilka avslutningsvis jämförs med varandra i en sammanfattning. 

 
Kapitel VII sammanfattar de viktigaste slutsatserna för de frågeställningar och den 

hypotes som lagts fram. 
 

Kapitel VIII Diskussionen delas upp i fem olika avsnitt med en kort avslutande 

metoddiskussion. 
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Kapitel II 

 

Forskningsgenomgång 
 

Kapitlet inleds med en allmän debatt om valfrihet i samhället för att sedan närmare 
fokusera idrott och utbildning. Inledningen till idrott- och utbildningsavsnittet utgörs av 
en historisk tillbakablick på kombinationen av idrott och utbildning. Därefter följer ett 
avsnitt kring relationen idrott och studier.  

 

2.1 Val, valfrihet och policy 

 

2.1.1 Konkurrensen om eleverna – på gott och ont 

 
En förening av intresse och utbildning är något som möjliggjorts i allt högre grad sedan 
utbildningssystemets reformering under 1990-talet (Eva Olofsson, 2007). Möjligheten 
för individen att göra egna självständiga val i skolan ökade då 1994 års läroplan 
förespråkade detta, varav skolan också erbjuder fler alternativ som grundas på 
elevernas intresse (Olofsson, 2007). Året 1992 markerar den så kallade valfrihets-
reformen skriver Geoffrey Walford (1996). Mikael Sandström (2002) skriver att 1992 var 
året då friskolereformen instiftades och innebär att i stort sett vem som helst har rätt 
att starta en skola och få pengar från kommunen för elever som går där. Med detta 
infördes skolpengsystemet som innebär att varje skola får en viss summa pengar för 
varje elev som går där, vilket ytterligare bidrog till möjligheten att starta friskolor 
(Walford, 1996). På det sättet medförde reformen att villkoren för privata alternativ 
ökades och även möjligheten att välja utbildning. Helena Norman och Auri Andersson 

(2008) skriver att ca 17 procent av eleverna i gymnasieskolan går i privat skola och det är 
tredje året i rad denna siffra ökas. Riskerna som pekas ut är att flera skolor kommer bli 
nedläggningshotade som följd av att de privata alternativen ökas och elevunderlaget 
kommer att sjunka de närmaste åren.  Idag är det så att elever som söker till 
gymnasieskolan kan söka till skolor i andra kommuner om den egna kommunen eller 
samverkansområdet ej kan erbjuda en likvärdig utbildning den som eftersöks 
(Skolverket, 2008). De understryker dock att elever från och med den förste juli 2008 
kommer att kunna välja en utbildning i en annan kommuns gymnasieskola, oavsett om 
den finns i hemkommunen eller i kommunens samverkansområde. Denna frisökning 
som möjliggörs den 1 juli innehåller dock begränsningar. Begränsningarna innefattar för 
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det första att den sökande enbart kan tilldelas plats, efter det att anordnarkommunen 
samt dess samverkansområdes elever tagits emot. För det andra ska elever från 
kommuner där utbildningen inte erbjuds lämnas plats och för det tredje kan plats ges 
först efter det att behöriga sökande med särskilda skäl erbjudits plats. Ytterligare ett 
villkor utgörs av att hemkommunen inte har några förpliktelser att ersätta en elev som 
genom frisökning får plats på ett nationellt program med lokal inriktning (Skolverket, 
2008). 
 Möjligheten att välja skolor har utmynnat i ett konkurrenstänkande där skolor 
kommit att bli kundorienterade och marknadsmedvetna. Resultatet är att 
konkurrensklimatet leder till att skolor ökar utvecklandet av sina profiler och i högre 
utsträckning försöker nischa sig i förhållande till andra skolor. (Skolverket, 2003). 
Eriksson (2002) visar i sin studie att skolledningar anger att idrottsprofilen är ett 
lockbete för att behålla de egna ungdomarna samt för att locka nya.  
 Följden av att skolor har börjat se sig själva som konkurrerande aktörer på en 
marknad, skriver Kenway och Bullen (2001) har fått resultatet att elever ses som aktiva 
konsumenter av ett utbud. Den här konkurrensen om eleverna menar Kenway och 
Bullen (2001) har gett efterverkningar i språket där marknadens språk trängt in i skolan. 
Idag talar skolor om elever och föräldrar som kunder, eleverna är också produkter 
samtidigt som rektorn ibland benämns ”manager”/ledare och att skolans inriktning 
uttrycks i termer av olika profiler. Vidare menar de att skolor använder reklam för att nå 
ut till nya elever. Skolor försöker på så vis hitta olika vägar att locka elever och (a.a.) ser 
en fara i att låta budgeten investeras i reklam istället för att satsas på 
utbildningsmässiga behov. Skolor konkurrerar idag inte bara genom fina broschyrer, 
utan det är också genom ett differentierat utbud där skolor skapar sig olika nischer 
(Kenway och Bullen, 2001).  Differentiering, skriver Philip A Woods, Carl Bagley och Ron 
Glatter (1997), är också ett ord hämtat från marknadens språk och handlar om hur 
skolor försöker särskilja sig från varandra genom att försöka tilltala elever och föräldrar 
på olika sätt. Differentieringen kan exempelvis ges uttryck i struktur som exempelvis 
kommunal skola eller friskola, i olika profiler såsom musik eller idrott, i en speciell 
pedagogik eller i olika religiösa inriktningar. En fara Woods m fl (1997) framhåller är att 
skolan lockar elever genom marknadsföring av exempelvis laptops, resor, träningsläger 
etc. istället för att locka elever med sin pedagogik. Kenway & Bullen (2001) menar att 
denna typ av marknadsföring skapar en illusion och dröm av en god utbildning, 
samtidigt som bara en liten del är direkt relaterad till utbildningen. Budskapet Kenway 
och Bullen (2001:129) förmedlar är som följer: “advertisements are not expected to 
fulfil their promises or to connect to reality but rather, to connect to their readers’ 
fantasies about themselves and their futures”. Lund (2006) skriver att orienteringen på 
valfrihetens marknad främst drabbar de elever som inte har någon nära anförvant att 
diskutera utbildningsfrågor med. Han menar att elever som saknar denna fördjupade 
kommunikation om olika valhandlingars konsekvenser och vad valen innebär, går miste 
om valets möjligheter. Skolverket (2006) skriver likaledes att somliga elevgrupper får 
fördelar då de kan tillägna sig en utbildning som är konkurrenskraftig för vidare studier. 
Samtidigt kommer andra elevgrupper att få ett orättvist utgångsläge då de inte kan 
hantera och sortera i det utbud som erbjuds och se möjligheterna, på grund av att de 
inte kan se konsekvenserna av olika utbildningsval. Lund (2006) menar att utbildningen 
främjar de elever med olika resurser såsom exempelvis goda sociala kontaktnät och 
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höga betyg. I och med att utbildningssystemet förändras illustrerar Lund (2002) detta 
med en illustration (hämtad från Furlong och Cartmel, 1997) där eleverna idag reser 
genom gymnasiet som privatbilister mot att förut resa som tågresenärer. Han menar att 
privatbilisterna består dels av elever med GPS och så de som saknar både karta och 
kompass. Det som bestämmer bilens utrustning är faktorer som klass, kön och etnicitet, 
varav förutsättningarna varierar med social bakgrund. 
 

 

Det fria valet av skolor i debatten  
 
Det fria valet av skolor har skapat en stor debatt i Sverige där fördelar och nackdelar 
ventilerats skriver Skolverket (2003). Debatten är mångfacetterad men en kort 
övergripande och förklarande bild ska formuleras. Ett av de viktigaste argumenten för 
valfrihet är att valmöjligheter ökar föräldrars delaktighet i skolan och att skolan i högre 
grad måste lyssna till eleven och föräldrarnas önskemål, vilket stärker den demokratiska 
aspekten genom att elever och föräldrar får ökat inflytande (a.a.). Ett annat argument 
för fria skolval innefattar att valen är bra för mångfalden av utbildningsmässiga vägar, 
profiler och att olika pedagogiska modeller ges utrymme. Samtidigt finns ett starkt 
motargument till valfriheten när det gäller skolan, vilket är att det fria valet ökar den 
etniska och sociala segregationen (a.a.) Studier menar (a.a.) visar också att 
segregationen har förstärkts snarare än reducerats. Den synliga problematiken har visat 
sig vara att valfriheten framförallt nyttjas av elever med högutbildade föräldrar och att 
effekterna kan ses i städerna genom att titta på skolornas etniska sammansättning. Hela 
60-70 procent av föräldrarna till elever som väljer en annan skola än hemkommunens, 
har minst en universitetsutbildning. Sammanfattat visade studierna att föräldrar med 
hög utbildning och som är bosatta i stadsområden är mer informerade och bekväma när 
det gäller att välja skola (a.a.). Sandström (2002) påpekar att alla kommuner inte 
tillämpar lagen om val av skola utan fortfarande använder närhetsprincipen. 
Konsekvenser som uppmärksammats är att i kommuner med låg valfrihet är de 
socioekonomiska skillnaderna mellan elever som går på kommunal skola och friskola 
större. Sandström (2002) skriver att i dessa kommuner upplever höginkomsttagare att 
de har större möjlighet att göra ett aktivt val, vilket tyder på att begränsad valmöjlighet 
drabbar låginkomsttagarna. 
  Andra resultat vad gäller valfriheten som missgynnande specifika socialgrupper, 
pekar på att ett ökat utbud där en konkurrenssituation råder mellan kommunala skolor 
och friskolor istället tvingar de kommunala skolorna att producera en högre kvalitet 
(a.a.). Detta menar Sandström (2002) ger fler elever möjligheten att få tillgodogöra sig 
en bra utbildning. På det hela taget ses dock faktumet att fler elever fullföljer 
gymnasieskolan som ett positivt resultat av de ökade möjligheterna att välja skola och 
inriktning (Kristin Lindqvist, 2006). Elever kan följaktligen i högre grad få sina val och 
intressen tillgodosedda vilket de nästkommande avsnitten utvecklar. 
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2. 2 Idrott i skolan 
 

2.2.1 Historik; kombination idrott och utbildning 

 
Idrott har funnits i skolan dels som obligatorisk undervisning men också som frivilligt val 
under lång tid (RF, 2007). Tendensen är dock att timantalet i skolan skärs ner vad gäller 
den obligatoriska idrott- och hälsaundervisningen skriver riksidrottsförbundet (1996 & 
2007). Främst är det de kommunala skolorna som visar på att tiden för idrott och hälsa 
har minskats vilket de framför allt menar har sina orsaker i skolpolitiska beslut och av 
ekonomiska skäl (RF, 2007).  
 Riksidrottsförbundet (2007) skriver att gymnasieskolornas idrottsprofilering ökat 
under slutet av 90-talet och under 2000-talet. Från år 1996 skriver RF (2007) att en 
ökning av idrottsprofilerade skolor skett från 39 procent till 51 procent.  Fortfarande 
visar studien att det är något fler kommunala skolor än friskolor som profilerar sig mot 
idrott. Noterbart är dock att på de kommunala skolorna utgör inte idrottseleverna 
någon majoritet till skillnad från på friskolorna där ungefär hälften av eleverna är 
idrottselever (a.a.). Slutsatsen (a.a.) drar är att friskolorna har nyttjat idrotten som ett 
fält för att attrahera elever. Idag finns det som synes flertalet möjligheter att kombinera 
en idrottssatsning med gymnasiala studier. Eleverna kan söka till RIG3, REG4 samt lokalt 
utformade idrottsgymnasier5 i kommunala skolor eller friskolor. De lokala 
idrottsgymnasierna skriver Sten Eriksson (2002) är mer riktade mot en stor målgrupp, 
där utbildningen mer har karaktären av en ledarutbildning och inriktas mot en 
fördjupning av kunskaper inom idrottsfältet.  
 Eriksson (2002), skriver vidare att idrottsgymnasierna tog fart i början på 1970-
talet. Historiskt sett utarbetades kombinationen elitidrott – utbildning till en svensk 
modell efter det att utredningen ”Idrott åt alla” (SOU 1969:29) lyft frågan om hur en 
idrottssatsning kunde kombineras med utbildning (Eriksson, 2002). Inledningsvis bestod 
den svenska modellen av att elitidrott och utbildning kombinerades genom utbildning 
på RIG - gymnasium (a.a.). Efter hand skriver (a.a.) utvecklades också ett 
hemortsalternativ. Värt att understryka är att dessa initiativ till utbildning i kombination 
med idrott grundades i ett socialt ansvar, som syftade till att fånga upp elever som 
riskerade att gå miste om en utbildning då satsningen på idrotten var total (Eriksson, 
2002). Vidare skriver Jonsson (2000) inleddes projektet som ett samarbete mellan RF 
och några kommuner 1972, med att erbjuda en idrottssatsning i kombination med 

                                                      
3 En riksrekryterande skola har alla möjlighet att söka till där inget företräde görs för bostadsort.  På ett 
riksrekryterande idrottsgymnasium är eleverna på en hög nationell nivå och med målsättningar att bli 
elitidrottare (RF, 2005). 
4
 Regionalt idrottsgymnasium tar emot elever på distrikts- eller regional nivå. De drivs av kommuner i 

samarbete med lokala och/eller regionala idrottsförbund Kommunerna och eventuellt 
specialistförbunden inom en region samverkar kring tränare, finansiering och urval av elever. 
Utbildningen går att söka för de elever som hör hemma i en region i vilken kommuner samverkar (RF, 
2008).   
5
Lokalt idrottsgymnasium utvecklas främst inom en kommun eller inom skolan med ett 

upptagningsområde främst för kommunens invånare och kan jämföras med det gamla 
hemortsalternativet  Ofta upprättas ett samarbete med de lokala idrottsföreningarna (RF, 2008). 
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utbildning. År 1977 övertogs projektet av Skolöverstyrelsen och möjligheten fanns nu att 
välja bort upp till fem timmar ordinarie undervisning till förmån för ämnet specialidrott 
(Jonsson, 2000). När projektet 1982 hade genomförts under tio år slog riksdagen fast att 
kombinationen elitidrott och utbildning skulle utgöra en fortsatt skolform (Jonsson, 
2000). Benämningen på det i vardagslag kallade idrottsgymnasium fick nu benämningen 
”Kombination med specialidrott” (Eriksson, 2002).  
 På 80-talet skapades vidare, som nämnt, ett alternativ till RIG-gymnasierna, det så 
kallade hemortsalternativet (Eriksson, 2002). Alternativet skriver Maja Uebel (2006) 
skapades som ett led av att utvärderingar visat att ungdomar framförallt hade problem 
med att anpassa sig till en ny miljö långt hemifrån. Då det ansågs att träningen för elever 
inom specifika idrotter kunde erbjudas likvärdig utbildning på hemorten vad gäller 
klimat, tillgång till tränare, utrustning etc. skapades hemortsalternativet som ytterligare 
en variant (Eriksson, 2002). Hemortsalternativet kom att bestå fram till 1991/1992 då 
gymnasieskolan decentraliserades och kommunaliserades, vilket gjorde att 
hemortsalternativet upphörde. Istället skriver Eriksson (2002) kom specialidrottsämnet 
och lokala samt regionala alternativ att fungera som varianter av hemortsalternativet. 
Eriksson (2002) menar att kommunerna nu kunde nyttja idrotten som skolprofilering, 
och som konkurrensmodell, vilket också medförde att de lokala och regionala 
alternativen ökade i stor omfattning.  Ytterligare ökade skolors profilering som ett direkt 
svar på att friskolor etablerades i allt högre utsträckning (a.a.).  Under 90-talet kom 
antalet RIG - gymnasier sedermera att minska som en förlängning av att inriktningen 
skulle bli alltmer elitorienterad men även på grund av att kostnaderna blivit för höga för 
kommunerna att klara av (Eriksson, 2002). Trots detta finns det idag stora möjligheter 
för elever att kombinera ett idrottsintresse/satsning med utbildning genom de myckna 
lokala och regionala varianterna som erbjuds (Eriksson, 2002). RF (2007) skriver att 
idrottsgymnasierna ger ungdomar möjlighet att utveckla och se hur långt talangen och 
orken att träna räcker. Samtidigt hävdar de att om motivationen att satsa på 
idrottskarriären tryter har eleven inte förlorat någonting vad gäller studierna i 
jämförelse med andra jämnåriga kamrater som inte går på idrottsgymnasium.  Eriksson 
(2002) visar dock i sin studie på att det finns brister i förhållandet mellan idrott och 
utbildning i den nuvarande modellen. Exempelvis utgör det ett problem att alla elever 
inte ges möjlighet att kombinera idrott med det gymnasieprogram som önskas och det 
finns ytterligare brister i schemaläggning. Mot bakgrunden av att det finns svårigheter i 
att kombinera en idrottssatsning och utbildning, ter sig ingången kring de 
idrottsprofilerade utbildningarnas förhållande mellan idrott och studier intressant.  

 

 

2.2.2 Idrottsgymnasium och sen då? 

 
Jonsson (2000) diskuterar frågeställningen vad händer efter idrottsgymnasiet? I studien 
lyfter Jonsson (2000) dessutom elevers tillbakablick på skolgången och kombinationen 
idrott och studier. Studierna baseras på kontakt med tidigare elever som studerat vid 
RIG - gymnasium mellan 1982 och 1993. Resultaten visar att elever som ansett att 
idrotten varit viktigare än utbildningen valt kortare utbildningar än de hade valt om de 
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ej idrottat. Eleverna som valde utbildning i första hand skulle i högre utsträckning gjort 
om samma val. När det gäller påverkanskanaler skriver Jonsson (2000) att föräldrar 
försökt få eleverna att välja en längre och svårare utbildning emedan skolans personal 
snarare försökt få eleverna att tänka om. I detta sammanhang menar en tredjedel av 
eleverna att idrottssatsningen varit negativ för utbildningen samtidigt som hälften anser 
att den varit positiv. Slående är att 70 procent av de som prioriterade utbildningen före 
idrottsvalet har en postgymnasial utbildning till skillnad från 40 procent av de som lät 
idrotten styra utbildningsvalet. Jonsson (2000) pekar på vikten av att utveckla en 
idrottshögskola för att ytterligare bygga stödjande miljöer för de som gått ut 
idrottsgymnasier. Idag, 2008, existerar en del friidrottsuniversitet som samarbetar 
tillsammans med universitetskommunen och Svenska friidrottsförbundet (Svenska 
friidrottsförbundet).  
 Det är således av vikt att ha i åtanke att prioriteringen av idrott före gymnasie-
program kan innebära problem då de aktiva ska orientera sig i olika vidareutbildningar. 
Risken ligger också i att olika kategorier av elever tenderar fatta olika beslut beroende 
på att valhandlingar på kvasimarknadens utbildningar skiljer sig åt, vilket Stefan Lund 
(2006) diskuterar. Termen kvasimarknad användes först av Julian Le Grand och Will 
Bartlett skriver Geoffrey Walford (2000) och förklarar innebörden som att den beskrivna 
marknaden inte är någon marknad i egentlig mening. Det som är lika är att 
kvasimarknaden drivs av utbud och efterfrågan men det skiljer sig dels på det sättet att 
det inte nödvändigtvis behöver vara vinstdrivande företag som konkurrerar. 
Förhållandet mellan konsument och producent är dessutom inte jämbördigt, vilket kan 
ses då det gäller efterfrågan där skillnaden från en riktig marknad är att samhället 
tvingar familjer att göra ett val utifrån existerande utbud, vilket är ett resultat av att 
utbudet är politiskt reglerat (Walford 2000). Eleverna kan inte vänta på att det ska 
produceras en utbildning som passar dem utan valet måste göras vid en specifik 
tidpunkt. Sandström (2002) skriver att skolans karaktär av kvasimarknad är resultatet av 
skolplikt samt att den är offentligt finansierad. Kort sammanfattat skriver Le Grand 
(2001:3) att en kvasimarknad “is a market in the sense of independent agents 
competing with one another for custom from purchases, but a quasi-market in that, 
unlike in a normal market, purchasing power comes not directly from consumers but 
from the state “  
 Den ökade valfriheten elever fått när det gäller val av utbildning, samt att 
kommunaliseringen medfört att kommunerna fått ökade möjligheter att profilera sina 
skolor, har lett till att lokala utbildningsmarknader uppstått (Lund, 2006).  Följaktligen är 
kombinationen idrott och skola komplex och tenderar missgynna specifika grupper av 
elever. Framtiden efter gymnasieskolan utgör också ett problem, då stödet försvinner 
för de aktiva, och de ska orientera sig i vidareutbildningar (Jonsson, 2000). 
 

2.2.3  Idrott och studier 
 
Urvalet i Jonssons (2000) studie utgörs av elever som gått ut idrottsgymnasium (RIG) 
åren 1984, 1987, 1990 och 1993. Studien fokuserar olika typer av idrotter såsom 
lagidrott, individuell idrott, konditionsidrotter (cykel och längdskidåkning) samt 
teknikidrotter (bowling och golf).  När det gäller programval visar studien att 
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lagidrottare och kraftsportsidrottare i högre grad valt en yrkesutbildning till skillnad från 
de individuella idrottarna som oftare valt ett teoretiskt program. Jonsson (2000) 
hänvisar till att exempelvis fotboll, bandy, brottning varit klassiska arbetaridrotter och 
pekar på att en social klasstruktur fortfarande existerar. Han visar på siffror som att 30-
40 procent av dessa idrottare efter gymnasiet vidareutbildat sig samtidigt som 70-80 
procent av de individuella idrottarna inom simning, friidrott, golf och skidorientering 
vidareutbildat sig. Jonsson (2000) menar att de sistnämnda idrotterna kan sägas vara 
gamla medelklassidrotter.  
 I fråga om utbildning eller om idrotten styrt linjevalet svarar hela 63 procent att 
idrotten styrt linjevalet samtidigt som 23 procent låtit intresset av utbildning och 
därmed linjeval gått före (Jonsson, 2000). I fallen där idrotten styrt valet har trenden 
varit att linjevalet blivit ett kortare sådant skriver Jonsson (2000). Resultatet visar också 
på att av de elever som valt utbildning före idrott skulle 94 procent göra om samma 
linjeval även om de inte läst på idrottsgymnasium, till skillnad från de elever som gjort 
ett val som gynnar idrotten, där hela 33 procent uppger att de skulle valt en annan linje 
(a.a.). 
 Jonsson (2000) visar att genomsnittet på elevernas betyg skiljer sig åt när det gäller 
individuella idrottare och lagidrottare. De individuella idrottarna har ett högre 
betygsgenomsnitt och även ett högre idrottsbetyg. Jonsson (2000) formulerar tanken att 
de mer motiverade eleverna dras till de individuella idrotterna.  År 1999 visar artiklar 
från Dagens nyheter att detta förhållande fortfarande råder och att föräldrarnas 
utbildning har inverkan på vilken idrott barnen väljer belyser, Jonsson (2000) Tendensen 
skriver Jonsson (2000) är att lagidrottare kommer från hem med lägre 
utbildningstradition till skillnad från friidrottare, simmare och tennisspelare som 
kommer från en klass där teoretiska studier är centrala.  Studier på RIG - gymnasium 
skriver Eriksson (2002) har visat att duktiga idrottselever ofta är duktiga i skolan då de 
präglas av egenskaper som ambition, målinriktning och disciplin.  Eriksson (2002) visar i 
sitt resultat att idrottselever verkar ha en duktighet som en egenskap. Han menar att 
denna duktighet eller ambitionsnivå präglar en inte bara i idrotten utan i de flesta 
situationer. Han pekar också på att elever på RIG har mycket goda studieresultat.  
Avslutningsvis är några slutsatser från Jonssons (2000) studie att lagidrottare och 
kraftsportsidrottare i högre utsträckning har valt en yrkeslinje och att de individuella 
idrottarna satsat på en teoretisk utbildning. Samtidigt uppvisar de individuella idrottarna 
ett högre betygsgenomsnitt och specifikt ett högre idrottsbetyg. 
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Kapitel III 

 

Teoretisk referensram 

 

3.1 Bourdieus kultursociologi 
 
Pierre Bourdieu var en fransk sociolog som levde under åren 1930-2002. Hans mest 
kända verk La Distinction utgavs 1979 och utkom 1984 i en engelsk översättning 
(Broady, 1985). Bourdieus (1984) skriftspråk är ofta ett väldigt komplext språk, vilket 
han försvarar med att det inte går att skriva om komplexa ting på ett annat sätt. Av den 
anledningen har hjälp vid tolkning av hans verk bland annat tagits av Donald Broady och 
Anthony Giddens som har tolkat Bourdieus skrifter  
 

3.1.1 Klassposition – inte endast en ekonomisk fråga 

 
Inledningsvis är det sociala rummet var vi kan se hur olika sociala positioner fördelas och 
är vad andra också har benämnt klassanalyser. Det sociala rummet, i vilket Bourdieu 
(1984) definierar människors sociala positioner, består av tre delar där den första utgörs 
av totalvolymen av kapital det vill säga både ekonomiskt och kulturellt, och det andra av 
strukturen eller fördelningen emellan kapitalen och slutligen av utvecklingen genom tid 
(Bourdieu, 1984). I det sociala rummet intar överklassen högsta position och benämns 
också den dominerande positionen. Inom den dominerande klassen fördelas 
positionerna vidare mellan de med högt ekonomiskt kapital och de med högre kulturellt 
kapital (Bourdieu, 1984).            
 Kultursociologin handlar sålunda om hur människor rankas socialt, som 
konsumenter, genom de val de gör och den smak valen ger uttryck för, vilket säger 
något om personen som individ (Bourdieu, 1984). Dessa preferenser har funktionen att 
säga något om personens ”klass”. Dock menar Bourdieu att klasskillnader inte kan talas 
om på samma sätt som förr, då konsumtionssamhället idag är öppet för alla. Han menar 
att klasskillnader i dag kan ses genom skillnader i ”smak” och livsstil (Giddens, 2007). De 
handlingsdispositioner (den smak individen har etc.) individer är utrustade med har 
förvärvats på olika sätt och därmed är handlingsdispositionen resultatet av anskaffandet 
(Bourdieu, 1984).  
 Bourdieu utgår inte enbart från indikatorerna ekonomi och yrkesposition då han ser 
på klasspositioner, utan granskar också kulturella faktorer i form av livsstil och 
konsumtionsmönster (Giddens, 2007). När Bourdieu talar om kultur är det inte ett brett 
antropologiskt begrepp som anförs utan kultur står för den dominerande, legitima och 
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auktoriserade kulturen, vad som i Sverige benämns finkultur (Broady, 1985). En kultur är 
således i Bourdieus anda inte folklig. Bourdieu (1984) menar att konsumtionen av 
tillgångar innebär ett tillägnelsearbete genom identifiering och avkodning och är 
därmed samtidigt ett produktionsarbete. Individen är på det viset samtidigt både 
konsument och producent. Bourdieu (1984) illustrerar exemplet att ett konstverk som 
betraktas kräver att konsumenten har tillägnat sig dispositioner för att kunna förstå 
verket. Konstverket kan enbart uppskattas av den som har den kulturella kompetensen, 
vilken är koden till förståelse. Det är således konsumentens smak och intresse som 
avgör produktens värde. Således är inte produktionen objektiv och innehar fasta 
egenskaper som uppfattas likadant av alla. Exempelvis måste ett statistiskt samband 
mellan en oberoende och beroende variabel förutgås av värderingen och uppfattningen 
av den beroende variabeln då det varierar exempelvis med de klasser som den 
oberoende variabeln står för. Sålunda framhålls att smaker varierar med ekonomiska 
och sociala förutsättningar (a.a.). 
 När det gäller den dominerande klassen eller kort, de med höga statuspositioner 
strukturerar Bourdieu (1984) dem som tidigare nämnt i två grupper. Den ena gruppen 
utgörs av de med högt ekonomiskt kapital (den dominerande) och den andra av de med 
högt kulturellt kapital (den dominerade). I Bourdieus (1984) schema över det sociala 
fältet placeras de med högt ekonomiskt kapital såsom storföretagaren högst upp i det 
högra hörnet emedan de med högt kulturellt kapital som exempelvis universitetsläraren 
placeras längst upp till vänster. Schemat ska förstås som att den vertikala axeln pekar ut 
summan av kulturellt och ekonomiskt kapital (totalt kapital) emedan den horisontella 
axeln visar spridningen mellan de båda kapitalformerna (a.a.). 
 Bourdieu (1984) förklarar att skillnader i social klass bestäms av skillnader i 
livsvillkor vilket är relaterat till människors livsstil, smak och handlingsmönster. 
Människor tillägnar sig olika tillgångar då de väljer sådant som motsvarar deras liv. 
Bourdieu (1984) benämner tillgångarna resurser eller kapital som han indelar i tre olika 
typer av kapital.  När Bourdieu (1984) analyserar samhällsklass utgör tre olika former av 
kapital grunden för detta. De tre kapitalformerna är ekonomiskt, kulturellt och socialt 
kapital. På senare år menar Bourdieu att människor i högre utsträckning skiljer sig ifrån 
varandra genom det kulturella kapitalet och då i form av utbildning, fritidsintressen etc. 
(Giddens, 2007), vilket förklaras närmare i kapitlet kulturellt kapital längre ner Detta 
hänger nära samman med att konsumtionen ökat och valmöjligheterna breddats. Det 
sociala kapitalet innefattas av den bekantskaps- och vänkrets individen har och där ett 
stabilt nätverk av flera relationer värderas högt. Symboliskt kapital ska förstås som 
överordnat de kapitalformerna ekonomi och kultur då det handlar om ”det som av 
sociala grupper igenkännes som värdefullt och tillerkänns värde” (Broady 1990:171). 
Symboliskt kapital är således vad som ger en person status i en viss grupp. Exempel på 
vad som kan utgöra symboliskt kapital är en utbildningstitel (Bourdieu, 1984). Den 
främsta formen av symboliskt kapital i samhällen där utbildning och skrivkonsten är 
utbredda, är kulturellt kapital då grupper med högt kulturellt kapital har förmågan att 
guida sina barn till vägar som leder fram till en önskvärd examina (Broady, 1990). Barnen 
till dessa föräldrar menar Bourdieu (1984) har en enklare väg fram till en hög position 
genom att kulturellt kapital reproduceras.  
 Vidare betonar Bourdieu att alla dessa kapitalformer har ett nära samband då det 
är lättare att förvärva de andra kapitalformerna om individen redan har någon i 
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besittning. Han ger exemplet att föräldrar med ekonomiska förutsättningar men med 
lite kulturellt kapital kan placera sina barn i privatskolor och därmed öka på deras 
kulturella kapital. Vidare menar han att innehavet av ekonomiskt kapital underlättar 
kontakten med likasinnade vilket kan medföra att deras barn umgås och därmed ökas 
också deras social kapital (Giddens, 1998). Bourdieu (1984) skriver också att det inte är 
självklart att ett kulturellt kapital i form av en examen leder till ett bra arbete utan detta 
kräver ofta ett högt socialt kapitel genom goda kontaktnät.  
 Dessa kapital använder Bourdieu (1984) således som ett verktyg för att kunna 
avgöra människors sociala position. Summan av det totala kapitalet (kulturellt och 
ekonomiskt) som en individ har tillgång till klassificerar en persons sociala position 
(Bourdieu, 1984). Begreppet total kapitalvolym definieras som summan av de resurser 
och den makt som går att utnyttja (a.a.). Därmed finns en spännvidd av sociala 
positioner från de med både högt kulturellt och ekonomiskt kapital till de som är i stor 
avsaknad av båda kapitalen. Bourdieu (1984) menar att människor från yrkesgrupper 
där stora krav på kunskapskvaliteter ställs, där inkomsten är hög och där konsumtionen 
av kultur och materiella ting flödar, ofta härstammar från den dominerande klassen det 
vill säga från en familj med liknande dispositioner. På samma sätt menar han att 
kontorsanställda med låga krav på utbildning ofta kommer från arbetar- och 
medelklassen, vilka också har ett mycket snävare konsumtionsmönster. Skillnaderna 
ligger i summan av individens totala kapital. Förhållandet behöver inte vara såhär 
symmetriskt utan kan också vara asymmetriskt med vilket menas att en individ kan ha 
väldigt högt ekonomiskt kapital men sakna ett högt kulturellt kapital och det omvända 
förhållandet. De som främst vilar på ekonomiskt kapital tenderar enligt Bourdieu inneha 
högre yrken inom industri och kommersiell verksamhet och på en mellannivå vara 
hantverkare eller affärsinnehavare. När det gäller de med högt kulturellt kapital är de 
oftast högt utbildade och har yrkesbefattningar som universitets- eller gymnasielärare 
(Bourdieu, 1984). I detta ligger att det kulturella kapitalet finns objektifierat i skolans 
värld vilket utvecklas i kapitlet nedan. 
 De tre kapitalformer som närmare kommer att beskrivas i egna stycken är det 
ekonomiska, det kulturella kapitalet och det sociala kapitalet då summan av dessa mått, 
enligt Bourdieu, motsvarar en individs sociala position och är idag mest använda för att 
beskriva sociala positioner (Giddens, 1998).  

 

3.1.2 Klass och föränderlighet över tid 
 
Klass, eller kulturellt och ekonomiskt kapital påpekar Bourdieu (1984) är aldrig statiskt. 
Individen har med sig ett visst startkapital som sedan kan förändras genom exempelvis 
utbildning. Dock menar Bourdieu (1984) att den nedärvda kapitalvolymen i stor mån ger 
ett antal möjliga vägval varav många med samma kapitalvolym rör sig inom likvärdiga 
positioner. Han menar att ”all positions of arrival are not equally probable for all starting 
points”, med vilket han menar att det finns ett starkt samband mellan individers habitus 
och de sociala positioner som de intar (1984:110). Detta är dels resultatet av att 
individen från en viss klass känner sig höra hemma i ett visst öde men också av att de 
som besitter olika positioner är relativt homogena som ett resultat av reproduktivitet. 
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Alla väljer dock inte den väg habituset bildligt propagerar för utan några kommer att 
välja en annan bana än den vanligaste inom klassen. (Bourdieu, 1984 & Giddens, 1998). 
 Strategier för social mobilitet är reproduktion av kapital, eller rörelse mellan 
positioner i form av klassresor. Sociala strategier är konverteringsstrategier som 
exempelvis innebär att den intellektuelle med högt kulturellt kapital gifter sig till pengar 
eller när företagarens dotter väljer yrket lärare, vilket innebär att det ekonomiska 
kapitalet byts mot ett utbildningskapital/kulturellt kapital. Som ett delområde i 
kultursociologin verkar utbildningssociologin. I utbildningssystemet benämns det 
kulturella kapitalet som utbildningskapital, vilket utgör grunden för att sedan kunna 
omvandla kapitalet till ekonomiskt kapital genom en hög inkomst (Broady, 1990). 
Konvertering innebär framförallt att en annan typ av kapital kan anförskaffas genom att 
spela på det kapital som innehas (Broady, 1990).   
 Broady (1985) understryker att Bourdieus kultursociologi och begrepp inte kan 
beskrivas på några korta rader då de först blir tillämpliga då de används i en 
forskningspraktik. Broady (1985) problematiserar användningen/överföringen av 
Bourdieus teori till svenska förhållande då han menar att Sverige inte har samma 
ojämna fördelning av det kulturella kapitalet och som innebär att de med högt sådant 
har företräde till maktpositioner. Broady (2005) menar att en möjlig motsvarighet i 
Sverige kan vara att vissa personer genom ett förvärvat habitus väljer att engagera sig 
politiskt i form av ungdomsförbund eller som elevrådsordförande. Detta skulle i så fall 
vara jämförbart med vad Bourdieu har tittat på, nämligen elitskolebakgrund. Samtidigt 
skriver Broady (1985) att denna kritik fått motröster bland annat från Lars Furuland 
(professor i litteraturvetenskap), Ronny Ambjörnsson (tidigare professor i idéhistoria) 
och Orvar Löfgren (professor etnologi) som menar att det absolut finns en svensk 
motsvarighet vad gäller kulturellt kapital. De nämner som exempel människorna som 
drev arbetar- och nykterhetsrörelsen som de menar hade ett karakteristiskt folkligt 
kapital, vilket var uttryck för värden såsom exempelvis punktlighet, medborgaranda, 
vetenskaps- förnufts- och framtidstro. Kapitalet menar de gav föregångarna framskjutna 
positioner i folkrörelsens Sverige. 

 

3.1.3  Ekonomiskt kapital 

 
Ekonomiskt kapital innefattar våra materiella tillgångar som inkomst, förmögenhet och fast 
egendom och vår kontroll över dessa (Bourdieu, 1984). I enkäten beräknas ekonomiskt 
kapital genom boendeform, ägande av båt, bil och sommarstuga. 

  

3.1.4 Kulturellt kapital 
 
Bourdieu (1984) skriver att kulturella behov är resultatet av uppfostran och av 
utbildning. Forskning visar att de val individer gör vad gäller kulturella aktiviteter såsom 
exempelvis musik, litteraturval, fritidssysselsättning (idrott), konsumtionspreferenser, 
inredning etc. har ett nära samband med utbildningsnivå och för det andra är det nära 
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förbundet med social bakgrund (Bourdieu, 1984). En hög utbildningsnivå skriver 
Bourdieu (1984) är framförallt en indikator på innehav av kulturellt kapital. Bourdieu 
menar att barn som förvärvat ett högt kulturellt kapital är förtrogna med vad som anses 
vara god smak och har ett habitus som belönas i skolan (Broady, 1985). Samtidigt kan 
ett kulturellt kapital förvärvas genom utbildning då denna bidrar till att skapa människor 
som erkänner och värderar specifika värden. Med detta menas att deras habitus 
formeras på ett likartat sätt varav det som tillskrivs värde, och på vilket det kulturella 
kapitalet vilar, inom kulturen fortsätter att värderas högt (Broady, 1985). Bourdieu 
(1984) gör tydligt att kulturellt kapital innefattar tillträdet till språket, 
utbildningssystemet och den högre utbildningen. Ett högt kulturellt kapital kan anskaffas 
genom utbildning eller genom att det överförs från förälder till barn. Broady (1985) 
beskriver tre olika tillstånd som det kulturella kapitalet ger sig till känna genom. Det 
första är genom habitus som är det kulturella kapitalet förkroppsligat. Det handlar då 
om kunskaper och om hur individen uppfattar, tänker, talar och orienterar sig. Det 
andra är ett objektifierat tillstånd som exempelvis kan visa sig i böcker, tidningar, teorier 
eller på universitet. Med detta menas att böcker, eller skolväsendet symboliskt 
representerar det som anses värdefullt men även att böcker och skola kan tillgodose oss 
med teorier eller information som kan användas som argument i bildade samtal. Det 
tredje och sista är ett institutionaliserat tillstånd som kan visa sig i en yrkes-, 
utbildningstitel eller i en allmänbildning. Detta utgör kapital då dessa institutioner är 
allmänt erkända (Broady, 1985). Broady (1985) menar att kulturellt kapital skulle kunna 
benämnas bildningskapital då det bland annat handlar om konkreta tillgångar såsom en 
fin examen, utbildning vid ett väl ansett universitet, och kunskaper om litteratur, musik 
och konst, samt ett välutvecklat språk. Mot den bakgrunden innebär det att ju mer 
fördjupade kunskaper människor har inom dessa områden desto högre kulturellt kapital 
har de (Giddens, 1998). 
 Kultur menar Bourdieu inbegriper alltid förhållandet särskiljandet då han menar att 
”smaken, vårt finaste instrument för att orientera oss i den sociala världen, är alltid 
också avsmak för andras smak” (Broady, 1985:18). Den dominerande klassen har vidare 
tillgång till det kulturella kapitalet emedan andra grupper kämpar för att tillägna sig det 
och också värdesätter den dominerade klassens värderingar. Att inneha kulturellt kapital 
innebär att ha förmågan att orientera sig inom och konsumera vad vi benämner 
finkultur (Broady, 1985). Finkultur är närmare bestämt den kultur som erkänns inom 
utbildningssystemet och där makt utövas (Broady, 1985). 

 

3.1.5 Socialt kapital 

 
Det sociala kapitalet innefattar de relationer vi har till andra människor såsom 
exempelvis släkt- och vänskapsband (Broady, 1990). En skillnad mot de andra typerna av 
kapital är att socialt kapital inte finns förankrat i tillgångar, teorier eller titlar. Det är 
också så att socialt kapital ej bör ses som underordnat det symboliska då det inte finns 
lagrat i institutioner eller materiella tillgångar (Broady, 1990). Socialt kapital är osynliga 
band inom olika grupper som inom familjen eller kamratgruppen. Varje individ i gruppen 
skapar en egen social position genom det sociala och kulturella kapitalet de besitter eller 
förvärvar tillsammans med de kontakter de knyter. Detta sociala kapital kan sedan hela 
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gruppen ta del av (Broady, 1990). Ett exempel på hur socialt kapital intar en roll är att en 
nyutexaminerad individ med en fin titel inte skulle komma särskilt långt om denne inte 
hade goda sociala kontakter både hemma och ute i arbetslivet.  Socialt kapital kan på 
det viset omvandlas till andra typer av kapital men Bourdieu påpekar att det krävs 
mycket arbete för att anskaffa sig ett starkt socialt kapital (Broady, 1990).  Det sociala 
kapitalet ska på det sättet förstås som ett kapital som kan förklara hur det ekonomiska 
och kulturella kapitalet kan få genomslag.  
 

3.1.6 Habitus 

 
Habitus handlar om hur vi påverkats av livsvillkor och innebär att vi tänker, bedömer, 
förstår och handlar på ett särskilt sätt. Det kan sägas att livsstil, smak och sociala 
handlingar är habitus i praktiken (Bourdieu, 1984). Detta handlingsmönster är omedvetet 
och Bourdieu (1984) ser det som ett förkroppsligat kapital. Följaktligen har habitus ett nära 
samband med kapital. Broady (1990) påpekar särskilt att habitus är förkroppsligat kapital 
men det är inte alltid habitus är lika med kapital då specifika kapital värderas högre än 
andra, och då kapital alltid utgörs av sådant som andra erkänner högt värde. På det viset 
ger olika existensvillkor skilda habitus, det vill säga skilda handlingsmönster skriver 
Bourdieu (1984).  
 Habitus visar sig bland annat i åtskillnader i handlande och ger på det viset uttryck 
för olika livsstilar (Bourdieu, 1984). I det sociala rummet och i livsstilarnas rum kan en 
social position eller en livsstil enbart förstås i förhållande till andras livsstilar genom att 
den antingen skiljer sig eller förhåller sig nära andra livsstilar. Som tidigare nämnt är den 
smak som utmärker en viss grupp alltid också avsmak för andras smak (Bourdieu, 1984). 
Habitus kan också förklara att individer använder kapitalen på olika sätt då habitus 
påverkar om de ökar eller förändras (Bourdieu, 1984). 
 Människors habitus fördelar sig och skapar olika grupper som är likartade på olika 
områden som exempelvis utbildning, yrke, heminredning, klädsel och fritidsaktiviteter. 
(Broady, 1990). Bourdieus antagande om att människor har likvärdiga uppfattningar 
inom olika områden såsom utbildning, livsstil eller kultur gör att han kan tala om att 
specifika grupper av människor har en gemensam habitus (Broady, 1990). 
 Vidare är det så att ju närmare människor är i kulturellt och ekonomiskt kapital desto 
mer har de gemensamt och har därmed ett mer likartat habitus (Bourdieu, 1984). Broady 
(1990) förklarar att habitus bygger på all erfarenhet individen har med sig och därför finns 
det lika många habitus som antal människor. Likväl kan habitus klassificeras då det finns 
människor med liknande erfarenheter och på det viset kategoriseras människor i 
klasshabitus. Viktigt, påpekar Broady (1990) är att Bourdieu intresserar sig för enskilda 
individers habitus men för att kunna genomföra större undersökningar krävs att större 
grupper analyseras genom att titta på vad som skiljer dem åt, såsom att exempelvis titta på 
yrkesgrupper, familjer, klasser.  Bourdieu beskriver habitus som de handlingsstrategier eller 
vanor individen har införlivat dels genom inkorporation eller förkroppsligande som innebär 
att habitus finns lagrat i kroppen och lagras hela tiden allteftersom nya erfarenheter görs 
(Broady, 1990). 
 Bourdieus förklaringsmodell lyder som följer: ”en given habitus möjliggör ett bestämt 
register av strategier som, alltid i relation till de aktuella omständigheterna, ger 
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människorna ett bestämt spelrum, en betingad frihet om man så vill” (Broady, 1990: 233). 
Kritik mot Bourdieus teori har uttryckts som att den är deterministisk, det vill säga att 
handlingar betraktas som förutbestämda beroende på de förutsättningar som finns. Broady 
(2005) menar dock att Bourdieu tydliggör att människan har ett aktivt val men utesluter 
samtidigt inte att valen härstammar från det förkroppsligade kapitalet.  Habitus gör 
nämligen att i en del sammanhang känner sig människor mer hemma eller bekväma 
(Broady, 1990). 
 Habitus poängterar Broady (1990) är föränderligt eftersom det är erfarenheter som 
påverkar det. Att omforma habitus är svårt men studier har visat att utbildning kan 
förändra det (Broady, 1990).  
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3.2 Den ojämlika idrotten  

 

3.2.1 Idrottsstratifiering inom individuell idrott och lagidrott   

 
Bo Schelin (1985) tar utgångspunkt i att svensk idrott är socialt stratifierad och att det 
finns socioekonomiska skillnader mellan idrottare i olika idrotter. Syftet med 
avhandlingen är att göra en komparativ studie mellan tre olika typer av idrotter med 
avsikten att belysa dem ur hur den sociala stratifieringen tar sig uttryck i den meningen 
att det finns socioekonomiska skillnader mellan olika utövare av olika idrotter. Vidare 
försöker Schelin (1985) ge en bild av hur dessa förhållanden kommit till stånd. Schelin 
(1985) skriver att idrotten till en början i slutet av 1800-talet främst bedrevs av de högre 
samhällsskikten vilket senare kom att bli till en uppdelning av olika idrotter i olika 
samhällsskikt. Exempelvis var bandy, friidrott och simning idrotter för de högre 
klasserna emedan brottning och fotboll snarare hade utövare från lägre samhällsklasser. 
 Schelin (1985) förklarar att idrottspreferens innebär att vissa individer föredrar 
olika idrotter beroende på vilken socialgrupp de tillhör. Han påpekar dock att vi först kan 
tala om idrottspreferens då en större grupps medelvärde mäts. Med hänvisning till 
Bourdieu (1984) kan vi här tala om det som han benämner kulturellt kapital 
innefattande bland annat smak. 
 Ytterligare presenterar Schelin (1985) sex olika förklaringsförsök till hur det kan 
förklaras att olika socialgrupper ägnar sig åt olika idrotter. Ett förklaringsförsök 
innefattar att när det gäller lagidrott råder förhållandet att människor från lägre 
socialgrupper i högre grad väljer en sådan sysselsättning. Samtidigt menar han att 
människor från högre socialgrupper väljer individuella idrotter med förklaringen i att 
den individualism de är vana vid exempelvis i arbetet också vill upplevas på fritiden. 
Schelin (1985) tar också upp en annan, i det här sammanhanget relevant förklaring, som 
innebär att ju högre det enskilda momentet i en idrott är desto fler utövare kommer 
från ett högre socialt skikt.  Han talar här inte om individuella idrotter utan om att det 
individuella momentet bestämmer. Ett förklarande exempel är att golfaren som slår iväg 
sin boll gör det utan att påverkas av någon annan emedan en brottare hela tiden är 
beroende av den andres aktion. På det sättet problematiserar han indelningen i lagidrott 
och individuell idrott. Slutsatsen är dock att det som påverkar individers och därmed 
olika socialgruppers val av idrott, är beroende av graden av hur individuellt idrottens 
centrala moment är (det vill säga ej  berörs av någon annans agerande) och beroende av 
idrottspreferens. Övriga orsaker av val av idrott har att göra med ekonomiska 
förutsättningar och vad lokala och personliga referenser tillåter.  
 Sammanfattningsvis finner Schelin (1985) att de högre socialgrupperna i högre grad 
ägnar sig åt golf, segling, tennis och utförsåkning vilka alla är individuella idrotter. Han 
klarlägger också att denna grupp i mindre utsträckning väljer att utöva brottning, 
boxning och fotboll som i denna studie kategoriseras som kampsport och lagidrott. Dock 
bör det uppmärksamma att idrotters status förändras över tid (a.a.). 
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Avslutningsvis betonar Schelin (1985) att de hinder som finns för individer att utöva 
idrotter innefattas av individens idrottspreferens samt att intervjuerna visat att inverkan 
från primärgruppen (närmsta) gruppen varit stor och att idrottsvalet därmed inte är 
slumpmässigt. Han skriver: 

*…+vid socialisationsprocessen fastläggs inom vilken grupp av 
idrotter en person ’väljer sin idrott’. Detta då givetvis med 
beaktande de begränsningar som de lokala förhållandena ger. 
Vilken specifik idrott av ett annat socialt och ekonomiskt 
acceptabla idrotter personen väljer är en del av den 
differentieringsprocess alla människor genomgår i relation till de 
grupper han/hon tillhör (Schelin, 1985:164–165).  

Idrottspreferensen menar Schelin (1985) är där vi ska finna svaret på att idrotten är 
ojämlik. När det gäller undersökningens specifika idrotter visar det sig att utövarna av 
fotboll framförallt påverkats av idrottspreferensen inom familjen. När det gäller 
golfspelarna härstammade också valet från familjens idrottspreferens men det fanns 
också syften med valet av idrott såsom att se idrotten som en arena att skapa viktiga 
kontakter (Schelin 1985). Golfen var både ett redskap som visar på stil men också en 
sysselsättning att använda inom yrket. Detta kan förstås genom Bourdieus (1984) sociala 
kapital som han menar är en förutsättning för att de andra kapitalformerna ska komma 
till sin rätt. Studiens sammanfattas slutligen med att socialgruppsmönstret i olika 
idrotter är stabilt. 
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Kapitel IV 

 

Syfte och problemställningar 

 
Forskningsgenomgången och teorikapitlet beskriver hur möjligheten att välja skola och 
utbildning gynnar elevgrupper med ett högt kulturellt kapital (Lund, 2006). Elever som 
saknar någon hemma att diskutera olika val med går miste om de inneboende 
möjligheter valet kan innebära. På det viset resulterar valmöjligheten i en ojämlikhet 
mellan de med högt kulturellt, ekonomiskt och socialt kapital och de med lägre sådana 
kapital.  
 Idrottsgymnasierna påstår att kombinationen av idrott och utbildning fungerar bra. 
Eriksson (2002) hävdar motsatsen då han anser att det är ett problem med att en del 
gymnasieprogram ej går att kombinera med en del idrotter. Han menar att det får 
långtverkande konsekvenser då det leder till att antingen väljs idrotten bort eller väljer 
individen att läsa ett gymnasieprogram som egentligen inte är förstahandsvalet. 
 Studier har visat att 70 procent av de elever som valde idrott före utbildning har en 
postgymnasial utbildning till skillnad från 40 procent som lät idrotten styra. Samtidigt 
visar studier att elever som valt utbildningsprogram i första hand, i hög grad skulle ha 
gjort om samma val av program till skillnad från de som lät idrotten vara prioritet ett.  
 Programval har fördelat sig som sådant att lagidrottare och kraftsportsidrottare 
(kampsportsidrottare) vanligen har valt yrkesprogram i första hand, emedan individuella 
idrottare tenderat att välja teoretiska program (Jonsson, 2000). Analysen av detta visar 
att de gamla arbetaridrotterna, som exempelvis fotboll, bandy och brottning i större 
utsträckning utövas av elever ur en lägre kulturell socialgrupp emedan det omvända 
förhållandet gäller för individuella idrottare. Det är också så att de individuella 
idrottarna uppvisat ett högre genomsnittsbetyg vilket förklaras med att mer motiverade 
individer verkar välja individuella idrotter.  
 En hypotes som anger utgångsläget för den här studien och som kan kopplas till 
teori och forskningsgenomgång är att det i högre grad är elever ur lägre socialgrupp som 
är lagidrottare och väljer idrott före utbildning. Denna hypotes fungerar följaktligen som 
en utgångspunkt för studien. En ytterligare hypotes som vidgar kunskaper om 
förhållandet idrott - utbildning är hur grad av idrottshabitus inverkar. 
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4.1 Syfte 
      
Syftet med den här studien är att belysa gymnasieelevers val av idrottsprofilerad 
utbildning. Ett särkilt fokus kommer att riktas mot om det finns några skillnader mellan 
lagidrottare och individuella idrottares syn på idrott och utbildning. Det teoretiska 
perspektivet som kommer att anläggas är Bourdieus kultursociologi. 

 

4.2 Problemställningar 
 
1) Hur påverkar olika typer av kulturellt och ekonomiskt kapital (social position) 

lagidrottare och individuella idrottares syn på förhållandet mellan idrott och 
utbildning? 

 
2) Hur påverkar olika typer av idrottshabitus lagidrottare och individuella idrottares 

syn på idrott och utbildning 
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Kapitel V 

 

Metod    

 
Min studie ingår i ett forskningsprojekt rörande idrottsprofilerad utbildning som 
finansieras av Centrum för idrottsforskning. F. Dr. Stefan Lund driver forskningsprojektet 
i samverkan med Umeå universitet och docent Eva Olofsson. Jag kontaktades under 
vårterminen av Stefan Lund som lämnade en förfrågan om jag ville delta i ett sådant 
forskningssammanhang. Jag fick ta del av projektskissen och därigenom erhölls en 
fingervisning om projektets intresseområde. Projektets mål var att i en första etapp 
genomföra kartläggningar av olika utbildningsmarknader i varierande storleks-
omfattning. Fördelen för mig att delta i projektet var framförallt att metoden i stort sett 
var vald och utformad, vilket skulle ge mig ökad möjlighet att fördjupa mig i, och 
koncentrera mig på innehållet. Efter några veckors övervägande bestämde jag mig för 
att anta förslaget.  

 

5.1  Metodval 
 
I den här studien har en kvantitativ metod utgjort redskapet på grund av att projektet 
redan hade utformat en enkät som var fri för disponering. Enkäten som metod är också 
ett verktyg som används vid kartläggningar (Bryman, 2002).  Syftet med att använda en 
näst intill färdig enkät var att jag skulle ges möjlighet att koncentrera mig på innehållet. 
När det gäller kvantitativ metod skriver Bryman (2002) att den tar avstamp i en teori och 
att forskaren prövar en hypotes. Detta innebär en deduktiv ansats där en hypotes 
skapas utifrån teorin för att sedan prövas (a.a.). Det är dock inte alltid så att en hypotes 
uttrycks utan istället verkar som en underliggande tanke hos forskaren. Runa Patel och 
Bo Davidson (2003) skriver att en deduktiv ansats innebär att erkända teorier appliceras 
på det/de fall som undersöks. En hypotes som har ursprung ur teorin kan utgöra 
utgångspunkten såsom exempelvis att det är elever ur lägre socialgrupp som är 
lagidrottare och väljer idrott före utbildning. Därefter testas hypotesen empiriskt. Patel 
och Davidson skriver att objektiviteten styrks då en deduktiv ansats finns eftersom 
teorin är erkänd och därmed minskar den subjektiva färgningen av forskarens tankar. 
Risken menar Patel och Davidson (2003) är dock att nya upptäckter går förlorade då 
styrningen av teorin finns.  
 Vidare skriver Bryman (2002) att kvantitativ forskning utmärks av att den tar 
utgångspunkt i naturvetenskapliga normer och dess underkategori positivismen.   
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Kritik som riktas mot kvantitativ forskning återges främst på fyra punkter skriver Bryman 
(2002). För det första gör kvantitativa forskare inte skillnad mellan studier på samhället 
och på naturen då positivismen vilar på naturvetenskapliga principer, vilka anses ska 
tillämpas oavsett vilket förhållande som studeras. I kritiken ligger att skillnader mellan 
natur och det sociala samhällets tolkande varelser ignoreras (a.a.). Vidare är 
mätprocessen kritiserad dels för att människor som fyller i en enkät tolkar och uppfattar 
frågor olika och dels för att slutna frågor tvingar människor att fylla i ett svar som 
därmed kanske inte stämmer överens med verkligheten (Bryman 2002). I det här 
enkätmaterialet förekommer exempel där individerna själva konstruerat svarsalternativ 
då de ansåg de slutna frågornas svar otillräckliga, varav dessa svar fick räknas som 
internt bortfall. Ytterligare innebär det svårigheter för undersökningspersonerna att 
besvara frågor då frågeställningarna kanske inte utgår från individens vardag, i 
meningen av att denne är insatt. Detta kan få följden att individen svarar på ett sätt men 
egentligen beter den sig på ett annat sätt (a.a.) Avslutningsvis framhåller (a.a.) att den 
bild som förmedlas av en social situation kan bli missvisande då en relation mellan 
variabler kan visa ett resultat där de som berörs av det upptäckta sambandet kanske 
inte är de som har gett upphov till sambandet. 
  Vad gäller kausalitet inom kvantitativ forskning innebär det att forskaren vill 
förklara varför saker är som de är och ej enbart beskriva ett förhållande. Exempelvis vill 
den här studien förklara vad som ligger bakom elevers syn på idrott och utbildning 
genom att belysa sociala förhållanden och använda idrottshabitus, kulturellt och 
ekonomiskt kapital som oberoende variabler att pröva de beroende variablerna mot. 
 

5.2 Urval  
 
 Projektet intresserar sig för en elevstudie där tre städer av olika karaktär har 
undersökts. Dessa städer utgörs av en större ort, en medelstor ort och en mindre ort. 
Populationen utgörs således av förstaårselever på idrottsgymnasierna i dessa städer. Att 
valet föll på de städer som kom att bli forskningsområde var resultatet efter research på 
olika orters webbaserade presentationer samt efter rundringning till rektorer av 
personer i forskarlaget, där det visade sig att dessa städer hade flera olika 
idrottsgymnasier. Urvalet är riktat då en stor variation ska skapas vad gäller ortens 
idrottskulturella förankring och dess grad av marknadsinslag. 
 När det gäller idrottsgymnasierna är de av olika karaktär där både regionala, 
riksrekryterande och lokala idrottsgymnasier finns representerade. Det är också så att 
idrottsgymnasierna finns på både kommunala skolor och friskolor.  
 Kriterierna på respondenterna är att de går på någon form av idrottsgymnasium, 
kommunalt eller på friskola. Respondenterna går vidare i årskurs ett eftersom de nyligen 
har gjort sitt gymnasieval och därmed har tankarna kring valprocessen relativt aktuella. I 
den största av städer i undersökningen består urvalet av respondenter från sju olika 
skolor med idrottsgymnasium. Dock redovisas endast fem skolor i tabellen nedan då 
Brittaskolan innefattar alla RIG och REG gymnasiums respondenter som egentligen finns 
utspridda på olika skolor. I den medelstora staden kommer respondenterna från tre 
olika skolor och i den minsta tätorten från en skola. 



 31 

   

5.3 Material 
 
En helhetsbild över materialet åskådliggör att 277 respondenter har deltagit i studien. 
Enkäten bestod av 131 frågor fördelade på olika enkätteman. Enkätteman som 
förekommer är sex stycken. Temat bakgrund innefattar frågor om kön boende, etnicitet 
och sociala förhållande. Tema två rör familjens idrottsintresse och omfattar frågor kring 
föräldrars förhållande till idrott. Utbildningstemat handlar om synen på skolan, betyg, 
valhandlingar och framtidsplaner. Gymnasieutbildning är nästa tema som behandlar 
idrott i förhållande till studier och hur eleverna fick kännedom om gymnasieprogrammet 
de valt. Hälsotemat inbegriper frågor om kost, tobak, alkohol och droger. Avslutningsvis 
berör Idrott och fritid elevers grad av idrottsutövande och deras målsättning med denna, 
samt vilka fritidssysselsättningar som har status bland kamraterna. I denna studie 
används delar av bakgrundstemat som en ram kring vilka mina frågeställningar ska 
förstås emot. Det är även så att frågor relaterade till idrottshabitus som beskrivs senare 
utgjort en ram. Alla teman berörs inte i den här studien utan valda delar berörs där 
temat hälsa dock är det som överhuvudtaget inte vidrörs. 
 Vidare vad gäller materialets bortfall utgörs det externa bortfallet av elever som ej 
närvarade vid undersökningstillfället och fördelade sig som i tabellen. n = med 14/16 
beskriver att 14 av 16 möjliga besvarade enkäten. Det är följaktligen 17 procent som 
utgör externt bortfall vilket är en inte alltför hög siffra då urvalet är relativt stort och på 
grund av avstånd till orterna inte följts upp med enkäter till elever som ej närvarade 
under dagen för insamlandet. Bryman (2002) skriver att en svarsprocent på 83 procent 
när det gäller enkäter är bra och över 85 procent hade ansetts som utmärkt. 
 
Tabell 5.1 Externt bortfall 

Skola6 n = Procent 

Fridaskolan 14/16 12 

Brittaskolan 63/80  21 

Linaskolan 27/31 13 

Petraskolan 39/42 7 

Jennyskolan 39/42 7 

Lennartsskolan 29/35 17 

Niklasskolan & Petterskolan 58/75 23 

Jensskolan 9/10 10 

Övrigt (ej angett skola) 2/2 0 

Summa  277/333 17 

 
 
Internt bortfall utgör de enkäter som bedömts icke trovärdiga och därmed helt 
utelämnats. Sex sådana enkäter förekom från hela undersökningsområdet. En annan typ 
av internt bortfall inom enkäten återfinns hos de som besvarat valda delar, vilket kan ha 

                                                      
6
 Namnen på skolorna är fingerade 
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sin orsak i att enkäten var lång. De frågor som har besvarats är dock med i 
sammanställningen. 

 

5.4 Enkätens utformning och struktur 
 
I fråga om indikatorer skriver Bryman (2002) att dessa krävs då en operationell 
definition ska göras vilket innebär att ett mått på ett begrepp ska bli resultatet. I den här 
studien är exempelvis idrottshabitus, kulturellt- och ekonomiskt kapital sådana begrepp. 
Likaså används flera indikatorer enkäten igenom för att försöka fånga en bild av 
respondenternas syn på olika aspekter av bland annat träning och studier. Indikatorer, 
genom vilka måtten blir mätbara, utgörs av ett antal frågor som avser bestämma 
individens bakgrund genom frågor kring deras sociala situation. Fördelen med att 
använda flera indikatorer poängterar (a.a.) är att möjligheten till feltolkningar minskar 
samt att begreppet inringas av flera aspekter. 
 För det första innehåller enkäten främst slutna frågor dels för att det är allmänt 
känt att människor tycker det är arbetsamt att besvara öppna frågor och gärna hoppar 
över dem. Jan Trost (2007) framhåller att slutna frågor har en högre standardisering, det 
vill säga att frågorna är desamma för alla och även att omständigheterna för 
respondenterna är likartade. En öppen fråga är däremot inte standardiserad då frågan 
får olika innebörd för olika personer (a.a.).  Ett annat motiv till varför det är fördelaktigt 
att använda slutna frågor är att öppna frågor är mer svårkodade, då de kräver noga 
genomläsning och sökande efter gemensamma teman (Bryman, 2002). Trost (2007) 
påpekar också att slarviga handstilar kan ta mycket tid att tolka samt att svaren kan bli 
väldigt långa. Viktigt att notera är dock att enkäter med hög standardisering och 
strukturering, det vill säga en enkät med främst fasta svarsalternativ, kräver att alla 
temaområden noga genomarbetats så att de innehåller frågor som berör det område 
som undersöks samt att svarsalternativen är genomtänkta (Patel & Davidson 2003).  
  Slutna frågor skriver Bryman (2002) ökar vidare tillförlitligheten vid jämförande. 
För att komma ifrån nackdelen med att slutna frågor inte täcker upp alla möjliga svar 
används kategorin annat, vet ej och övrigt på frågor som ansågs behöva ett sådant 
alternativ. Egentligen bör denna metod enbart användas i pilotstudier för att kunna 
formulera nya svarsalternativ då dessa försvårar kodningen. Trost (2007) poängterar 
dessutom att svarsalternativ såsom vet ej kan leda till att de svarande väljer att inte ta 
ställning. I detta material återfinns detta alternativ i frågor om föräldrars utbildning och 
deras tävlande, då det inte kan vara rimligt att tro att alla elever är medvetna om detta. 
Det finns även med som ett alternativ till vad eleverna är intresserade av att läsa efter 
gymnasiet. Slutligen återfinns problemet Trost (2007) nämner med att flera elever 
konstruerat egna svarsalternativ då de inte överensstämmer med de fasta givna. Trost 
(2007) skriver att problemet med de öppna frågornas stora svarsbortfall och de enkla 
svar som fasta svarsalternativ är, utgör den kvantitativa undersökningens större 
problem. 
 Frågorna är till största del ordnade vertikalt men frågor av horisontell struktur 
återfinns bland annat i värderingsfrågorna på grund av utrymmesskäl. Bryman (2001) 
menar dock att en blandning bör undvikas och han förespråkar att de flesta 
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rekommenderar en vertikal utformning. Det vertikala formatet har fördelarna att 
svarsalternativen inte lika lätt sammanblandas samt att de är lättare att koda om 
enkäten förberedds för detta (a.a.).  
 Som tidigare nämnt är frågorna indelade i sex frågeteman. Karaktären på frågorna 
utgörs av personliga faktafrågor eller som de också benämns sakfrågor, attitydfrågor vad 
gäller träning, studier, hälsa, kost etc. Trost (2007) skriver att attitydfrågor kan utgöras 
av att den svarande tar ställning till påståenden och anger i vilken grad denne 
instämmer. Detta stämmer väl överens med hur våra värderingsfrågor utformats. 
Problemet med dessa skriver (a.a.) är att den svarande lätt mister uppmärksamheten 
och att svaren präglas av lättja. I studien blandas dock dessa attitydfrågor med sakfrågor 
för att enkäten ska bli luftigare och därmed inte upplevas så tung. Vidare varieras de 
fasta svarsalternativen bland annat enligt de skalor Patel & Davidson (2003) föreslår, 
vilka är; antingen eller – frågor; ja, nej och frekvenser; hur många dagar i veckan…?. 
 Mitt bidrag till enkäten är slutligen några frågor som jag ansåg hade relevans för 
min studie och återfinns i frågorna 77-85. Jag har även infogat den öppna frågan, nr 108, 
om vilken huvudgren eleverna har på idrottsgymnasiet för att kunna kategorisera 
lagidrottare och individuella idrottare. Mitt tillägg av frågor innehåller ytterligare frågor 
med negationer vilket Bryman (2002) skriver bör undvikas. Anledningen var att frågorna 
replikerats från en annan studie (Uebel, 2006) där vissa gick att omformulera emedan 
två stycken fick innehålla de ursprungliga negationerna. 
 

5.5 Etiska överväganden 
 
Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra huvudkrav för individskydd. Kraven är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
Informationskravet är uppfyllt genom att en person från forskarlaget informerat 
deltagarna om enkätens syfte och användning samt att denne poängterat att 
medverkan var frivillig. Han betonade också att materialet enbart skulle komma att 
användas för forskning. När det gäller samtyckeskravet hade eleverna rätt att välja om 
de ville delta samt om de under enkätens gång ville avbryta sin medverkan. Angående 
konfidentialitetskravet är alla enkäter anonyma. Patel och Davidson (2003) påpekar att 
konfidentiell innebär att vi vem vi har fått svar från genom exempelvis en numrering av 
enkäter och avprickning mot en namnlista. I detta fall har vi inte denna kontroll men 
personerna kan möjligen identifieras genom att avläsa den sociala bakgrunden varav vi 
skyddar vårt material genom att lagra det och skriftliggöra det så att ingen kan ta del av 
uppgifter som kan identifiera personen bakom.  Vidare kommer berörda skolor att 
framställas med fingerade namn. Slutligen innefattar nyttjandekravet att materialet 
enbart får användas i ett forskningssammanhang (Vetenskapsrådet, 2002). 
 

5.6 Datainsamling 
 
Enkätmetoden skriver Bryman (2002) är kostnadseffektiv då forskningsfältet är 
geografiskt omfattande. Bryman (2002) lyfter vidare några hinder enkäter kan möta och 
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åberopar främst att det sociala samspelet går förlorat då ingen kan hjälpa respondenten 
att tolka frågan. I studiens fall fanns en person från forskarlaget närvarande under 
ifyllandet som en person att ställa frågor till om sådana uppkom. Vidare går 
enkätmetoden miste om möjligheten att utveckla och följa upp ett svar. En enkät måste 
också försöka hållas relativt kort vilket ställer krav på att utveckla precisa och 
engagerande frågor för att respondenten inte ska tappa motivationen (a.a). Som nämnt 
har enkätens struktur arrangerats så att de tyngre attitydfrågorna blandats med 
sakfrågor. Problematiskt med den här enkäten kan vara att den uppfattas något lång.  
Ett ytterligare väsentligt problem (a.a.) lyfter är att elever med läs- och skrivsvårigheter 
kan få problem vid ifyllandet av enkäten. Ytterligare ett annat problem är ofullständigt 
ifyllda enkäter, vilket (a.a.) menar kan vara ett resultat av frågor som inte i tillräcklig 
grad engagerar målgruppen. I det här materialet förekommer en del sådana bortfall som 
kan hänvisas direkt till att respondenten tröttnat på enkäten i fråga. 
 Vad mera är utgjordes problem med enkäten ofördelaktiga enkätfrågor som 
upptäcktes under undersökningens gång. Bryman (2002) skriver om vikten av att göra 
en bra enkät och noggrant läsa igenom den flera gånger samt be andra läsa igenom den. 
Trots att detta förfaringssätt använts uppkom exempelvis problem med frågan vilken 
utbildning har dina föräldrar. Frågan borde ha formulerats som vilken högsta utbildning 
har din mamma/pappa för att undvika att eleverna kryssade i flera alternativ. Problemet 
kunde dock enkelt lösas genom att vi sorterade ut den högsta utbildningen i svaren de 
kryssat. Andra frågor med mycket bortfall är de öppna frågorna 111 och 112 som i hög 
grad gett ett bortfall hos flertalet respondenter. 

 

5.7 Sammanställning av materialet 
 
Materialet (rådatan) har efter insamlandet gjorts om till data, vilket i kvantitativa studier 
kräver att materialet kan kvantifieras (Bryman, 2002). Informationen har kodats genom 
att den gjorts om till siffror och sammanställts i statistikprogrammet SPSS 15.0 
(Statistical Package for the Social Science). Inmatningen av enkäterna har gjorts av mig 
och två andra studenter som också skriver inom fältet.  Vi delade upp arbetsbördan på 
det viset att en person ur forskarlaget samlade in enkäterna på fältet emedan andra har 
matat in dem. 
 De öppna frågorna 111 och 112 har bearbetats genom att enkätsvaren tittats över 
och därefter har svar på vad som anses vara status bland kompisar, konstruerats i 
grupper av de mest förekommande svaren. Svar som sällan förekommit har 
kategoriserats in under övrigt. 
 Vid planering av analysen har det vidare arbetats fram tre oberoende variabler 
utifrån syftet. Dessa är kulturellt kapital, ekonomiskt kapital och idrottshabitus. För att 
kunna kategorisera elever i grad av kulturellt och ekonomiskt kapital har följande 
modeller använts. 
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Tabell 5.2  Kulturellt kapital 

Kulturellt kapital 
 grupp 1 

Studerat/Slutexamen från Universitet/Högskola.  
Forskarutbildning (mitt tillägg) 

Kulturellt kapital  
grupp 2 

Eftergymnasial utbildning/Folkhögskola, KY-utbildning 

Kulturellt kapital  
grupp 3 

3 årigt gymnasium 

Kulturellt kapital  
grupp 4 

2 årigt gymnasium 

Kulturellt kapital  
grupp 5 

Grundskola 1-9 

 

I överensstämmelse med Bourdieu har kulturellt kapital ett nära samband med 
utbildningsnivå. I studien används därför indikatorn föräldrars utbildning för att mäta 
familjens kulturella kapital.  
 
Tabell 5.3  Ekonomiskt kapital

7
 

Ekonomiskt kapital  
grupp 1 

Bor i villa/radhus + har tillgång till bil+båt+sommarstuga 

Ekonomiskt kapital  
grupp 2 

Bor i villa/radhus/insatslägenhet/bostadsrättslägenhet + har 
tillgång till två av: bil, båt, sommarstuga 

Ekonomiskt kapital  
grupp 3 

Bor i hyreslägenhet + har tillgång till två av: bil, båt, 
sommarstuga eller bor i villa/radhus/insatslägenhet/ 
bostadsrättslägenhet + har tillgång till antingen bil, båt 
eller sommarstuga 

Ekonomiskt kapital 
 grupp 4 

Bor i hyreslägenhet + har tillgång till antingen bil, båt eller 
sommarstuga 

Ekonomiskt kapital 
 grupp 5 

Bor i hyreslägenhet. Har ej sommarstuga, bil eller båt 

 
Bourdieu (1984) talar i detta sammanhang om materiella tillgångar som ekonomiskt 
kapital. Alternativ till ovanstående modell kunde ha varit att använda föräldrars 
yrkesposition som grund för ekonomiskt kapital. Dock mäter denna modell redan 
ekonomiskt kapital på två olika sätt, då det baseras på individens boendeform och graden 
av ägande av båt, bil och sommarstuga.  
 Vidare är de olika idrotterna indelade enligt modellen som beskrivs senare i 
kapitlet. Noterbart är dock att även racketsport och snowboard i den här studien 
inräknas bland de individuella idrottarna. 
 Slutligen har enkätens svarsalternativ på det viset omkodats och variabler har 
slagits ihop till nya variabler såsom kulturellt och ekonomiskt kapital samt idrottshabitus 
som utvecklas i nästa avsnitt. Dessa nya variabler har ytterligare kombinerats med lag- 

                                                      
7
 Tabellen är en förenkling av socioekonomiska grupper. Den är hämtad från Blomdahl & Elofsson (2006), 

Ung livsstil Nr 7 december 2006, Hur många motionerar/idrottar för lite och vilka är dom? – en studie av 
den unga befolkningen i Stockholm, Haninge, Helsingborg, Jönköping och Lidingö. 2007 utvecklade 
Sebastian Norén modellen med ett tillägg i ekonomisk grupp 3. Tillägget är ”bor i 
villa/radhus/insatslägenhet/bostadsrättslägenhet + har tillgång till antingen bil, båt eller sommarstuga”. 
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och individuell idrott så att variabler som exempelvis lagidrottare med starkt kulturellt 
kapital och lagidrottare med svagt kulturellt kapital bildats. Likaså har sådana variabler 
bildats mellan lagidrottare och ekonomiskt kapital samt idrottshabitus. På samma sätt 
har naturligtvis individuella idrottare bildat nya kombinerade variabler. 
 Materialet tolkades således med hjälp av Bourdieus begrepp kapital och habitus 
och Schelins den ojämlika idrotten samt genom tidigare forskning. 
 

5.8 Idrottshabitus  
 
Bourdieus poäng är att habitus är ett verktyg för att förstå hur handlingar reproduceras 
mellan generationer. I denna studie kommer habitusbegreppet att användas för att se vad 
som har lett fram till val av idrott och syn på idrott och studier. Med hjälp av Bourdieus 
habitusbegrepp kan vi förstå att föräldrar, kamrater och vänners idrottsval, tillsammans 
med kulturellt och ekonomiskt kapital (habitus), inverkar på individens val av idrott.   
 När det gäller idrott och habitus ska ett idrottshabitus och olika grad av detta habitus 
konstrueras. Bengt Larsson (2008) har konstruerat begreppet genom att räkna ihop poäng 
på indikatorerna: hur fysiskt aktiv en individ är ur både intensitetsgrad och 
regelbundenhet, medlemskap i förening och betyg i ämnet idrott och hälsa. Ur dessa tre 
indikatorer skapar han fyra nivåer av idrottshabitus där noll poäng motsvarar svagt 
idrottshabitus och fyra poäng ett starkt idrottshabitus. Ett poäng erhålls exempelvis genom 
betyget VG eller MVG emedan G eller IG ger 0 poäng på den indikatorn. Mats Trondman 
har vidare skapat begreppet idrottshabitus utifrån hur idrottandet värderas och graden av 
föreningsidrottande. På det sättet anses de som tillskriver idrotten i sitt liv mycket stor 
betydelse samt föreningsidrottar varje dag eller nästan varje dag, som individer med 
idrottshabitus (Trondman, 2005). Följaktligen gör Trondman (2005) uppdelningen att 
antingen innehas ett idrottshabitus eller ej. 
 I den här studien konstrueras idrottshabitus genom indikatorerna som följer nedan. 
Konstruktionen är en utveckling av Larssons (2008) modell på det sättet att samtliga har 
medlemskap i en förening och att de dessutom har valt ett idrottsgymnasium. Genom 
variationen av svaren på indikatorerna konstrueras fem olika grupper av idrottshabitus från 
mycket starkt till mycket svagt. 
 
 
 Avgångsbetyg i idrott och hälsa – VG/MVG = 1p övriga = 0p 
 Tävlat i fler än tre idrotter – Ja = 1p Nej = 0p 
 Medverkan i landslag (pojk- / flicklandslag, juniorlandslag  Ja = 1p  Nej = 0p 
 Målsättning med huvudidrotten – Bli internationell toppidrottare eller bland de 

bästa I Sverige = 1p Övriga = 0p 
 Grad av träningstimmar i veckan 11 h el fler =1p  
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Tabell 5.4  Idrottshabitus 

Idrottshabitus, mycket starkt 5p 

Idrottshabitus, starkt 4p 

Idrottshabitus, medel 3p  

Idrottshabitus, svagt 2p 

Idrottshabitus, mycket svagt 0-1 p 

 

5.9 Kategorisering av idrotter 
 
Jeroen Scheerder, Bart Vanreusel & Taks Marijke (2005) skriver att det är allmänt känt 
att idrottsutövande har ett samband med sociokulturella faktorer såsom kön, ålder och 
social klass. De menar vidare att det inom idrottens fält också går att se en social 
stratifiering i den meningen att individer med olika social bakgrund ägnar sig åt olika 
idrotter. De menar bland annat att racketsporter och friluftsliv till största del utövas av 
människor med högt socialt och kulturellt kapital, det vill säga ett specifikt habitus. 
 Scheerder m fl (2005) gör en indelning av olika idrotter och kategoriserar dem i sex 
olika grupper. Grupperna är som följer: 
 

a. Livsstidssidrott.  Detta motsvaras av idrotter som inte utövas i tävlingssyfte, är 
individuella och mer åt fitnesshållet (konditionshållet). Idrotter som lyder under 
den här kategorin är exempelvis jogging, promenader, dans och aerobics. I den 
här studien inbegrips också aktiviteter som skateboard, dans, nordic walking, 
body pump och step up, under denna kategori med förutsättningen att de ej 
praktiseras i tävlingssyfte 

 
b. Individuell tävlingsidrott. Dessa idrotter kategoriseras som bedrivna i 

tävlingssyfte och idrottaren är därmed knuten till en förening.  Exempel på 
idrotter under den här kategorin är friidrott, gymnastik, rodd och triathlon . 
Under denna kategori inräknas i studien bland annat hästsport, simsport, 
backhoppning, snowboard och golf 

 
c. Friluftsliv. Aktiviteterna genomförs mestadels utomhus och inte i en 

tävlingskontext. Idrotter som inkluderas i denna indelningsgrupp är bland annat 
skidor, skridskor, klättring, kajak, surfing, kajak och cykling 

 
d. Racketsport. Här inbegrips alla idrotter, som det låter, där rackets används. 

Idrotter såsom tennis, squash, badminton och bordtennis 
 

e. Kampsport. Idrotter som karate, judo, aikido och jujutsu ingår här 
 

f. Lagidrott. Som lagidrott räknas bollsporter som har fler än fyra deltagare och 
exempel på dessa idrotter är fotboll, ishockey, basket, volleyboll. handboll etc. 
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Det är efter denna struktur enkäten är uppbyggd. I resultatet utgörs de som benämns 
individuella idrottare av de som bedriver individuell tävlingsidrott tillsammans med 
racketsport.  Variabeln lagidrott kategoriseras enligt Scheerder m fl indelning. 
 
 

5.10 Reliabilitet och validitet 
 
Enkäten bygger delvis på tidigare utprovade skalor (Uebel, 2006). Validitet handlar om 
att mäta det som avses att mäta. Vad gäller validiteten skriver Bryman (2002) att 
möjligheten till replikering av studien är viktig. Då studien baseras på en enkät som 
delvis innehåller replikerade frågor anses att studien är enkel att replikera. Bryman 
(2002) påpekar att vikten av replikering är viktig då den sociala verkligheten studeras 
eftersom det finns en risk att forskarens värderingar får inverkan och därmed en risk att 
objektiviteten förloras.  
 Ytvaliditet innebär att ett mått är tillförlitligt det som det mäter (Bryman, 2002). 
Kulturellt och socialt kapital är begrepp som har indikatorer som har replikerats från 
andra studier, vilket talar för att ytvaliditeten är hög. 
 Patel och Davidson (2003) talar om innehållsvaliditet som innebär att viktiga 
begrepp sprungna ur teorin översätts till bra variabler som sedan omformas till 
enkätfrågor. På det sättet handlar denna typ av validitet om processen från inläsning av 
problemområdet till frågorna om problemet. I studien är innehållsvaliditeten god då 
enkäten prövats tidigare och frågorna är väl kopplade till avsikten att mäta kulturellt och 
ekonomiskt kapital samt idrottshabitus. 
 Kausaliteten har med den interna validiteten att göra och innefattar att sambandet 
mellan variabler kan anses vara hållbara (Bryman, 2002). I den här studien skulle 
sambandet; är verkligen val av utbildning beroende av kulturellt och ekonomiskt kapital, 
utgöra ett kausalt förhållande. Den interna validiteten kan ifrågasättas genom att det 
troligen inte alltid råder ett sådant förhållande att kulturellt och ekonomiskt kapital är 
orsaken till val av utbildning.  
 Extern validitet handlar vidare om generaliserbarhet (Bryman, 2002) I fråga om 
generaliserbarhet är den här studien en totalstudie som är slumpmässig varav det inte 
går att uttala sig generellt om resultaten. 
 När det gäller tillförlitligheten, det vill säga om de mått på begrepp som använts i 
enkäten är pålitliga, utgår enkäten delvis från tidigare studier. På det sättet är frågorna 
väl utprovade och testade tidigare. Likaså har pilotstudier genomförts med de frågor 
som tillkommit. Vad gäller begreppen kulturellt- och ekonomiskt kapital är modellerna 
för dessa använda av flera forskare och har därför replikerats i denna studie.  På samma 
sätt har begreppet idrottshabitus använt tidigare men i denna studie utvecklats. Vad 
gäller samband visar dock flera av resultaten inga statistiskt säkerställda samband varav 
resultaten inte kan generaliseras.  
 Slutligen finns det troligen halvsanningar, lögner och frågor som missuppfattats. De 
enkäter som upplevts icke trovärdiga har sorterats bort som internt bortfall. Totalt sett 
var det dock få enkäter som verkade oseriöst ifyllda varav enkäten uppfattas trovärdig 
(Trost, 2007). 
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5.11 Metodkritik 
 
Vad gäller enkäten var den väldigt lång då den innefattade 131 frågor och kunde nog 
därför uppfattas som tung. En del respondenter har ej besvarat vissa sidor vilket kan 
vara resultatet av att de inte orkat ta sig igenom hela enkäten eller missat någon sida på 
grund av omfattningen. Bryman (2002) påpekar att en enkät som är lång ofta drabbas av 
bortfall då respondenten helt enkelt tröttnar. Ytterligare föll en del frågor bort på grund 
av att respondenterna själva hade skapat egna svarsalternativ, vilket visar på den brist 
slutna frågor har då alla alternativ inte passar respondenten (Bryman, 2002).  
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Kapitel VI 

 

Resultat och analys 

 

Resultatet hanteras genom att två teman ställs mot sex olika oberoende variabler. De 
oberoende variablerna som utgör strukturen i följande ordning är lagidrottare och 
individuella idrottare med starkt kulturellt kapital, lagidrottare och individuella idrottare 
med svagt kulturellt kapital samt samma kombinationer tillsammans med ekonomiskt 
kapital och idrottshabitus. Lag- och individuella idrottare utgör således den variabel som 
kommer styra resultatredovisningen. Till en början kommer resultatredovisningen 
redogöra för hur social position påverkar (kulturellt och ekonomiskt kapital) förhållandet 
mellan idrott och utbildning för att sedan utvecklas med hur idrottshabitus inverkar. 
 De två temana som belyses är val av idrottsprofilerad utbildning och förhållandet 
mellan idrott och utbildning. Dessa två teman kommer att hanteras under respektive 
oberoende variabel. Detta för att exempelvis möjliggöra en jämförelse mellan 
lagidrottare med starkt/svagt idrottshabitus och individuella idrottare med starkt/svagt 
idrottshabitus, och på samma sätt med de olika kapitalformerna.  
 Inledningsvis framställs en liten övergripande bakgrundsbild över vilka 
respondenterna är genom att belysa kön, kapitalformer, idrottshabitus, typ av 
idrottsgymnasier de går på, hur många lagidrottare respektive individuella idrottare det 
finns, betyg i ämnet idrott och hälsa årskurs nio, samt poängfördelningen vid sökning till 
gymnasieskolan. Därefter inleds resultatredovisningen med redovisning av kulturellt 
kapital i förhållande till temana och därpå ekonomiskt kapital och slutligen 
idrottshabitus. Efter varje kapitalgrupp ges en sammanfattande jämförelse mellan lag- 
och individuella idrottare. När kulturellt och ekonomiskt kapital redovisats 
sammanfattas de båda i ett avsnitt om påverkan av social position. På samma sätt ges 
en sammanfattande jämförelse av idrottshabitus efter att det redovisats. 
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6.1 Allmän bakgrund  

 

6.1.1 Vilka är eleverna? 8 

 
När det gäller respondenterna som går första året på något gymnasium, fördelar de sig 
som så att 42 procent är tjejer och 58 procent är killar. Killarna utgör majoritet av 
respondenterna med 160 mot 117 tjejer. Vad gäller lagidrottare utgör dem 66 procent 
mot 29 procent individuella idrottare. Majoriteten av respondenterna genomgår sin 
utbildning på ett lokalt idrottsgymnasium (109 st.). Minst respondenter återfinns från de 
riksrekryterande gymnasierna, vilket är naturligt då intaget är begränsat och studien ej 
enbart fokuserat RIG - gymnasium. När det gäller fördelningen av lagidrottare fördelar 
sig majoriteten på ett regionalt idrottsgymnasium emedan majoriteten av de 
individuella idrottarna går på ett lokalt idrottsgymnasium. Skillnaden dem emellan är att 
ett större antal respondenter med individuella huvudgrenar går på ett riksrekryterande 
gymnasium. När det gäller betyg har 74 procent av eleverna högsta betyg i idrott och 
hälsa i årskurs nio.  Den vanligaste betygspoängen bland alla idrottare i slutet av årskurs 
nio är 201-250 poäng (39 %). 30 procent har mellan 251-300 poäng. Det är endast 25 
procent som har 200 poäng eller mindre. En uppdelning i lag- och individuella idrottare 
visar att majoriteten av de individuella idrottarna har över 251 poäng emedan flest 
lagidrottare har mellan 201-250 poäng. 
 Lagidrottare i studien representerar idrotterna fotboll, ishockey, innebandy samt 
basket emedan de individuella idrottarna representerar racketsport, hästsport, 
snowboard, basket, friidrott, simsport, golf samt backhoppning. 
 Vidare kombinerar de flesta respondenterna sin idrott med ett teoretiskt program i 
form av det samhällsvetenskapliga programmet (69 %). Det näst vanligaste är att läsa ett 
yrkesförberedande program (18 %). Endast 12 procent av respondenterna återfinns på 
det naturvetenskapliga programmet. Gruppen kulturellt kapital fyra och fem har den 
högsta andelen studerande på ett naturvetenskapligt program med ca 21 procent av 
respondenterna. Minst andel studerande på naturvetenskapligt program har 
kapitalgrupp ett, det vill säga de med innehav av kulturellt kapital, som istället har det 
största antalet studerande på yrkesförberedande program.  
 Inledningsvis åskådliggörs hur det kulturella kapitalet (förälders högsta 
utbildningsnivå) fördelar sig mellan respondenterna. Majoriteten av respondenterna 
kan grupperas in i kulturell kapitalgrupp ett. Därefter följer flest respondenter i 
kapitalgrupper tre och fem. Tabellen nedan visar att nästan 20 procent kommer från 
kulturell kapitalgrupp fem. I själva verket går det inte att tala om starkt och svagt kapital 
då förhållandet enligt Bourdieu (1984) är som så att antingen innehas kulturellt 
och/eller ekonomiskt kapital eller inte. På det sättet ska de med svag kapitalform 
uppfattas som att de saknar kapitalet i fråga. 
 

                                                      
8
 För tabeller som ej redovisas löpande se bilaga 
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Tabell 6.1 Kulturell kapitalgrupp 

 Kulturellt kapital  n = procent 
 Kulturell kapitalgrupp 1 122 44,0 

  Kulturell kapitalgrupp 2 28 10,1 

  Kulturell kapitalgrupp 3 62 22,4 

  Kulturell kapitalgrupp 4 14 5,1 

  Kulturell kapitalgrupp 5 51 18,4 

  Total 277 100,0 

 
Vad gäller det ekonomiska kapitalet återfinns hälften av respondenterna i kapitalgrupp 
tre. Ytterligare fördelar sig de flesta respondenterna i kapitalgrupp två och fyra. På det 
viset innehar respondenterna total sett i högre utsträckning kulturellt kapital (44 
procent i kapitalgrupp 1) än ekonomiskt kapital. 
 

Tabell 6.2 Ekonomisk kapitalgrupp 

 Ekonomiskt kapital n =  procent 

 Ekonomisk kapitalgrupp 1 19 6,9 

  Ekonomisk kapitalgrupp 2 47 17,0 

  Ekonomisk kapitalgrupp 3 126 45,5 

  Ekonomisk kapitalgrupp 4 46 16,6 

  Ekonomisk kapitalgrupp 5 7 2,5 

  Total 245 88,4 

Missing System 32 11,6 

Total 277 100,0 

 
En illustration över det totala kapitalet, det vill säga både ekonomiskt och kulturellt 
kapital visar på den asymmetriska kapitalfördelning Bourdieu (1984) omtalar. Figuren 
beskriver hur de med högt kulturellt kapital samtidigt har lägst ekonomiskt kapital. Det 
bör dock framhållas att det endast finns sju elever i ekonomisk kapitalgrupp fem varav 
figuren kan vara lite missvisande. Bourdieu (1984) menar att det är vanligt att antingen 
den ena eller den andra kapitalformen dominerar. Den sociala positionen och vad som i 
den tillskrivs värde ser dessutom olika ut beroende på ledande kapitalform (Bourdieu, 
1984). Naturligtvis kan ett symmetriskt förhållande också förekomma då båda 
kapitalformerna innehas. 
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Ekkapital(1,2,3,4,5)
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Totalt kapital (ek+kult)

 
Figur 1 Fördelning av respondenternas totala kapital 

 
Vidare vad gäller hypotesen att lagidrottare ofta kommer från lägre socialgrupper får i 
den här studien falsifieras. Både lag- och individuella idrottare innehar i stort sett 
kulturellt kapital samt kommer från ekonomisk kapitalgrupp tre vilket tabellerna nedan 
utvisar. Därav har de flesta ett relativt högt totalt kapital och på det viset en hög social 
position.  
 
Tabell 6.3 Fördelning av kulturellt kapital mellan lagidrottare

9
 

   kultkapm(1,2,3,4,5) Total 

 Kulturellt kapital   Kultkap5 Kultkap4 Kultkap3 Kultkap2 Kultkap1  

Lagidrott   n = 30 9 46 22 77 184 

      16,3% 4,9% 25,0% 12,0% 41,8% 100,0% 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
9
 Observera att kulturellt kapital i tabellen börjar med kapitalgrupp 5 och därmed har omvänd ordning än 

vad ekonomiskt kapital har. 
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Tabell 6.4 Fördelning av kulturellt kapital mellan individuella idrottare 

   kultkapm(1,2,3,4,5) Total 

 Kulturellt kapital   Kultkap5 Kultkap4 Kultkap3 Kultkap2 Kultkap1  

Ind.idrott   n = 18 5 15 4 38 80 

      22,5% 6,3% 18,8% 5,0% 47,5% 100,0% 

 
Tabell 6.5 Fördelning av ekonomiskt kapital mellan lagidrottare 

   Ekkapital(1,2,3,4,5) Total 

 Ekonomiskt kapital   Ekkap1 Ekkap2 Ekkap3 Ekkap4 Ekkap5  

Lagidrott   n = 11 31 83 32 5 162 

      6,8% 19,1% 51,2% 19,8% 3,1% 100,0% 

 
Tabell 6.6 Fördelning av ekonomiskt kapital mellan individuella idrottare 

   Ekkapital(1,2,3,4,5) Total 

 Ekonomiskt kapital   Ekkap1 Ekkap2 Ekkap3 Ekkap4 Ekkap5  

Ind. idrott   n = 6 12 39 13 2 72 

      8,3% 16,7% 54,2% 18,1% 2,8% 100,0% 

 

 
Merparten av respondenterna har vidare ett medel eller ett starkt idrottshabitus. 
 

Tabell 6.7 Fördelning av idrottshabitus 

  n =  procent 

Valid Mycket starkt 27 9,7 

  Starkt 74 26,7 

  Medel 105 37,9 

  Svagt 50 18,1 

  Mycket svagt 21 7,6 

  Total 277 100,0 

    

 
 

Figuren nedan åskådliggör att respondenterna i hög grad fått information om det 
gymnasieprogram de valt genom kamrater. Det är också vanligt att de fått 
informationen genom skolan men också genom marknadsföring. Respondenternas 
föräldrar verkar i mindre grad vara de som har informerat om gymnasieprogrammet. 
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Figur 2 Hur respondenterna fått kännedom om sitt gymnasieprogram 
 

 

6.2 Kulturellt kapital 
 

Inledningsvis inräknas både lag- och individuella idrottare främst i kulturell kapitalgrupp 
ett där de individuella idrottarna har lite större tillhörighet. Dock är det så att de 
individuella idrottarna har den näst största gruppen i kapitalgrupp fem emedan 
lagidrottarna har denna i kapitalgrupp tre. På det sättet urskiljs inte den tendens 
Jonsson (2000) ser, att lagidrottare verkar komma från hem med lägre 
utbildningstradition. 
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Figur 3 Fördelning av kulturellt kapital 

 
De som i resultatet benämns ha starkt kulturellt kapital utgörs av dem i kapitalgrupp ett. 
För lagidrottarna motsvarar det 77 respondenter och för de individuella idrottarna 38 
respondenter.  De med svagt kulturellt kapital återfinns i kapitalgrupp fem och utgör för 
lagidrottarna 30 respektive 18 respondenter för de individuella idrottarna.  
 

6.3 Starkt kulturellt kapital  
 

6.3.1 Allmän bakgrund 

 
Av tabellerna utläses att 35 procent av både lagidrottare och individuella idrottare med 
starkt kulturellt kapital har mer än 251 poäng vid sökning till gymnasieskolan. Bland 
lagidrottarna är det totalt sett en högre andel som har högre poäng vid 
gymnasiesökningen.  
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Tabell 6.8  Poängfördelning (Lag)  

   Vilken poäng hade du när du sökte till gymnasiet? Total 

Kult.kap starkt   101-150 151-200 201-250 251-300 
mer än 

300  

Lagidrott   n = 4 16 29 21 6 76 

      5,3% 21,1% 38,2% 27,6% 7,9% 100,0% 

 
Tabell 6.9 Poängfördelning (Ind)  

    Vilken poäng hade du när du sökte till gymnasiet? Total 

Kult.kap starkt   mindre än 100 101-150 151-200 201-250 251-300  

Ind. idrott   n = 2 2 12 8 13 37 

      5,4% 5,4% 32,4% 21,6% 35,1% 100,0% 

 
Både lagidrottare och individuella idrottare med starkt kulturellt kapital har främst 
Mycket väl godkänt i avgångsbetyg i idrott och hälsa. Vad gäller de individuella 
idrottarna är det dock fler som har ett Godkänt betyg. Jonsson (2000) diskuterar att 
individuella idrottare ofta har högre betygsgenomsnitt och ett högre idrottsbetyg än 
lagidrottare. Här uppmärksammas dock ett förhållande där lagidrottarna har lite bättre 
betyg.  
 På tal om typ av idrottsprofilerad utbildning går lagidrottare främst på ett regionalt 
idrottsgymnasium och därefter ett lokalt idrottsgymnasium. De individuella idrottarna 
går i majoritet på ett lokalt idrottsgymnasium och i andra hand på ett 
riksidrottsgymnasium. 
 
Tabell 6.10 Vilken typ av idrottsgymnasium går ind.idrottare på? 

   Jag går på ett... Total 

 Kult.kap starkt   riksidrottsgymnasium 
regionalt 

idrottsgymnasium 

lokalt 
idrottsymnasi

um  
Ind.idrott   n = 11 4 18 33 

      33,3% 12,1% 54,5% 100,0% 

 

6.3.2 Val av idrottsprofilerad utbildning 

 
De flesta lag- och individuella idrottare går på ett samhällsvetenskapligt program. 82 
procent av lagidrottarna går på ett teoretiskt program mot 63 procent av de individuella 
idrottarna. De individuella idrottarna tenderar i högre grad kombinera sin 
idrottsutbildning med ett yrkesförberedande program (37 %). De villkor Jonsson (2000) 
pekar på då han visar att lagidrottare i högre utsträckning än individuella idrottare 
verkar kombinera sin idrottsutbildning med ett yrkesförberedande program, styrks inte 
här. Förhållandet är snarare det omvända där lagidrottarna i högre grad väljer ett 
teoretiskt program. Det bör också nämnas att de allra flesta av båda kategorier idrottare 
går på det gymnasieprogram de vill. Därför kan det inte hänvisas till det Eriksson (2002) 
åberopar i form av brister i möjligheten att kombinera det gymnasieprogram som 
önskas med sin idrott. Dock är omkring 20 procent av lagidrottarna inte nöjda med den 
skola de går på. 
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När det gäller motiv av gymnasieprogramsval delar lag- och individuella idrottare 
motivet att programmets innehåll intresserar dem. Det andra motivet var för 
lagidrottarna att kunna ha så roligt som möjligt emedan de individuella idrottarna 
menar att valet berodde på rekommendationer av andra. Då flera individuella idrottare 
läser ett yrkesförberedande program kan det inte påvisas att deras familjeförhållande 
med utbildningstradition verkar ha påverkat dem att välja ett studieförberedande 
program.  Motiven till val av idrottsutbildning delas av lag- och individuella idrottare av 
samma motiv vilka är att bli elitidrottare och för att de är intresserade av idrott. De 
individuella idrottarna har dessutom motivet att kunna ha så roligt som möjligt på 
samma placering som att bli elitidrottare. Det ska kommas ihåg att många av de 
individuella idrottarna går på lokalt idrottsgymnasium, vilka Eriksson (2002) menar är 
mer inriktade på en ledarutbildning och allmänna kunskaper inom idrottsfältet.  
 Majoriteten av lag- och individuella idrottare tycker vidare inte att en bra 
gymnasieskola är viktigare än ett bra gymnasieprogram. I fråga om valet av 
gymnasieprogram baseras det av majoriteten i båda grupper av idrottare på att det 
hade en idrottsinriktning. På det viset verkar idrotten i viss mån styra programvalet för 
både lag- och individuella idrottare. 
 
Tabell 6.11 Programval (Lag) 

    Jag valde det här gymnasieprogrammet för dess idrottsinriktning Total 

 Kult. kap starkt   det stämmer helt 
det stämmer 
ganska väl 

det stämmer 
mindre väl 

det stämmer 
inte alls  

Lagidrott   n = 42 17 6 12 77 

      54,5% 22,1% 7,8% 15,6% 100,0% 

 

I fråga om idrotten styrt gymnasieutbildningen uppger dock fler lagidrottare (34 %) att 
de valt gymnasieutbildning på grund av samarbetet med en viss klubb eller på grund av 
dess idrottsinstruktörer (43%). Av de individuella idrottarna svarar ca 26 procent att det 
stämmer helt eller ganska väl att de valt gymnasieutbildning på grund av samarbetet 
med en viss klubb och 18 procent att de valt utbildning på grund av dess 
idrottsinstruktörer. 
 
Tabell 6.12 Motiv val av utb. (Lag) 

    Jag valde den här gymnasieutbildningen pga dess idrottsinstruktörer Total 

 Kult. kap starkt   
det stämmer 

helt 
det stämmer 
ganska väl 

det stämmer 
mindre väl 

det stämmer 
inte alls  

Lagidrott   n = 9 24 28 16 77 

      11,7% 31,2% 36,4% 20,8% 100,0% 

  

Majoriteten av båda idrottare anser vidare inte att det varit svårt att välja 
gymnasieskola.  Dock menar en något större andel individuella idrottare att det varit ett 
svårt val. Likaså svarar majoriteten av de individuella idrottarna att valet av 
gymnasieprogram varit svårt emedan de flesta lagidrottare inte tycker det. Trots detta 
uppger de individuella idrottarna att de blivit rekommenderade av andra att läsa ett 
visst program vilket tyder på att de möjligen diskuterat igenom valet.  
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Tabell 6.13 Svårt välja gymnasieprogram? (Ind) 

    Jag tycker att det har varit svårt att välja gymnasieprogram Total 

 Kult. kap starkt   stämmer helt 
stämmer 

ganska väl 
stämmer 

mindre väl 
stämmer inte 

alls  

Ind. idrott   n = 5 15 7 11 38 

      13,2% 39,5% 18,4% 28,9% 100,0% 

 

6.3.3 Förhållande idrott - utbildning 

 
Den tid de olika kategorierna av idrottare lägger ner på studier skiljer sig inte nämnvärt. 
Lagidrottare anger dock i högre utsträckning att självstudierna består av två timmar eller 
mindre per vecka. De flesta individuella idrottare lägger också ner den tiden på 
studierna men något fler uppger att de studerar tre till fyra timmar i veckan.  
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Figur 4 Studietimmar/vecka (Lag) 
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Figur 5 Studietimmar/vecka (Ind.idrott) 

 
Lagidrottare värderar vidare betygen högre än idrottsframgångar (55 %). I samma fråga 
uppger 62 procent av de individuella idrottarna att idrottsframgångarna är viktigare än 
betygen. Jonsson (2000) talar om att elever som ansett idrotten vara viktigare valt 
kortare utbildningar än de gjort om de ej idrottat. I dagsläget är de flesta 
gymnasieutbildningar dock treåriga så det förhållandet är lite svårt att undersöka.  
 
Tabell 6.14 Vad värdesätts högst? (Lag) 

    Jag värdesätter mina betyg högre än framgångarna i min idrott Total 

 Kult. kap starkt   
det stämmer 

helt 
det stämmer 
ganska väl 

det stämmer 
mindre väl 

det stämmer 
inte alls  

Lagidrott   n = 14 28 24 10 76 

      18,4% 36,8% 31,6% 13,2% 100,0% 

 
   

På frågan om respondenterna kan satsa fullt ut på skolarbetet eller om träningen sätter 
hinder för detta svarar 15 procent av lagidrottarna att det stämmer helt att de ej kan 
satsa på skolarbetet. Endast 3 procent av de individuella idrottarna svarar detsamma. Av 
lagidrottarna svarar 60 procent att de kan satsa fullt ut på skolarbetet trots all träning 
samtidigt som 70 procent av de individuella idrottarna anser detsamma. På den 
motstående frågan jag kan inte satsa fullt ut på träningen på grund av för mycket 
skolarbete svarar 33 procent av lagidrottarna och 39 procent av de individuella 
idrottarna att det stämmer helt eller ganska väl. Trots att majoriteten i båda grupper 
inte tycker att det stämmer är procenttalen ändå höga för de som menar att skolarbetet 
hindrar en full satsning på idrotten. Eriksson (2002) omtalar i samband med detta att 
det fortfarande finns brister i förhållandet mellan idrott och utbildning. 
 Vidare anser majoriteten av lagidrottarna och de individuella idrottarna att det 
viktigaste med gymnasieutbildningen är att de utvecklas i sin idrott, får ett arbete och 
att utbildningen leder till att de kommer in på universitet eller högskola.  
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Tabell 6.15 Viktigast med gymn.utb lagidrottare? (Lag) 

    
Det viktigaste med gymnasieutbildningen är att jag kommer in på högskola eller 

universitet Total 

 Kult. kap starkt   det stämmer helt 
det stämmer 
ganska väl 

det stämmer mindre 
väl 

det stämmer 
inte alls  

Lagidrott   n =  26 30 13 8 77 

      33,8% 39,0% 16,9% 10,4% 100,0% 

 
   

Vidare vad gäller frågan om valet av idrottsgymnasium är ett alternativ för att avlasta 
studierna svarar flertalet av båda idrottskategorier att det inte är så. Märkbart är trots 
detta att 40 procent av lagidrottarna uppger att de valt idrottsgymnasium för att avlasta 
studierna och 30 procent av de individuella idrottarna säger detsamma. 
 Avslutningsvis anser lagidrottare och individuella idrottare att idrotten inverkat 
ganska-, övervägande- eller enbart positivt på studierna. Det är emellertid så att fler 
individuella idrottare uppger att de är övervägande eller enbart positiva till idrottens 
inverkan på studierna. 
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Figur 6 Idrott och studier (Ind.idr) 
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6.4 Svagt kulturellt kapital  
 

6.4.1 Allmän bakgrund  

 
Fördelning av gymnasiepoäng för respondenter med svagt kulturellt kapital visar att 
majoriteten av båda idrottskategorier har mellan 251-300 poäng. Av de individuella 
idrottarna hade 17 procent mer än 300 poäng mot lagidrottarnas 10 procent. Detta 
resultat visar att respondenterna från hem med lite utbildningstradition har en hög 
betygsnivå.  
 De flesta lagidrottare med svagt kulturellt kapital har ett MVG i avgångsbetyg i 
idrott och hälsa och några har ett VG. Bland de individuella idrottarna är fördelningen 
spridd från G till MVG, där det senare är det betyg majoriteten innehar. 
 
Tabell 6.16 Poängfördelning (Lag) 

   Vilken poäng hade du när du sökte till gymnasiet? Total 

 Kult. kap svagt   151-200 201-250 251-300 mer än 300  

Lagidrott   n = 4 8 15 3 30 

      13,3% 26,7% 50,0% 10,0% 100,0% 

 
 
Tabell 6.17 Poängfördelning (Ind) 

   Vilken poäng hade du när du sökte till gymnasiet? Total 

Kult. kap svagt   151-200 201-250 251-300 mer än 300  
Ind idrott   n = 1 5 8 3 17 

      5,9% 29,4% 47,1% 17,6% 100,0% 

 
Fördelning av typer av idrottsgymnasium ser ut som sådant att över hälften av 
lagidrottarna går på ett regionalt idrottsgymnasium och över hälften av de individuella 
idrottarna går på ett riksrekryterande idrottsgymnasium vilket kan förklara den höga 
betygsnivån (Eriksson, 2002). 
 

6.4.2 Val av idrottsprofilerad utbildning 

 
Både lag- och individuella idrottare går i hög utsträckning på den skola de vill men av de 
individuella idrottarna är det nästan 30 procent som inte är tillfreds med skolan de går 
på. Angående gymnasieprogram går vidare majoriteten av lag- och individuella idrottare 
på ett teoretiskt gymnasieprogram. De individuella idrottarna har i högre utsträckning 
valt ett naturvetenskapligt program. Av de med svagt kulturellt kapital verkar 
förhållandet vara som sådant att de är de individuella idrottarna som uppvisar ett högre 
betygsgenomsnitt och de flesta går på ett teoretiskt program vilket Jonsson (2000) 
menar är karakteristiskt för denna typ av idrottare. Förhållandet som råder är också så 
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att flertalet av de individuella idrottarna går på RIG vilket Eriksson (2002) menar ökar 
förutsättningarna för att vara duktig i skolan. Vad gäller idrottsbetyget är det dock 
lagidrottarna som har högre sådant.   
 

 
Tabell 6.18 Gymnasieprogram (Ind) 

   På vilket gymnasieprogram går du? Total 

 Kult. kap svagt   
Naturveten-

skapligt 
Samhälls-

vetenskapligt 
Yrkesförbered-
ande program  

Ind. idrott   n = 6 10 2 18 

      33,3% 55,6% 11,1% 100,0% 

 
I samband med gymnasieprogram så går i princip alla på det program de vill. Motiven till 
val av gymnasieprogram förklarar båda lag- och individuella idrottare är att 
programmets innehåll intresserar dem. Motiv två för lagidrottare är att andra personer 
rekommenderat dem och för individuella idrottare att ha så roligt som möjligt. Vidare 
delar lag- och individuella idrottare uppfattningen om att motivet för val av 
idrottsutbildning är att de ska bli elitidrottare samt att de är intresserade av idrott. 
Resultatet avslöjar dock att programvalet av både lag- och individuella idrottare 
föregåtts av idrotten som fått styra detta då de flesta svarat ja på frågan jag valde det 
här gymnasieprogrammet för dess idrottsinriktning. 
 När det handlar om skolan i allmänhet uttrycker lagidrottarna i majoritet att det 
inte är viktigare med en bra gymnasieskola än ett bra gymnasieprogram emedan de 
individuella idrottarna tycker det motsatta.  
 Majoriteten av båda typer av idrottare tycker inte att valet av gymnasieskola varit 
svårt men de individuella idrottarna anser i högre grad än lagidrottarna att valet varit 
svårt. De menar som omtalat också att skolan är viktigare än programmet. Ytterligare 
tycker majoriteten av de individuella idrottarna dessutom att programvalet varit svårt 
vilket även 37 procent av lagidrottarna upplever. Att valen är svåra är troligen resultatet 
av den ökade valfriheten som gett till följd att det finns flertalet utbildningsvägar att 
välja mellan och bland vilka vissa elever har lättare att orientera sig bland (Lund, 2006).  
 
Tabell 6.19 Svårt att välja gymnasieprogram (Ind) 

   Jag tycker att det har varit svårt att välja gymnasieprogram Total 

 Kult kap.svagt   stämmer helt stämmer ganska väl 
stämmer 

mindre väl stämmer inte alls  

Ind.idrott   n = 1 9 3 5 18 

      5,6% 50,0% 16,7% 27,8% 100,0% 

 
Både lag- och individuella idrottare med svagt kulturellt kapital anser i lika stor grad (ca 
30%) att gymnasieutbildningens idrottsinstruktörer varit avgörande för valet av 
gymnasieutbildning. Hela 46 procent av lagidrottarna uppger dock att de valt 
gymnasieutbildning på grund av samarbetet med en viss klubb mot enbart 17 % av de 
individuella idrottarna. Valet av skola anser lagidrottare (70 %) vara enkelt eller enklare 
än vad de individuella idrottarna (56 %) tycker, vilket kan ha har sin grund i att de har 
låtit skolans samarbete med viss klubb och dess idrottsinstruktörer fälla avgörandet för 
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den skola de valt. Resultatet visar att användning av föreningars namn och välkända 
idrottsinstruktörer för att locka elever, visar på att den marknadsföring skolor driver av 
sin idrottsutbildning är effektiv (Kenway & Bullen, 2001) 
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Figur 7 Val av gymn. utb. p g a samarbete m, viss klubb? 

 

6.4.3  Förhållande idrott – utbildning 

 
I fråga om tid tillägnade självstudier uppger de flesta av lagidrottarna att de studerar tre 
till fyra timmar i veckan och hälften av de individuella idrottarna studerar två timmar 
eller mindre. 
 

Tabell 6.20 Självstudier/vecka (Lag) 

   Hur många timmar per vecka studerar du självständigt? Total 

 Kult kap.svagt   
2 timmar eller 

mindre 3-4 5-6 7-8  

Lagidrott   n = 11 14 4 1 30 

      36,7% 46,7% 13,3% 3,3% 100,0% 

 

Både majoriteten av lag- och individuella idrottare värdesätter vidare betygen mer än 
idrottsframgångarna. De flesta av båda lag- och individuella idrottare menar dock inte 
att träningen utgör ett hinder för att satsa på skolarbetet. Ungefär 65 procent av 
lagidrottarna och 80 procent av de individuella idrottarna menar att det stämmer 
mindre väl eller inte alls.  De ser inte heller något problem med att skolarbetet sätter 
stopp för satsningen på idrotten.  
 Det allra viktigaste med gymnasieutbildningen anser både lag- och individuella 
idrottare är att komma in på högskola eller universitet. Detta är ett motstående resultat 
det Jonsson (2000) visar då han menar att lagidrottare i högre grad tenderar att välja 
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yrkesutbildning. Både lag- och individuella idrottare med svagt kulturellt kapital väljer 
här studieförberedande program. Lag- och individuella idrottare menar också att det 
stämmer helt eller ganska väl att det är viktigt att gymnasieutbildningen medför en 
utveckling i deras idrott. Överensstämmer gör båda kategorier idrottare också i att det 
är viktigt att gymnasieutbildningen ger ett arbete. De individuella idrottarna är dock 
mindre angelägna än lagidrottarna i frågan.  
 
Tabell 6.21 Viktigast med gymn.utb? (Lag) 

   
Det viktigaste med gymnasieutbildningen är att jag kommer in på 

högskola eller universitet Total 

 Kult kap.svagt   det stämmer helt det stämmer ganska väl det stämmer inte alls  

Lagidrott  n = 18 11 1 30 

      60,0% 36,7% 3,3% 100,0% 

 
När det har att göra med idrottsgymnasium och frågan om det varit ett val för att 
avlasta studierna uppger majoriteten av båda kategorier idrottare att fallet inte är 
sådant. Likväl menar 27 procent av lagidrottarna att det stämmer helt eller ganska väl 
och 28 procent av de individuella idrottarna.  
 Slutligen är det bara 10 procent av lagidrottarna och 5 procent av de individuella 
idrottarna som anser att idrotten påverkat studierna negativt. Lagidrottarna anser att 
idrotten påverkat studierna övervägande positivt emedan de individuella idrottarna inte 
är lika bekräftande utan svarar i högre utsträckning ganska positivt. 
 

Tabell 6.22 Hur idrotten påverkat studier (Ind) 

   Hur anser du att idrotten har påverkat dina studier? Total 

 Kult kap.svagt   
enbart 
positivt 

övervägande 
positivt 

ganska 
positivt 

övervägande 
negativt  

Ind. idrott   n = 3 5 9 1 18 

      16,7% 27,8% 50,0% 5,6% 100,0% 

 

6.5 Sammanfattande jämförelse - kulturellt kapital 
 
Resultatet visar att de med svagt kulturellt kapital i båda kategorier av idrottare har ett 
högre betygsgenomsnitt i slutet av årskurs nio och ett högre betyg i ämnet idrott och 
hälsa än de med starkt kulturellt kapital. Ungefär 60 procent med svagt kulturellt kapital 
hade över 251 poäng i betygsgenomsnitt mot ca 35 procent av de med starkt kulturellt 
kapital. Av de med starkt kulturellt kapital hade lagidrottarna högre betyg än de 
individuella idrottarna. I gruppen med svagt kulturellt kapital hade de individuella 
idrottarna något högre betygsgenomsnitt, men hade lägre betyg i ämnet idrott och 
hälsa. Detta sammanfaller för det första inte med vad Jonsson (2000) påvisar att 
individuella idrottare har högre betyg än lagidrottare. För det andra borde relationen att 
de med svagt kulturellt kapital har högre betyg än de med starkt, vara omvänd i 
förhållande till Bourdieus teori (1984), då de med starkt kulturellt kapital kommer från 
familjer med utbildningstradition. Det resultat Jonsson (2000) diskuterar om att 
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individuella idrottare verkar ha ett högre betygsgenomsnitt stämmer dock då vi talar om 
hela gruppen oavsett kapital och skiljer lag- och individuella idrottare åt. Ett samband 
som kan påverka resultatet är att majoriteten av de individuella idrottarna med svagt 
kulturellt kapital går på ett riksidrottsgymnasium vilket vittnar om att de är eller har en 
stor potential att bli elitidrottare. Eriksson (2002) visar dessutom på att elever som är 
duktiga i idrott också ofta uppvisar goda studieresultat. 
 Vad gäller programval har både lag- och individuella idrottare med starkt kulturellt 
kapital framförallt valt ett teoretiskt program. Hela 37 procent av de individuella 
idrottarna går dock på ett yrkesförberedande program. Resultatet är raka motsatsen till 
vad Jonsson (2000) visar då han pekar på att lagidrottare i högre utsträckning tenderar 
välja yrkesförberedande program. Jonsson (2000) menar dock att det bland annat har 
att göra med att de kommer från hem med lägre utbildningstradition vilket inte är fallet 
i denna studie. I studien kommer lagidrottarna från hem med stark utbildningstradition 
varav det kan vara en orsak till att det ser ut som det gör. Majoriteten av idrottarna med 
svagt kulturellt kapital går ett teoretiskt program där de individuella idrottarna med 
svagt kulturellt kapital i högre utsträckning har valt ett naturvetenskapligt program. I 
jämförelse med idrottare med starkt kulturellt kapital är det väldigt få av de med svagt 
kulturellt kapital som läser ett yrkesförberedande program. Inte heller här stämmer det 
Jonsson (2000) påvisar in. Det som kan noteras är att de individuella idrottarna väljer ett 
teoretiskt program (NV) som i viss mån öppnar fler vägar än vad det 
samhällsvetenskapliga programmet gör.  
 De allra flesta av båda kategorier idrottare går på det gymnasieprogram de vill 
oavsett kulturellt kapital. Motivet att programmets innehåll intresserar dem speglar 
både idrottare av starkt och kulturellt kapitals främsta motiv för programval. Här verkar 
det således inte finnas de svårigheter Eriksson (2002) omtalar med att kombinera 
gymnasieprogram och idrott. 
 Det andra motivet var för lagidrottare med starkt kulturellt kapital att kunna ha så 
roligt som möjligt emedan de individuella idrottarna menar att valet berodde på 
rekommendationer av andra.  Förhållandet mellan detta motiv är det precis omvända 
vad gäller de med svagt kulturellt kapital, där individuella idrottare vill ha så roligt som 
möjligt och lagidrottare har valt programmet på grund av rekommendationer från 
andra. Ytterligare delar lag- och individuella idrottare oavsett kulturellt kapital 
uppfattningen om att motivet för val av idrottsutbildning är att de ska bli elitidrottare 
samt att de är intresserade av idrott. Elitidrottande verkar således vara målet för alla 
idrottare oavsett om de går på lokalt idrottsgymnasium eller RIG. 
 Majoriteten av lag- och individuella idrottare med starkt kulturellt kapital tycker 
vidare inte att en bra gymnasieskola är viktigare än ett bra gymnasieprogram. Därmed 
står de för synen att programvalet är viktigt. Individuella idrottare med svagt kulturellt 
kapital tycker dock att gymnasieskolan är viktigare än ett bra gymnasieprogram.  Det 
som ska läggas märke till är att flertalet av dessa idrottare går på ett 
riksidrottsgymnasium.  
 När det har att göra med om programvalet gjorts på grund av att det erbjuder en 
viss idrottsinriktning uppger något fler av de med svagt kulturellt kapital, oavsett 
idrottskategori, att idrotten styrt programvalet. I åtanke bör också vara att något fler 
idrottare med svagt kulturellt kapital går på regionala eller riksrekryterande 
utbildningar.  
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Lagidrottare med både svagt och starkt kulturellt kapital menar att de valt 
gymnasieutbildning på grund av samarbetet med en viss klubb eller med 
idrottsinstruktörer i högre grad än individuella idrottare. Precis som Jonsson (2000) 
nämner verkar idrotten styra utbildningsvalet mer för lagidrottarna.  
 Majoriteten av båda idrottare tycker inte skolvalet varit svårt men av de 
individuella idrottarna tycker 45 procent så oavsett kapital, vilket är tio till 15 procent 
fler än lagidrottarna. Likaså svarar majoriteten av de individuella idrottarna med starkt 
och svagt kulturellt kapital att valet av gymnasieprogram varit svårt emedan de flesta 
lagidrottare inte tycker det. Av de med svagt kulturellt kapital anser majoriteten av de 
individuella idrottarna också att programvalet varit svårt vilket även 37 procent av 
lagidrottarna upplever.  
 Respondenterna lägger överlag ner väldigt få studietimmar till självständigt arbete. 
Lagidrottare med svagt kulturellt kapital studerar dock något mer än de med starkt 
kulturellt kapital samtidigt som individuella idrottare med starkt kulturellt kapital 
studerar något fler timmar än de med svagt kulturellt kapital. Majoriteten av 
lagidrottarna och de individuella idrottarna med svagt kapital värdesätter vidare 
betygen mer än idrottsframgångarna.  
 Av lagidrottarna med starkt kulturellt kapital svarar 40 procent på frågan jag kan 
(inte) satsa fullt ut på skolarbetet p g a för mycket träning, att det stämmer. Samtidigt 
svarar 30 procent av de individuella idrottarna detsamma.  När det gäller svagt kulturellt 
kapital är förhållandet som sådant att 35 procent av lagidrottarna menar att det 
stämmer och enbart 20 procent av de individuella idrottarna är av samma åsikt. Något 
fler individuella idrottsutövare än lagidrottare oavsett kulturellt kapital menar således 
att träningen inte är ett hinder för skolarbetet.  
 På frågan jag kan inte satsa fullt ut på träningen på grund av för mycket skolarbete 
stämmer färre lag- och individuella idrottare med svagt kulturellt kapital in på än de 
med starkt kulturellt kapital. Det är dock de individuella idrottarna med starkt kulturellt 
kapital som är snäppet fler som stämmer in i påståendet.  
 Många fler med kulturellt svagt kapital oavsett idrottstyp anser att det viktigaste 
med utbildningen är att komma in på högskola eller universitet, vilket är något 
förvånande med tanke på att Bourdieu (1984) menar att dessa kommer från hem med 
lägre utbildningstradition. Men som tidigare nämnt är de dominerande skolorna RIG och 
REG i den kapitalsvaga gruppen, vilket enligt Eriksson (2002) kan påverka ambitionen. 
Eriksson (2002) menade att elever som är duktiga i idrott ofta har en inneboende 
ambitionsnivå och därmed är duktiga på andra områden också, vilket är en faktor som 
kan spela in.  
 Märkbart är trots detta att 40 procent av lagidrottarna med starkt kulturellt kapital 
uppger att de valt idrottsgymnasium för att avlasta studierna och 30 procent av de 
individuella idrottarna säger detsamma. Av de med svagt kulturellt kapital tyckte ca 25 
procent oavsett idrottskategori att det stämde helt eller ganska väl.  
 Avslutningsvis är de flesta överens om att idrotten enbart påverkar studierna 
positivt. Av dem med starkt kulturellt kapital är de individuella idrottarna mer positiva 
men när det gäller de med svagt kulturellt kapital är förhållandet det omvända då 
lagidrottarna är mer positiva. 
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6.6 Ekonomiskt kapital  
 
Starkt ekonomiskt kapital utgörs i den här studien av kapitalgrupp ett och två och svagt 
ekonomiskt kapital utgörs av grupp fyra och fem. Detta på grund av att det anses vara 
för få som enbart har ekonomiskt kapital ett eller fem. Därav finns det 42 lagidrottare 
och 18 individuella idrottare med starkt ekonomiskt kapital. Andelen med svagt 
ekonomiskt kapital är 37 lagidrottare och 15 individuella idrottare. Som illustreras nedan 
är ekonomisk kapitalgrupp tre vanligast för både lag- och individuella idrottare. 
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Figur 8 Fördelning av ekonomiskt kapital lag- och individuella idrottare 

 

6.7 Starkt ekonomiskt kapital  
 

6.7.1 Allmän bakgrund 

 
Det vanligaste betygsgenomsnittet för båda idrottstyper är 201-250 poäng och därefter 
kommer 251-300 poäng. Majoriteten av båda kategorier idrottare har ett MVG i slutet 
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av årskurs nio i idrott och hälsa. Lagidrottarna har flest från kulturell kapitalgrupp ett, 
vilket tyder på att de har ett starkt totalt kapital och därmed en stark social position 
emedan de individuella idrottarna har flest från kulturell kapitalgrupp tre. 
Huvudsakligen har lagidrottarna ett högre kulturellt kapital än de individuella idrottarna. 
 
Tabell 6.23 Fördelning av kulturellt kapital 

   kultkapm(1,2,3,4,5) Total 

 Ek.kap starkt   Kultkap5 Kultkap4 Kultkap3 Kultkap2 Kultkap1 

 

 
Lagidrott   n = 7 1 6 6 22 42 

      16,7% 2,4% 14,3% 14,3% 52,4% 100,0% 

 
Majoriteten av lagidrottarna går på ett regionalt idrottsgymnasium och majoriteten av 
de individuella idrottarna på ett lokalt idrottsgymnasium.  
 

6.7.2 Val av idrottsprofilerad utbildning 

 
De allra flesta uppger att de går på den gymnasieskola de vill.  Båda typer av idrottare 
går i huvudsak på teoretiska gymnasieprogram och främst i form av 
samhällsprogrammet. Hela 33 procent individuella idrottare går på ett 
naturvetenskapligt program. Det är vidare fler lagidrottare som går ett 
yrkesförberedande program än individuella idrottare. 
 
Tabell 6.24 Gymnasieprogram (Ind) 

   På vilket gymnasieprogram går du? Total 

 Ek. kap. starkt   naturvetenskapligt 
samhällsveten 

skapligt 
yrkesförberedande 

program  

Individuell idrott   n = 6 10 2 18 

      33,3% 55,6% 11,1% 100,0% 

 
Valet av gymnasieprogram är de allra flesta nöjda med.  Att innehållet intresserar dem 
var ett majoritetssvar i båda grupper om motivet av programval. De delar också 
uppfattningen att ett motiv är att andra rekommenderat dem att välja programmet. De 
individuella idrottarna har dock tre motiv på andraplats, vilka förutom andras 
rekommendationer, är att kunna söka till högre utbildning och för att ha roligt.  Både 
lag- och individuella idrottare påstår ytterligare att val av idrottsutbildning främst 
baseras på ett intresse för idrott. Ett intressant resultat är att de individuella idrottarna 
inte motiverar val av idrottsutbildning för att bli elitidrottare som nummer två utan som 
nummer två uppger motivet att ha roligt.  De går dock i högre utsträckning på lokala 
idrottsgymnasier vilket kan förklara att ambitionen med idrotten inte är så hög utan 
snarare än fritidssysselsättning då dessa är mer allmänt inriktade (Eriksson, 2002). 
 Lag- och individuella idrottare är ense om att det inte är viktigare med en bra 
gymnasieskola än ett bra gymnasieprogram. Gymnasieprogram anses därmed viktigare 
än skolan i sig. Gymnasievalet föregås av lagidrottare i högre grad på grund av de 
tillhandahållna idrottsinstruktörerna. På samma sätt uppger lagidrottare i högre grad att 
samarbetet med en viss klubb ligger till grund för gymnasieutbildningen. Lagidrottare 
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verkar på det sättet styras mer än de individuella idrottarna av idrotten precis som 
Jonsson (2000) påvisar.  
 
Tabell 6.25 Motiv val av gymn.utb (Lag) 

   Jag valde den här gymnasieutbildningen pga dess idrottsinstruktörer Total 

 Ek. kap. starkt   
det stämmer 

helt 
det stämmer 
ganska väl 

det stämmer 
mindre väl 

det stämmer inte 
alls  

Lagidrott   n = 2 15 16 9 42 

      4,8% 35,7% 38,1% 21,4% 100,0% 

 

Drygt hälften av både lag- och individuella idrottare upplever valet av gymnasieskola 
som svårt. Valet av gymnasieprogram beskriver också hälften av lagidrottarna och 
majoriteten av de individuella idrottarna som ett svårt val. De individuella idrottarna 
kommer inte i lika hög grad från en utbildningskontext vilket Lund (2006) förklarar 
påverkar det stöd individen har vid val av utbildning. Något annat som kan påverka att 
de individuella idrottarna upplever valet svårare är att de inte i lika hög grad låter 
idrotten styra valet. Viktigt att notera är dock att båda lag- och individuella idrottare 
också uppger att de baserar sitt programval på basis av att det har en idrottsinriktning. 
Lagidrottarna är dock tio procent fler av den uppfattningen.  
 

6.7.3 Förhållande idrott – utbildning 
 
Det totala antalet självstudietimmar varierar mellan lag- och individuella idrottare. Båda 
kategorier av idrottare studerar i majoritet två timmar eller mindre per vecka men det 
är en skillnad då majoriteten av lagidrottare är ca 65 procent som uppger detta och de 
individuella idrottarna ca 40 procent.  Skillnaden ligger i att det är fler individuella 
idrottare som studerar fem till sex timmar per vecka.  
 
Tabell 6.26 Självstudier/vecka 

   Hur många timmar per vecka studerar du självständigt? Total 

Ek.kap.starkt   
2 timmar eller 

mindre 3-4 5-6 
8 timmar 
eller fler  

Lagidrott   n = 28 10 2 2 42 

      66,7% 23,8% 4,8% 4,8% 100,0% 

 
I samband med studier värdesätter båda kategorier idrottare övervägande betygen 
högre än framgångarna i idrott. En liten högre andel av de individuella idrottarna verkar 
värdesätta betygen mer. För denna kategori respondenter ser det ut som Jonsson (2000) 
omtalar att de individuella idrottarna väljer utbildning före idrott och studerar mer än 
lagidrottarna. 
 Vad gäller frågan om för mycket träning tar tid från en satsning på skolarbetet 
menar majoriteten av både lag- och individuella idrottare att detta inte stämmer. Dock 
är det 47 procent av lagidrottarna och endast sex procent av de individuella idrottarna 
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som tycker att det stämmer. Även detta förhållande tyder på att lagidrottare 
värdesätter idrotten i högre grad än studierna, vilket Jonssons (2000) studie visar. 
 
Tabell 6.27 Jag kan satsa på skolarbetet? (Lag) 

   
Jag kan (inte) satsa fullt ut på skolarbetet pga för mycket 

träning Total 

 Ek.kap.starkt   
det stämmer 

helt 
det stämmer 
ganska väl 

det stämmer 
mindre väl 

det stämmer 
inte alls  

Lagidrott            n = 7 12 19 3 41 

      17,1% 29,3% 46,3% 7,3% 100,0% 

 
Vidare råder en överensstämmelse mellan lag- och individuella idrottare om att 
skolarbetet inte hindrar en satsning på träning.  
 På påståendet det viktigaste med gymnasieutbildningen är att jag utvecklas i min 
idrott svarar 78 procent av lagidrottarna att det stämmer helt eller ganska väl mot de 60 
procent av de individuella som svarar detsamma. Även detta bekräftar att fler 
lagidrottare verkar sätta idrotten i första hand. Ytterligare svarar lagidrottare mer 
frekvent än individuella idrottare att det är viktigt att gymnasieutbildningen genererar 
ett arbete. Det är också fler av lagidrottarna som går på ett yrkesförberedande program 
vilket kan förklara det motivet. 
 
Tabell 6.28 Viktigast med gymn.utb (Lag) 

   Det viktigaste med gymnasieutbildningen är att jag får ett jobb Total 

 Ek.kap.starkt   
det stämmer 

helt 
det stämmer 
ganska väl 

det stämmer 
mindre väl 

det stämmer 
inte alls  

Lagidrott   n = 19 12 9 2 42 

      45,2% 28,6% 21,4% 4,8% 100,0% 

 
80 procent av både lag- och individuella idrottare anser också att det är viktigt att 
utbildningen ger möjlighet till att söka in till högskola eller universitet.  
Ett annat intressant resultat är att hela 43 procent av lagidrottarna menar att valet av 
idrottsgymnasium bland annat berodde på att avlasta studierna, vilket endast 22 
procent av de individuella idrottarna håller med om.  
 
Tabell 6.29 Val av id.gymn. för att avlasta studier? (Ind) 

   Jag valde idrottsgymnasium för att avlasta mina studier Total 

 Ek.kap.starkt   
det stämmer ganska 

väl 
det stämmer 
mindre väl 

det stämmer inte 
alls  

Ind.idrott   n = 4 8 6 18 

      22,2% 44,4% 33,3% 100,0% 

 
På samma gång menar alla utom ca tio procent av de individuella idrottarna att idrotten 
haft en positiv inverkan på studierna. Detta håller också lagidrottarna i stort med om 
men en liten större siffra på ca 25 procent menar att idrotten påverkat negativt.  
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Tabell 6.30 Hur har idrotten påverkat studierna? (Ind) 

   Hur anser du att idrotten har påverkat dina studier? Total 

 Ek.kap.starkt   
enbart 
positivt 

övervägande 
positivt 

ganska 
positivt 

ganska 
negativt 

övervägande 
negativt  

Ind.idrott                 n = 
6 8 2 1 1 18 

     
33,3% 44,4% 11,1% 5,6% 5,6% 100,0% 

 

 

6.8 Svagt ekonomiskt kapital 
 

6.8.1 Allmän bakgrund 

 
Det mest frekventa betygsgenomsnittet för lagidrottarna är en poäng mellan 151-200. 
Här iakttas en stor skillnad mellan lagidrottare och individuella idrottare där poängen 
251-300  är mest förekommande. Jonsson (2000) påpekar som tidigare nämnt att 
individuella idrottare ofta har högre betyg. Resultatet visar att de individuella idrottarna 
har vad Bourdieu (1984) beskriver en asymmetrisk fördelning av kapital där det 
kulturella kapitalet är större än det ekonomiska. 87 procent av de med svagt ekonomiskt 
kapital innehar starkt kulturellt kapital, det vill säga kulturell kapitalgrupp ett, vilket 
endast 45 procent av lagidrottarna har. MVG är också det vanligaste slutbetyget i idrott 
och hälsa för både lag- och individuella idrottare. 
 
Tabell 6.31Poängfördelning (Ind) 

   Vilken poäng hade du när du sökte till gymnasiet? Total 

 Ek.kap svagt   101-150 151-200 201-250 251-300  
Ind.idrott   n = 

2 4 1 8 15 

      13,3% 26,7% 6,7% 53,3% 100,0% 

 
I fråga om vilken typ av idrottsgymnasium eleverna går fördelar det sig som så att de 
flesta lagidrottare går på ett lokalt sådant och de flesta individuella idrottare på ett 
riksrekryterande idrottsgymnasium. Eriksson (2002) har visat på att elever på RIG i högre 
grad är studiemotiverade vilket kan förklara betygsskillnaderna. 

 

6.8.2 Val av idrottsprofilerad utbildning 

 
Inledningsvis visar resultatet att både lag- och individuella idrottare genomgående går 
på den skola de vill. Omkring 15 procent i respektive grupp av idrottare känner däremot 
att de inte går på den skola de önskar. Gymnasieprogrammen fördelar sig som så att de 
flesta går på ett teoretiskt program av båda lag- och individuella idrottare. 40 procent av 
de individuella går dessutom på ett yrkesförberedande program mot ca 20 procent av 
lagidrottarna. Förhållandet Jonsson (2000) beskriver om att fler lagidrottare valt en 
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yrkesutbildning går således inte att verifiera här. De flesta är också nöjda med det 
gymnasieprogram de går. Det är bara tio procent av lagidrottarna som önskar gå ett 
annat program eller en annan idrottsinriktning. Bland de individuella idrottarna uppger 
20 procent att de vill gå ett annat program eller idrottsinriktning. 
 
Tabell 6.32 Gymnasieprogram (Ind) 

   På vilket gymnasieprogram går du? Total 

 Ek.kap svagt   
naturvetenskapli

gt 
samhällsveten

skapligt 
yrkesförberedande 

program 

 

 
Ind.idrott   n = 1 8 6 15 
      6,7% 53,3% 40,0% 100,0% 

 
Tabell 6.33 Gymn.progr. vill gå? (Lag) 

   Går du på det gymnasieprogram du allra helst skulle vilja gå? Total 

 Ek.kap svagt   ja 

nej jag 
skulle helst 
vilja gå på 

ett 
naturveten-

skapligt 

nej jag skulle 
helst vilja gå på 

ett 
samhällsveten-         

skapligt 

nej jag skulle 
helst vilja gå 

på ett 
yrkesförbered
ande program 

nej jag skulle 
helst vilja gå 

en annan 
idrottsinriktnin

g eller nivå  
Lagidrott       n = 37 1 1 1 1 41 

      90,2% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 100,0% 

 
En uppfattning som delas av både lag- och individuella idrottare är att de valt 
gymnasieprogram på grund av ett intresse och för att de blivit rekommenderade av 
andra att välja sitt program. 
 
 
Tabell 6.34 Motiv val av gymn. progr. 

   
Valde du detta gymnasieprogram för att 
programmets innehåll intresserar dig? Total 

 Ek.kap svagt   ja nej  

Ind. idrott   n = 12 3 15 
     80,0% 20,0% 100,0% 

 
Vidare är lag- och individuella idrottare ense om att de främsta motiven till 
idrottsutbildningen är att de är intresserade av idrott men också med en förhoppning 
om att bli elitidrottare. 
 
 
Tabell 6.35 Motiv val av id.utb (Lag) 

   
Valde du denna idrottsutbildning för att bli 

elitidrottare? Total 

 Ek. kap svagt   ja nej  

Lagidrott   n = 29 13 42 

      69,0% 31,0% 100,0% 

 
Rörande motiv för val av gymnasieutbildning ger lagidrottarna uttryck för att i större 
utsträckning påverkas av att skolan samarbetar med en viss klubb och med särskilda 
instruktörer. 55 procent av lagidrottarna menar att samarbetet med en viss klubb varit 
ett skäl till val av gymnasieutbildning vilket enbart 25 procent av de individuella 
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idrottarna uppger.  Skolans idrottsinstruktörer menar 50 procent av lagidrottarna har 
varit avgörande vid val av utbildning vilket endast 30 procent av de individuella 
idrottarna ger uttryck för. Kenway & Bullen (2001) menar att sådana typer av samarbete 
kan vara ett sätt att marknadsföra skolan för att tilltala elever och deras föräldrar. 
 
 Tabell 6.36 Val av gymn.utb. p g a samarbete med klubb? (Lag) 

   
Jag valde den här gymnasieutbildningen på grund av samarbetet 

med en viss idrottsklubb Total 

 Ek.kap.svagt   
det stämmer 

helt 
det stämmer 
ganska väl 

det stämmer 
mindre väl 

det stämmer 
inte alls  

Lagidrott   n = 11 9 8 9 37 

      29,7% 24,3% 21,6% 24,3% 100,0% 

   
  Tabell 6.37 Val av gymn.utb. p g a idrottsinstruktörer? (Ind) 

   Jag valde den här gymnasieutbildningen pga dess idrottsinstruktörer Total 

 Ek. kap svagt   
det stämmer 

helt 
det stämmer 
ganska väl 

det stämmer 
mindre väl 

det stämmer inte 
alls  

Ind.idrott           n = 2 3 2 8 15 

      13,3% 20,0% 13,3% 53,3% 100,0% 

 
På frågan om en bra skola är viktigare än ett bra gymnasieprogram är majoriteten av de 
individuella idrottarna mer måna om att en bra skola är viktigast emedan lagidrottarna 
anser det omvända. De individuella idrottarna går också flertalet på RIG vilket kan 
innebära att de värderar skolans status högre. 40-45 procent av både lag- och 
individuella idrottare tycker att det varit svårt att välja skola. Att välja gymnasieprogram 
tycker de båda kategorier idrottare har varit lite svårare där ca 50 procent svarar att det 
inneburit svårigheter. Ändock nämner de att de slutligen valt efter intresse och att andra 
rekommenderat dem. Att valet är svårt är inte konstigt då Olofsson (2007) skriver att 
möjligheten att kombinera idrott och utbildning är ökande med vilket flera olika 
alternativ följer. Dock skriver Lund (2006) att orienteringen på valfrihetens marknad är 
beroende av kön, klass och etnicitet.  
 
Tabell 6.38 Svårt att välja  gymn. progr? (Lag) 

   Jag tycker att det har varit svårt att välja gymnasieprogram Total 

 Ek.kap svagt   
stämmer 

helt 
stämmer 

ganska väl 
stämmer 

mindre väl 
stämmer inte 

alls  

Lagidrott   n = 7 13 11 11 42 

      16,7% 31,0% 26,2% 26,2% 100,0% 

 
Hela 90 procent av lagidrottarna yttrar att de valt gymnasieprogrammet för dess 
idrottsinriktning mot ca 65 procent av de individuella idrottarna. Att de individuella 
idrottarna inte i lika hög grad baserar utbildningsval på idrott skulle enligt Bourdieu 
(1984) kunna ha att göra med att de har ett högt kulturellt kapital där studierna sätts i 
första rummet. Detta förhållande kan dock inte styrkas då det i studien som helhet inte 
verkar råda ett sådant villkor. 
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Tabell 6. 39 Motiv val av gymn.progr (Lag) 

   Jag valde det här gymnasieprogrammet för dess idrottsinriktning Total 

 Ek kap. svagt   det stämmer helt 
det stämmer 
ganska väl 

det stämmer 
mindre väl 

det stämmer inte 
alls 

det stämmer 
helt 

Lagidrott   n = 22 12 1 2 37 

      59,5% 32,4% 2,7% 5,4% 100,0% 

 

6.8.3 Förhållande idrott – utbildning 

De individuella idrottarna studerar i högre grad mer än lagidrottarna då majoriteten 
studerar självständigt 3-4 timmar per vecka. Denna omständighet kan delvis knytas till 
att de individuella idrottarna har ett högt kulturellt kapital men också att de går på ett 
RIG då Eriksson (2002) hävdar att de som är duktiga i idrott ofta också är duktiga i 
skolan. Majoriteten av lagidrottarna studerar vidare två timmar eller mindre. 
 
Tabell 6.40 Självstudier/vecka (Lag) 

   Hur många timmar per vecka studerar du självständigt? Total 

 Ek.kap svagt   
2 timmar 

eller mindre 3-4 5-6 7-8 
8 timmar 
eller fler  

Lagidrott   n = 20 9 4 1 3 37 

      54,1% 24,3% 10,8% 2,7% 8,1% 100,0% 

 

Betygens betydelse uttrycks av både lag- och individuella idrottare vara viktigare än 
idrottsframgångarna. 
 
Tabell 6.41 Värdesätter betyg högre än idrottsframgångar? (Ind) 

   
Jag värdesätter mina betyg högre än framgångarna i min 

idrott Total 

 Ek.kap svagt   
det stämmer 

helt 
det stämmer 
ganska väl 

det stämmer 
mindre väl 

det 
stämmer 
inte alls  

Ind. idrott      n = 2 6 4 3 15 
      13,3% 40,0% 26,7% 20,0% 100,0% 

 
Bortåt 45 procent av lagidrottarna och 40 procent av de individuella idrottarna menar 
att träningen tar tid från en satsning på skolarbetet. På samma gång är det 40 procent 
av båda kategorier idrottare som hävdar att de inte kan satsa för fullt på träningen 
eftersom skolarbetet tar för mycket tid. Idrottarna väljer antingen att låta träningen gå 
före eller studierna.  
 
Tabell 6.42 Träning hinder för satsning på skolarbete? (Lag) 

   Jag kan (inte) satsa fullt ut på skolarbetet pga för mycket träning Total 

 Ek.kap svagt   
det stämmer 

helt 
det stämmer 
ganska väl 

det stämmer 
mindre väl 

det stämmer 
inte alls  

Lagidrott   n = 6 10 11 10 37 

      16,2% 27,0% 29,7% 27,0% 100,0% 
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Tabell 6.43 Skolarbete hinder för satsning på träningen? (Ind) 

   
Jag kan (inte) satsa fullt ut på träningen pga för mycket 

skolarbete Total 

 Ek.kap svagt   
det stämmer 
ganska väl 

det stämmer 
mindre väl 

det stämmer 
inte alls  

Ind.idrott   n = 6 4 5 15 

      40,0% 26,7% 33,3% 100,0% 

 
När det gäller frågan om vad som är viktigast med gymnasieutbildningen menar 85 
procent av lagidrottarna att det är att de utvecklas inom sin idrott, vilket bara 60 
procent av de individuella idrottarna håller med om. Det bör hållas i minnet att flertalet 
av de individuella idrottarna går på ett RIG och därmed är tämligen duktiga inom sin 
idrott. Återigen stärks därför förhållandet att lagidrottare låter idrotten styra 
utbildningsval i högre grad. Runt 80 procent av båda kategorier idrottare tycker också 
att det är viktigt att utbildningen ger ett arbete. Något lägre siffror (65 %) bland både 
lag- och individuella idrottare får frågan det viktigaste är att jag kommer in på högskola 
eller universitet. 
 

Tabell 6.44  Det viktigaste med gymn.utb är utveckling i idrotten? (Lag) 

   
Det viktigaste med gymnasieutbildningen är att jag utvecklas i 

min idrott Total 

 Ek.kap svagt   
det stämmer 

helt 
det stämmer 
ganska väl 

det stämmer 
mindre väl 

det stämmer 
inte alls  

Lagidrott        n = 21 10 3 3 37 

      56,8% 27,0% 8,1% 8,1% 100,0% 

 

Tabell 6.45 Det viktigaste med gymn.utb är utveckling i idrotten? (Ind) 

   
Det viktigaste med gymnasieutbildningen är att jag utvecklas i 

min idrott Total 

 Ek.kap svagt   
det stämmer 

helt 
det stämmer 
ganska väl 

det stämmer 
mindre väl 

det stämmer 
inte alls  

Ind. idrott   n = 4 5 4 2 15 

      26,7% 33,3% 26,7% 13,3% 100,0% 

 
Nära hälften av både lag- och individuella idrottare nämner att idrottsgymnasium är ett 
val för att avlasta studierna. Vad gäller frågan hur idrotten har påverkat studierna är 
majoriteten av båda idrottstyper positiva. Dock är lagidrottarna fler i kategorin enbart 
positiva och de individuella idrottarna har sin majoritet i ganska positiva. 
 
Tabell 6.46 Hur har idrotten påverkat studierna? (Lag) 

   Hur anser du att idrotten har påverkat dina studier? Total 

 Ek.kap svagt   
enbart 
positivt 

övervägande 
positivt 

ganska 
positivt ganska negativt 

övervägande 
negativt  

Lagidrott   n = 16 6 10 4 1 37 

      
43,2% 16,2% 27,0% 10,8% 2,7% 100,0% 

 



 67 

6.9 Sammanfattande jämförelse – ekonomiskt kapital 
Det vanligaste betygsgenomsnittet för båda idrottstyper med starkt ekonomiskt kapital 
är 201-250 poäng. Därefter följer 251-300 poäng som näst vanligast. Det mest frekventa 
betygsgenomsnittet för lagidrotterna med svagt ekonomiskt kapital är en poäng mellan 
151-200. För de individuella idrottarna är poängen 251-300 mest förekommande. 
Således sänks lagidrottarnas betygsgenomsnitt samtidigt som de individuellas ökas eller 
bibehålls i den kapitalsvaga gruppen, vilket kan bero på att fördelningen av kapital såg 
ut som sådant att de individuella idrottarna med svagt ekonomiskt kapital också hade 
starkt kulturellt kapital. Det var också så att lagidrottarna med starkt ekonomiskt kapital 
även hade starkt kulturellt kapital emedan lagidrottare med svagt ekonomiskt kapital 
också är i avsaknad av kulturellt kapital. MVG är det vanligaste slutbetyget i idrott och 
hälsa för både lag- och individuella idrottare oavsett grad av ekonomiskt kapital. 
 Alla är till största del nöjda med den skola de går på och även det gymnasieprogram 
de valt. När det gäller gymnasieprogram går de flesta på ett teoretiskt sådant. Det är fler 
som går ett yrkesförberedande program bland de med svagt ekonomiskt kapital.  Av de 
med starkt ekonomiskt kapital utmärker sig de individuella idrottarna genom att i högre 
grad läsa ett naturvetenskapligt program. Individuella idrottare med svagt ekonomiskt 
kapital tenderar istället att välja ett yrkesförberedande program. Motiven till val av 
gymnasieprogram är desamma för både lag- och individuella idrottare oavsett grad av 
ekonomiskt kapital. Motiven är att programmets innehåll intresserar dem och att de 
rekommenderats av andra att läsa programmet. De individuella idrottarna med starkt 
ekonomiskt kapital uppger också på samma plats som motivet rekommendation att 
valet baserats på att de ska kunna söka till högre utbildning samt för att ha roligt. 
 Oavsett grad av ekonomiskt kapital och kategori av idrott lyfter respondenterna att 
idrottsutbildningen främst valts för att de har ett intresse av idrott. Som nummer två 
nämner alla utom individuella idrottare med starkt ekonomiskt kapital att bli 
elitidrottare. De individuella idrottarnas andra motiv är istället att kunna ha så roligt 
som möjligt, vilket indikerar att de inte verkar satsa på idrotten lika mycket. 
 De idrottare med starkt ekonomiskt kapital och som även totalt  har en hög social 
position menar att gymnasieprogrammet är viktigare än gymnasieskolan.  Majoriteten 
av de individuella idrottarna med svagt ekonomiskt kapital anser dock att 
gymnasieskolan är viktigare samtidigt som lagidrottarna är av samma åsikt som de med 
starkt ekonomiskt kapital De individuella idrottarna med svagt ekonomiskt kapital går i 
högre grad på RIG vilket kan vara en anledning till att skolans status värderas högre. På 
samma gång uttrycker nära hälften av både lag- och individuella idrottare med starkt 
och svagt ekonomiskt kapital att valet av gymnasieskola och gymnasieprogram varit 
svårt.  Av de individuella idrottarna med svagt ekonomiskt kapital är det dock lite färre 
(40 %) som menar att skolvalet varit svårt vilket kan ha att göra med att de flesta varit 
inriktade på att gå RIG. Majoriteten av båda idrottare anser dock inte att det varit svårt 
att välja gymnasieskola.   
 En gemensam hållning som skiljer sig från de individuella idrottarna uppvisar 
lagidrottare, oavsett ekonomiskt kapital, vad gäller val av gymnasieutbildning.  De 
förmedlar att valet föregås av möjligheten som följer med skolans samarbete med en 
viss förening eller med specifika idrottsinstruktörer. Vidare beskriver lag- och 
individuella idrottare att programvalet gjorts eftersom det har en specifik 
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idrottsinriktning. Bland de med starkt ekonomiskt kapital är det tio procent fler 
lagidrottare som hävdar detta förhållande och bland de med svagt ekonomiskt kapital är 
det 25 procent fler lagidrottare än individuella idrottare som menar att programvalet 
gjorts på grund av en idrottsinriktning. Således verkar gymnasievalet för lagidrottarna 
styrt av idrotten i högre grad än av utbildningen.  
 När det gäller självstudietimmar per vecka är det väldigt få som lägger ner många 
sådana. Lagidrottare oberoende av ekonomiskt kapital rör sig i spannet mellan två 
timmar eller mindre. De individuella idrottarna studerar lite mer per vecka men inget 
som märkvärt skiljer sig. Betyg är likväl något som de flesta värdesätter före 
idrottsframgångarna av båda idrottskategorier och oavsett kapital. 
 En mycket högre andel lagidrottare än individuella idrottare med starkt ekonomiskt 
kapital uppger att träningen tar tid från satsningen på skolarbetet. Det vittnar om att 
lagidrottare, som också överlag har en starkt social position, låter idrotten ta tid från 
skolarbetet. När det gäller de med svagt ekonomiskt kapital urskiljs ingen skillnad 
idrottare emellan utan båda kategorier (ca 40 %) anser detta. Således håller dock inte 
majoriteten med om att träningen tar tid från skolarbetet.  
 Skolarbetet hindrar inte lag- och individuella idrottare i någon större grad från att 
träna. 40 procent av idrottarna med svagt ekonomiskt kapital uppger dock att en 
satsning på träningen får stå tillbaka på grund av för mycket skolarbete. Eriksson (2002) 
påpekar i detta sammanhang att det på idrottsgymnasierna finns brister i bland annat 
schemaläggning. 
 I båda grupper starkt och ekonomiskt kapital råder förhållandet att lagidrottare i 
högre uträckning anser att det viktigaste med gymnasieutbildningen är att de utvecklas i 
sin idrott. Vidare anser båda kategorier idrottare med svagt ekonomiskt kapital att det 
är viktigt att utbildningen ger ett arbete. I gruppen med starkt ekonomiskt kapital är det 
fler lagidrottare som har samma syn. En skillnad grupperna starkt och svagt ekonomiskt 
kapital emellan är att en högre andel i den kapitalstarka gruppen anser det viktigaste 
med utbildningen vara att den möjliggör sökning till högre utbildning. Resultatet kan 
bero på att fler i den ekonomiskt starka gruppen har ett högre totalt kapital och därmed 
en högre social position. 
 Är valet av idrottsgymnasium ett val som görs för att avlasta studierna? En större 
andel lagidrottare anger detta i gruppen med starkt ekonomiskt kapital samtidigt som 
förhållandet är mer jämbördigt i gruppen svagt ekonomiskt kapital där hälften av lag- 
och individuella idrottare menar att det förhåller sig så.  
 Till sist är en allmän uppfattning att idrotten har en positiv inverkan på studierna. 
Minst positiva är dock lagidrottarna med starkt ekonomiskt kapital.  
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6.10 Sammanfattning social position 
 

6.10.1 Fördelning av totalt kapital 

 
Fördelningen av totalt kapital bland de med starkt och svagt kulturellt kapital ser ut som 
så att majoriteten återfinns i ekonomisk kapitalgrupp tre. Därav finns det de som har en 
social position i vilken en kapitalform dominerar, samtidigt som det finns de som är i 
avsaknad av båda kapitalen vilket ger ett mindre konsumtionsmönster (Bourdieu, 1984).  
De med svagt ekonomiskt kapital har i stort sett ett högt kulturellt kapital bland både 
lag- och individuella idrottare. Lagidrottare med starkt ekonomiskt kapital har främst 
också starkt kulturellt kapital emedan individuella idrottare med starkt ekonomiskt 
kapital framförallt kommer från kulturell kapitalgrupp tre. Här kan vi se två olika 
förhållande där flertalet har en asymmetrisk fördelning av det totala kapitalet då de 
innehar antingen kulturellt kapital eller ekonomiskt emedan lagidrottare med starkt 
ekonomiskt kapital också har starkt kulturellt kapital vilket gör att de innehar en högre 
social position då det totala kapitalet är högt (Bourdieu, 1984). Strukturen på kapitalen i 
helhet ser ut som så att det är fler idrottare som har starkt kulturellt kapital än starkt 
ekonomiskt. (Bourdieu, 1984). 
 

6.10.2 Påverkan av social position 

 
Inledningsvis påverkar inte ett starkt kulturell kapital varken lag- eller individuella 
idrottare, i den mån att val av gymnasieskola och gymnasieprogram är enklare att göra. 
Skolverket (2006) menar delvis att elever med föräldrar från en utbildningskontext bör 
ha en bättre möjlighet att ta bra och genomtänkta beslut.  

Både lag- och individuella idrottare är vidare inte påverkade av starkt kulturellt 
kapital i Bourdieus (1984) anda, i meningen att de verkar mer förtrogna med 
utbildningskontexten och att de i hög grad är studiefokuserade. De ägnar lite tid överlag 
åt självstudier och har ej högre poäng än andra kapitalgrupper. Idrottarna med svagt 
kulturellt kapital har högre betyg än de med starkt kulturellt kapital vilket talar emot 
Bourdieu (1984) som menar att individer med innehav av kulturellt kapital är mer 
förtrogna med utbildningssystemet och värdesätter en bra utbildning, samt har ett 
habitus som gynnas i skolan. Kulturellt kapital har ett nära samband med 
utbildningssystemet och förknippas med bildningskapital i vilken högre studier ingår och 
gärna en fin examenstitel (Bourdieu, 1984). De individuella idrottarna med starkt 
kulturellt kapital väljer dock i hög utsträckning program som inte är studieförberedande. 
Samtidigt uppger de att de blivit rekommenderade av andra att välja programmet. På 
samma sätt är det fler lagidrottare med starkt ekonomiskt och starkt kulturellt kapital 
som också väljer yrkesförberedande program. Enligt Bourdieus (1984) teori borde 
förhållandet snarare vara så att de rekommenderats att läsa ett studieförberedande 
program då dessa möjliggör att söka en vidareutbildning. Det viktigaste bland idrottare 
med svagt kulturellt kapital är dessutom att kunna söka till vidareutbildning vilket inte är 
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fallet för de med starkt kulturellt kapital.  Detta överensstämmer inte med Bourdieus 
(1984) teori om att barn från hem med utbildningstradition i högre grad väljer en 
liknande väg, där högre utbildning premieras och är vad som anses ha symboliskt värde. 

Det är också så att gruppen kulturellt kapital fyra och fem, det vill säga de med 
avsaknad av kulturellt kapital, är de som har den högsta andelen studerande på ett 
naturvetenskapligt program med ca 21 procent respondenter. Minst andel studerande 
på naturvetenskapligt program har de med starkt kulturellt kapital som istället har det 
största antalet studerande på yrkesförberedande program. Enligt Bourdieus (1984) teori 
är det de med innehav av kulturellt kapital som präglas av en hög utbildningstradition 
varav det borde vara i kapitalgrupp ett de flesta som läser studieförberedande program 
borde befinna sig i. Så är dock inte fallet här, och en social position med högt kulturellt 
kapital verkar således inte påverka de individuella idrottarna. Det kulturella kapitalet 
verkar inte ha reproducerats på det sätt som är förenligt med kultursociologin 
(Bourdieu, 1984). 
 Lag- och individuella idrottare ägnar i stort sett lika mycket tid (eller lika lite) åt 
studier oavsett kapital. Det rör sig mellan två timmar eller mindre eller tre till fyra 
timmar i veckan. Det enda som är märkbart är att individuella idrottare med starkt 
ekonomiskt kapital studerar något mer, med fler som studerar över fem till sex timmar i 
veckan. Noterbart är att de flesta i denna grupp inte innehar kulturellt kapital. 
Individuella idrottare studerar dessutom mer i alla positioner utom för de med avsaknad 
av kulturellt kapital där lagidrottarna ägnar mer tid åt studier. 
 Individuella idrottare har svårast att välja gymnasieskola oavsett social position, 
undantag utgör de med svagt ekonomiskt kapital där lagidrottarna uppger valet svårare. 
Dock är det inga stora skillnader mellan idrottskategoriernas svar då den största är på ca 
15 procent.  

 
Tabell 6.47 Svårt att välja gymnasieskola?  

Jag tycker att det har varit svårt att välja gymnasieskola 

 Lagidrottare Individuella idrottare 

Kult kap Starkt 36 % 45 % 

Ek kap starkt                       47 % 50 % 

Kult. kap svagt 30 % 45 % 

Ek. kap svagt  46 % 40  % 

 
När det gäller att välja gymnasieprogram råder också förhållandet att de individuella 
idrottarna har svårare för detta. Den största skillnaden är på 20 procent och rör starkt 
kulturellt kapital där 33 procent av lagidrottarna tycker det är svårt mot 53 procent av 
de individuella idrottarna. 
 
Tabell 6.48 Svårt att välja gymnasieprogram? 

Jag tycker att det har varit svårt att välja gymnasieprogram 

 Lagidrottare Individuella idrottare 

Kult kap Starkt 33 % 53 % 

Ek kap starkt                       48 % 56 % 

Kult. kap svagt 37 % 56 % 

Ek. kap svagt  48 % 54 % 
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Värt att notera är dock att det är majoriteten av alla individuella idrottare oavsett social 
position som menar att val av skola och program varit svårt. Det finns för övrigt inget 
som pekar på att idrottare med starkt kulturellt kapital anser de båda valen vara enklare 
än andra sociala positioner. I samband med detta är de flesta ändock nöjda med 
programval oavsett kapital och idrottare, vilket tyder på att det inte verkar vara några 
problem att kombinera gymnasieprogram med idrott vilket Eriksson (2002) påvisar.  
 Lagidrottare är de som i största mån låter idrotten styra valet av 
gymnasieutbildning, vilket delvis åskådliggörs i tabellerna nedan. De största skillnaderna 
mellan lag- och individuella idrottare vad gäller val av gymnasieutbildning på grund av 
samarbete med viss klubb återfinns hos de kapitalsvaga grupperna. När det gäller val av 
gymnasieutbildning på grund av dess idrottsinstruktörer finns den största skillnaden 
mellan lagidrottare och individuella idrottare bland de med starkt kulturellt kapital.  
 
Tabell 6.49 Val av utb. p g a samarbete med klubb 

Val av gymnasieutbildning på grund av samarbete med viss klubb? 
 

 Lagidrottare Individuella idrottare 

Kult kap Starkt 35 % 26 % 

Ek kap starkt                       38 % 28 % 

Kult. kap svagt 47 % 17 % 

Ek. kap svagt  54 % 27 % 

 
Tabell 6.50 Val av utb. p g a idrottsinstruktörer 

Val av gymnasieutbildning på grund av dess idrottsinstruktörer? 
 

 Lagidrottare Individuella idrottare 

Kult kap Starkt 43 % 19 % 

Ek kap starkt                       41 % 24 % 

Kult. kap svagt 30 % 28 % 

Ek. kap svagt  49 % 33 % 

 
Något fler lagidrottare än individuella idrottare anger fortsättningsvis att de valt 
gymnasieprogram av den anledningen att programmet erbjuder en idrottsinriktning. 
Framförallt är det de lagidrottare med svagt ekonomiskt kapital men som dessutom har 
ett högt kulturellt kapital som menar detta.  
 
Tabell 6. 51 Motiv val av gymn.progr? 

Jag valde det här gymnasieprogrammet för dess idrottsinriktning 

 Lagidrottare Individuella idrottare 

Kult kap Starkt 77 % 74 % 

Ek kap starkt                       77 % 67 % 

Kult. kap svagt 77 % 83  % 

Ek. kap svagt  92 % 67  % 
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Lagidrottare oavsett kapital har således i hög grad valt gymnasieutbildning efter 
samarbete med klubb och skolans idrottsinstruktörer. Precis som Jonsson (2000) 
nämner verkar idrotten styra utbildningsvalet mer för lagidrottarna. RF (2007) skriver att 
idrottsgymnasier inte medför att dess elever förlorar något vad gäller studier i 
förhållande till elever på vanligt gymnasium, om de väljer att inte fortsätta sin 
idrottskarriär. Detta är dock värt att ifrågasätta om idrotten får styra utbildningsvalet 
och vad som satsas på. Vidare är det fler lagidrottare, vad gäller både starkt och svagt 
kulturellt och ekonomiskt kapital som anser att de ej kan satsa på skolarbetet på grund 
av träning. Lite fler individuella idrottare menar samtidigt att de ej kan satsa fullt på 
träning på grund av för mycket skolarbete. Det finns således ingen skillnad mellan olika 
typer av social position vad gäller prioritering av idrott före utbildning utan skillnader 
finns mellan lagidrottare och individuella idrottare.  
 Vad gäller avgångsbetyg i årskurs nio har de individuella idrottarna med svagt 
kulturellt och ekonomiskt kapital bättre betyg än de kapitalsvaga lagidrottarna.  
 Skillnader vad gäller synen på utbildning finns mellan grupperna starkt och svagt 
ekonomiskt kapital genom att en högre andel idrottare i kapitalstark grupp anser det 
viktigaste med utbildningen vara möjliggörande av sökning till högre utbildning. 
Resultatet kan bero på att fler i den ekonomiskt starka gruppen har ett högre totalt 
kapital och därmed en högre social position. När det gäller kulturellt kapital råder dock 
omvänt förhållande att de med starkt kulturellt kapital anser att det viktigaste är att 
utvecklas i sin idrott emedan kapitalsvag grupp menar att det viktigaste är att kunna 
söka till högre studier varav inga slutsatser kring påverkan av social position går att dra. 
När det gäller synen på vad som är viktigast; skola eller gymnasieprogram menar de 
individuella idrottarna med svagt kulturellt och ekonomiskt kapital att skolan är viktigare 
än programvalet. Det är också i dessa grupper flest individuella idrottare som går på RIG 
finns, vilket förklarar att dessa grupper troligen värderar skolans status högt. Detta har 
dock inget med att göra vilken social position de har utan snarare med att de går på ett 
RIG. 

Motivet av programval är för de flesta ett intresse för innehållet men även att andra 
har rekommenderat dem att gå programmet. 
 Fler lagidrottare oavsett kapital har valt idrott för att avlasta studier. Den största 
skillnaden mellan lag- och individuella idrottare finns mellan de med starkt kulturellt och 
ekonomiskt kapital. Den största skillnaden ligger dock enbart på 20 procent då 43 
procent lagidrottare med starkt ekonomiskt kapital menar att de valt idrott för att 
avlasta studier mot 22 % av de individuella idrottarna. 

 
Tabell 6.52 Id.gymn för att avlasta studier?  

Jag valde idrottsgymnasium för att avlasta mina studier 

 Lagidrottare Individuella idrottare 

Kult kap Starkt 40 % 32 % 

Ek kap starkt                       43 % 22 % 

Kult. kap svagt 27 % 28  % 

Ek. kap svagt  49 % 47  % 

 
I de kapitalstarka grupperna kan störst skillnad urskiljas mellan lag- och individuella 
idrottare där fler lagidrottare uppger att idrotten är ett val för att avlasta studier. 
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Tabell 6.53 Idrotten har påverkat studierna positivt 

Idrotten har påverkat studierna positivt 

 Lagidrottare Individuella idrottare 

Kult kap Starkt 83 % 84 % 

Ek kap starkt                       77 % 89 % 

Kult. kap svagt 90 % 95  % 

Ek. kap svagt  86% 86  % 

 
När det gäller fördelningen av lagidrottare fördelar sig majoriteten på ett regionalt 
idrottsgymnasium emedan de individuella idrottarna främst går på ett lokalt 
idrottsgymnasium eller ett RIG. Skillnaden mellan lag- och individuella idrottare ligger i 
att ett större antal respondenter med individuella huvudgrenar går på ett 
riksrekryterande gymnasium.  
 
 
Tabell 6.54 Fördelning av idrottsgymnasium 

Majoriteten av idrottare i olika sociala positioner går på… 

 Lagidrottare Individuella idrottare 

Kult kap Starkt REG Lokalt 

Ek kap starkt                       REG Lokalt 

Kult. kap svagt REG RIG 

Ek. kap svagt  Lokalt RIG 

 

 

6.11 Idrottshabitus  
Figuren nedan vittnar om att de individuella idrottarna har något mer starkt (starkt + 
mycket starkt) idrotthabitus (ca 42 %) än lagidrottarna (ca 34 %). Lagidrottarna har 
istället något större andel med idrottshabitus medel. Samtidigt förhåller det sig som så 
att svagt (svagt + mycket svagt) idrottshabitus fördelas ungefär likvärdigt men där ett 
mycket svagt idrottshabitus är mer frekvent bland de individuella idrottarna 
  I resultatet kommer svagt och mycket svagt idrottshabitus att bilda den oberoende 
variabeln svagt och samma förhållande gäller för mycket starkt idrottshabitus som slås 
samman med starkt idrottshabitus. Följaktligen finns det 62 lagidrottare och 34 
individuella idrottare med starkt idrottshabitus. Svagt idrottshabitus fördelar sig på 45 
lagidrottare och på 22 individuella idrottare. 
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Figur 9 Fördelning av idrottshabitus 

 

6.12 Starkt idrottshabitus 

 

6.12.1 Allmän bakgrund  
 
Majoriteten av lagidrottarna hade mellan 201-250 poäng när de sökte till gymnasiet. 
Näst vanligast var 251-300 poäng. De individuella idrottarna hade i majoritet mellan 251 
till 300 poäng och därefter hade flest mellan 201 till 250 poäng. 
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Figur 10 Poängfördelning (Lag) 
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Figur 11 Poängfördelning (Ind) 
 

Alla respondenter har för övrigt betygen MVG eller VG i idrott och hälsa i slutet av 
årskurs nio. Vad gäller skolor går de flesta individuella idrottare på riksrekryterande 
gymnasieskolor och de flesta av lagidrottarna på regionala eller lokala 
idrottsgymnasium. 
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Tabell 6.55 Typ av idrottsgymnasium (Ind) 

   Jag går på ett... Total 

 Idhabitus starkt   
riksidrottsgym

nasium 

regionalt 
idrottsgymna

sium 

lokalt 
idrottsymnasi

um  

Ind. idrott  

 
n = 

17 3 4 24 

      70,8% 12,5% 16,7% 100,0% 

 

6.12.2 Val av idrottsprofilerad utbildning 

Alla idrottare går i största mån på den skola de vill. Av lagidrottarna är det dock ca 12 
procent som inte gör det. Fördelning av idrottarna på gymnasieprogram är som sådan 
att båda lag- och individuella idrottare framförallt läser ett teoretiskt gymnasieprogram i 
form av samhällsvetenskapligt program. 25 procent av de individuella idrottarna läser 
ett naturvetenskapligt program. Lagidrottarna har istället något fler (ca 20 %) som läser 
ett yrkesförberedande program. Resultatet visar också att över 90 procent oavsett 
idrottskategori går på det gymnasieprogram de önskar. Samtidigt menar nästan alla (90 
%) av lag- och de individuella idrottarna att de valt gymnasieprogrammet på grund av 
att det hade en specifik idrottsinriktning. 
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Figur 11 Gymnasieprogram (Lag) 
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Figur 12 Gymnasieprogram (Ind) 

 
Ytterligare anger hälften av lagidrottarna mot 35 procent av de individuella idrottarna 
att de valt gymnasieutbildning med anledning av de idrottsinstruktörer som erbjuds. 
Lagidrottarna anger i något högre grad också att de valt gymnasieutbildning på grund av 
det samarbete som erbjuds med en viss klubb. 
 
Tabell 6.56 Val av gymn.utb. p g a idrottsinstruktörer? (Lag) 

   
Jag valde den här gymnasieutbildningen pga dess 

idrottsinstruktörer Total 

 Idhabitus starkt   
det stämmer 

helt 
det stämmer 
ganska väl 

det stämmer 
mindre väl 

det stämmer 
inte alls  

Lagidrott   n = 
10 21 19 12 62 

      
16,1% 33,9% 30,6% 19,4% 100,0% 

 
 
Majoriteten av lagidrottarna och ca 45 procent av de individuella idrottarna anser vidare 
att kvaliteten på skolan är viktigare än gymnasieprogrammet. Detta skiljer sig från de 
individuella idrottarna på RIG som när de kategoriserades utifrån social position menade 
att skolan är viktigare.  
 
Tabell 6.57 Gymnasieskola eller gymnasieprogram viktigast? (Lag) 

   
Det är viktigare med en bra gymnasieskola än ett bra 

gymnasieprogram Total 

 Idhabitus starkt   
det stämmer 

helt 
det stämmer 
ganska väl 

det stämmer 
mindre väl 

det stämmer 
inte alls  

Lagidrott  n = 
10 22 22 5 59 

      
16,9% 37,3% 37,3% 8,5% 100,0% 
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Nästan 40 procent av de individuella idrottarna har upplevt svårigheter i programvalet 
mot ca 25 procent av lagidrottarna. När det däremot gäller att välja skola tycker ca 30 % 
av både de individuella idrottarna och lagidrottarna att det har varit svårt. 
 Motiverar sina val av gymnasieprogram gör lagidrottare framförallt med motiven 
att innehållet intresserar dem och att de blivit rekommenderade av andra att läsa 
programmet. De individuella idrottarnas två främsta motiv är att innehållet intresserar 
dem och att programvalet syftar till att ha så roligt som möjligt. I fråga om valet av 
idrottsutbildning styrker både lag- och individuella idrottare att de valt den för att bli 
elitidrottare och för att de är intresserade av idrott. Lagidrottarna med ca 95 procent 
som svarar att de vill bli elitidrottare är något fler än de individuella där 70 procent 
uppger detsamma.  
 
Tabell 6.58 Varför idrottsutb? (Lag) 

   

Valde du denna 
idrottsutbildning för att bli 

elitidrottare? Total 

 Idhabitus starkt   ja nej  
Lagidrott   n = 

58 4 62 

      
93,5% 6,5% 100,0% 

 

 

6.12.3  Förhållande idrott – utbildning 

 
Majoriteten av lagidrottarna lägger ner mindre än två timmar på självstudier i veckan 
emedan majoriteten av de individuella lägger ner 3-4 timmar eller mer. Resultatet visar 
att ca 40 procent av de individuella idrottarna lägger ner mer än fem timmar per vecka 
och 15 procent av dessa ägnar mer än åtta timmar åt studier. Vad gäller lagidrottarna är 
det enbart ca 10 procent som lägger ner mer än fem timmar på självstudier. 
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Figur 13 Självstudier/vecka (Lag) 
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Figur 14 Självstudier/vecka (Ind) 
 

Resultatet visar ytterligare att 47 procent av de individuella idrottarna värdesätter 
betygen mer än idrottsframgångarna. Majoriteten av de individuella idrottarna 
värdesätter dock idrottsframgångarna mer än betygen. Det motsvarar en något högre 
inriktning mot betygen än vad lagidrottarna värderar där endast 35 procent värdesätter 
betygen mer. Lagidrottarna sätter följaktligen högre värde på idrottsframgångarna. 
 
Tabell 6.59 Värdesätter betyg mer än idrottsframgångar? (Lag) 

   Jag värdesätter mina betyg högre än framgångarna i min idrott Total 

 Idhabitus starkt   
det stämmer 

helt 
det stämmer 
ganska väl 

det stämmer 
mindre väl 

det stämmer inte 
alls  

Lagidrott  n = 7 14 22 18 61 

      11,5% 23,0% 36,1% 29,5% 100,0% 
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Mer än hälften av lagidrottarna anser vidare att idrotten påverkar satsningen på 
skolarbetet negativt genom att de inte kan fokusera det lika mycket. Majoriteten av de 
individuella idrottarna menar snarare att träningen inte är något hinder för studierna.  
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Figur 15 Satsa på skolarbetet? (Lag) 
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Figur 16  Satsa på skolarbetet? (Ind) 
 

Å andra sidan visar både lagidrottare och individuella idrottare att skolarbetet inte är ett 
hinder för att satsa fullt ut på idrotten. Endast 30 procent av båda lag- och individuella 
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idrottare svarar att det stämmer helt eller ganska väl på påståendet;  jag kan (inte) satsa 
fullt ut på träningen p g a för mycket skolarbete. 
 Det absolut viktigaste med gymnasieutbildningen uppger både lag- och individuella 
idrottare vara att de utvecklas i sin idrott.  
 
Tabell 6.60 Viktigast med utb.utveckling i idrott? (Lag) 

   Det viktigaste med gymnasieutbildningen är att jag utvecklas i min idrott Total 

 Idhabitus starkt   
det stämmer 

helt 
det stämmer 
ganska väl 

det stämmer 
mindre väl 

det stämmer inte 
alls  

Lagidrott   n = 35 19 6 2 62 

      56,5% 30,6% 9,7% 3,2% 100,0% 

 
Därefter uppger lagidrottare att det viktigaste är att de får ett arbete emedan de 
individuella idrottarna menar att det viktigaste är att utbildningen mynnar ut i att de 
kommer in på högskola eller universitet. Det tredje viktigaste är för lagidrottare att de 
kommer in på högskola eller universitet och för de individuella idrottarna att de får ett 
arbete. 
 De flesta av lag- och individuella idrottare motiverar inte valet av idrottsgymnasium 
för att avlasta studierna. Runt 40 procent av lagidrottarna och 35 % av de individuella 
idrottarna uppger dock detta förhållande. Slutligen är det omkring 90 procent av båda 
lag- och individuella idrottare som menar att idrotten påverkat studierna ganska, 
övervägande eller enbart positivt med en ungefär likvärdig värdering i varje 
svarsalternativ.  
 

6.13 Svagt idrottshabitus 
 

6.13.1 Allmän bakgrund 

 
Majoriteten av lagidrottarna med svagt idrottshabitus hade mellan 201-250 poäng i 
årskurs nio, emedan majoriteten av de individuella idrottarna med svagt idrottshabitus 
hade lägre poäng; 151-200 poäng.  Lagidrottarna var också fler med poäng över 251.  
 
Tabell 6.61 Poängfördelning (Ind) 

    Vilken poäng hade du när du sökte till gymnasiet? Total 

 Idhabitus svagt   
mindre än 

100 101-150 151-200 201-250 251-300  
Ind.idrott  n = 

1 2 8 7 4 22 

      
4,5% 9,1% 36,4% 31,8% 18,2% 100,0% 

  

 

De allra flesta lagidrottare med svagt idrottshabitus har ett MVG i idrott och hälsa i 
slutbetyget från grundskolan. Samtidigt visar resultatet att hos de individuella idrottarna 
med svagt idrottshabitus dominerar MVG och G. 
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Ytterligare fördelar sig lagidrottarna och de individuella idrottarna främst på ett lokalt 
idrottsgymnasium. 
 
Tabell 6.62 Typ av idrottgymnasium (Lag) 

   jag går på ett... Total 

 Idhabitus svagt   
riksidrottsgymnasi

um 

regionalt 
idrottsgymnasiu

m 
lokalt 

idrottsymnasium  

Lagidrott   n = 2 16 22 40 

      5,0% 40,0% 55,0% 100,0% 

 

6.13.2 Val av idrottsprofilerad utbildning 
 
Lagidrottarna anger att de flesta går på den skola de vill samtidigt som nära 30 procent 
av de individuella idrottarna inte känner att de går på önskvärd skola. Majoriteten av 
både lag- och individuella idrottare uppger trots detta att det inte varit svårt att välja 
gymnasieskola. 
 
Tabell 6.63 Gymnasieskola vill gå? (Ind) 

   
Går du på den gymnasieskola där du allra helst vill 

gå? Total 

 Idhabitus svagt   ja nej  

Ind.idrott  n = 16 6 22 

      72,7% 27,3% 100,0% 

 
Samtidigt är majoriteten av lag- och individuella idrottare överens om att 
gymnasieskolan inte är viktigare än gymnasieprogrammet.  
 När det har att göra med programval går 80 procent av lagidrottare med svagt 
idrottshabitus på ett samhällsvetenskapligt program. Hälften av de individuella 
idrottarna går på ett yrkesförberedande program. Dessa elever hade också de sämsta 
betygen i slutet av årskurs nio. Skillnader idrottskategorier emellan är dock att de 
individuella idrottarna i högre utsträckning valt ett naturvetenskapligt program 

 



 83 

Selected

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Ind. idrottare; gymnasieprogram

yrkesförbered
ande program

samhällsveten
skapligt

naturvetenska
pligt

på vilket 
gymnasieprogr

am går du?

 
Figur 17 Gymnasieprogram (Ind) 

 
Gällande frågan om idrotten styrt valet av gymnasieprogram är de flesta (ca 70 %) av 
både lagidrottare och individuella idrottare överens om att så är fallet. Ändock är de 
flesta nöjda med sitt gymnasieprogram. Något fler av de individuella idrottarna önskar 
gå en annan idrottsinriktning. 
 Så gott som hälften av lagidrottarna uppger att de valt gymnasieutbildning på 
premissen av deras idrottsinstruktörer. 30 procent menar också att de valt 
gymnasieutbildning på grund av skolans samarbete med en viss förening. Noterbart är 
att endast 14 procent av de individuella idrottarna på påståendet; jag valde den här 
gymnasieutbildningen p g a dess idrottsinstruktörer, svarat att det stämmer ganska väl. 
På samma sätt svarar endast 18 procent att de gjort valet av gymnasieutbildning på 
grund av samarbetet med en viss förening.  
 
Tabell 6.64 Val av gymn.utb p g a idrottsinstruktörer? (Ind) 

   
Jag valde den här gymnasieutbildningen pga dess 

idrottsinstruktörer Total 

 Idhabitus svagt   
det stämmer 
ganska väl 

det stämmer mindre 
väl 

det stämmer inte 
alls  

Ind.idrott  n = 3 4 15 22 

      13,6% 18,2% 68,2% 100,0% 

       

 
De två främsta motiven till val av gymnasieprogram är för lagidrottare att innehållet är 
intressant och för att de vill kunna ha så roligt som möjligt. De individuella idrottarna 
gjorde sina val främst på grund av att innehållet intresserar dem samt att andra 
rekommenderat dem att gå ett visst gymnasieprogram. Alternativet att kunna ha så 
roligt som möjligt under sin studiegång delar andraplatsen med andras 
rekommendationer.  
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De främsta motiven till att välja en idrottsutbildning bland både lagidrottare och 
individuella idrottare med svagt idrottshabitus är att det finns ett intresse för idrott och 
för att kunna ha så roligt som möjligt.  Följaktligen verkar inte intentionerna vara att bli 
elitidrottare. 
 Till sist när det gäller programvalet tycker 40 procent av lagidrottarna och 
majoriteten av de individuella idrottarna att det varit svårt. 
 

6.13.3 Förhållande idrott och utbildning 

 
Beträffande lagidrottare och individuella idrottare med svagt idrottshabitus lägger 
majoriteten ner mellan två timmar eller mindre i veckan på studier. Både lagidrottare 
och individuella idrottare med svagt idrottshabitus värdesätter i viss mån betygen mer 
än idrottsframgångarna. 
 
Tabell 6.65 Värdesätter betyg högre än idrottsframgångar? (Lag) 

   Jag värdesätter mina betyg högre än framgångarna i min idrott Total 

 Idhabitus svagt   
det stämmer 

helt 
det stämmer 
ganska väl 

det stämmer 
mindre väl 

det stämmer 
inte alls  

Lagidrott   n = 
12 18 9 4 43 

      27,9% 41,9% 20,9% 9,3% 100,0% 

 
De flesta av lagidrottarna med svagt idrottshabitus menar vidare att träningen inte står i 
vägen för en satsning på studierna vilket också de individuella idrottarna håller med om. 
Tidigare när resultatet analyserades utifrån social position har inte synen varit lika 
samstämmig mellan idrottskategorierna.  
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Figur 18 Satsa på skolarbetet? (Lag) 
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Vidare upplevs inte satsningen på träningen utebli av den orsaken att skolarbetet är för 
tungt, vare sig för lag- eller individuella idrottare. 
 För både lag- och individuell idrottare beskrivs det viktigaste med 
gymnasieutbildningen vara att de kan söka in till högskola eller universitet. Lika viktigt 
tycker lagidrottare det är att utvecklas i sin idrott samt att få ett arbete. De individuella 
idrottarna anser det också vara viktigt att utvecklas i sin idrott och få ett arbete, dock 
inte lika viktigt som lagidrottarna anser. 
 
Tabell 6.66 Viktigaste med gymn.utb är vidareutbildning? (Lag) 

   
Det viktigaste med gymnasieutbildningen är att jag kommer in 

på högskola eller universitet Total 

 Idhabitus svagt   det stämmer helt 
det stämmer 
ganska väl 

det stämmer mindre 
väl  

Lagidrott  n = 18 18 9 45 

      40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

 
Över hälften av lagidrottarna nämner att de valt ett idrottsgymnasium för att avlasta 
studierna vilket bara 35 procent av de individuella idrottarna förklarar. Denna siffra är i 
vilket fall som helst högre för båda kategorier av idrottare än vad som framkom vid 
analysen av social position. 
 
Tabell 6.67 Id.gymn. för att avlasta studier? (Lag) 

   Jag valde idrottsgymnasium för att avlasta mina studier Total 

 Idhabitus svagt   
det stämmer 

helt 
det stämmer 
ganska väl 

det stämmer 
mindre väl 

det 
stämmer 
inte alls  

Lagidrott   n = 
6 18 12 8 44 

      
13,6% 40,9% 27,3% 18,2% 100,0% 

 
Till slut uttrycker cirka 20 procent av lagidrottarna att idrotten påverkat studierna 
enbart positivt samtidigt som hela 40 procent av de individuella idrottarna uppger 
detsamma. Det är dock bara 15 procent från respektive idrottskategori som menar att 
idrotten har en negativ inverkan. 
 

6.14 Sammanfattande jämförelse idrottshabitus  
Likheten mellan lagidrottare med starkt och svagt idrottshabitus är att majoriteten hade 
201-250 poäng i årskurs nio. Skillnader återfinns hos de individuella idrottarna med 
starkt idrottshabitus där hela 60 procent hade mer än 251 poäng i slutet av årskurs nio, 
vilket enbart 18 procent av de med svagt idrottshabitus hade. Det förhåller sig också här 
som så att de flesta individuella idrottare med starkt idrottshabitus går på RIG vilket 
enligt Eriksson (2002) ökar förutsättningarna att också ha en hög ambitionsnivå med 
studierna.  
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Tabell 6.68 Fördelning idrottsgymnasier majoritet 
Fördelning av idrottsgymnasier 

 Lagidrottare Individuella idrottare 

Id.habitus starkt REG/Lokalt RIG 

Id.habitus svagt                      Lokalt Lokalt 

 
Den vanligaste poängen bland de individuella idrottarna med svagt idrottshabitus ligger i 
spannet mellan 151 -200 poäng. Idrottares, med svagt idrottshabitus, betyg i idrott och 
hälsa i årskurs nio överensstämmer i princip med hur det ser ut för idrottare med starkt 
idrottshabitus. 
 Vad gäller lagidrottare med svagt idrottshabitus är de lika nöjda med 
gymnasieskolan som de med starkt idrottshabitus. De individuella idrottarna med svagt 
idrottshabitus är dock mer missnöjda då nästan 30 procent ej går på den skola de önskar 
och endast tre procent är missnöjda bland dem med starkt idrottshabitus. Majoriteten 
av lagidrottare och individuella idrottare med svagt idrottshabitus är överens om att 
gymnasieskolan inte är viktigare än gymnasieprogrammet. Lagidrottare med starkt 
idrottshabitus menar dock att det är viktigare med än bra gymnasieskola, vilket även 45 
procent av de individuella idrottarna gör. Troligen hör detta samman med statusen på 
idrottsgymnasiet. 
 Valet av gymnasieskola upplever fler av de med svagt idrottshabitus än de med 
starkt idrottshabitus, oavsett idrottskategori, varit svårt. Överlag upplever en större del 
av respondenterna med svagt idrottshabitus också programvalet som svårt. 
Lagidrottarna med svagt idrottshabitus visar på den största skillnaden. 
 
Tabell 6.69 Programvalet var svårt 

Programvalet var svårt? 

 Lagidrottare Individuella idrottare 

Id.habitus starkt 26% 38 % 

Id.habitus svagt                      42 % 51 % 

 
Resultatet indikerar att idrottare med svagt idrottshabitus upplever valet av 
gymnasieprogram svårare.  
 Lagidrottare väljer i stort sett samma utbildning i form av teoretisk sådan oavsett 
habitus emedan de individuella idrottarna med starkt idrottshabitus tenderar att välja 
teoretiska program och de med svagt idrottshabitus väljer yrkesinriktade program.  
 På frågan om idrotten styrt programvalet är det ca 70 procent av båda kategorier 
idrottare med svagt idrottshabitus som anger det mot hela 90 procent av båda 
kategorier idrottare med starkt idrottshabitus. På det sättet påverkar idrottshabitus 
vilket program eleven väljer att gå där ett starkare sådant låter idrotten styra i högre 
grad. Det kan också förklara att de med starkt idrottshabitus inte tyckte valet var lika 
svårt som de med svagt idrottshabitus. Det bör nämnas att de flesta med svagt 
idrottshabitus är nöjda med sitt gymnasieprogram liksom de med starkt idrottshabitus 
är. 
 När det gäller lagidrottare med starkt och svagt idrottshabitus menar nära hälften i 
båda grupper att de valt gymnasieutbildning på grund av skolans idrottsinstruktörer. 
Lagidrottare med starkt idrottshabitus förklarar också att de valt utbildning med hänsyn 
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till skolans samarbete med en viss förening. Överlag väljer de individuella idrottarna i 
mindre utsträckning sin gymnasieutbildning på dessa grunder. Speciellt märkbart är det 
bland de med svagt idrottshabitus där siffran ligger runt 15 procent för de båda 
frågorna.  Noterbart är dock att 44 procent av de individuella idrottarna med starkt 
idrottshabitus valde skola med anledning av samarbetet med en viss förening. 

 
Tabell 6.70 Val av skola p g a idrottsinstruktörer 

Jag valde skola p g a dess idrottsinstruktörer? 

 Lagidrottare Individuella idrottare 

Id.habitus starkt 50 % 24 % 

Id.habitus svagt                      49 % 14 % 

 
 
Tabell 6.71 Val av skola p g a samarbete med viss klubb 

Jag valde skola p g a samarbetet med en viss klubb? 

 Lagidrottare Individuella idrottare 

Id.habitus starkt 52 % 44 % 

Id.habitus svagt                      29% 18 % 

 
Vad gäller motiv till programval skiljer sig lagidrottare med svagt idrottshabitus från de 
med starkt där de med starkt idrottshabitus snarare gjort sitt programval med hjälp av 
rekommendationer från andra. De individuella idrottarna med svagt idrottshabitus 
skiljer sig från de med starkt idrottshabitus genom att valet gjorts med hjälp av 
rekommendationer från andra. Således verkar motiven ha bytt lite platser men det är 
inga större skillnader då samma motiv är aktuella i alla grupper. 
 I motiven till att välja en idrottsutbildning återfinns skillnader mellan lagidrottare 
och individuella idrottare med starkt idrottshabitus där nästan allas motiv var att bli 
elitidrottare och bland idrottare med svagt idrottshabitus var motiven snarare att ha 
roligt. Som nämnt är det så att fler idrottare med starkt idrottshabitus går RIG eller REG 
emedan de med svagt idrottshabitus i första hand går på lokalt idrottsgymnasium.  
Eriksson (2002) förklarar att dessa mer har inriktningen mot en form av ledarskap och 
att de lokala idrottsgymnasierna ger mer breda kunskaper om idrottsfältet i allmänhet. 
 Både lagidrottare och individuella idrottare med svagt idrottshabitus värdesätter, 
till skillnad från de med starkt idrottshabitus, betygen mer än idrottsframgångarna.  De 
individuella idrottarna med starkt idrottshabitus har dock ett relativt jämlikt förhållande 
mellan vad de värdesätter då 47 procent uppger att de värdesätter betygen mer och 53 
procent idrottsframgångarna.  
 En stor skillnad mellan lagidrottarna med starkt idrottshabitus och de med svagt är 
att majoriteten med starkt idrottshabitus anger att träningen tar tid från en satsning på 
studierna. De individuella idrottarna med svagt idrottshabitus upplever i ungefär samma 
utsträckning som de med starkt idrottshabitus att träningen tar tid från studierna. En 
annan skillnad mot lagidrottarna är att majoriteten av de individuella idrottarna oavsett 
habitus anser att det går att satsa på studierna trots mycket träning. 
 Vad gäller frågan om respondenterna ej kan satsa på träningen på grund av för 
mycket skolarbete menar endast 30 procent av båda idrottskategorier med starkt 
idrottshabitus detta. Bland de med svagt idrottshabitus är det hela 50 procent av de 
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individuella idrottarna som menar att det förhåller sig som så att de ej kan satsa fullt på 
träningen emedan enbart 30 procent av lagidrottarna menar detsamma. 
 Till skillnad från idrottare med starkt idrottshabitus där det viktigaste med 
gymnasieutbildningen anges vara att utvecklas i sin idrott uppger de med svagt 
idrottshabitus oavsett idrottskategori det viktigare att kunna söka in till högskola eller 
universitet. 
 Över hälften av lagidrottarna med svagt idrottshabitus uppger att de valt ett 
idrottsgymnasium för att avlasta studierna vilket inte de med starkt idrottshabitus i lika 
hög grad instämmer i. Sammantaget anser båda idrottskategorier med svagt och starkt 
idrottshabitus att idrotten påverkat studierna positivt. Lagidrottarna med svagt 
idrottshabitus är dock minst positiva. 

 
Tabell 6.72 Val av idrottsgymnasium för att avlasta studier? 

Jag valde idrottsgymnasium för att avlasta mina studier 

 Lagidrottare Individuella idrottare 

Id.habitus starkt 39 % 35 % 

Id.habitus svagt                      54% 36 % 

 
Slutsatser som dragits är att starkt idrottshabitus påverkar lagidrottare så att de satsar 
mer på idrott än skolan samtidigt som de individuella idrottarna har en starkare 
inriktning mot studierna och där dessa värderas jämbördigt med idrotten. Individuella 
idrottare med hög grad av idrottshabitus är mer måna om framtida studier än 
lagidrottare och de med svagt idrottshabitus. De individuella idrottare som går på RIG är 
i högre grad studiemotiverade än elever på övrigt idrottsgymnasium. Detta förhållande  
styrker Eriksson (2002) och att individuella idrottare är mer studiefokuserade visar också 
Jonsson (2000) på.  
 När det gäller idrottare med svagt idrottshabitus tyder resultatet på att de inte  
satsar på varken skola eller idrott i någon större utsträckning. De uppger att träningen 
inte hindrar en satsning på studier men ändå studerar de bara ca 2 timmar eller mindre 
självständigt per vecka 
 Sammantaget verkar de med svagt idrottshabitus förhålla sig till idrott och 
utbildning på det sättet att idrotten mest ses som ett medel att avlasta de andra 
studierna med. De har varken speciellt höga betyg och uppger samtidigt att motivet för 
idrottsutbildningen är att det finns ett intresse för idrott samt att de vill ha så roligt som 
möjligt.  
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Kapitel VII 

Slutsatser 

7.1 Problemställning 1 
Hur påverkar olika typer av kulturellt och ekonomiskt kapital (social position) 
lagidrottare och individuella idrottares syn på förhållandet mellan idrott och utbildning? 

 

7.1.1 Slutsatser 

 
 Lagidrottare oavsett social position verkar prioritera idrott i högre grad. 

 
   Eleverna är ej i hög utsträckning påverkade av starkt kulturellt kapital. Exempel   

   på faktorer som styrker detta är… 
– starkt kulturellt kapital (el stark social position) underlättar ej val av skola och 
program 
– lite studietid överlag bland båda kategorier av idrottare 

 – ej högre grundskolepoäng än andra sociala positioner 
– flertalet går yrkesförberedande program. 

 
 Svagt kapital påverkar lag- och individuella idrottare på ett sätt som är förenligt 

med hur starka kapitalformer borde ha påverkat. 

 

7.2 Problemställning 2 
Hur påverkar olika typer av idrottshabitus lagidrottare och individuella idrottares syn på 
förhållandet mellan idrott och utbildning? 
 

7.2.1 Slutsatser 

 
 Starkt idrottshabitus påverkar lagidrottare så att de satsar mindre på skolan 

emedan de individuella idrottarna uppvisar en hög studiemotivation där studierna 
värderas lika mycket som idrotten. De är mer ambitiösa i både sin idrottssatsning 
men också studieframtid än de med svagt idrottshabitus. Individuella idrottare på 
”elitnivå” med starkt idrottshabitus verkar mer studiemotiverade. Tesen som 
Eriksson (2002) klargör är att elever som är duktiga i idrott ofta också är duktiga på 
andra områden såsom i skolan, vilket han förklarar med en inneboende egenskap 
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av hög ambitionsnivå. Jonsson (2000) menar för övrigt att individuella 
idrottsgrenar lockar fler motiverade elever. 
 

  Svagt idrottshabitus påverkar både lag- och individuella idrottare så att varken 
skola eller idrott satsas på i särskilt hög grad. Det är en medelmåttig insats av både 
lag- och individuella idrottare vad gäller både idrott och utbildning. De uppger att 
träningen inte utgör något hinder för att satsa på skolarbetet och även det 
omvända. Ändock verkar de inte satsa på studierna då de flesta av båda typer av 
idrottare endast studerar självständigt 2 timmar eller mindre per vecka. Vidare är 
det också lagidrottare med svagt idrottshabitus som i högre utsträckning väljer 
gymnasieutbildning på grund av de instruktörer som tillhandahålls samt med 
anledning av samarbetet med vissa föreningar. De har ej så starkt idrottshabitus 
och ser idrotten mest som ett medel att avlasta de andra studierna med. De 
främsta motiven för både lag- och individuella idrottare att välja idrottsutbildning 
är att det finns ett intresse för idrott och för att kunna ha så roligt som möjligt 
vilket vittnar om en mindre seriös inställning. 

 
 Det är i högre utsträckning grad av idrottshabitus som påverkar synen på idrott och 

utbildning än ett utbildningkapital. 
 
  Fler lagidrottare prioriterar idrott före studier oavsett grad av idrotthabitus. 

 

7.3 Hypotes   
Det är i högre grad elever ur lägre socialgrupp som är lagidrottare och väljer idrott före 
utbildning. 
 

7.3.1 Slutsatser  

 
 Både lag- och individuella idrottare innehar i stort sett ett starkt kulturellt kapital 

samt ekonomiskt kapital tre (medel). Därav har de flesta ett relativt högt totalt 
kapital och på det viset en hög social position. Schelins (1985) och Jonssons 
(2001) tes om att idrotten är socialt stratifierad bekräftas inte i den här studien. 
 

 Lagidrottare väljer utbildning i högre utsträckning på grund av idrottsinstruktörer 
och samarbete med viss förening oavsett kapital och idrottshabitus.  

 
 Idrottare på RIG/REG har en mer seriös inställning till idrott och utbildning. Den 

tes Eriksson (2002) förmedlar om att elever som är duktiga i idrott också verkar 
vara ambitiösa i skolan bekräftas. Elever med svagt kulturellt kapital går också i 
högre utsträckning på RIG/REG vilket kan prägla resultaten att svagt kapital visar 
en större förenlighet med Bourdieus teori 
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 En skillnad mot lagidrottarna är att majoriteten av de individuella idrottarna 
oavsett grad av idrottshabitus anser att det går att satsa på studierna trots 
mycket träning. 

 
 



 92 

Kapitel VIII 

Diskussion 

 

8.1 Habitus och sociala positioner 
Graden av idrottshabitus verkar styra elevers val och syn på förhållandet idrott och 
utbildning mer än påverkan av social position. Den påverkan starkt idrottshabitus i 
resultatet har på lagidrottare är att de satsar mindre tid på studier och mer på idrotten 
emedan de individuella idrottarna värderar dem mer likvärdigt. En intressant aspekt i 
detta sammanhang är vilken roll det sociala samspelet inom gruppen av lagidrottare 
spelar. Kan ett konkurrensförhållande inom lagidrotten stjälpa elevens studier genom 
att denne satsar allt för mycket på idrotten är en fråga att reflektera närmare kring.  
 Habitus kommer enligt Bourdieu (1984) till uttryck i vårt handlande och förmedlar 
vår livsstil. Lagidrottarna med starkt idrottshabitus kan förstås som en grupp som delar 
liknande erfarenheter och uppfattningar om idrott. Mot den bakgrunden bildar de inom 
gruppen särskilda normer för uppfattningen och prioriteringen av idrott och utbildning. 
Lagidrott präglas till exempel av ett konkurrerande om platser i högre grad än vad 
individuell idrott gör. Med detta menas inte konkurrens i form av att kämpa om en plats 
i landslag etc. då även individuella idrottare konkurrerar på samma villkor. Det centrala 
är att lagidrottarna dagligen måste visa att de är att räkna med inför helgens match, 
emedan individuella idrottare kan ställa upp i tävling utan att prestera resultat varje 
vecka och har därmed mer arbetsro. Vad mera är träffas lagidrottarna dagligen och 
tränar och umgås med samma individer de konkurrerar med. Det är denna konkurrens 
som måhända kan utgöra ett förklaringsförsök till att idrotten prioriteras i första hand. 
Med detta menat att det finns ett stressmoment i att hela tiden bevisa sin kapacitet. 
 Ytterligare innebär ett specifikt habitus att de uppfattningar som råder inom 
gruppen värderas högt (Bourdieu, 1984). Det kan ligga något i att lagidrottare 
tillsammans har skapat en syn på idrott och studier där idrotten prioriteras först. Det är 
på det viset lätt hänt att det dagliga umgänget med likasinnade skapar en viss jargong 
där ingen vill vara den som sticker ut. 
 Den skillnad som resultatet uppvisar mellan lagidrottare och individuella idrottares 
prioritering av idrott och utbildning kunde inte bekräftas genom innehav av kulturellt 
eller ekonomiskt kapital, det vill säga social position. Bourdieu (1984) skriver dock att 
det habitus individen har, inte alltid är det samma som kapital, det vill säga vad andra 
värdesätter. Närmare förklarat innebär det att habituset inte motsvarar innehav av 
kulturellt eller ekonomiskt kapital då en livsstil inte överensstämmer med vad andra 
erkänner värde, det vill säga det som representerar kulturellt och ekonomiskt kapital. Då 
idrotten är högt värderad inom fältet kan det påverka att den sociala positionen ej får 
genomslagskraft. På det sättet skulle idrottshabituset kunna förstås som att det inverkar 
över social position och dessutom tar överhand. Bourdieu (1984) skriver i samband med 
detta att habitus inverkar på hur de kapital individen har med sig ökar eller förändras. På 
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det sättet kan idrottshabituset förstås som att respondenternas kapital får mindre 
inflytande och reduceras till förmån för de villkor som råder inom gruppen av 
lagidrottare (Bourdieu, 1984). Resultatet blir då att påverkan av social position inte faller 
ut i resultatet som förmodat.  Det verkar följaktligen som om idrottshabituset tar över 
den sociala positionens inverkan. Särskilt påverkar det lagidrottare som oavsett social 
position framhåller satsningen på idrott före skola. 
 Slutligen verkar det onekligen som att grad av idrottshabitus får konsekvenser för 
hur relationen till idrott och utbildning ser ut. Idrottshabitus påverkar lag- och 
individuella idrottare vad gäller syn på idrott och utbildning snarare än ett 
utbildningskapital. Det finns dessutom skillnader mellan hur lag- och individuella 
idrottare påverkas av ett starkt idrottshabitus. Graden av idrottshabitus påverkar 
utbildningsinsatsen där ett svagt sådant begränsar denna. Detta då resultaten visar att 
grad av idrottshabitus spelar stor roll för i vilken ordning idrott och studier prioriteras. 
Eleverna verkar på det sättet påverkas i högre utsträckning av idrottshabitus än av social 
position. 
 Troligtvis inverkar social position på habituset utom idrottens fält men inom fältet 
är det idrottens påverkan på habitus som har betydelse för synen på relationen mellan 
idrott och utbildning. Följaktligen ter det sig som så att ett starkt idrottshabitus är viktigt 
för att kunna dra nytta av möjligheten att kombinera sin utbildning med ett 
idrottsintresse. Resultatet bekräftar att elever med svagt idrottshabitus i mindre 
utsträckning verkar satsa på utbildning och idrott. Om idrotten bara är ett val som görs 
för att avlasta studierna förlorar valet att kunna kombinera intresse med utbildning sin 
verkan. Istället för att utgöra en möjlighet där eleverna förhoppningsvis blir mer 
motiverade att studera verkar möjligheten att kunna kombinera utbildning med idrott 
snarare bli en motivering för en förenklad skolgång för de med svagt idrottshabitus. Av 
den orsaken finns det risker med att valmöjligheterna är stora och att de flesta idag kan 
välja någon form av idrottsgymnasium utan att reflektera över varför valet görs, vad det 
kan innebära och få för konsekvenser för skolgången. 
 

8.2 Bra i idrott = duktig i skolan? 
 
Kulturellt kapital mäts dels genom utbildningsbakgrund, i det här fallet föräldrarnas, 
men också dels genom de betyg individen har samt om denne har ett habitus som 
gynnas i skolan. Ett habitus som gynnas i skolan innebär att individen vet på vilket sätt 
denne ska bete sig för att kunna erhålla höga betyg (Bourdieu, 1984). Något annat som 
också mäter kulturellt kapital är vad individen konsumerar i form av exempelvis konst, 
litteratur eller fritidssysselsättning etc. i förhållande till vad som tillerkänns värde (a.a.). 
Konsumtion är dock inget som den här studien har mätt. Av den anledningen att 
eleverna med lågt kulturellt kapital faktiskt har höga betyg och anger att de vill att 
utbildningen ska möjliggöra sökning till vidare studier är det måhända felaktigt att 
benämna de som om de vore i avsaknad av kulturellt kapital. Eleverna har som nämnt 
anskaffat höga betyg och innehar målsättningen att söka till vidareutbildning trots att de 
kommer från hem med låg utbildningstradition. Tankar som genereras av resultatet är 
att det kulturella och ekonomiska kapitalet visar tendenser på att ha spelat ut sin verkan 
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i högre utsträckning och att det snarare är andra faktorer som avgör studieintresset. 
Resultatet visar att elever från förhållande med avsaknad av kulturellt kapital men med 
ett starkt idrottshabitus visar ett intresse för studier. Som tidigare berört verkar 
idrottshabitus i denna kontext spela ut den sociala positionens verkan där graden av 
idrottshabitus istället är avgörande för hur engagemanget och prioriteringen av studier 
och idrott ser ut. Det är alltså graden av idrottshabitus som bestämmer hur 
prioriteringen av idrott och studier faller ut, snarare än social position. 
 Bourdieu (1984) skriver i samband med detta att kulturellt kapital inte är statiskt 
utan att det går att öka eller förändra sina kapital varav det kan vara en sådan process 
som är på väg att ske för eleverna.  Eriksson (2002) gör tydligt att elever som är duktiga i 
idrott ofta också har denna egenskap vad gäller studierna då han menar att 
ambitionsnivån i idrott gynnar ambitionen även på andra områden som exempelvis i 
skolan. På det viset kan relationen till idrotten också verka som en form av social 
relation där duktigheten överförs till en inneboende egenskap vilket (a.a.) diskuterar. 
Bourdieu (1984) menar att det sociala kapitalet är svårt att anskaffa men att det kan 
utgöra en förklaring till hur andra kapital såsom kulturellt eller ekonomiskt kan få 
verkan. Mot den bakgrunden kan elevernas ambition både i idrott och i utbildning 
förstås.  
 Avslutningsvis hyser de flesta idrottare i studien oavsett social position eller grad av 
idrottshabitus åsikten att de upplever idrottens påverkan på studierna enbart positiv, 
vilket talar för att idrotten har en gynnsam inverkan på studierna.  
 
 

8.2.1 Typ av idrottsgymnasium – betydelse för synen på idrott och 
utbildning? 

 
Resultatet pekar på att elever som läser på RIG har högre betyg i årskurs nio än övriga 
elever. Individuella idrottare med svagt ekonomiskt- och svagt kulturellt kapital hade i 
majoritet 251-300 poäng i slutet av årskurs nio. Dessutom var det 17 procent av de med 
svagt kulturellt kapital som hade över 300 poäng. Även majoriteten av individuella 
idrottare med starkt idrottshabitus hade mellan 251-300 poäng. De som går på lokalt 
idrottsgymnasium ligger istället främst i spannet mellan 151-250 poäng. I studien är det 
bara individuella idrottare som i majoritet läser på RIG i respektive undersökta kategori, 
varav det är dem som det kan uttalas något om. 
  Resultatet talar således för att elever på RIG är mer studiefokuserade än elever på 
andra typer av idrottsgymnasier trots att de har en potential att bli elitidrottare.  
Jonsson (2000) beskriver att individuella idrottare ofta har högre betygsgenomsnitt än 
lagidrottare vilket i studien enbart stämmer om vi jämför individuella idrottare på RIG 
med lagidrottare på REG och lokala idrottsgymnasier. För övrigt råder en likvärdighet 
mellan idrottskategorier på REG och lokala idrottsgymnasium  
 Alla som går RIG utom de med starkt idrottshabitus (ändock 45 %), menar att skolan 
är viktigare än gymnasieprogrammet. Detta talar för att skolans status upplevs spela en 
stor roll för dessa elever. Eleverna med starkt idrottshabitus är dock i hög grad präglade 
av en stor studiefokusering varav resultatet kan tolkas som att gymnasieprogrammet 
också har en viktig funktion.  Värt att nämna är att de enda lagidrottarna som tycker att 
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skolan är viktigare än gymnasieprogrammet är de med starkt idrottshabitus. 
Lagidrottarna med starkt idrottshabitus går på REG eller lokala idrottsgymnasier och 
hela 88 procent är nöjda med den skola de går på varav det inte är troligt att skolan 
anses vara viktigare på grund av att de vill gå på ett RIG. Möjligen kan det vara som så 
att de föreningar eller idrottsinstruktörer som arbetar på skolan bestämmer dess status 
då resultatet visar att dessa faktorer spelar stor roll för val av utbildning. 
 Av de med starkt idrottshabitus är det lagidrottare som i största hand är inriktade 
på en vilja att bli elitidrottare med hela 90 procent mot individuella idrottares 70 
procent. Trots detta är det de individuella idrottarna som går på ett RIG samtidigt som 
lagidrottarna går på REG eller lokala idrottsgymnasium. De individuella idrottarna på RIG 
anser också att det viktigaste med utbildningen är att kunna söka vidareutbildning 
emedan lagidrottarna med starkt idrottshabitus helst vill ha ett arbete. De individuella 
idrottarna på RIG värderar och prioriterar utbildning mer jämbördigt än vad 
lagidrottarna gör. 
  Idrottare på lokala idrottsgymnasier verkar enligt resultatet inte bry sig om varken 
skola eller studier i särskilt hög grad och ser idrotten som ett sätt att avlasta studierna.  
Både lag- och individuella idrottare med svagt idrottshabitus går på lokalt 
idrottsgymnasium. Dessa idrottare verkar inte vara speciellt studiefokuserade eller 
idrottsfokuserade och ger uttryck för en medelmåttig insats på båda områden. Orsaken 
förutom hur grad av idrottshabitus inverkar kan vara att möjligheten att förena intresse 
och utbildning har gjort att allt fler vill differentiera sin utbildning. Detta utan att kanske 
ha något mer specifikt mål än att just utnyttja möjligheten till individualisering vilket 
diskuteras närmare i nästa avsnitt. 
  

8.3 Utbildning eller idrott och konsekvenser av styrning 
Valet av skola, ger lagidrottare, oavsett social position eller idrottshabitus, uttryck för 
vara enkelt eller enklare än vad de individuella idrottarna anser. Detta har förmodligen 
sin grund i att de har låtit idrotten fälla avgörandet för den skola de valt. Resultatet visar 
att lagidrottare tenderar att välja idrott före utbildning. De väljer i hög grad utbildning 
på grund av vilka idrottsinstruktörer skolan kan erbjuda samt vilka samarbeten med 
föreningar som finns etablerat. Samarbetet med föreningar är naturligtvis i högre grad 
viktigt för lagidrottare att beakta än individuella idrottare som inte är lika beroende av 
att träna och tävla tillsammans med de från samma förening. När det gäller 
idrottsinstruktörer uppger dock lagidrottarna att de i hög grad väljer efter detta också. 
Individuella idrottare skulle även de i lika stor utsträckning kunna välja efter den 
premissen men gör det inte i samma omfattning vilket är intressant. Resultatet visar att 
social position inte spelar någon nämnvärd roll vad gäller synen på val av utbildning och 
syn på förhållandet idrott och utbildning. Frågan är då vad det är som ligger bakom att 
lagidrottarna låter idrotten styra utbildningen i högre grad. En möjlig anledning kan vara 
att lagidrottare formas tillsammans i gruppen och skapar normer och en gemensam syn 
på idrott och utbildning. Inom gruppen kan det måhända vara svårt att skilja sig från den 
gemensamma laguppfattningen och jargongen. Lagidrottare är därtill, som tidigare 
nämnt, utsatta för en annan konkurrens än individuella idrottare då de hela tiden måste 
bevisa att de är värda sin plats laget. Ytterligare kan möjligheten att skapa sociala 
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kontakter med ansedda föreningar eller tränare vara ett sätt att investera i ett socialt 
kapital som kan vara viktigt för att idrottaren ska kunna ges de bästa förutsättningarna. 
 RF (2007) menar att elever som går på idrottsgymnasier inte går miste om något 
vad gäller studierna i förhållande till kamrater som inte läser idrottsgymnasium, om det 
skulle vara så att de beslutar sig att inte fortsätta med idrotten. Frågan är dock om 
lagidrottarna inte skulle göra andra prioriteringar om valen ej hade baserats på idrotten. 
Risken är att lagidrottarna låter idrotten styra i allt för hög grad så att det drabbar 
studierna. Det är trots allt flera av idrottarna som uppger att de värdesätter betygen 
mer än idrottsframgångarna men som samtidigt menar att träningen hindrar en full 
satsning på skolarbetet. Det finns vidare än fara i att lagidrottarna väljer idrott före 
utbildning vad gäller framtiden. Det uppmärksammas särskilt att lagidrottare med starkt 
idrottshabitus är mindre studiefokuserade till förmån för idrotten. Jonsson (2000) visar i 
sin studie att flera av de som valt idrott före utbildning inte skulle ha gjort desamma 
valen i efterhand.  
 Att välja både gymnasieprogram och dessutom gymnasieskola har blivit allt 
vanligare sedan möjligheterna att kombinera ett intresse med utbildning ökat. Skolor 
använder olika profiler för att profilera sig och för att kunna konkurrera om eleverna på 
den lokala kvasimarknaden. Detta får konsekvenser bland annat i form av att en del 
elever inte kan fatta väl underbyggda beslut och därmed inte kan ta aktiv del av valens 
inneboende möjligheter. En annan risk är att vissa skolor får en högre status samtidigt 
som andra skolor kommer att ses som lågstatusskolor, där de elever som inte har en 
möjlighet att utnyttja valen kommer att gå. Detta förhållande kan leda till segregation 
där en del skolor förlorar de studiemotiverade eleverna vilket får konsekvenser för 
ambitionsnivån för de elever som går kvar. 
 Resultatet beskriver att eleverna försökt att orientera sig bland olika valmöjligheter 
då de upplever svårigheter med valet. Detta är inget konstigt då det idag ges möjlighet 
att välja dels skola, dels gymnasieprogram men även att kombinera dessa med ett 
intresse (Olofsson, 2007).  Utfallet av valmöjligheten kan vara att elever som aldrig hade 
tänkt välja exempelvis en idrottsutbildning, valt en specifik sådan som ett resultat av 
marknadsföringens kraft. Att välja skola och utbildning är dessutom ett sätt att 
differentiera sig själv och skapa en specifik identitet vilket blivit allt vanligare i den 
postmoderna modernitetsprocessen som innefattar en ökad individualisering. Därav kan 
förening av intresse och utbildning också förstås som en väg att gå; som resultatet av en 
påverkan av att alla andra verkar differentiera sig på något sätt genom sin utbildning och 
att ett måttligt intresse för idrott därmed gör att valet faller sig så.  Resultatet pekar 
också på att den främsta påverkanskanalen för programval är kamrater vilket visar att 
ungdomars sociala samspel har stor påverkan för vilket val som görs. Samtidigt vittnar 
resultatet om att föräldrar i mycket liten grad har varit de som informerat eleverna om 
olika program varav kamraternas påverkan kan få till följd att ett val görs på basis av 
kamrater istället för att valet är strategiskt genomtänkt efter intresse och 
framtidsmöjligheter. 
 Av den anledningen kan en prioritering av intresse, i det här fallet idrott före 
utbildning, få konsekvenser för framtiden då eleverna ska söka till vidare studier (Lund, 
2006). Den lokala utbildningsmarknaden tillsammans med den ökande 
individualiseringen tenderar på det viset att få elever att ta beslut som inte är 
genomtänkta (Lund, 2006). I den här studien uppmärksammas att lagidrottares 
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prioritering av idrott före studier kan få konsekvenser i form av att de exempelvis inte 
kan söka in till den universitetsutbildning de vill utan att först läsa upp betygen (Jonsson, 
2000).  Avslutningsvis mot bakgrunden av den stora ökningen av skolors profilering är 
det intressant och viktigt att följa med i utvecklingen och vad som sker när intresse 
möter utbildning. 

 

8.4 Idrott- och hälsalärarens roll i idrottsgymnasiernas 
framväxt   
Idrottsföreningarna och idrottsinstruktörerna har fått mer inflytande i skolan sedan de 
idrottsprofilerade utbildningarna ökat. Flera respondenter i studien uppger också att de 
väljer idrottsutbildning på grund av dess instruktörer och samarbete med viss förening. 
Risken finns att eleverna lockas av dessa mer eller mindre välkända klubbnamn och 
idrottsinstruktörer utan att tänka efter vad det är för typ av utbildning de kommer att 
få, samt vilken påverkan det kommer ha på studierna. 
 Olofsson (2007) lyfter i detta sammanhang att det finns en fara i att 
idrottspedagogens roll tas över av idrottsinstruktörer både på idrottsgymnasierna och i 
den vanliga i gymnasieskolan.  Gränserna menar (a.a) mellan skola och idrottsrörelse 
suddas ut allt mer vilket har gjort att även ideella ledare i avsaknad av lärarutbildning får 
verka som tränare inom skolans idrottsundervisning. Detta får konsekvenser för idrott- 
och hälsaläraryrket vars position kan försvagas. Olofsson (2007) menar därför att det är 
av vikt att värna om idrott- och hälsalärarnas yrkeskompetens då eleverna inte ska möta 
föreningsidrotten på två arenor. Därför menar (a.a.) att idrott- och hälsalärare i högre 
grad måste argumentera för sin pedagogiska kompetens och belysa skillnaden mellan 
ledarskap på olika arenor då risken annars finns att positionen i högre grad ersätts av 
instruktörer utan lärarutbildning.  

    

8.5 Metoddiskussion 
När det kommer till studiens generaliserbarhet går resultaten inte att allmänt tillämpas 
då de grundas på ett icke slumpmässigt urval. Fördelningen av respondenter mellan lag- 
och individuella idrottare är därmed ojämn där 66 procent är lagidrottare och 29 
procent utgörs av individuella idrottare. Sambanden är avslutningsvis ej statistiskt 
säkerställda varav det inte går att uttala sig om resultaten med någon auktoritet. Dock 
indikerar resultaten en tydlig riktning mot att lagidrottare i högre utsträckning väljer 
idrott före utbildning. 

8.6 Framtida forskning 
Under processen med studien har en hel del tankar väckts om vad som skulle vara 
intressant att utveckla vidare. Ett fokus mot den roll idrottshabitus spelar för 
utbildningsinsatsen skulle vara ett tämligen intressant område att undersöka närmare. 
En annan tanke är att fortsätta jämföra lag- och individuella idrottare gentemot andra 
teman som exempelvis hur de ser på träningen i skolan eller hur de upplever sin hälsa. 
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Vidare skulle det vara intressant att undersöka rollen det sociala umgänget spelar hos 
lagidrottare då det kan antas att de formeras och anpassar sig efter varandra vad gäller 
förhållande till utbildning och studier.  
 Vad mera är skulle det också vara möjligt att studera ett större urval av enbart lag- 
och individuella idrottare från riksrekryterande idrottsgymnasier och undersöka deras 
syn och förhållande på utbildning och studier. Då eleverna i den här studien i första 
hand kommer från hem med stor utbildningstradition skulle det vara spännande att se 
om det förhåller sig på det sättet överlag på idrottsgymnasier samt varför i så fall ett 
sådant förhållande är rådande. 
 Avslutningsvis skulle ett sätt att gå vidare med den här studien vara att genomföra 
kvalitativa intervjuer med elever om ambitionen med idrott och studier och hur de ser 
på förhållandet dem emellan. Det hade ytterligare varit ytterst intressant att följa upp 
de elever som svarat i enkäten efter ett par år och se vad de har för tankar om de val de 
gjort, i likhet med hur Jonsson (2000) genomfört sin studie. 
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