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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar: Uppsatsens syfte var att undersöka fysiska aktivitetsformer med 

utgångspunkt i Pierre Bourdieus kapitalbegrepp. Aktivitetsformerna utgörs av Egenutövad, 

Ledarledd/I grupp samt I lag/förening. Kapitalbegreppet kommer från Pierre Bourdieus teori 

och innefattar kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital. De frågeställningar vi använde oss av 

var: Vilka skillnader kan ses i kulturellt kapital beroende på fysisk aktivitetsform, Vilka 

skillnader kan ses i socialt kapital beroende på fysisk aktivitetsform? samt Vilka skillnader 

kan ses i ekonomiskt kapital beroende på fysisk aktivitetsform samt upplever fysiskt aktiva att 

ekonomisk situation påverkar deras utövande av fysisk aktivitet? 

 

Metod: Vi sökte upp arenor för olika typer av fysisk aktivitet och enkäter delades där ut. 

Frågorna på enkäterna var utformade för att kunna etablera olika former av kapitaltillgångar 

hos de svarande. Enkäterna sammanställdes därefter och bearbetades i dataprogrammen Excel 

och SPSS. 

 

Resultat: De skillnader vi kunde se var att bland de som anger att de i dag sysslar med fysisk 

aktivitet i ett lag/förening så angav 92,3% att de utövat fysisk aktivitet i denna form även i sin 

ungdom, i förhållande till de andra aktivitetsformerna där 66,6% respektive 67,2% gav 

samma svar. Av de aktiva i ett lag/förening har 76,9% angivit att alla/de flesta av deras vänner 

är fysiskt aktiva medan 41,8% i kategorin egenutövad och 42,4% i ledarledd/grupp angivit 

detta svar. Vidare hade aktivitetsformen Egenutövad överlag en högre utbildningsnivå än 

övriga då 67,3% angav att de hade eftergymnasial utbildning och ingen att de hade 

grundskolenivå som sin högsta utbildning. Bland de som sysslade med 

ledarledd/gruppaktivitet angav 57,6% att de hade eftergymnasial utbildning och 9,0 % angav 

att grundskoleutbildning var deras högsta utbildningsnivå, samtidigt som fördelning hos 

förenings-/lagidrottare var 43,6% med eftergymnasial utbildning och 2,5 % med 

grundskoleutbildning. 

 

Slutsats: Signifikanta skillnader kan ses vad gäller vissa typer av kulturellt och socialt kapital 

mellan de olika formerna av fysisk aktivitet, dock inte i ekonomiskt kapital. Signifikant 

skillnad har även hittats angående den ekonomiska situationens påverkan på fysisk aktivitet 

utifrån de olika inkomstnivåerna. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Fysisk aktivitet är på tapeten i dagens samhälle, och betydelsen av denna för vår hälsa är 

sedan tidigare väl dokumenterad. Människan är sedan urminnes tider konstruerad för att vara 

fysiskt aktiv och vår kropp behöver röra på sig för att må bra. Några positiva effekter av 

fysisk aktivitet som visats är förbättrad kondition och allmäntillstånd, sänkt vilopuls, minskad 

stress, starkare hjärta, förbättrad koncentration samt minskad risk för övervikt och sjukdomar 

relaterade till övervikt.1 Fysisk aktivitet är dessutom ett av de 11 nationella målområdena för 

folkhälsa uppsatta av Folkhälsoinstitutet. Där står att ”Fysisk aktivitet är en förutsättning för 

en god hälsoutveckling. Ökad fysisk aktivitet ska därför utgöra ett särskilt målområde”.2  

 

Folkhälsoinstitutet presenterade 2008 en rapport, Livsstilsrapport 2008, där man analyserat 

levnadsvanor som har stor betydelse för folkhälsan i Sverige. Rapporten utgår huvudsakligen 

från Folkhälsoinstitutets årliga undersökning av hälsorelaterade levnadsvanor, Nationella 

folkhälsoenkäten. Viktigaste resultat i rapporten är att levnadsvanor som medför hälsorisker 

både har ett starkt inbördes samband och ett samband med den sociala situation som 

människor befinner sig i. Andra viktiga resultat som lyfts fram är att alkoholskador ökat och 

att kraftig övervikt och fetma blivit vanligare bland kvinnor. Positivt är att rökning minskar 

och de insatser som gjorts för att öka fysiskt aktivitet fått stort genomslag.3 

 

Kunskaperna om fysisk aktivitet är oftast mycket goda i dagens Sverige men trots detta är det 

fortfarande en för liten del av befolkningen som är tillräckligt aktiva. Att var tionde svensk 

lider av fetma och var tredje är överviktig oroar också4.  

 

                                                
1 Henriksson, J, Sundberg, C J, FYSS- Allmänna effekter av fysisk aktivitet, (Stockholm: Karolinska Institutet - 
Institutionen för fysiologi och farmakologi, 2003). 
 
2 Folkhälsoinstitutet, Folkhälsopolitikens målområden, nr9 – Fysisk aktivitet, <http://www.fhi.se/sv/Om-
oss/Folkhalsopolitikens-malomraden/9-Fysisk-aktivitet/> (Acc. 2009-11-02). 
 
3 Folkhälsoinstitutet, Livsstilsrapport 2008, <http://fhi.se/PageFiles/6054/R2009-07-Livsstilsrapport-
2008.pdf>  (Acc. 2009-11-02). 
 
4 1177, Råd om vård, <http://www.1177.se/artikel.asp?CategoryID=31919> (Acc. 2009-11-02). 
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Här har utbildning utpekats som en faktor för ökad aktivitetsgrad då man har sett att de med 

högre utbildningsnivå är mer aktiva än de med lägre, samt att de med lägre utbildningsnivå är 

mer stillasittande på sin fritid.5 Skolans roll i det hela lyfts fram som en viktig del, och då 

specifikt ämnet Idrott och Hälsa. Skolverket skriver i sin nuvarande läroplan Lpo94 att 

skolans mål är att individen ska ha ”…grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en 

god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan”.6  

 

Det är också så att de kunskaper som eleverna får i idrottsundervisningen är en del av det 

livslånga lärandet och om en individ utvecklar goda erfarenheter av fysisk aktivitet i barn- och 

ungdomsåren är det troligare att samma individ är aktiv som vuxen.  

 

Förutom utbildning så har den socioekonomiska statusen visat sig spela en roll för hur fysiskt 

aktiv en person är. Bra ekonomisk situation och bra sociala förutsättningar ökar troligheten till 

fysisk aktivitet.  

 

Med det här som bakgrund blev vi intresserade av att ta reda på vilka förutsättningar de 

fysiskt aktiva har. De förutsättningar vi valde att fokusera på var sociala, ekonomiska och 

utbildningsrelaterade förutsättningar. Vi tyckte också att det skulle vara intressant att se om 

dessa förutsättningar skiljer sig mellan personer som sysslar med olika former av fysisk 

aktivitet. Genom att undersöka det här hoppas vi få fram information som bidrar till att 

förklara hur det kommer sig att de vuxnas fysiska aktivitet ter sig på det sätt den gör. Det som 

gör vår studie relevant är således att den förhoppningsvis kan skapa en grund för diskussioner 

kring vilka förutsättningar som bidrar till att styra vuxnas val av fysisk aktivitet.  

  

                                                
5 Folkhälsoinstitutet, Resultat från Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor, 2008 
<http://www.fhi.se/Documents/Statistik-uppfoljning/Folkhalsoenkaten/Resultat-2008/Halsa-pa-lika-villkor-
2008.pdf >  (Acc. 2009-11-02). 
 
6 Skolverket, Lpo94, 2006. 
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1.2 Definition av begrepp 

Definitionen av ”fysiskt aktiv” skiljer sig lite mellan olika studier men den definition som 

Folkhälsoinstitutet ger lyder; ”Fysisk aktivitet innefattar all kroppsrörelse som är ett resultat 

av skelettmuskulaturens kontraktion och som resulterar i en ökad energiförbrukning”7 

Just den här definitionen av fysisk aktivitet är också den vi har valt att använda oss av i denna 
uppsats.  
 
Den indelning av aktivitetsformer vi valt att göra består av tre kategorier där den ena benämns 

Egenutövad och definieras av att aktiviteten genomförs självständigt och utövaren väljer själv 

vilken typ av träning och vilka övningar som ska ingå, exempelvis jogging, gym och simning.  

 

Den andra kategorin, benämnd Ledarledd/i grupp, definieras av att utförandet sker samtidigt 

som och tillsammans med andra människor där gruppen har ett gemensamt mål och/eller en 

ledare. Ett ”bodypump-pass” på Friskis & Svettis är ett exempel på en ledarledd aktivitet. 

 

Den tredje och sista kategorin blev I förening/ett lag där kravet är att aktiviteten utförs i ett lag 

och/eller i en förenings regi. 

 

Den definition av en fysiskt aktiv person vi valt att använda oss av i vår uppsats är tagen från 

Engströms Idrott som social markör där han valde att klassa de som rörde på sig ”minst en 

gång per vecka på en nivå som motsvarar minst snabb promenad” som ”motionärer”, det vill 

säga fysiskt aktiva.8 

 

1.3 Teoretisk utgångspunkt  

 Som teoretisk utgångspunkt för studien kommer vi använda oss av den franske professorn i 

sociologi Pierre Bourdieus teori. Han var även verksam inom bland annat litteratur, 

pedagogik, religion och kultur. Dessa breda kunskaper hos Bourdieu ligger till grund för den 

teori som vi ämnar använda. Vi har valt att använda oss av denna teori då den är ett väl använt 

                                                
7 Folkhälsoinstitutet, Rekommendationer för fysisk aktivitet, 2009 <http://www.fhi.se/sv/Vart-
uppdrag/Fysisk-aktivitet/Rekommendationer/> (Acc. 2009-11-02). 
 
8 Engström, L-M, Idrott som social markör, (Göteborg: HLS Förlag, 1999), s.59. 
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verktyg i studier som har handlat om fysisk aktivitet. Teorin ger en förklaringsmodell till de 

förutsättningar som ligger bakom vissa beteenden, där fysisk aktivitet är ett av de beteenden 

som kan förklaras.9 
 

I Bourdieus teori menar han på att de sociala rummen skapas, konstrueras och reproduceras 

och att människans agerande sedan är baserat på var i detta sociala rum som individen 

befinner sig.10 Bourdieu menar att varje människa är utrustad med ett praktiskt sinne, som 

omnämns som Habitus, och detta sinne är det som styr hur individen agerar i givna sociala 

situationer. Habitus anses av Bourdieu kunna förklara den enhetlighet i stil som man kan 

finna bland enskilda individer eller en klass av individer. Exempelvis så skiljer sig arbetarens 

val av föda, och hur han konsumerar den, systematiskt från vad företagsledarens val av föda 

och sätt att äta den. Ditt habitus är vad som, i många fall, styr att vad som för en person 

framstår som distingerat kan för den andra framstå pretentiöst och för den tredje framstå som 

vulgärt. Bourdieu menar även att individen är i besittning av kapital i olika former. Vad du 

har för typer av kapital kommer, enligt Bourdieu, spela stor roll för vilken position du har i 

det sociala rummet och därmed även vilken habitus du kommer ha. Här menar Bourdieu på att 

personer har olika former av kapital i olika stor utsträckning och det är dessa kapitaltillgångar 

som genererar ett habitus.11  

 

Kulturellt kapital omfattar ett antal olika parametrar. Vi kommer i vår uppsats att fokusera på 

två av dem. En av dessa är den parameter som innebär att kulturellt kapital är tillgångar som 

värdesätts högt i en kultur, utan att nödvändigtvis äga motsvarande ekonomiskt kapital.12 Satt 

i ett sammanhang så innebär det här att personer som besitter en viss kunskap får ett högre 

anseende. Alltså, fysisk aktivitet i ungdomen innebär att en person besitter kunskaper som 

värderas inom fysisk aktivitet. Ett ytterligare förtydligande exempel kan vara att en person 

som exempelvis spelat fotboll i sin ungdom besitter kompetens i fotboll som sedan efterfrågas 

när denna person blir vuxen. En annan viktig parameter i det kulturella kapitalet är det som 

                                                
9 Bourdieu, P, Praktiskt förnuft – bidrag till en handlingsteori, (Göteborg: Daidalos AB, 1999), s. 13. 
 
10 Ibid., s.15f. 
 
11 Ibid., s. 17. 
 
12 Gytz Olesen, S; Möller Pedersen, P, Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv, (Lund: Studentlitteratur, 2004), 
s.148. 
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Bourdieu benämner utbildningskapital.13 Vår tolkning av Bourdieus avsikt med detta är kort 

sagt att inneha vad som krävs för att klara av en utbildning. Alltså att personer som har en 

högre utbildningsnivå har en större förmåga att klara av utbildning. I vår studie så innebär det 

här således att människor med en hög utbildningsnivå alltså har lättare att ta till sig av de 

kunskaper som krävs för att vara fysiskt aktiv. Vi har därför i vår studie, för att etablera det 

kulturella kapitalet hos de tillfrågade, ställt frågor om deras idrottsliga bakgrund samt om 

deras generella utbildningsnivå. 

 

Socialt kapital innebär, i Bourdieus mening, att en person besitter sociala tillgångar i form av 

”Rätta kontakterna”14. Bourdieu hänvisar till inflytande via exempelvis medlemskap i 

ordenssällskap, nätverk och användning av affärsförbindelser samt politiska kontakter15. Satt i 

sammanhanget kring denna uppsats syftar alltså socialt kapital till de kontakter individen har. 

Och med det menar vi att en person som har kontakter som är fysiskt aktiva har en tillgång till 

just den arenan. Exemplet blir alltså att en person vars vänner är fysiskt aktiva också själv är 

fysiskt aktiv. För att etablera det sociala kapitalet har vi ställt frågor om hur många av de 

svarandes vänner respektive familj som, liksom de själva, är fysiskt aktiva.  

 

Ekonomiskt kapital avser just det, det representerar kort sagt materiell rikedom och 

välstånd16. Även det ekonomiska kapitalet leder fram till ett habitus, och vi är i vår studie 

intresserade av att ta reda på om en viss ekonomisk status, eller ekonomiskt kapital, är 

överrepresenterad bland de fysiskt aktiva vi undersöker. Vi har, för att etablera detta kapital 

hos de tillfrågade, frågat om deras månatliga inkomst.  

 

Bourdieus teori kommer vi använda för att utforma vår studie. Både de resultat vi samlar in 

och den diskussion som resultaten ger har sin grund i denna teori. Kapitalbegreppen ämnar vi 

använda för att kategorisera in de fysiska aktiva vi undersöker, för att på så sätt kunna finna 

eventuella skillnader och likheter bland dessa. 
 

                                                
13 Ibid. s.148. 
 
14 Gytz Olesen, S; Möller Pedersen, P, Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv, s.148. 
 
15 Ibid. s.148. 
 
16 Ibid. s. 148 
 



10 

1.4 Existerande forskning 
 

Under den här rubriken kommer vi att presentera tidigare forskning på området fysisk 

aktivitet och Bourdieus teori. På det här området så är Lars-Magnus Engström den forskare 

som gjort mest. Hans verk refereras till i många av de studier vi funnit och vi har därför valt 

att fokusera mycket på just denne forskares studier i ämnet. Men vi kommer även titta på vad 

som står skrivet om bruket av Bourdieus teori i forskning, vilka som är fysiskt aktiva i 

Sverige och relevant forskning gjord utomlands.  

 

1.4.1 Samverkansfaktorer till Fysisk Aktivitet i vuxen ålder 

I Sverige så lever över hälften av befolkningen, 66 % av männen och 64 % av kvinnorna, upp 

till målet för fysisk aktivitet.17 I Livsstilsrapport 2008 där Folkhälsoinstitutet redovisar 

faktorer för folkhälsan i Sverige kan också ses att den sociala positionen spelar roll för graden 

av fysisk aktivitet, de som har högre inkomstnivå samt de som har en medellång eller lång 

utbildning är i större utsträckning fysiskt aktiva.18 De med lägre utbildningsnivå var också 

stillasittande i större utsträckning än övriga.  

 

Lars-Magnus Engström pekar i sin bok ”Idrott som social markör” på ett antal faktorer i 

ungdomen som korrelerar med hur fysiskt aktiv en individ är i sitt vuxna liv. I kapitlet 

”Motionsvanor i 40-årsåldern i relation till uppväxtvillkor och aktuella levnadsförhållanden” 

så använder författaren data från en population han följt under lång tid via postenkäter, det 

första insamlingstillfället skedde 1968 och de data som han sedan gör jämförelser med i det 

här kapitlet samlades in under 1994/1995.19 

 

Bland annat så kan författaren i ovan nämnda kapitel peka på ett starkt samband mellan 

betyget i Idrott under skoltiden och den fysiska aktiviteten i vuxen ålder. Sambandet han kan 

visa på är en oddskvot på fyra gånger så hög sannolikhet att vara fysiskt aktiv som vuxen om 

                                                
17 Folkhälsoinstitutet, Livsstilsrapport 2008, s.40. 
 
18 Ibid. s.16ff. 
 
19 Engström, L-M, Idrott som social markör. s.53-54. 
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man fick betyget 5 än en person som fick betyget 120.  Författaren kan även peka på att 

andelen motionsutövare ökar ju större ort de bor i. I en storstad så är andelen motionsutövare 

49 % av kvinnorna och 54 % av männen medan det på landsbygd är 30 % av kvinnorna och 

31 % männen som är motionsutövare.21 Författaren kan även peka på ett starkt samband 

mellan umgängeskretsens motionsvanor och individens egen motionsutövning. Engström kan 

peka på att bland män vars vänner motionerade var andelen som själva motionerade fem 

gånger större än bland de män son angett att ingen av deras vänner motionerade.22 Detta 

starka samband har lett till att även denna studie kommer undersöka just umgängeskretsens 

motionsvanor, för att undersöka om skillnader i detta finns mellan olika former av fysisk 

aktivitet. 

 

En studie gjord i samarbete mellan Universitet i Bergen, Sociologiska Institutet i Wien och en 

forsknings och utvecklingsenhet för hälsopromotion i Wales har undersökt social 

reproduktion av fysisk aktivitet.23 I studien så har man använt sig av resultat från en enkät 

genomförd av World Health Organisation på 13 och 15 år gamla skolelever i 11 länder 1985-

1986. Just den här studien har valt att använda resultaten från Norge, Österrike och Wales. 

Resultaten visar på att det finns ett samband mellan ungdomars höga nivå av fysisk aktivitet 

och föräldrarnas och de bästa vännernas fysiska aktivitetsnivå, hur lätt man har för att hitta 

nya vänner och hur mycket man uppskattar skolan. De här resultaten förklarar man i studien 

med att de är en produkt av en social reproduktion. Författarna menar även på att medvetenhet 

om den här sociala reproduktionen är av stor vikt för att sätta realistiska mål, planera och 

utvärdera hälsofrämjande insatser. Den här studien visar alltså på ett samband mellan 

ungdomars aktivitetsvanor och familj och vänners fysiska aktivitet, samt även hur man trivs i 

skolan. Dessa resultat stärker oss i vår övertygelse att vi, för att uppfylla syftet med vår studie, 

måste ställa frågor kring huruvida vänner och familj liksom den tillfrågade är fysiskt aktiva. 

 

                                                
20 Engström, L-M, Idrott som social markör. s.72. 
 
21 Ibid. s.78. 
 
22 Ibid. s.81. 
 
23 Wold, B; Öygard, L; Eder, A; Smith, C, ”Social reproduction – Implications for health promotion in young 
people”, European Journal of Public Health, (Vol:4, No:3, 1994), s. 163f. 
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I en artikel publicerad 2008 av Lars-Magnus Engström försöker han utröna huruvida det är 

möjligt att se ett samband mellan Bourdieus begrepp och den fysiska aktiviteten. Engström 

använder sig av den population han följt sedan 1968 för att försöka finna eventuella samband 

mellan idrottshabitus, kulturellt kapital och fysisk aktivitet. Författaren jämför data insamlade 

1968 med data insamlade under 2007.24 Engström pekar i studien på idrottshabitus som det 

som skapats under idrottslektioner och idrottsaktivitet på fritiden, och med kulturellt kapital 

avser han social position och skolframgång.25 Båda dessa parametrar har Engström registrerat 

från ungdomsåren och försöker koppla till deltagarnas nuvarande fysiska aktivitet, 38 år efter 

det första tillfället för informationsinhämtning.   

 

Engström använder sig av tre frågeställningar, baserade på Pierre Bourdieus teori. Den första 

frågeställningen lyder ”Hur relaterar idrottshabitus, format genom fysisk aktivitet och 

fritidsaktiviteter i barn- och ungdomsåren, till aktivitetsvanor i medelåldern?”(författarnas 

översättning).26  Engström besvarade denna fråga genom att ta de data som var insamlade 

angående de tillfrågades fysiska aktivitet i ungdomen och dela in de svarande i olika 

kategorier, för att sedan försöka finna statistiskt signifikanta samband. De samband han kunde 

finna var bland annat mellan utövning av skidåkning, medlemskap i idrottsförening, fysisk 

aktivitet på fritiden och attityd till idrottsundervisning i skolan kopplat till de tillfrågades 

fysiska aktivitet i medelåldern. Samband kunde dock inte ses mellan exempelvis erfarenhet i 

bollspel, simning, attityd till tävling och fysisk aktivitet vid 53 års ålder.27 Efter en del vidare 

analyser av olika bakomliggande faktorer så kommer dock Engström fram till att de faktorer 

som bäst kunde bestämma ett värde för idrottshabitus var fysisk aktivitet på fritiden och betyg 

i idrott. Dessa två visade vid en sammanslagning till idrottshabitus upp ett tätt samband 

fysiska aktivitetsvanor vid 53 års ålder. Alltså pekar han på att idrott utövad på fritiden och 

betyg i ämnet idrott är starka indikatorer på fysisk aktivitet i vuxen ålder.28  

                                                
24 Engström, L-M, “Who is physically active? Cultural capital and sports participation from adolescence to 
middle age: a 38-year follow-up study”,  Physical education and Sport Pedagogy, (Vol:13, No:4, 2008), s.325. 
 
25 Ibid. s.324. 
 
26 Ibid., s.324. 
 
27 Ibid. s.327. 
 
28 Ibid., s.328-329. 
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Den andra frågeställningen löd ”Hur relaterar det kulturella kapitalet som införskaffats under 

barn- och ungdomsåren, uttryckt i social position och skolframgång, till aktivitetsvanor i 

medelåldern?”(författarnas översättning).29 Där har Engström valt att titta på betyg i fem 

teoretiska ämnen och familjens sociala position uttryckt i vilken socialgrupp familjen 

tillhörde. Det resultaten pekade på här var att en person med högt kulturellt kapital, alltså en 

person från hög socialgrupp och med höga betyg, har 4,7 gånger högre sannolikhet att vara 

fysiskt aktiv vid 53 års ålder än en person med lågt kulturellt kapital. Det här sambandet var 

ännu större bland kvinnor.30 Vid en jämförelse där även idrottshabitus togs in i beräkningen så 

visade det sig att av de individer som hade lågt kulturellt kapital och även svagt idrottshabitus 

så var enbart 19 % fysiskt aktiva. Av de som istället hade högt kulturellt kapital och även 

starkt idrottshabitus så var hela 65 % fysiskt aktiva.31  

 

Engströms tredje frågeställning löd ”Hur relaterar idrottshabitus och kulturellt kapital, 

införskaffat under barn- och ungdomsåren, till aktivitetsvanor i medelåldern om individens 

utbildningsnivå samtidigt är kontrollerad?”(författarnas översättning). 32  Engström kommer 

här fram till att det kulturella kapitalet, alltså betyget i fem teoretiska ämnen och 

socialgruppstillhörighet, vid femton års ålder inte är signifikant för fysiska aktiviteten vid 53 

års ålder om man samtidigt räknar in utbildningsnivån och mängd fysisk aktivitet vid 53 års 

ålder. Idrottshabitus vid 15 års ålder visade dock på ett signifikant samband med fysiska 

aktivitetsvanor även när nuvarande utbildningsnivå användes som kontroll. Engström visar 

även under den här frågeställningen att personer med ett svagt idrottshabitus kombinerat med 

en låg utbildningsnivå inte är fysiskt aktiva i samma utsträckning som personer med ett svagt 

idrottshabitus men med högre utbildningsnivå. I den senare kategorin är tre gånger så många 

fysiskt aktiva som i den förra.  

 

Sammanfattningsvis pekar alltså den här studien på starka samband mellan idrottshabitus, 

kulturellt kapital och utbildningsnivå i ungdomen och fysisk aktivitet i vuxen ålder. Detta är 

                                                
29 Engström, L-M , “Who is physically active? Cultural capital and sports participation from adolescence to 
middle age: a 38-year follow-up study”. s.330. 
 
30 Ibid. s.331. 
 
31 Ibid. s.331. 
 
32 Ibid., s.332. 
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givetvis av stort intresse för denna studie, då även denna studie undersöker fysisk aktivitet 

med hjälp av Bourdieus ramverk.  Engström visar även på starka samband mellan kulturellt 

kapital och utövandet av fysisk aktivitet. Den lucka som lämnas kvar är om man kan se någon 

skillnad bland fysiskt aktiva, snarare än enbart kategoriseringen fysiskt aktiv eller fysisk 

inaktiv så väljer vi alltså att studera fysiskt aktiva från tre olika kategorier. Vår studie kommer 

alltså in i läget där det redan är etablerat att vissa typer av kapitaltillgångar har samband med 

fysisk aktivitet och vi vill undersöka om det skiljer sig i dessa kapitaltillgångar bland personer 

som sysslar med olika former av fysisk aktivitet. 

 

1.4.2 Idrott och Bourdieu 

I en artikel som nyligen publicerats i tidskriften Svensk Idrottsforskning har Lars Lagergren 

från Malmö Högskola skrivit om idrott och habitus ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv.33 

Artikeln behandlar framförallt den idrottssociologiska forskningen som sådan men berör även 

just kopplingen mellan idrott och kapitalbegreppen. Lagergren menar under rubriken 

”Habitus avgörande betydelse” att det är i samspelet mellan Bourdieus begrepp habitus, 

kapital och fält som det, idealt, skapas en tro på en specifik kulturell kapitalforms värde. Han 

menar därpå att en person som inte besitter detta, eller utvecklar ett sådant habitus, stängs ute 

från idrotten. Alltså att en person som exempelvis inte orkar träna fyra-fem gånger per vecka 

under elva av årets tolv månader utestängs från idrotten. Författaren avslutar sitt resonemang 

under denna rubrik med att konstatera att en person, för att komma in i och erhålla en position 

inom ett fält, måste göra investeringar i fältet. Han menar på att en person på så sätt skaffar 

sig ett gångbart kulturellt kapital inom fältet.34 Denna studies relevans för vår uppsats ligger i 

att den beskriver att en kapitalform kan ha ett värde inom ett fält som idrotten, vilket kan 

anses närbesläktat med den fysiska aktivitetens fält. Lagergren beskriver även vad det är som 

skapar en kapitaltillgångs värde, vilket ger en vägvisning vad gäller vilka faktorer som bör 

undersökas för att etablera respektive kapitaltillgång i vår studie. 

 

En artikel publicerad i Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports skriven av en 

forskare vid ett universitet i Strasbourg, Frankrike, behandlar huruvida Bourdieus teori 

                                                
33 Lagergren, L, ” Idrott och habitus: för en samhällsvetenskaplig idrottsforskning bortom livsstil och 
utslagning”, Svensk Idrottsforskning (2009:3), s.10-15. 
 
34 Ibid. s.12. 
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fortfarande är relevant för att studera idrottsgrupperingar i dagens samhälle. Författaren har 

genom en genomgång av Bourdieus litteratur försökt utröna om inte dagens samhälle, där 

över och underklass dricker samma drycker och har samma typ av idrottskonsumtion, har 

vuxit ifrån denna teori.35 Författaren menar alltså på att det klassamhälle som en gång var, inte 

längre är. Det här leder till ett ifrågasättande om de teorier som skapades med ett klassamhälle 

som grund fortfarande är relevanta. Via diskussioner kring habitusbegreppet och 

idrottsgrupperingar kommer författaren in på frågan om det postmoderna samhället 

producerar nya grupperingar. Författaren menar då på att det fortfarande finns en tydlig 

skillnad i livsstil mellan exempelvis arbetarklass och överklass, men att denna systematiska 

disposition, eller habitus, inte leder direkt till särskilda val av idrott.36 

 

Som avslutning på sin huvudsakliga frågeställning, huruvida Bourdieus teorier fortfarande 

kan anses relevanta för dagens samhälle, menar författaren på att den visst är det. Dock så är 

det inte längre relevant med en allt för mekanisk tolkning av Bourdieus ramverk.37 Vilket 

givetvis ger oss intressanta infallsvinklar till denna studie, exempelvis att begreppet habitus 

kan anses ha tappat i kraft38, vilket har lett till att vi istället valt att undersöka 

kapitalbegreppen hos fysiskt aktiva. 

 

1.4.3 Sammanfattning av forskningsläge 

Denna studie kommer behandla Bourdieus kapitalbegrepp och fysisk aktivitet. Vi har till 

denna studie funnit existerande forskning som pekar på samband mellan olika former av 

kapital och/eller habitus och fysisk aktivitet. Forskning om inverkan av exempelvis utbildning 

och umgängeskrets kommer ligga till grund för utformningen av syfte, frågeställningar samt 

metod.  

 

Sammantaget kan sägas att vi har funnit starka stöd för umgängeskretsens, utbildningens och 

idrottshabitus koppling till fysisk aktivitet i vuxen ålder genom L-M Engströms studier. 
                                                
35 Ohl F, ”Are social classes still relevant to analyse sports groupings in ‘postmodern’ society: An analysis 
referring to P. Bourdieu’s theory ”, Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, (2000:10), s.146. 
 
36 Ibid. s.147-148. 
 
37 Ibid. s.146. 
 
38 Ibid. s.148. 
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F.Ohls artikel pekar på att Bourdieus ramverk fortfarande är relevant för analysera idrotten, 

trots samhällets och idrottens utveckling och Lars Lagergren ger stöd för att investeringar i 

idrott i ungdomen skapar ett kapitalvärde. Satt i förhållande till vår studie så är det som så att 

vi, till skillnad från ovan nämnda studier, väljer att undersöka enbart de som är fysiskt aktiva 

och huruvida kapitaltillgångarna skiljer sig mellan olika former av fysisk aktivitet. Detta gör 

vi då har funnit en lucka i gjord forskning just här. Intresset i att undersöka de fysiskt aktiva 

ligger i att försöka finna om det skiljer sig bland fysiskt aktiva vad gäller kapitaltillgångar, 

snarare än om det skiljer mellan aktiva och inaktiva.  

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka fysiska aktivitetsformer hos vuxna med 

utgångspunkt i Pierre Bourdieus kapitalbegrepp. 

 

Frågeställningar 

• Vilka skillnader kan ses i kulturellt kapital beroende på fysisk aktivitetsform? 

 

• Vilka skillnader kan ses i socialt kapital beroende på fysisk aktivitetsform? 

 

• Vilka skillnader kan ses i ekonomiskt kapital beroende på fysisk aktivitetsform samt 

upplever fysiskt aktiva att ekonomisk situation påverkar deras utövande av fysisk 

aktivitet? 

 

2 Metod 

2.1 Val av metod 

För att besvara den här studiens frågeställningar om fysiska aktivitetsformer och kapital ansåg vi 

att enkät var den mest lämpliga metoden. Genom enkäten kunde vi ställa frågor om den fysiska 

aktivitetsform som individerna utövar samt om faktorer som kan ha samband med denna. Vi 

kunde med hjälp av enkäten få in svar om sådana saker som vad den svarande har för 

utbildningsbakgrund, månadsinkomst, om den svarande har många fysiskt aktiva personer i sin 

omgivning eller om personen har en idrottsbakgrund. Vidare kunde vi täcka in några av de 
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möjliga samverkansfaktorer som kan finnas och samtidigt få möjlighet att jämföra individer inom 

olika former av fysisk. Då vi ämnar undersöka samband mellan olika grupper av fysiskt aktiva blir 

enkäten särskilt väl lämpad då det är möjligt att nå större populationer än med andra metoder och 

samtidigt kunna få in relativt mycket information om de svarande på kort tid.  

  

2.2 Avgränsningar 

Enkäterna delades ut till människor som är fysiskt aktiva och ambitionen var att få in tillräckligt 

underlag från samtliga aktivitetsformer; fysiskt aktiva i idrottsförening/lag, fysiskt aktiva i grupp 

eller ledarledda samt fysiskt aktiva som sysslar med egen träning, för att kunna göra jämförelser 

mellan dessa. För att definiera vem som var fysiskt aktiv använde vi oss av tidigare nämnda Lars-

Magnus Engströms definition, som innebar fysisk aktivitet ”minst en gång per vecka på en nivå 

som motsvarar minst snabb promenad”. Utöver att vara fysiskt aktiv är vårt enda krav att den 

svarande är myndig, vilket kontrollerades med hjälp av att de svarande fick fylla i sitt födelseår.  

 

2.3 Urval 

I syfte att få in underlag till studien valde vi att söka upp personer i samband med att de utövar 

fysisk aktivitet. Vi valde även att söka upp dessa individer med en spridning inom Stockholms län 

då vi ansåg att en sådan spridning skulle innebära ett mer generaliserbart resultat. Anledningen till 

att det skulle bli mer generaliserbart på detta sätt är att underlaget skulle komma från olika 

socioekonomiska förutsättningar och ha olika nära förutsättningar vad det gäller platsen för den 

fysiska aktiviteten. 

 

Underlag för aktivitetsformerna egenutövad och ledarledd/grupp inhämtades från; Friskis & 

Svettis i en förstad till Stockholm, SATS i Stockholms innerstad, träningscenter i närförort till 

Stockholm samt vid löpspår i Stockholms innerstad. Underlag till aktivitetsformen förening/lag 

inhämtades från föreningsanslutet bandylag i en förstad till Stockholm, föreningsanslutet 

basketlag i Stockholms innerstad samt föreningsanslutet fotbollslag i södra Stockholm. 

Urvalsgruppen består av 127 fysiskt aktiva personer i myndig ålder. Av de svarande så var 59 

stycken kvinnor och 69 stycken män. Fördelningen av de 127 svarande avseende form av 

fysisk aktivitet var att 39 personer sysslade med fysisk aktivitet utövad i lag/förening, 55 

personer som sysslade med fysisk aktivitet utövad på egen hand samt 33 personer som 

sysslade med fysisk aktivitet utövad i grupp och/eller ledd av en ledare. De svarandes 
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medelvärde för födelseår är 1976, vilket innebär en medelålder av 33 år, med ett medianvärde 

av födelseår 1981, ett medianvärde på åldern 28 år.   

2.4 Procedur 

Proceduren inleddes med utformandet av enkäten där inspiration hämtades från GIH:s hälsoenkät, 

bara för att förtydliga så är samtliga frågor utformade av oss själva. Frågornas syfte var att ge oss 

en uppfattning om de svarandes kapital och för att ta reda på om enkäten kunde göra det så 

lämnade vi ut en ”pilotenkät”. Efter detta första utkast så gjordes några små förändringar i 

frågorna och testades därefter ytterligare en gång. Den andra versionen av enkäten är den som 

användes i studien. 

 

Vid empiriinsamlingen på de ställen vi valt ut började vi med att presenterades oss själva och vår 

studie. Proceduren blev något varierande beroende på vilken miljö vi skulle hämta in empiri ifrån. 

På de platser vi samlade in enkäter från aktiva i idrottsförening/lag presenterade vi oss för tränare 

eller motsvarande och fick deras tillstånd för att samla in enkäter från deras grupp i samband med 

deras reguljära träning. Samtliga närvarande vid dessa tillfällen fyllde i enkäter som sedan 

insamlades direkt på plats. Då vi inhämtade data från gym- och aerobicsanläggningar presenterade 

vi oss själva och studien samt fick tillstånd för att bedriva denna insamling på platsen från 

ansvarig, till exempel platschef. Därefter kontaktade vi gäster på dessa anläggningar och bad 

personerna att fylla i enkäter som vi sedan samlade in direkt på plats. Övriga data från samlades in 

genom att kontakta människor i närhet av löpspår för att på plats be dessa fylla i en av våra 

enkäter och sedan direkt samla in dessa.  

 

2.5 Databehandling 

Enkäterna har sedan sammanställts, där sammanställningen bestod i att koda svarsalternativen på 

enkäten med poängen 1, 2 eller 3. Dessa gavs, från vänster till höger, för svarsalternativen på 

frågorna 1,2,6 och 7. På frågorna 3,4 och 5 gavs istället poängen 3,2 eller 1 för svarsalternativen.  

Därefter har poängen förts in i ett Excel-dokument där de bearbetats. För att titta på statistiska 

skillnader har vi använt oss av statistikprogrammet SPSS. Det test som kördes där var Pearsons 

Chi-square. Det är ett icke-parametriskt test som används för att analysera fördelningar i 

oberoende variabler.39 Signifikansnivån för detta test ligger på p=0,05, vilket innebär att 

sannolikheten att resultatet inte beror på slumpen är 95 %. 

                                                
39 Befring, E, Forskningsmetodik och statistik, översättning Sten Andersson, (Lund: Studentlitteratur, 1994), s. 
168f. 
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2.6 Bortfall 

Bortfallet i vår studie innefattar de personer som nekade deltagande i studien, vi har dock 

inget resultat på hur många av de tillfrågade som avböjde. Nekandet skedde innan vi förklarat 

studiens syfte eller hunnit visa enkätfrågorna vilket rimligtvis innebär att detta bortfall inte 

skulle påverkat resultatet. Det förekom också ett internt bortfall då en svarande inte var av 

myndig ålder. 

 

2.7 Validitet och reliabilitet 

För oss handlar validitet om att den enkät vi använder till empiriinsamlingen är rätt utformad 

för att vi ska få fram de svar vi söker efter. Validiteten stärks av att de frågor vi ställer i 

enkäten ger oss den information vi behöver för att kunna besvara frågeställningarna och 

syftet. Vårt val att presentera vår definition av fysisk aktivitet, i syfte att alla ska ha samma 

referensram, i inledningen av enkäten har också stärkt validiteten. 

 

Reliabiliteten stärks av att minimera bortfallet, vilket vår fysiska närvaro vid tillfället 

förhoppningsvis bidrog med. Att vi dessutom lämnade ut och tog in enkäterna vid samma 

tillfälle bidrog till ett minskat bortfall. Vidare kan reliabiliteten påverkas av att vissa frågor 

kan uppfattas som privata och därför vara lite känsliga att svara på, då tänker vi främst på 

frågan om inkomst. Men för att det inte skulle påverka de tillfrågade, så betonade vi 

anonymiteten. För att stärka reliabiliteten ytterligare så lät vi några testpersoner svara på vår 

enkät innan empiriinsamling inleddes för att undersöka om frågorna var formulerade på rätt 

sätt. Utifrån de synpunkter vi fick så gjordes några små förändringar för att enkäten skulle bli 

tydligare. 

 

2.8 Forskningsetisk diskussion 

Enkäten föranleddes av en muntlig presentation av studien och dess syfte och vi betonade hela 

tiden anonymiteten och frivilligheten för de som besvarade den. Vissa av de frågor som finns 

med på enkäten kan vara av känslig natur och någon av de svarande skulle kunnat ta illa vid 
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sig av att bli placerad i en ”kategori”. Vi försökte därför formulera frågorna så neutralt som 

möjligt.  

 

3 Resultat 
Sammanställningen kommer att inledas med en presentation av egenskaper inom de olika 

grupperna av fysisk aktivitetsform för att sedan avslutas med en presentation av kopplingar 

mellan dessa grupper. 

 

I och med att underlaget består av 127 enkäter fördelade på de tre kategorierna så motsvarar 

en individ varierande del i procent. Vad det gäller aktivitetsformen Egenutövad så motsvarar 

en person drygt 1,8 %, i Ledarledd/i grupp motsvarar en person istället 3 % samt att en person 

i kategorin I lag/förening motsvarar ungefär 2,5 %. 

 

3.1 Skillnader i kulturellt kapital beroende på fysisk aktivitetsform 

3.1.1 Fysisk aktivitet under barn- och ungdomsår 

En av frågorna gällande kulturellt kapital behandlade huruvida de svarande hade ägnat sig åt 

någon form av fysisk aktivitet i sina barn- och ungdomsår. Alternativet ”Ja, i ett lag/förening” 

angavs totalt av 74,8% och endast 7,8 % angav att de inte sysslat med fysisk aktivitet under 

barn- och ungdomsåren. Bland de som anger att de i dag sysslar med fysisk aktivitet i ett 

lag/förening så angav 92,3% att de utövat fysisk aktivitet i denna form även i sin ungdom. I de 

andra aktivitetsformerna angav 66,6% respektive 67,2% att de varit aktiva i ett lag/förening i 

barn- och ungdomsåren. En statistiskt signifikant skillnad (p=0,05) mellan grupperna finns 

alltså. 
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Figur 1 – Svarsfördelning på enkätfrågan ”Ägnade du dig åt någon form fysisk aktivitet under 

dina barn- och ungdomsår? (Välj din huvudsakliga aktivitet)” 

 

3.1.2 Utbildningsnivå 

Frågan ”Vad har du för högsta utbildningsnivå?” ställdes även den för att etablera de 

svarandes kulturella kapital. Av de 127 svarande angav 57,4% att de hade utbildning på 

eftergymnasial nivå. Hos de som utövar fysisk aktivitet på egen hand så angav 67,3% att de 

utbildat sig eftergymnasialt och ingen att de hade grundskolenivå som sin högsta utbildning. 

Bland de som sysslade med ledarledd/gruppaktivitet angav 57,6% att de hade eftergymnasial 

utbildning och 9,0 % angav att grundskoleutbildning var deras högsta utbildningsnivå, 

samtidigt som fördelning hos förenings-/lagidrottare var 43,6% med eftergymnasial 

utbildning och 2,5 % med grundskoleutbildning. En statistiskt säkerställd signifikant skillnad 

i utbildningsnivå mellan grupperna kan alltså ses. (Pearsons Chi-Square p=0,03).  
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Figur 2 – Svarsfördelning på enkätfrågan ”Vad har du för högsta utbildningsnivå?” 

 

3.1.3 Sammanlagt kulturellt kapital 

Det sammanlagda värdet av kulturellt kapital hamnar mellan två och sex, där en tvåa 

motsvarar lågt kapital och en sexa motsvarar högt kapital. Vid en körning i SPSS av det 

sammanlagda värdet från de båda frågorna om kulturellt kapital kunde ingen statistiskt 

signifikant skillnad ses mellan de olika fysiska aktivitetsformerna. Fördelningen såg dock ut 

som visas i tabellen nedan. 
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Tabell 1 – Fördelning av sammanlagt kulturellt kapital 

Totalt kulturellt 

kapital. 

Egenutövad FA Ledarledd FA Förening/Lag FA Totalt 

6 27,3% 57,6% 51,3% 42,5% 

5 52,7% 27,3% 38,5% 41,7% 

4 10,9% 15,2% 7,7 % 11.0% 

3 7,3 % 0,0 % 2,5 % 3,9 % 

2 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 

n= 55 33 39 127 

 

3.2 Skillnader i socialt kapital beroende på fysisk aktivitetsform 

3.2.1 Fysiskt aktiva vänner 

På den första frågan gällande socialt kapital, som löd ”Hur många av dina vänner är fysiskt 

aktiva?”, har vi valt att presentera svarsfördelningen.  Hos grupperna som angett att de är 

fysiskt aktiva i grupp/ledarlett och på egen hand – egenutövad fysisk aktivitet – har drygt 

hälften angivit att några av deras vänner är fysiskt aktiva, 54,5% bland egenutövande 

respektive 51,5% bland de ledarledda. Bland de som angivit att de utövar fysisk aktivitet i 

förening är andelen 20,5%. Tittar vi istället på hur många som angivit att ”alla/de flesta” av 

deras vänner är aktiva ser fördelningen annorlunda ut. 76,9% av de aktiva i förening/lag har 

angivit att alla/de flesta av deras vänner fysiskt aktiva medan 41,8% i kategorin egenutövad 

och 42,4% i ledarledd/grupp angivit detta svar. Dessa data har vid körning pekat på en 

statistiskt signifikant skillnad (p=0,009) som indikerar att aktiva i förening/lag har en större 

del av sin vänkrets som är fysisk aktiva. Totalt har enbart 3.9% av de svarande angivit att 

få/inga av deras vänner är fysiskt aktiva och mer än hälften, 52,7%, angivit att alla/de flesta av 

deras vänner är fysiskt aktiva. 
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Figur 3 – Svarsfördelning på enkätfrågan ”Hur många av dina vänner fysiskt aktiva?” 

 

3.2.2 Fysiskt aktiv familj 

Den andra frågan gällande socialt kapital löd ”Är någon i din familj fysiskt aktiv?” I samtliga 

aktivitetsformer har alternativet ”Ja, någon/några” angetts av flest svaranden, följt av 

alternativet ”Ja, alla”. Blott 10,2% av det totala antalet svarande har angett att ingen i deras 

familj är fysiskt aktiv. Bland de som utövar fysisk aktivitet på egen hand har 58,1% angett att 

någon/några av deras familjemedlemmar är fysiskt aktiv, bland aktiva i grupp/ledarledd 

aktivitet har 48,4% angett detta och bland aktiva i lag/förening har 53,8% angett att 

någon/några i deras familj är fysiskt aktiva. I samtliga grupper har alternativet att alla i deras 

familj är fysisk aktiva varit det näst vanligaste alternativet. Dessa data har vid körning inte 

pekat på någon statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna. 
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Tabell 2 – Svarsfördelning på enkätfrågan ”Är någon i din familj fysiskt aktiv?” 

Svarsalternativ Egenutövad FA Ledarledd FA Förening/Lag FA Totalt 

Ja, alla 32,7% 39,3% 35,8% 35,4% 

Ja, någon/några 58,1% 48,4% 53,8% 54,3% 

Nej, ingen 9,0 % 12,1% 10,2% 10,2% 

n= 55 33 39 127 

 

3.2.3 Sammanlagt socialt kapital 

Vid körning i SPSS av sammanlagda data från båda frågorna rörande socialt kapital har inga 

statistiskt signifikanta skillnader hittats mellan grupperna. 

 

Tabell 3 – Fördelning av sammanlagt socialt kapital 

Totalt socialt 

kapital. 

Egenutövad FA Ledarledd FA Förening/Lag FA Totalt 

6 16,4% 30,3% 17,9% 20,5% 

5 41,8% 36,4% 48,7% 42,5% 

4 29,1% 27,3% 25,6% 27,6% 

3 12,7% 6,1 % 7,7 % 9,4 % 

2 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

n= 55 33 39 127 

 

3.3 Skillnader i ekonomiskt kapital beroende på fysisk 
aktivitetsform 

3.3.1 Genomsnittlig månadsinkomst 

Frågan ”Vad har du för genomsnittlig inkomst i månaden (före skatt)?” ställdes för att 

etablera de svarandes ekonomiska kapital. Svarsalternativen var: under 15 000 kronor per 

månad, mellan 15 000-25 000 kronor per månad och över 25 000 kronor per månad. Totalt 

sett var fördelningen bland de svarande relativt jämn men inom de olika aktivitetsformerna 

fanns det skillnader. Sett över vilken fysisk aktivitetsform den svarande utövade angav 38,2%  

bland egenutövande att de tjänade mer än 25 000 kronor per månad. Bland de som sysslar 

med ledarledd/gruppaktivitet angav istället 45,5% att de tjänade under 15 000 kronor per 
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månad och bland de som sysslar med fysisk aktivitet i förening/lag så var det flest som angav 

att de tjänar mellan 15 000-25 000 kronor per månad, 43,6%. Trots skillnaden i fördelning så 

kunde dock ingen statistiskt signifikant skillnad ses mellan aktivitetsformerna. 

 

 

Tabell 4 – Svarsfördelning på enkätfrågan ”Vad har du för genomsnittlig inkomst i månaden 

(före skatt)?” 

Svarsalternativ Egenutövad FA Ledarledd FA Förening/Lag FA Totalt 

<15000 34,5% 45,5% 25,6% 34,6% 

15000–25000  27,3% 30,3% 43,6% 33,1% 

>25000 38,2% 24,3% 30,8% 32,3% 

n= 55 33 39 127 

 

 

3.3.2 Ekonomisk situations påverkan av fysisk aktivitet  

De svarande fick även ta ställning till frågan om huruvida de ansåg att deras ekonomiska 

situation påverkade deras utövande av fysisk aktivitet. Av samtliga svarande ansåg de flesta 

att så inte var fallet, då 66,9% angav svarsalternativet ”Nej” på frågan som löd ”Upplever du 

att din ekonomiska situation påverkar utövandet av din fysiska aktivitet?”. Därefter var det 

alternativet ”Ja, positivt” som angavs av flest, 15,7%. Sett för de olika inkomstnivåerna angav 

25 % av de med högst inkomstnivå att inkomsten hade en positiv inverkan på deras fysiska 

aktivitet. Av de med lägst inkomstnivå var motsvarande siffra 4,9 % samt 16,7% för de i 

mellangruppen. Vidare tyckte 22 % av de med lägst inkomstnivå att inkomsten påverkade 

deras fysiska aktivitet negativt och av de med en inkomst på 15000–25000 angav 7,1 % detta 

svar. Ingen av de med högst inkomstnivå svarade att inkomsten hade en negativ inverkan på 

deras fysiska aktivitet. 

 

Vid körning i SPSS sågs här en statistiskt signifikant skillnad (p=0,003). 
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Figur 4 – Svarsfördelning på enkätfrågan ”Upplever du att din ekonomiska situation påverkar 

utövandet av din fysiska aktivitet?” 

 

4 Diskussion 
Den här uppsatsens syfte är att undersöka fysiska aktivitetsformer hos vuxna avseende Pierre 

Bourdieus kapitalbegrepp. Detta har vi försökt uppnå genom följande frågeställningar: 

 

• Vilka skillnader kan ses i kulturellt kapital beroende på fysisk aktivitetsform? 

 

• Vilka skillnader kan ses i socialt kapital beroende på fysisk aktivitetsform? 

 

• Vilka skillnader kan ses i ekonomiskt kapital beroende på fysisk aktivitetsform samt 

upplever fysiskt aktiva att ekonomisk situation påverkar deras utövande av fysisk 

aktivitet? 
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Utifrån de resultat vi kommit fram till genom den enkätundersökning som genomfördes för att 

besvara dessa frågeställningar kommer vi nu att diskutera resultaten. Vi ämnar lägga upp 

diskussionen som sådan att vi diskuterar resultatet utifrån en frågeställning i sänder för att 

sedan diskutera kring studiens syfte.  

 

4.1 Kulturellt kapital och fysisk aktivitetsform 

Frågeställningen som diskuteras under denna rubrik är ”Vilka skillnader kan ses i kulturellt 

kapital beroende på fysisk aktivitetsform?” Som referensram för vår studie har vi utgått från 

den franske sociologen Pierre Bourdieus praxeologiska teori. I denna teori nämner han 

Kulturellt kapital som en av de kapitalformer som ligger till grund för människans habitus.   

För att etablera det kulturella kapitalet hos de svarande så frågade vi alltså om utbildningsnivå 

och idrottslig bakgrund.  

 

Resultatet vi fick fram angående den idrottsliga bakgrunden visade att lagidrottare i större 

utsträckning än de två övriga aktivitetsformerna varit aktiva i framförallt föreningsidrott i 

barn- och ungdomsåren. Skillnader kunde även ses vad gäller fysisk aktivitet på egen 

hand/med kompisar, i barn- och ungdomsåren. Det var en mindre andel lagidrottare 

representerade i den svarskategorin än bland de som sysslar med egenutövad eller ledarledd 

fysisk aktivitet. Också bland de som svarat att de inte varit fysiskt aktiva i barn- och 

ungdomsåren så var lagidrottarna underrepresenterade. En tanke som det här resultatet har 

väckt hos oss är den att föreningsidrotten på många sätt ter sig som en stängd arena. Med det 

menar vi att utan förenings- eller lagidrottserfarenhet från barn- och ungdomsåren så är det 

svårt att komma in i denna typ av fysisk aktivitet senare i livet.  

 

Vad det gäller resultatet på frågan om utbildningsnivå såg siffrorna annorlunda ut. De som 

sysslade med egenutövad fysisk aktivitet hade högre utbildningsnivå än de två andra 

kategorierna. Det sammantagna kulturella kapitalet visade dock inga signifikanta skillnader 

mellan aktivitetsformerna. 

 

Utifrån resonemanget kring kulturellt kapital och dess inverkan på en persons habitus i 

Bourdieus teori så tolkar vi detta resultat som att lagidrottarna har ett erfarenhetsbaserat 

kulturellt kapital medan egenutövarna med högre utbildningsnivå har förmågan att ta till sig 

de kunskaper som krävs för att vara fysiskt aktiv. Kopplingen till de resultat vi har fått fram 
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blir alltså att de som sysslar med egenutövad fysisk aktivitet har förmågan att ta till sig av den 

utbildning som krävs för att själv sköta sin fysiska aktivitet. De som sysslar med fysisk 

aktivitet i lag/förening har en lägre utbildningsnivå jämfört med de övriga aktivitetsformerna, 

men de aktiva i denna form har istället för hög utbildningsnivå ett gediget kulturellt kapital i 

form av deras bakgrund inom just denna aktivitetsform. 

 

Oavsett vilken aktivitetsform en person sysslar med så har de svarande, med undantag för en, 

ett kulturellt kapital i någon form. Det vi menar är alltså att i stort sett alla svarande har ett 

kulturellt kapital vilket bidrar till deras fysiska aktivitet. 

 

4.2 Socialt kapital och fysisk aktivitetsform 

Den frågeställning som nu diskuteras är den om vilka skillnader som eventuellt kan ses i 

socialt kapital mellan olika fysiska aktivitetsformer. Frågorna vi ställde för att etablera detta 

kapital hos de svarande var hur många av deras familj och vänner som var aktiva.  

 

Resultatet från frågan om aktiva vänner visade att hela 96,1% av de svarande hade åtminstone 

några vänner som var aktiva. Fördelningen mellan de olika kategorierna visade att 

lagidrottarna i störst utsträckning svarat att alla eller de flesta av deras vänner var fysiskt 

aktiva. Mellan de två andra kategorierna var fördelning jämn. Att lagidrottarna har fler fysiskt 

aktiva vänner kan eventuellt förklaras med deras typ av aktivitet då laget ofta utgör en stor del 

av vänkretsen. Det går även att vända på resonemanget och tolka resultatet som att dessa 

vänner inom laget eller föreningen är en bidragande orsak till individens fysiska aktivitet.  

 

På frågan om hur många av den svarandes familj som är fysiskt aktiva visade resultatet att 

drygt var tionde tillfrågad inte hade någon i sin familj som var aktiv. Fördelningen mellan 

aktivitetsformerna var jämn. Vanligast var att den svarande hade någon eller några i familjen 

som var aktiva. Ett möjligt problem för denna fråga är användandet av termen ”familj”. Vi har 

ingen kontroll för vad de tillfrågade räknar som sin familj och om de därmed anser sig ha 

någon familj överhuvudtaget. Med en mer omfattade enkät hade vi kunnat ta reda på mer om 

hur den svarandes familj ser ut och på så sätt kunna avgöra om familjens uppbyggnad är en 

påverkansfaktor. Detta gäller även för den föregående frågan om socialt kapital, hur många 

aktiva vänner den svarande har.  
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Lars-Magnus Engström pekar i sin bok ”Idrott som social markör” på att umgängeskretsens 

fysiska aktivitet, eller motionsutövande, har ett starkt samband med en individs eget 

motionsutövande.40 Ett inte lika starkt samband kunde också ses mellan de egna vanorna och 

sambons motionsvanor. Den population som Engström undersökt består av både fysiskt aktiva 

och fysiskt inaktiva. Populationen som undersökts i vår studie består istället av enbart fysiskt 

aktiva, och vi har alltså funnit att de allra flesta har någon del av sin umgängeskrets som är 

fysiskt aktiv. Det är väldigt få som har angett att de inte har någon form av kapital, vare sig 

fysiskt aktiva vänner eller fysiskt aktiva familjemedlemmar.  Våra resultat går alltså även de i 

samma riktning som Engströms. Om man sen breddar perspektivet och använder Bourdieu 

som utgångspunkt så kan det här förklaras genom att de fysiskt aktiva vi har frågat i regel 

även har de ”rätta kontakterna” för att utöva fysisk aktivitet41, alltså ett socialt kapital som 

leder till vad som kan kallas ett idrottshabitus. 

 

4.3 Ekonomiskt kapital och fysisk aktivitetsform 

Frågeställningen gällande ekonomiskt kapital och eventuella skillnader mellan de fysiska 

aktivitetsformerna ska nu diskuteras. De resultat vi här har fått fram har pekat på att samtliga 

grupper skiljer sig åt vad gäller inkomst, dock utan att kunna peka på några statistiskt 

signifikanta skillnader.  

 

Fördelningen såg ut som så att bland de som utövar fysisk aktivitet på egen hand så angav 

flest att de tjänar över 25 000 kronor/månad, bland de aktiva i grupp eller ledarledd aktivitet 

så angav de flesta att de tjänar under 15 000 kronor/månad och bland lag/föreningsaktiva 

angav de flesta att de tjänar mellan 15 000-25 000 kronor/månad. När vi istället tittade på den 

totala fördelningen var dessa inkomstgrupper mycket jämnt fördelade i vår population, då 

samtliga av dessa grupper låg mellan 32-35%. 

 

Vi ställde även frågan om huruvida de tillfrågade upplevde att deras ekonomiska situation 

påverkade utövandet av deras fysiska aktivitet. Resultatet visade att de allra flesta, 66,9%, 

ansåg att den ekonomiska situationen inte påverkade.  

 
                                                
40 Engström, L-M , Idrott som social markör, s.81. 
 
41 Gytz Olesen, S; Möller Pedersen, P, Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv, s.148. 
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Av det här resultatet utläser vi att vad gäller fysisk aktivitetsform så har ekonomiskt kapital, 

eller månadsinkomst, inte någon avgörande roll. Vilket även kan tolkas genom Bourdieu med 

att individens val av fysisk aktivitet inte har med inkomst att göra, då ekonomiskt kapital i 

större utsträckning handlar om välstånd och materiell rikedom.42 Valet av fysisk aktivitet 

handlar snarare mer om symboliskt kapital, alltså kulturellt eller socialt kapital, än 

ekonomiskt kapital.  

 

Vi ställde även frågan om de tillfrågade ansåg att deras ekonomiska situation påverkade 

utövandet av deras fysiska aktivitet. Resultaten var att dryga 2/3 svarade att den inte hade 

någon inverkan. Utifrån det som konstateras i Fabien Ohls artikel om Bourdieus teori för 

idrottsforskning, att det i dagens samhälle inte syns några tydliga klasskillnader i 

idrottskonsumtion, kan vi tolka det här resultatet som att oavsett socioekonomisk status så kan 

du ägna dig åt fysisk aktivitet.43 Ohl menar även på att det i dagens samhälle är så att större 

delen av befolkningen, oavsett klasstillhörighet, tittar på samma idrottsevenemang och tränar i 

kläder av samma märken. De resultat vi fått in stödjer även detta, då fördelningen av hög-, 

mellan- respektive låginkomsttagare är jämn både mellan och inom de olika 

aktivitetsformerna. 

 

4.4 Metoddiskussion 

Metoden som använts i den här studien kan kritiseras då urvalet för studien kan ha påverkats 

utav de sammanhang där datainsamlingen skett. Även den struktur vi har valt för att placera in 

studiens tillfrågade i kan ha haft en stor påverkan på studiens resultat. En annan indelning av 

idrottsliga kategorier hade mycket väl kunnat leda till ett annat resultat. Gränsvärden för 

socioekonomisk tillhörighet är ett annat område i vilket en annorlunda indelning än den som 

är gjord hade kunnat leda till andra resultat. Vilka resultat vi hade fått vid andra indelningar 

eller val av andra idrotter kan vi givetvis endast spekulera i. Ett exempel på en annorlunda 

indelning i fysisk aktivitetsform är att endast dela upp den egenutövade och ledarledda fysiska 

aktiviteten. Anledningen till att vi inte valde en sådan indelning kan givetvis diskuteras. Det 

vi ansåg vara att lagidrotten särskiljer sig som en gruppaktivitet där samma individer är 

                                                
42 Gytz Olesen, S; Möller Pedersen, P, Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv, s.148. 
 
43 Ohl F, ”Are social classes still relevant to analyse sports groupings in ‘postmodern’ society: An analysis 
referring to P. Bourdieu’s theory ”. s.148. 
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verksamma och strävar mot ett gemensamt mål, vilket inte är fallet med all ledarledd fysisk 

aktivitet. 

 

4.4 Slutsats och förslag till vidare forskning 

Först och främst kan konstateras att samtliga av de fysiskt aktiva vi undersökt har visat sig ha, 

enligt vår bedömning, goda kapitaltillgångar, både vad gäller kulturellt och socialt kapital. Det 

här gäller alltså oavsett vilken typ av fysisk aktivitet de tillfrågade ägnar sig åt.  

 

Vår population består av kvinnor och män, unga och gamla, hög- mellan- och 

låginkomsttagare och personer som tränar olika mycket. Det alla har gemensamt är att de är 

fysiskt aktiva. Av våra 127 svarande så är det egentligen bara två som har stuckit ut genom att 

inte ha några större kapitaltillgångar, dessa personers fysiska aktivitet kanske kan förklaras 

genom att konstatera att fysisk aktivitet är på tapeten i dagens samhälle. Kanske är dessa 

personer den fysiska aktivitetens motsvarighet till de så kallade ”maskrosbarnen”. Det stora 

mediala utrymme som ämnet fysisk aktivitet får har kanske inneburit att dessa personer insett 

nyttan av fysisk aktivitet, utan att för den sakens skull ha kapitaltillgångar som ger dem 

redskapen för att vara fysiskt aktiva. Dessa personer väcker också intresse för vidare 

forskning.  

 

Bland våra svarande så utgör dock dessa personer en kategori människor som är ytterst få i 

sitt slag. Det är alltså totalt 98,4% som innehar någon av de kapitaltillgångar som L-M 

Engström och Pierre Bourdieu har skrivit om och vi har frågat om. De tillfrågade har alltså i 

stor utsträckning tillgångar kulturellt, socialt och/eller ekonomiskt som gör de gångbara på 

den fysiska aktivitetens arena. Det här innebär alltså att för att befinna sig på denna arena, den 

fysiska aktivitetens, så föreligger allt som oftast antingen kunskap, vänskap och/eller 

finansiell möjlighet, vilket är ett annat sätt att uttrycka Bourdieus kapitalbegrepp kulturellt, 

socialt och ekonomiskt kapital. 

 

En annan sak som är av intresse bland våra resultat är den tydliga skillnad som 

utkristalliserats mellan de personer som sysslar med egenutövad fysisk aktivitet eller 

ledarledd/gruppaktivitet och de som sysslar med fysisk aktivitet i lag/förening. 

Lag/föreningsidrottarna hade ett lägre kulturellt kapital vad gäller skolgång men ett högre vad 

gäller fysisk aktivitet i barn- och ungdomsåren. Även vad gäller antalet vänner som också är 
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fysiskt aktiva skiljer sig grupperna åt på ett liknande sätt, de som är aktiva i lag/förening anger 

i högre utsträckning att alla eller de flesta i deras vänkrets liksom de själva är fysiskt aktiva. 

Båda dessa resultat tycker vi pekar på just det som Bourdieu beskriver i sin teori. Han menar 

på att ett högt så kallat utbildningskapital ofta innebär förmågan att klara av en utbildning, att 

på egen hand ta till sig av ny information och kunskap, vilket vi ser som liktydigt med att 

själv klara av att sköta sin fysiska aktivitet. Följaktligen har de som själva tar tag i sin fysiska 

aktivitet ett högre utbildningskapital. En annan sorts kapital som vi har frågat om är det 

erfarenhetsbaserade kulturella kapitalet, alltså vad den svarande har för bakgrund och 

kunskaper som i vissa sammanhang premieras. Ett exempel är kunskap och skicklighet i en 

idrott som man utövat under sin uppväxt som ger en person kunskaper som sedan premieras i 

just den idrotten i vuxen ålder. Kontentan av de båda blir att de allra flesta som sysslar med 

fysisk aktivitet har någon av dessa kapitaltillgångar.  

 

Ett förslag på vidare forskning efter den här studien är den om hur de fysiskt inaktiva svarar 

på vår enkät. Då studiens syfte inte var att undersöka fysiskt inaktiva så har vi följaktligen 

inga data kring det. De svar vi har fått fram visar alltså bara vilka kapitaltillgångar som finns 

bland aktiva och frågan om huruvida svaren skiljer sig mellan fysiskt aktiva och inaktiva 

förblir obesvarad. Vår hypotes är dock att fysiskt inaktivas svar skulle skilja sig från de 

aktivas, på det sättet att deras kapitaltillgångar angående fysisk aktivitet skulle vara mindre. 

 

En avslutande reflektion vi gjort är frågan om huruvida Bourdieus teorier kring kapital är 

möjliga att applicera i forskning kring vad som ligger bakom människors fysiska aktivitet i 

dagens svenska samhälle. I likhet med artikeln av Fabien Ohl ställer vi oss frågan om inte 

Bourdieus teorier har sprungits ifrån av det postmoderna samhället. Är den snabba 

informationsspridningen och den minskande tydligheten i klassamhället faktorer som gör att 

en människas habitus inte längre formas på samma grunder som det görs enligt Bourdieu? 

Även den här frågan kräver vidare forskning och de människor vi har funnit som trots lågt 

idrottsmässigt kapital ändå är fysiskt aktiva kräver sin förklaringsmodell. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar:  
Den här uppsatsens syfte är att undersöka fysiska aktivitetsformer hos vuxna avseende Pierre 

Bourdieus kapitalbegrepp. Detta har vi försökt uppnå genom följande frågeställningar: 

 

• Vilka skillnader kan ses i kulturellt kapital beroende på fysisk aktivitetsform? 

 

• Vilka skillnader kan ses i socialt kapital beroende på fysisk aktivitetsform? 

 

• Vilka skillnader kan ses i ekonomiskt kapital beroende på fysisk aktivitetsform, samt 

upplever fysiskt aktiva att ekonomisk situation påverkar deras utövande av fysisk 

aktivitet? 

 
Vilka sökord har du använt? 
Physical activity, recommendations, Bourdieu, habitus, kulturellt kapital, socialt kapital, 
aktivitetsformer, fysisk aktivitet, WHO, FHI, Lars-Magnus Engström 

 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, PubMed, Artikelsök, Google scholar 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Google Scholar: “Physical activity” recommendations WHO 
GIH:s bibliotekskatalog: Pierre Bourdieu 
GIH:s bibliotekskatalog: L-M Engström +fysisk aktivitet 
Google Scholar: ”Fysisk aktivitet” rekommendationer Sverige 

 
Kommentarer 
I viss mån har vi haft bekymmer med att hitta forskning som är inom samma område, 
framförallt har det varit svårt att hitta dylik forskning internationellt och från flera författare. 
En del av de källor vi använt oss av har vi hittat via litteraturlistor i artiklar, tips från 
handledare samt även GIH:s hemsida. Stor svårigheter har visat sig finnas i att hitta studier 
internationellt som är relevanta för denna studie. 
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Bilaga 2 - Enkäten 

 
Med ”fysisk aktivitet” menar vi:  

Att medvetet utföra en aktivitet i syfte att anstränga kroppen 
 

Med ”regelbundet fysiskt aktiv” menar vi: 
 Minst en gång per vecka på en nivå som motsvarar minst snabb promenad 
 
 
 
 
Vi vill börja med att betona att det här är en enkätstudie som är frivillig att delta i samt att du 
som deltagare kommer att vara helt anonym!  
 
 
 
Födelseår………   Man Kvinna 
 
 

1. Vilken form av fysisk aktivitet ägnar du dig huvudsakligen åt? 
 
Egenutövad   Ledarledd/I grupp       I ett lag/en förening 
 
 

2. Hur ofta är du fysiskt aktiv? 
 
1-2ggr/vecka  3-5ggr/vecka  >5ggr/vecka 
 
 

3. Hur många av dina vänner är fysiskt aktiva? 
 
Alla/de flesta                 Några   Få/Inga 
 
 

4. Är någon i din familj fysiskt aktiv? 
 
Ja, alla  Ja, någon/några  Nej, ingen 
 
 

5. Ägnade du dig på din fritid åt någon fysisk aktivitet under dina barn- och 
ungdomsår? [välj din huvudsakliga aktivitet] 

 
Ja, i ett lag/en förening               Ja, på egen hand/med kompisar/i grupp        Nej 
 
 
6. Vad har du för högsta utbildningsnivå? 

 
Grundskola       Gymnasium                Eftergymnasial/Högskola/Universitet
  



38 

 
7. Vad har du för genomsnittlig inkomst i månaden (före skatt)? 

 
>15000  15000-25000   <25000 
 

8. Upplever du att din ekonomiska situation påverkar utövandet av din fysiska 
aktivitet? 
 
Ja, positivt  Ja, negativt  Nej      Vet ej 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stort tack för ditt deltagande!  

Pontus Thörnblad & Eric Widén, Gymnastik och Idrottshögskolan 


