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Abstract
 
With narrative method, we investigate what happens with football players from Sweden when 
they  go  from  national  football  to  international  football.  Because  of  this  profession,  the 
respondents move in what Bourdieu calls the social space (Bourdieu 1986). Narrative method 
has given us a deep insight into our respondent´s experiences as professional football players in 
one of the five highest ranked leagues in Europe (UEFA 2018). The unstructured interviews 
that we used gave us a good empire. Through this approach, we try to capture the subjective 
experiences  of  respondents  (Kvale  & Brinkmann 2014).  The narratives  of  the  respondents 
differ in many ways, because of their background. This is something we have been given the 
opportunity to analyze with the unstructured interviews. The payroll increases dramatically, as 
attitude  towards  the  teammates  and  the  whole  device  around  the  individual  changes.  Our 
analyze  can  answer  that  a  class  trip  is  conducted  when  respondents  go  from  national  to 
international football.
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Vi vill rikta ett oerhört stort tack till våra respondenter som möjliggjort denna studie. Samt 
våra flickvänner som stöttat oss trots mycket frånvaro i hemmet. Men framförallt vår 
handledare som orkat sitta bredvid oss under hela denna resa på ett tragglande tåg.

/Simon & Micke
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1.Inledning 

Neymar da Silva Santos Junior, En liten kille från Brasilien såldes till Paris Saint Germain för 
2,1 miljarder kronor i sommaren 2017 (Sedell 2017). Han är den dyraste fotbollsspelaren 
någonsin. Detta går att jämföras med Sveriges dyraste fotbollsspelare Alexander Isak en 17 
årig kille från klubben AIK som såldes till Dortmund för 95 miljoner kronor, en transfer som 
ägde rum samma sommar (Tengblad 2017).

Klubblags fotboll i Sverige fick ett rejält uppsving med framgångar som grundar sig i Malmö 
FF´s framgångar i Europa då de lyckades med bedriften att gå hela vägen till Europa cupen 
final 1979. I Hamburg förlorade Malmö FF mot de Engelska favoriterna Nottingham Forest 
med stor stjärnan Peter Shilton i målet med 0-1. I Sverige blev vi efter det ganska bortskämda 
med framgångar på klubbnivå under framförallt 1980 talet När IFK Göteborg lyckas vinna 
Uefa cupen 1982 samt 1987 med spelare som samtliga hade ett civilt yrke vid sidan av sin 
fotboll. Om någon skulle kunna föreställa sig att Markus Rosenberg idag skulle jobba 8 timmar 
innan sin träning med Malmö FF skulle nog de barn som vill leva hans liv bara skratta. 

 IFK Göteborg hade också vissa framgångar under 1990 talet, då laget lyckades bra i den 
största turneringen som hade bytt namn till Champions League. Vilket idag är den mest 
prestige fyllda turneringen på klubblagsnivå. Efter mitten på 1990 talet ha det har det varit 
väldigt lite framgångar för klubblag från Sverige i Europa. Mycket har hänt sedan denna tid. 
Otroliga pengar har pumpats in i fotbollen i Europa och Sverige har halkat efter på 
klubblagsnivå. 

Nej världen är annorlunda idag. Likaså Fotbollsvärlden. Även om Sverige har halkat efter 
inom klubblagsfotboll har inte det tagit bort våra duktiga spelare. Istället har det faktiskt 
markant ökat med antalet professionella spelare som tagit sig ut i Europa (Eriksson, Larsson 
och Persson 2009). Vad detta beror på handlar såklart om ekonomi. Men det är inte det vår 
studie ska fokusera på. 

Istället vill vi med ett sociologiskt perspektiv titta närmare på tre svenska individer som har 
lyckats tagit sig ut i Europa. Hur lyckades just de uppnå sin barndomsdröm, Vad finns det för 
förutsättningar som möjlig gör en sådan klassresa? 

Men framför allt, vad händer med individen som går igenom denna typ av klassresa.
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1.1.Syfte & frågeställning 

Syfte: 

• Vi vill ta reda på hur en klassresa ser ut för personer som är verksamma inom 
proffsfotboll.

Frågeställningar:

• Hur påverkas livsstilen av förflyttningen från nationell till internationell fotboll?

• Vad händer med individernas kulturella kapital vid omställningen från nationell till 
internationell fotboll?

• Hur påverkas individernas värderingar av denna erfarenhet?
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2.Tidigare forskning 

Här kommer vi presentera tidigare forskning som berör de ämnen vi kommer analysera. En 
stor urgallring har gjorts då det fanns väldigt mycket tidigare forskning kring ämnet. Vi 
kommer därmed presentera den mest relevanta data som haft störst betydelse för vår analys och 
slutsats. De ämnen vi kommer beröra handlar om profession, social reproduktion, klass, 
klassresenärer samt Zlatan Ibrahimovic.

2.1.Svenska fotbollsförbundets satsning mot profession 

Målet med den svenska fotbollsprofessionen är att genom medlet av lön skapa förutsättningar 
till att utveckla svensk fotboll att hävda sig bättre internationellt. Detta blir endast möjligt med 
avlönade spelare som då kan ges tid till att koncentrera sig till fullo på fotboll. Därmed ges 
möjligheter till utbildning som leder till kraftigt ökade träningsdos samt att de även får beträda 
in i en identitet som yrkesmän. Ju lägre ner i det Svenska division spelet man kommer desto 
mer avtar förmånerna. För den som anser att det inte är möjligt att jämföra yrkesmässiga 
fotbollsspelare med andra klassiska professioner, är det orimligt att tala om okvalificerat 
lönearbete. För att bli professionell inom fotboll är det idag ett väldigt litet nålsöga att ta sig 
igenom då många utövare är med och konkurrerar om de förhållandevis få professionella 
platserna. På 60-talet då det knappt fanns någon organiserad fotbollsverksamhet för ungdomar 
under tolv år, till att idag då barn erbjuds en plats inom fotbollen redan som 4-5 åringar. 
Givetvis är detta första steg endast ett steg där fotbollen handlar om lek. Men fram tills att 
fotbollsspelaren är 18-19 år och debuterar i större sammanhang är yrkesutbildningen väldigt 
speciell. Fotbollsspelarens utbildning sker fram tills denna ålder genom fotbollsskolor över 
sommaren, fotbollsgymnasium, och fotbollsuniversitet. Från fotbollsförbundets sida utbildas 
men även gallras fotbollsspelare på vägen till det professionella yrket genom distrikts läger, 
elitpojkläger samt påbyggnadsläger till olika nivåer av ungdomslandslag. Processen, det vill 
säga när utbildningen av fotboll går från lek till profession, kan enligt Peterson ses som en tuff 
utbildning (Peterson 1993). 
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2.2.Individens förutsättningar till att bli en Klassresenärer 

I det offentliga samtalet i Sverige berörande klassresenärer handlar diskussionen inte sällan om 
en uppåtgående individuell klassresa. Denna klassresa görs i synnerhet från arbetarklass till 
medelklass. Begreppet klassresa används ofta för att beskriva den uppåtgående klassresan. I ett 
land som Sverige där medelklass utgör normen för ett lyckligt liv blir den uppåtgående 
klassresan en bekräftelse på framgång medan den nedåtgående klassresan anses vara en 
synonym till misslyckande. Gällande den svenska klassresenärsforskningen är det sällsynt med 
studier som tar till vara på de nedåtgående klassresorna (Sohl 2011). Mats Trondman skriver i 
sin bok ”Bilden av en klassresa” om klassresenärens skolprestation som bekräftelse. Trondman 
menar på att klassresenärens eget handlande kan ses som viktiga bekräftande incitament för en 
klassresa. I den tidigare forskningen som handlar om 16 individers klassresor genom skolan, 
påpekar han att klassresenärens höga skolprestation redan i ungdomsskolan utgör ett exempel 
som inte bara gör klassresan formellt möjlig, utan bekräftar och erkänner möjligheterna till 
fortsatta studier på en högre anpassad nivå. Klassresenären är inte som de andra 
arbetarklassbarnen, trots att klassresenären kommer från samma bakgrund som de andra 
arbetarklassbarnen, har de redan i tidig ålder varit framstående i skolan och därmed skapat 
möjligheten att göra en klassresa. Som klassresenär blir man tvungen att förhålla sig till ett 
annorlundaskap. Detta annorlundaskap gör det svårt att socialisera sig till sin ursprungsklass. 
Men det är även detta annorlundaskap som gör det möjligt att genom studier bli en 
klassresenär, då den samhälleliga koden direkt förklarar att endast de som är duktiga i skolan är 
de som kan studera vidare. Vilket Trondman menar på är en viktig faktor till klassresan 
(Trondman 1994).  

Valet av arbetarklassjobb bekräftar den egna klassen. För klassresenären blir det omvänt. 
Klassresenären förhåller sig inte till att bekräfta sin egen klass genom exempelvis jobbet, utan 
klassresenären ser inte att fabriken kan erbjuda hen det som klassresenären vill uppleva. Detta 
fenomen beskriver Trondman som en misslyckad socialisation till sin ursprungsklass. 
Samtidigt som annorlundaskapet tar hen längre bort från ursprunget lever viljan till 
samhörighet kvar som en rest att leva med. Denna skuld och vilja till samhörighet med det 
egna ursprunget och den egna klassen är något som mycket tydligt dröjer sig kvar även efter 
inträdet i den nya klassen (Trondman 1994:261). I en annan tidigare forskning som specificerat 
sig på svenska idrottare som når landslaget inom sina specifika sporter har majoriteten 
akademiskt utbildade föräldrar, samt föräldrar som ofta tävlat inom samma idrott. Samma 
forskning visar även att 50 % av de manliga landslagsmännen i forskningen haft en fader som 
varit ideellt engagerad i den specifika idrotten (FOU 2015).

2.2.1.Klassresenären Zlatan Ibrahimovic 

Lena Sohl diskuterar i en tidigare forskning Zlatan Ibrahimovic som en klassresenär som 
förändrar en stereotypisk bild av vad individer med föräldrar som invandrat till Sverige kan 
åstadkomma. Sohl menar på att den är annorlunda från de klassberättelser som berör individer 
med svenskfödda föräldrar. Klassresan som Ibrahimovic gör, från att vara uppväxt i Rosengård 
(segregerad förort i Malmö) till att kunna köpa Malmös dyraste hus är vad hon intresserar sig 
för. Hon menar att Ibrahimovic tack vare sin fotbollsprofession kunde göra denna klassresa. 
Denna klassresa anses vara unik i sitt slag då tidigare berättelser om individer med liknande 
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bakgrund förväntas hamna i en angiven klass av att bli pizzabagare eller taxichaufförer. 
Således menar Sohl att denna klassresa utmanar den stereotypa bilden av klassresenärer och 
menar på att Ibrahimovics klassresa inte påverkas av den diskriminering och strukturella 
rasism som i tidigare forskning kartlagts av individer med en liknande bakgrund som 
Ibrahimovic (Sohl 2011).

2.3.Tidigare forskning om klassresor 

Michel M. Strong (2012) skriver att utbildning under slutet på 1900 talet fortfarande är ett hett 
diskussionsämne, framförallt om regeringens betydelse för utbildningsväsendet. I en annan 
tidigare forskning om klassresor betonar Auerbach (2007) betydelsen av föräldrars bakgrund 
för klassresenären. Med de två tidigare forskningarna tillsammans med Peterson (1993), 
Trondman (1994), Bourdieu (2008) och Sohl (2011) kan vi se att det finns många olika orsaker 
till att individer lyckas med att göra klassresor. Något som Lagergren (2009) skriver om 
angående en fråga om vad som krävs för att bli en stjärna inom idrott, finns det många tänkbara 
kombinationer av färdigheter, kompetenser och inte minst erfarenheter. Men att det inte är 
självklart på vilket eller vilka sätt hen lyckas.
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3.Teori och begrepp 

3.1.Klass 

Bourdieu visar i sina studier att det kapitalistiska samhället i grunden är ett klassamhälle som 
reproducerar sig som ett sådant. Han menar på att per definition kommer därmed klassamhället 
att framställas som statiskt, och dess fortlevnad som oundviklig om produktionsförhållandena 
inte ändras. En fråga som sociologer bör ställa sig enligt Bourdieu är varför människor verkar 
inordna sig och anpassa sig till elitens dominans, samt att den kan bevaras utan problem. 
Bourdieu menar att klassamhället i det kapitalistiska samhället stagnerar på grund av att eliten 
är de som har makten inom klasserna. Det är enligt Bourdieu en produkt av att klass 
reproduceras. Eliten i sin tur är aldrig exakt samma människor utan en metafor för något annat, 
nämligen positioner i ett socialt fält, uppbyggt av specifika regler inom fältet. Elitens 
maktmöjligheter utövas av fysiska personer som därmed får sin ställning som elit. Om 
individen skiftar klass måste hen anpassa och förändra sig till fältets maktstrukturer, för att få 
fältets godkännande. Det visar Bourdieu på i flera studier om utbildningssystem (Bourdieu 
1986). Effekten av utbildningssamhället är att de individer som kommer från enklare 
förhållanden och har ambitioner att nå en högre utbildningsnivå kommer stöta på fler hinder än 
de som redan har välutbildade föräldrar (Månson 2015). Bourdieu beskriver dessa fenomen 
som ett begrepp om kulturellt kapital. Det hänger även ihop med det sociala ursprunget och 
klasstillhörigheten, vilket gör det svårare för den individ som kommer från enklare 
förhållanden (Bourdieu 2008:121).

3.2.Fält  

Ett fält är ett socialt sammanhang där människor agerar och kämpar om olika fördelar. Det kan 
vara allt från en studentförening, föräldragrupp på förskolan eller ett fotbollslag (Lindgren 
2015:164). På ett fält sker en ständig strid över vem eller vilka som skall vara de styrande inom 
fältet. Denna kamp gör att ett fält är i ständig utveckling. Konkurrenten till makten väljer inte 
att reproducera det vanliga tillvägagångssättet, utan finner nya vägar till makten. En 
makthavare inom ett fält som varit dominerande kommer förr eller senare att tappa sin position 
inom fältet. Makthavare som varit dominerande över en period kommer alltid att finnas i fältets 
minne i en hedersposition, där makthavarna blir ihågkomna för vad de åstadkommit innan de 
tappade makten för en ny dominant. Nykomlingar inom ett fält har i och med denna 
konkurrens ett uttalat mål av att förpassa makthavarna till det föregångna.
Toppskiktet är den plats som ständigt utmanas av nykomlingar, Därmed är toppskicket den 
plats på fältet som makthavare så småningom kommer konkurreras bort ifrån. Denna 
förskjutning bör inte ses som en enkel mekanisk process utan är mer en komplex handling som 
springer ur antagonistiska strategier. I Bourdieus forskning om fält bland modeskapare 
exemplifierar han en sådan händelse. Då individer inom ett ledande företag på fältet är på 
väg nedåt väljer de att slå sig fria från företaget de är anställda på, de startar istället ett eget 
företag inom samma fält. Därmed har de sin tidigare arbetsgivare som antagonist, med ett 
tydligt mål att det nya företaget skall leda individerna tillbaka till toppen. Målet är att genom 
deras handling nå en högre maktposition inom fältet. Dessa individer vill alltså inte vara med 
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på ett sjunkande skepp och bli placerade som föregångare. Istället vill de inleda en ny kamp 
på fältet och strävar på så vis efter att nå mer inflytande och makt (Bourdieu 1986).

3.3.Habitus

Habitus är ett begrepp och en term som Bourdieu frekvent använder sig av i boken 
Reproduktionen (2008). Grundtanken med detta begrepp är att människor besitter seglivade 
system som är inristade i kroppen och i sinnet. Dessa system är en produkt av det människan 
upplevt fram tills idag. Dessa dispositioner är de som tillåter dem att handla, tänka och 
orientera sig i den sociala världen, dessutom styr detta deras handlande så att samma värld 
återskapas eller förändras (Bourdieu & Passeron 2008:19). Habitus är således individens 
sociala inlärda tillvägagångssätt att vara, känna och uttrycka sig. Individens habitus formas av 
de kapitalformer den innehar. Främst är det ekonomiska kapitalet som påverkar individens 
plats inom fältet men även det sociala kapitalet kan kompensera ett bristande ekonomiskt 
kapital och föra individen till en högre maktposition inom det angivna fältet. Individens 
kulturella kapital skapas främst genom utbildning. Utifrån valet av utbildning lär individen sig 
hur den skall föra sig samt vilken smak som är den rätta i varje givet sammanhang.  Enligt 
Lindgren är symboliskt kapital beroende av dessa tre olika kapitalformer, kapitalen påverkar 
det symboliska kapitalet, vilket beskriver individens totala status (Lindgren 2015:165).

3.3.1.Kulturellt kapital 

Bourdieu beskriver att det kulturella kapitalet visar på individens förmåga att kunna föra sig i 
en högre klass. Det kulturella kapitalet utgår ifrån språkliga kunskaper, men inte språk i det 
avseendet till att hantera olika språk. Istället är språket Bourdieu identifierar språkskillnader 
mellan samhällets akademiska elit och samhällets övriga massa. Det kulturella kapitalet kom 
fram genom en studie som visar att ungdomar från den franska landsbygden generellt får sämre 
betyg än ungdomar från de större franska städerna. Detta är en följd av landsbygdens brist på 
det kulturella kapitalet. Ungdomarna som inte växt upp i de urbana delarna av Frankrike har 
inte fått lära sig det akademiska förhållningssättet till skrivande i samma utsträckning som 
ungdomarna som växt upp i de urbana Frankrike. Detta medför att ungdomarna från de urbana 
delarna genom sitt kulturella kapital erhåller ett försprång gentemot landsbygdens ungdomar 
när det kommer till studier. Med det kulturella kapitalet ges ett givet förhållningssätt till hur 
individen skall föra sig i det sociala rummet. Individer med högt kapital får även en given 
smak som attraherar det akademiska gällande litteratur, konst, mat och dryck (Bourdieu & 
Passeron 2008). 
3.3.2.Ekonomiskt kapital 

Det ekonomiska kapitalet är det som kännetecknar individens tillgång till pengar och ägande. 
Det ekonomiska kapitalet är kapitalet som placerar individen i sin sociala plats, oberoende av 
storleken på de andra kapitalen. Det ekonomiska kapitalet adderas sedermera till det 
symboliska kapitalet beroende på individens inkomst. Något som skapar distinktioner, vilket 
medför att det ekonomiska kapitalet är det kapital som ligger till grund för att placera individen 
till en passande social position (Månson 2015:408).

När Bourdieu definierar kapitalarterna, förklarar han att ekonomiskt kapital är ett begrepp som 
är mycket svårt att konkretisera. Ekonomiskt kapital utifrån Bourdieu handlar inte om att 
förklara det som ett eget begrepp utan sammanflätar det med socialt kapital. Han påvisar även 
att när vi pratar om ekonomiskt kapital hänvisar och litar han på andra (Bourdieu 1991:69). 
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3.3.3.Socialt kapital 

Det sociala kapitalet kan beskrivas med ett vardagligt ord som förbindelser. Anledningen till att 
det ekonomiska- och sociala kapitalet hänger ihop är att individer från samma ekonomiska 
klass med liknande ekonomiskt kapital socialiserar sig med varandra. Genom det ekonomiska 
kapitalet finner individen även sin sociala position och sina sociala förbindelser (Bourdieu 
1991:69). Det ekonomiska kapitalet kännetecknar individens tillgång till pengar och kapital. 
Med det ekonomiska kapitalet adderas det ett symboliskt kapital beroende på individens 
inkomst som skapar distinktioner vilket medför att det ekonomiska kapitalet är det kapital som 
ligger till grund för att placera individen till en passande social position (Bourdieu 1991:70). I 
dessa olika sociala positioner menar Månson att Bourdieu funnit skillnader gällande smak, 
språk, utseende och pengar. En individs kapital kan förändras och omvandlas till nya värden 
vilket medför att individen hamnar i en ny social position. När kapitalformerna påverkas och 
individer intar en ny position påverkas även individens habitus, och på det kollektiva planet 
påverkas därmed individens position på fältet gällande inflytande och makt (Månson 
2015:409). 
       
3.3.4.Symboliskt Kapital 

Symboliskt kapital är ett begrepp, som innefattar ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital. 
Symboliskt kapital ska alltså inte anses som ett eget specifikt kapital utan som ett teoretiskt 
ramverk för de ovanstående kapitalen. Bourdieu beskriver symboliskt kapital som en 
sammanflätning av alla kapitalarter som i sig blir symboliska. Dessa kapital ligger till grund för 
de primära skillnaderna till den grundläggande klassindelningen genom livsbetingelser. 
Totalvolymen av det symboliska kapitalet är det som tar del av den makt inom fältet som går 
att utnyttja. Det är det symboliska kapitalet hos individerna inom fältet som utgör 
statusmarkörer vilket är en viktig del i att påvisa sin ståndpunkt (Bourdieu 1991:265). 
Bourdieu förklarar skillnaden i totalvolymen av det symboliska kapitalet, genom att påvisa att 
det finns strukturer som är symmetriskt eller asymmetriskt. Den symmetriska strukturen 
handlar om att individen har mycket kapital inom flera kapitalarter. Samt att den asymmetriska 
strukturen endast har mycket av ett kapital. Bourdieu förklarar att den fria professionen 
exempelvis en läkare är av symmetrisk struktur då de förenar mycket höga inkomster 
(ekonomiskt kapital) med ett mycket betydande kulturellt kapital. Gymnasieläraren eller 
företagsledaren omfattar en asymmetrisk struktur då de endast innehar ett högt kapital. 
Gymnasieläraren innehar det kulturella kapitalet, företagsledaren inom industrin innehar ett 
högt ekonomiskt kapital. En företagsledare skulle inte kunna ta makt inom lärarfältet på grund 
av bristande kulturellt kapital, samt att gymnasieläraren inte skulle kunna utnyttja makten inom 
det fält som företagsledaren befinner sig i på grund av bristande ekonomiskt kapital. Den fria 
professionen däremot, exempelvis en läkare, skulle förmodligen kunna röra sig ganska 
smärtfritt inom både fälten på grund av mycket kulturellt samt ekonomiskt kapital (Bourdieu 
1991).

3.4.Distinktion Smak 

Bourdieus begrepp angående smak avser inte till att avskilja olika smaker av salt, peppar, 
socker och lime. Tanken med detta begrepp är istället att identifiera val individer gör utefter 
deras kulturella kapital. Mängden av det kulturella kapitalet skapar preferenser (smak) 
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angående musik, matlagning, sport, politik, litteratur och frisyrer. Genom att individen 
konsumerar det hen gillar eller förespråkar skapas även en reproduktion av konsumtionen. En 
produkt har ofta en given målgrupp som är definierad efter önskade konsumenters smak. Att 
anta att konsumenter upplever samma avgörande egenskaper i valet av en produkt är att förbise 
det kulturella kapitalets egenskaper. Upplevelsen av en produkt är inte objektiv utan snarare 
subjektiv, beroende på individens kulturella kapital (Bourdieu 1986:240).
Smaken skapar en social tillhörighet vilket skapar avgränsningar till andra sociala 
klasspositioner. Var människor bor belyser deras relation till makteliten och vilken kulturell 
smak de uppnått. Valet av boende är ett tillvägagångssätt att ta avstånd från andra grupper 
genom smak (Månson 2015:397). Smaken gällande mat och dryck förändras av det 
ekonomiska kapitalet. När Bourdieu studerar matvanorna mellan medelklassen och den 
dominerande klassen visar det sig att medelklassen äter mindre mat, men mer fettbildande så 
som fläsk, potatis och makaroner. Medan den dominerade klassen äter mer mat fast med 
mindre fetthalt så som kalv, oxkött, färsk frukt och grönsaker. Grunden till dessa val är smaken. 
Även fast det ovanstående exemplet mynnar ut i en fråga av ekonomi finner Bourdieu i sin 
forskning gällande smak att arbetare som börjar tjäna lika mycket som gymnasielärare inte 
ändrar sin smak. Även fast dessa två personer nu har ett liknande ekonomiskt kapital, så skiljer 
de sig i det kulturella kapitalet. Arbetaren väljer att behålla sin folkliga smak då hen fortfarande 
har ett lägre kulturellt kapital (Bourdieu 1986:302). Bourdieu hade en central tanke, att skapa 
en teori angående distinktion med hjälp av smaken och livsstilars geografiska fördelning 
mellan sociala skikt i samhället. Denna distinktion avser till att belysa hur smaken skiljer sig 
mellan samhällets olika maktpositioner och klasstrukturer. Till grund för detta ligger det 
kulturella kapitalet och de symbolvärden det medför (Månson 2015:398).

���13



3.5.Det sociala rummet  
Figur 1 (Bourdieu 1986)
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I Bilden ovan visar Bourdieu det ekonomiska och kulturella kapitalens betydelse. Vart 
individen placerar sig i livsstilarnas rum. Ju närmare individerna befinner sig desto mer har de 
gemensamt. Desto längre ifrån varandra ju mindre gemensamt. Individerna som har stor 
kapitalvolym exempelvis universitetsprofessorer står i den första dimensionen (Kulturellt 
kapital +). Är enligt Bourdieu den tveklöst viktigaste. De outbildade arbetarna står för 
motsatsen i denna figur (kulturellt kapital -). När Bourdieu pratar om de sociala positionernas 
rum menar han på att det går att mäta ut ett ställningstagande genom individens habitus. Det 
innebär att det sociala rummet innehar avstånd mellan individer beroende på individens 
egenskaper inom de sociala rummets kapital. Det vill säga genom vad de kan (kulturellt 
kapital) samt vad de äger (ekonomiskt kapital). Något som ska adderas in i det sociala rummet 
är förståelsen av individens habitus eller smak. Genom smak och habitus avgörs individens 
position inom det sociala rummet, det är en systematisk uppsättning av individens tillgångar 
och egenskaper som är individuellt baserad av en enhetlig stil. Denna stil är inte något man tar 
sig an själv utan det är effekten av individens habitus och smak som avgör stilen (Bourdieu 
1986).  

3.5.1.Fotboll av folket för folket 

Pierre Bourdieu resonerar angående att det är skillnad på sport och sport. Spridningen av 
idrotter som fotboll och rugby som tidigare varit reserverade åt samhällets eliter anses idag av 
eliten som vulgära. Då de idag konsumeras av den folkliga massan. För att eliten i dag ska 
kunna skapa en distinktion mot massan har det inom sportens fält blivit de mer exklusiva 
sporterna som golf, tennis, segling och ridning som eliten distingerat sig till. Detta är idrotter 
som kostar mycket att genomföra och på så sätt kan eliten skapa en plats där endast de hör 
hemma. Anledningen till att dessa sporter inte blir lika populära bland massan är att de 
imaginärt inte kan föreställa sig vad dessa idrottsmän presterar. Men med de mer vulgära och 
folkliga sporterna ges den större massan möjlighet till förståelse, av vad fotbollsspelaren på 
teven presterar då massan kan förstå vad hen själv har haft möjlighet till att uppleva. Denna 
distinktion gör att de folkliga och vulgära sporterna reproduceras av folket och återkommer 
som ett skådespel för folket (Bourdieu 1997).

3.6.Identitet 

När Giddens förklarar livsstilar utifrån sin identitetsteori utgår han från sen modernitetens 
tidsera. Han menar på att självet genomgår en enorm förvandling i den posttraditionella sociala 
världen. En tid som är reflexivt organiserad, genomsyrad av abstrakta system och där 
omorganiseringen av tid och rum ersätter det lokala med det globala, en tid där terapi och 
självterapi uttrycker denna förändring. Det i sin tur skapar program för individens 
genomförande i form av självförverkligande. För självet är en av de fundamentala 
komponenterna i vardagslivet valen individen dagligen måste göra. Moderniteten i sin tur 
konfronterar individen med en komplex mångfald av val, samtidigt som modernitetens brist på 
fundamentalistisk karaktär inte erbjuder någon hjälp att svara på frågan om vad man bör välja. 
Detta får en rad konsekvenser för livsstilen enligt Giddens (Giddens 1999:101). Angående 
livsstilen menar Giddens på att det är svårt att applicera livsstilen på traditionella kulturer, 
eftersom de implicerar val mellan en mängd olika möjligheter och därför är en livsstil något 
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som man snarare lägger till mer än att det går i arv. Livsstilar är rutinerade praktiker, där de 
praktikerna är klädvanor, matvanor, handlingssätt och umgängesmiljöer. I det direkta 
handlandet är det inte vad individen konsumerar utan framförallt hur hen konsumerar. 
Identiteten byggs inte upp på att hen går och handlar vad hen handlar. I och med valet av 
produkter som införskaffas bygger individen sin identitet på hur hen vill uppfattas. (Giddens 
1999:104)

3.7.Social identitet 

Den sociala identiteten som Jenkins beskriver skapas genom överenskommelser och 
innovationer som delas med andra människor. Han menar på att den sociala identiteten alltid är 
förhandlingsbar då individen själv bestämmer hur hen vill uppfattas. Jenkins menar på att 
identiteter ofta uppfattas som något förutbestämt av individen, en identitet människan har, är 
eller tillhör. Denna tes anses vara felaktig enligt honom. Han menar istället att individer är 
unika och varierande men att denna individualitet skapas socialt genom det Jenkins väljer att 
kalla för ”internal-external dialectic of identification”. Denna interna/externa dialektik är en 
modell vilken Jenkins förklarar sociala identiteter som ett skapande av individens egna och 
kollektivets definitioner av denna. Det individen vill att andra ska tycka om en själv samt vad 
man uttrycker om andra på den sociala arenan är det som skapar individens sociala identitet. 
Människan söker en ständig bekräftelse genom att vara någon eller att på något viss synas inför 
andra, på så vis kan många olika sociala identiteter skapas. Sociala identiteter kan även sätta 
sin stämpel på individer. Jenkins hävdar att dessa stämplingar som individen blir stämplad för, 
är något de antingen gjort, sagt eller på något annat vis uttryckt sig på. Dessa stämplingar kan 
ses som både positiva och negativa. Det är alltså en relation mellan självbilden och den publika 
bilden som bygger den sociala identiteten hos individen (Jenkins 2014).
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4.Metod 

4.1.Narrativ metod 

Vi har i denna studie valt att använda oss av narrativ metod. Vi kommer presentera narrativ 
metod samt hermeneutiskt tillvägagångssätt genom andra forskare, för att läsaren ska få en 
större förståelse för metodens komplexitet. Narrativ metod presenteras nedan med referenser 
från tidigare forskning som kvalitetsgranskats. 

Med den narrativa metoden vill forskaren få informanten att berätta om sin historia genom 
informantens subjektiva upplevelser vilket gör att narrativet utgår från informantens perspektiv 
(Kvale & Brinkman 2014:268). Narrativa berättelser är vanligast att ta in genom intervjuer 
men även observationer, dokumentering och bilder som kan vara källor till den narrativa 
berättelsen. Narrativa berättelser kan analyseras genom olika typer av metoder, exempelvis 
tematisk, strukturell eller dialog (Riessman 2008:12). Riessman förespråkar att forskare som 
använder sig av narrativ metod skall söka efter vändpunkter. Vändpunkter är en tidpunkt i 
narrativet då individen beskriver en sekvens som radikalt förändrar individens livsstil. 
Vändpunkten påverkar på så vis individens identitet (Reissman 2008b:75). 

Den narrativa metoden fokuserar på historier som berättas under intervjun och utarbetar sedan 
dess struktur och intriger. Detta är relevant för denna studie vars tre intervjuer är över en timme 
långa och intervjuerna liknar mer ett samtal med en tydlig tidssträcka från starten av deras 
karriärer till slutet av deras karriärer. Analysen i en narrativ intervju kan konstrueras av de tre 
informanternas historier för att ge en rikare, mer förtätad och sammanhängande historia än de 
historier som kan finnas utspridda i den enskilda intervjun. Med detta resonemang avser 
studien att förklara en sammansatt historia av dessa informanter (Kvale & Brinkmann 
2014:268). Studiens analys inleddes redan vid de genomförda intervjuerna. Vid intervjun 
gjordes det tolkningar där vi som forskare intog rollen av dels den aktiva lyssnaren men även 
som utfrågaren som tillsammans med informanten gavs möjligheten att reflektera kring det 
valda fenomenet (Johansson 2005:281).

Narrativ forskning har många olika former och ses som en berättelse av individen. Forskaren 
låter individen berätta sin berättelse av det fenomen som forskaren vill studera. Genom dessa 
berättelser eller berättelsen ska forskaren hitta relevanta data för det fenomen forskaren vill ha 
svar på. I en narrativ metod utgår forskaren från erfarenheten av levande eller redan berättade 
historier av individer (Creswell 2017:67). För forskaren handlar det om att fokusera studien på 
en eller två individer. Därefter samlar forskaren in data från berättelsen, den individuella 
erfarenheten, och ser kronologiska samband samt hittar betydelser av det data som samlats in 
(Creswell 2017:68).

Berättelsen i sig delas upp i en kronologisk ordning utav forskaren. Då intervjun ofta ändras i 
tempo utav den som blir intervjuad. Detta på grund av att intervjuobjektet berättar sin historia 
genom nutid, dåtid och framtid. Narrativa berättelser har ofta en vändpunkt och ett kritiskt läge 
i berättelsen (Creswell 2017:69). 

���17



Utmaningarna forskaren står inför med den narrativa metoden, är att forskaren måste finna 
information som göms mellan raderna, samt att ha en tydlig bild av kontexten individen 
befinner sig i. Ytterligare en utmaning är att som intervjuare inte påverka eller styra 
informanten. Det viktiga är att informantens historia tillkännages och att forskaren inte 
påverkar informanten med ledande frågor (Creswell 2017:76). 

Denna forskning är gjord i en hermeneutisk tappning. Det hermeneutiska tillvägagångssättet  
har tidigare argumenterats för att vara den generella metoden för samhällsvetenskap (Aspers 
2011:40). Hermeneutisk tillvägagångssätt handlar om att skapa förståelse av ett fenomen. För 
att denna förståelse skall vara möjlig är det tre punkter som skall följas. Den första punkten 
avser de mentala processer som skapar och förmedlar mening i texter. Exempelvis måste 
forskaren ha känt lycka för att förstå vad lycka är och göra det möjligt att förmedla. Det andra 
steget är att forskaren måste ha en god kunskap om kontexten för att förstå informantens 
uttalanden. Den sista och tredje punkten handlar om att forskare med ett hermeneutiskt 
tillvägagångssätt måste förstå det sociala systemet som skapar uttalanden, med andra ord den 
helhet som ingår i samtalet (Aspers 2011:41).

4.2.Genomförande 

4.2.1.Urval 

Det primära med en narrativ metod är att undersöka upplevelser (Kvale & Brinkman 
2014:194). Det är en tidskrävande process, därmed förespråkar Riessman djupare analys av ett 
fåtal fall (Riessman 2008:57). Innan forskningen startade bestämde vi oss för att ha två 
intervjuer i analysen, men tre intervjuer gjordes för att försäkra oss om kvaliteten på data. 
Därefter hade vi som mål att använda oss av de två framstående intervjuerna men valet föll på 
att inkludera alla tre då vi ansåg att alla tre intervjuerna kändes mycket relevanta för 
forskningssyfte. Ahrne och Svensson diskuterar svårigheten att få tillträde till eliten (Ahrne och 
Svensson 2015:187), vilket vi stött på under forskningen. Att därmed lyckas med bedriften att 
samla in tre intervjuer anser vi genom Riessman, Ahrne och Svensson att det är legitimt inom 
en narrativ forskning. Därmed anser vi att antalet informanter är i enighet med studiens urval.
I en forskningsprocess är det viktigt att avgränsa vilka informanter som skall delta samt att 
tydligt förklara sina avgränsningar (Ahrne och Svensson 2015). 
Avgränsningen till urvalet är därmed att respondenterna skall ha spelat i Svenska landslaget, 
samt i en av Europas fem högst rankade ligor England, Tyskland, Italien Spanien eller 
Frankrike (UEFA, 2018). Att vi avgränsar oss så pass tydligt beror på att vi vill försäkra oss om 
att deltagarna i studien tillhör, eller har tillhört Sveriges absolut bästa fotbollsspelare. 
Ytterligare en avgränsning gjordes gällande kön då studien endast berör manliga 
fotbollsspelare. Den kvinnliga fotbollsvärlden har än så länge inte samma ekonomiska 
förutsättningar, det diskuteras i en rapport från Göteborgsuniversitet hemsida (Intuitionen för 
kulturvetenskaper), då Eva Olofsson skriver att snittlönen för allsvenska fotbollsspelare bland 
kvinnor ligger på 11000 kr och 61000 kr för männen. (Göteborgs universitet 2016) vilket då 
inte är inom ramen för studiens syfte. 
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4.2.2.Genomförande av intervju 

En research av intervjupersonerna gjordes innan intervjun, syftet grundade sig i att få 
förkunskap om informanterna för att underlätta samtalet (Kvale & Brinkman 2014:187). Då 
forskningens syfte inte handlar om prestationen på fotbollsplanen utan mer om de som 
individer. Därför skaffade vi oss en förkunskap om vad de redan hade presterat så att vi som 
informatörer hade en vag förkunskap om vad de gjort samt befunnit sig under karriären. Med 
valet av narrativ metod utgick vi från ostrukturerade intervjuer. Meningen med det är att ge 
intervjun en prägel utav ett samtal. Detta är ett informellt och icke standardiserat sätt att 
genomföra intervjuer. Fördelen med ostrukturerade intervjuer är att det ges en lugn atmosfär 
kring intervjun genom forskarna, vilket kan göra det lättare för informanten att prata. 
Nackdelarna med ostrukturerade intervjuer är att svaren inte är standardiserade och kan därför 
vara svåra att jämföra (Johannessen, Tufte 2003:98). Genom valet av ostrukturerade intervjuer 
finns också syftet att nå den specifika essensen i narrativet. I denna specifika situation skapas 
berättelsen genom ett samspel mellan deltagarna i samtalet. För att nå den specifika essensen 
ska samtalet vara på en nivå där rollerna av berättare och lyssnare varierar. Vilket skiljer sig 
från en strukturerad intervju där forskaren ställer frågor och informanten svarar. Det bör dock 
förtydligas att essensen av samtalet skapas av denna unika konstellation och skulle bli 
annorlunda med andra deltagare i samtalet (Johansson 2005:30). Innan genomförandet av 
intervjuerna gjordes vissa etiska överväganden från intervjuarna (Kvale & Brinkman 
2014:107). I och med att maktförhållandet mellan den som intervjuar och den som blir 
intervjuad kan spela stor roll för resultatet, lät vi respondenterna välja tid och plats. 
Informanterna valde att göra intervjun där de bor. Vi som intervjuare fick vara flexibla och ta 
oss till platsen, på så vis minimerades maktförhållandet. Valet för två av respondenterna föll ut 
på ett café.  Den tredje i arenan där fotbollsspelaren innan hade haft träning. Maktförhållandet 
mellan intervjuarna och respondenterna kan te sig viktigt i detta sammanhang (Aspers 
2011:140), det var därför viktigt för oss at låta de känna sig så fria som möjligt. Intervjuerna 
spelades in på diktafon och sedermera transkriberades. Innan intervjun hade vi via telefon 
förklarat forskningens syfte utan att berätta allt för mycket. På plats fick respondenterna även 
möjligheten att titta igenom forskningssyftet men avböjde. Däremot valde alla tre 
respondenterna att vara anonyma då frågan ställdes. Intervjuerna pågick i cirka en timme. Då 
intervjuerna var ostrukturerade fanns ingen specifik intervjuguide däremot anteckningar om 
vardera respondenten. Stödord med relevanta teman för studien har skrivits ner innan 
intervjuerna för att säkerhetsställa att intervjun ger oss en rik empiri samt försäkrar oss om en 
röd tråd genom intervjun (Aspers 2011:143). Respondentens roll och funktion för forskningen 
har därmed varit i stort fokus. Ovanstående resonemang har varit ytterst viktigt för forskningen 
då resultatet kan skilja sig åt utifrån vem som intervjuar. Detta kan förhålla sig väldigt olika 
beroende på hur intervjuaren får informanten att trivas. Man har missförstått det helt om man 
tror att respondenterna är en låda som man antingen lyckas öppna eller förblir stängd (Jacobsen 
1993:11). Båda forskarna satt med under intervjun och anteckningar fördes samtidigt som allt 
spelades in. 

4.2.3.Transkribering 

Vi började redan under transkribering av intervjun tänka analytiskt. Under transkriberingen 
resonerade vi med varandra om intervjuernas innehåll. På så vis gav intervjuerna oss i detta 
stadie en kännedom om vart intervjuerna var på väg.
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Intervjuerna transkriberades dagen de genomfördes. Aspers anser att det är viktigt att göra 
transkriberingen så fort som möjligt då intervjun ännu är i färskt minne. Detta gör det möjligt 
för studien att ta tillvara på kontexten av intervjun gällande känslor och tonlägen. 
Transkriberingen har skett ordagrant men hummanden, pauser och andra ord som är svåra att få 
ned i text har lämnats dem gånger det inte ansetts nödvändigt för forskningen. Detta är ett 
vanligt tillvägagångssätt och ger även fördelen av att intervjun blir mer lättläst. (Aspers 
2011:156).

4.2.4.Analysen 

Analysen inleddes under transkriberingen. Sedan läste vi igenom intervjuerna var för sig. 
Analysarbetet inleddes storskaligt med anteckningar, tankar och understyckningar tills vi 
tillsammans fann de segment vi ansåg vara mest relevant till syftet och frågeställningarna 
(Riessman 1993). När vi kände att vi hade tillräckligt god kontroll över vår empiri inledde vi 
en utformning av vår verktygslåda som baserades på frågor grundade i intervjuernas svar, 
tidigare forskning, teori samt syfte och frågeställningar (Se bilaga 1). Verktygslådan var till stor 
hjälp till forskningens resultat i avseendet då narrativa berättelser ofta har en vändpunkt och ett 
kritiskt läge i berättelsen (Creswell 2017:69). Svaren från verktygslådans frågor låg till grund 
för resultatet.

4.3.Validitet, reliabilitet, generalisering  

Validitet innebär att forskningen undersöker det den avser att studera (Bryman 2011:352). 
Under skapandet av denna uppsatts har vi kontinuerligt kontrollerat syfte och frågeställning för 
att bekräfta att forskningen håller sig till det uttalade målet. Vi har även varit kritiska då vi gått 
igenom vår empiri och tagit bort segment som inte varit nödvändiga i analysen.

Reliabilitet avser att samma resultat går oberoende av vem som gör forskningen (Bryman 
2011:352). Då detta är en kvalitativ forskning är vi medvetna om att det är svårt att uppnå god 
reliabilitet då våra subjektiva tolkningar av det analyserade intervjuerna ligger till grund för 
analysen. Andra faktorer som informantens humör och dagsform kan även påverka svaren. 
Valet av teoretiskt ramverk gör även att man kan finna olika förklaringar i samma text. Alla 
dessa faktorer är vi medvetna om, men eftersträvar ett så logiskt tänk som möjligt för att 
upprätthålla någon form av reliabilitet.

Generaliserbarhet innebär att ett resultat är generaliserbart (Bryman 2011:369). Det går inte att 
generalisera resultatet med tre fotbollsspelares som informanter. Detta har inte heller varit 
tanken med syftet och frågeställningar som endast avser till att identifiera just deras klassresa. 

4.4.Teoretiska avgränsningar 

De avgränsningar som gjorts exkluderar kön, etnicitet. Då dessa begrepp inte har betydelses för 
syftet utan det är fenomenet fotbollsspelaren som varit i fokus i denna studie. I vår forskning 
har det viktiga varit att informanterna skall ingå inom ramen för studiens urval vilket gör att 
genus och etnicitet inte är relevant. Tanken och funderingar kring bredare forskning och att ta 
in dessa aspekter har under forskningen alltid funnits där. Men av ovanstående skäl avgränsats.
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4.5.Forskningsetiska krav 

Det finns fyra huvudkrav som det vetenskapliga rådet tagit fram, dessa är: Informationskravet, 
Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. (Bryman 2011) Dessa krav är 
något som följt med under hela forskningen.  Informationskravet handlar om att upplysa 
respondenten om forskningens syfte samt att de fick ta del av det material vi hade vid 
intervjun, vilket de dock avböjde. Samtyckeskravet handlar i stort om att vi får ett 
godkännande och att informanterna är medvetna om vad syftet är med studien, samt att 
informanterna inte var minderåriga så inget godkännande av målsman var aktuellt. 
Konfidentitetskravet gjordes utifrån att respondenterna ville vara anonyma och forskningen har 
säkerhetsställt det genom att inte ange namn, tid och platser som kan spåras upp utav läsaren. 
Nyttjandekravet säkerhetsställs genom att endast använda det empiriska materialet för denna c-
uppsats (Vetenskapsrådet). Tre intervjuer har gjorts med män i åldern 30-36 med svenskt 
medborgarskap. Deltagarna har i och med konfidentialitetskravet valt att vara anonyma då vi 
förmedlade respondenterna informationen om anonymitet. (Kvale, Brinkman 2014:109) 
Således kommer forskningen använda fiktiva namn som Johan, Ivan och Anders och platserna 
de befinner sig på är även fiktiva. Syftet med detta är för att säkerhetsställa deras anonymitet 
(Kvale, Brinkman 2014:110).
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5. Analys 

5.1 Johan 
 
Johan är född och uppväxt i en mindre stad i mellan Sverige och har vuxit upp med en familj 
bestående av mor, far samt två yngre bröder. Hans pappa är en tidigare landslagsman för 
Svenska landslaget. Johan säger i intervjun att han växt upp i en lägre medelklass. Johan är en 
före detta landslagsspelare som spelat för Svenska A-landslaget samt gjort junior landskamper 
för Sverige. Under hans gymnasieperiod var han en del av Svenska fotbollsförbundets 
elitsatsning där fotbollsspelare fick utöva fotboll under skoltid (Peterson, 1993). Efter 
gymnasiet ville Johan ta steget ut i den internationella fotbollen, men hans mor fick honom att 
stanna ytterligare tre säsonger i en allsvensk klubb innan steget ut i Europa togs. Från Sverige 
tog sig Johan till Holland innan han slutligen nådde Frankrike och Ligue 1 som rankas som en 
av Europas 5 bästa ligor (UEFA, 2018). 

”…men samtidigt så hade ju inte jag det dåligt som barn, visst vi växte upp från början i en 
liten lägenhet men vi var väl nån lägre medelklass kanske.”

Citatet ovan påvisar hur Johans far följer Bourdieus resonemang om hur samhällets eliter 
skapar distinktioner inom idrott. Genom att intressera sig för idrotter som golf och segling. 
Dessa typer av idrotter, som kostar mer pengar att utöva, är svårare för massan att delta i samt 
känna empati för. Distinktionerna skapar ett glapp och lämnar de mer vulgära och 
lättillgängliga idrotterna som tillexempel fotboll till samhällets nedre skick (Bourdieu 1997).

Under Johans ungdomsår spelade han för olika klubbar, men hans far såg till att han alltid 
spelade i det bästa laget inom regionen. För Johans far spelade det ingen roll att laget låg en bit 
ifrån staden, det primära var att Johan fick de bästa möjligheterna till att utvecklas. Johan var 
bäst i varje lag han spelade i. När Johan valde att satsa på sin karriär inom fotboll skrev han på 
sitt första A-lags kontrakt som 16 åring med Superettan klubben som hans far tidigare hade 
spelat för. I det stadiet kände sig Johan mycket rik.

M – Du tjänade alltså 10000-12000 kronor, bodde hemma, du var mellan 16-18 år gammal?

J – Ja

M – Och du kunde köpa en cola när du ville?

J – Ja det var i och för sig en cola och en chokladboll (skratt)

M – Kan du gå in mer på hur känslan var för dig, vad var det som gjorde att du fick de 
känslorna?

J – Jag gjorde det ofta men jag kommer bara ihåg en specifik gång när jag tänkte tanken att 
jag faktiskt kunde ta en till chokladboll, jag behövde inte bry mig jag kände mig rik.

Redan på gymnasiet är Johan en avlönad fotbollsspelare, han medger att han känner sig rik. 
Johans ekonomiska kapital har ökat (Bourdieu och Passeron 2008). Även om han lever hemma 
och bor hos sina föräldrar kan han nu konsumera på ett annorlunda vis jämfört med sina vänner 
i skolan. Detta utrycker han genom en cola och chokladboll.
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J-Och jag kommer ihåg i skolan så hade vi en ljushall där alla samlades mellan lektionerna 
och jag tittade upp på de som var två år äldre, de som behövde hävda sig genom att vara nån 
eller något. Men jag behövde aldrig det utan folk visste vem jag var, den unga fotbollsspelaren. 
Det var rätt tacksamt på det viset. Jag behövde inte leta efter någon identitet i skolan som alla 
andra behövde.

Under skoltiden skapar Johans omvärld hans identitet som den ”unga fotbollsspelaren”. Johan 
belyser i citatet hur identiteten inte var något han behövde söka samt att han genom sin 
identitet inte behövde hävda sig ”genom att vara nån eller någon”. Hans identitet (Jenkins 
2014) skapades av allmänheten genom hans profession som fotbollsspelare.  

J– Ja, jag tyckte väldigt mycket om den där rollen och har alltid gjort det. 

Den givna identiteten var något Johan gillade från början och alltid gjort sedan dess. Jenkins 
(2014) påpekar även att med den interna/externa dialektiken skapas sociala identiteter genom 
individens egna definitioner i samband med att kollektivets definition av individen 
överensstämmer. På så vis är Johan och hans omgivning överens om att han är den unga 
fotbollsspelaren. Johans sociala identitet kan därmed liknas med Jenkins (2014) 
stämplingsbegrepp. En stämpling Johan tyckte väldigt mycket om.

I en fråga om mamma var med i hans beslutsfattande kring fotbollen sa Johan: 

J- ”Men sen i gymnasiet fick hon inte välja (skratt) eller hon kunde inte bestämma för i 
elitsatsningen med laget, som var någon satsning som förbundet gjorde kunde man inte välja 
utan man var tvungen att gå det om man ville vara med i tipselit satsningen som det hette. För 
att få ihop timmar som man skickade till förbundet så att man fick pengar för det. Så var man 
tvungen att ha de där timmarna på dagen. Så hennes veto upphörde därmed.”

Petersons forskning (1993) som kartlägger den svenska fotbollsutbildningen kan i detta 
sammanhang analyseras som att Johan befinner sig i en miljö som möjliggör hans elitsatsning. 
Med sin talang skapas det möjligheter tillsammans med fotbollsutbildningen och därmed 
möjligheten till att avancera inom fotbollsfältet. 

J –  ”Jag kommer ihåg när jag spelade min första juniormatch med de som var äldre, de var 
födda 79-80 och jag var bättre än dem, då tänkte jag, - ok jag är redan där och så här pass bra 
och när jag märkte det så visste jag att jag hade en vettig chans att bli fotbollsspelare.”

Redan under gymnasieperioden reflekterar Johan över att han är bättre än spelare som är äldre 
än honom. Det Johan beskriver liknar Trondmans (1994) forskning som påvisar att 
klassresenären måste högprestera redan i ungdomsåren för att en klassresa formellt skall 
möjliggöras. Johan måste likt respondenterna i Trondmans forskning lära sig att förhålla sig till 
ett annorlundaskap. Skillnaden mellan Johan och Trondmans respondenter är att det i Johans 
fall handlar om fotboll och inte skolgång som i Trondmans forskning.

Johan gör bra ifrån sig i Superettan och han får många anbud från klubbar i Allsvenskan 
(Högsta serien i Sverige) Valet faller på Öster (Fiktiv klubb) en klubb i Södra Sverige som 
ligger i en stad med liknande folkmängd som han bott i tidigare. 
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S – Hur var det att komma till Öster? Du hade inte längre någon familj eller polare.

J – Nej på det sättet var det ju fantastiskt, det är häftigt hur någonting kan bli bra på 
magkänsla, jag hade ju vart och träffat många allsvenskaklubbar och sagt nej till, morsan 
hade ju sagt nej till utomlandsspel så det var ju aldrig aktuellt, men av någon anledning 
hamnade jag här jag vet inte riktigt varför. Men efter att jag besökt Öster så kände jag att här 
blir det, här kommer jag spela nästa år, främst för att det var en liten… ett ungt lag och alla 
var polare. Vi tränade vid halv tre för vissa jobbade halvtid, efter det åkte vi och åt med 
varandra och vi var ett ungt lag, de flesta va strax över min ålder eller lika gamla så det var 
verkligen ”the time of my life”. Det hade jag verkligen rent socialt och hur roligt jag hade. Det 
blir nog inte bättre än de tre åren.

Johan kommer bra in i sin nya omgivning, vilket han beskriver med ”the time of my life”. Han 
påpekar att han rent socialt trivdes vilket kan liknas med Bourdieus (2008) förklaring om att ha 
ett passande kulturellt kapital till fältet man rör sig på. Flytten till Öster gör att Johan börjar 
tjäna mer pengar. Men den nya miljön gör även att han måste betala flera saker. Trotts att han 
tjäna mer pengar förändras inte hans ekonomiska kapital av flytten.

J – Ja verkligen, det är också en sån där grej som klistrade sig fast på minnet, det var när jag 
skulle betala skatt. För när jag spelade i Superettan fick jag 10000 kr men jag betalade ingen 
skatt. När jag fick min första lön i Öster så hade jag då en lön på 35000 kr och när jag fick se 
min lön så stämde det inte, det saknades pengar, jag var så ung och oerfaren att jag inte 
fattade att det var skatt på de pengar jag tjänade så jag fick inte ut 35000 kr som de hade sagt 
att jag skulle få i lön. Sen att jag var tvungen att betala allt själv och hade skaffat mig en fin 
lägenhet. Blev det lite chockartat för mig. Det var inte så att jag inte kunde betala hyran men 
eftersom jag trodde att jag skulle få 35000 kr så trodde jag att jag från och med nu skulle ha 
pengar i överflöd men så var det aldrig.

Johans tid i Öster gick väldigt bra både socialt samt på fotbollsplanen. Efter tre år i 
Allsvenskan kände Johan att han behövde komma iväg:

”J-Men det var mitt beslut jag tyckte egentligen att det var försent och började få lite panik. 
Jag hade spelat tre år i allsvenskan. Och enligt mina beräkningar skulle jag spela två år 
kanske sen skulle jag dra iväg. Jag hade högre ambitioner.”

Trondman beskriver i sin forskning hur klassresenären från arbetarklassen anser att fabriken 
inte kan erbjuda det klassresenären söker (Trondman 1993). Johan säger att han har högre 
ambitioner och börjar få panik. Det är nu han tar steget till den internationella fotbollen som 
inleds i Holland i klubben Twente. Sportsligt var han fortfarande inte nöjd utan såg det som 
ytterligare ett steg på vägen till de största ligorna:

J – Nej jag tyckte inte att det var ett speciellt stort steg, för mig var det inte ett stort steg för det 
var ingen Serie A flytt. Utan jag tänkte att jag får ta nått år här innan jag kommer till en större 
klubb eller liga, så det var inte omtumlande på det sättet.

M – Språket då, vänner, pengar reflekterade du någonting kring det?

J – Jag var rätt mån om att lära mig språket så fort som möjligt. Och klubben var också det. Så 
det tog inte så många månader. Holländskan var ganska lätt. I början vart det som rena 
Grekiskan men sen gick det rätt fort att lära sig. Jag tror vi var 12 olika nationaliteter i 
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Twente, så det var en hel del engelska. Det var någon dansk, en svensk nån norrman så vi hade 
ett rätt bra skandinaviskt gäng som jag kunna hänga med också. Även om jag hängde med alla. 
Jag vet att Petter Olsson som är Svensk som jag spelade med han sa att det bästa med att jag 
var där var att han kom närmare Holländarna. För jag drog mer åt de andra nationaliteterna 
och ville lära känna dem, jag menar svenskar, norrmän och danskar hade jag ju hängt med 
redan innan så det var liksom inte intressant. Så jag uppskattade verkligen att han sa det.

I Holland lär han sig språket och drar sig till att umgås med människor som inte är från 
Skandinavien. Johans nya omgivning ger möjligheter till nya förbindelser. Förbindelser är även 
ordet Bourdieu använder då han vardagligt beskriver det sociala kapitalet. Individer med 
liknande ekonomiskt kapital är en utgångspunkt för att skapa förbindelser med varandra 
(Bourdieu 1991). Johan börjar tjäna mer pengar i Holland då han skriver nytt kontrakt detta gör 
att hans beteende börjar förändras:

J- Men det var klart rent ekonomiskt var det häftigt. Tillexempel att jag kunde gå in i en affär 
och inte behöva kolla vad det kostade utan jag tog det jag tyckte var snyggt och ville ha, det 
var en rätt cool känsla. Men den absolut bästa känslan det var att känna sig ekonomiskt fri. 
Och det tycker jag fortfarande som när jag beställer in något på restaurang och inte tycker om 
det beställer jag bara in något nytt som jag vill hellre ha. För jag vill äta något gott så jag 
sitter inte där och försöker tycka om det. Utan då tar jag något annat, så det för mig är ett 
bevis att jag har det ekonomiskt ganska bra. Så det var en till chokladboll fast på en annan 
nivå.

Det ekonomiska kapitalet förändras i Johans nya tillvaro, det leder till att han i sociala 
sammanhang förändras inom det sociala rummet.  Han kan nu konsumera på ett annorlunda 
vis, vilket han gör genom att beställa något annat han vill ha tack vare det ökade ekonomiska 
kapitalet. Det symboliska kapitalet har förändras genom att han utrycker sig annorlunda genom 
att konsumera ting som han tidigare inte haft möjlighet att göra (Bourdieu, 1986). Johans 
ekonomiska kapital försätter han i en ny social position där även det kulturella kapitalet 
förändras (Bourdieu & Passeron 2008). 

 
Efter tiden i Twente blir Johan värvad till Lyon i Frankrike. Han reflekterar kring sin karriär:

J– I Twente gick det ännu bättre än i Öster så när jag gick därifrån till Lyon kändes det 
verkligen att jag tog steget och väl I Frankrike kändes det som jag hade lyckats på riktigt, då 
de betalde Twente 40 miljoner för att lösa kontraktet. Och vi hade Ljungdal och Mellström i 
ligan och mitt kontrakt var i klass med deras. Så där kändes det att blir det inte mycket bättre 
än det här så har jag gjort bra ifrån mig. Sen valde jag Lyon före La liga för att jag trodde jag 
skulle få enklare med speltid och sen ta ytterligare ett steg i landslaget. För jag var med i 
landslaget mycket innan men jag fick aldrig spela. Och det var en gåta då för mig. Men nu när 
jag ser tillbaka på det så var det Rickfors, Jonte, Zoran dessutom var det jag, Johan Larsson 
och Erik som var up and coming.

Johan säger att han i detta stadie i karriären var som bäst och att han kände sig lite nöjd för 
första gången i karriären. Han medger att efter han skrivit på för en klubb i det absoluta 
toppskiktet i Europa kunde känna sig lite lugnare. Mycket på grund av att hans mor för första 
gången accepterade att det faktiskt gått bra för Johan. Främst ekonomiskt. En tydlig vändpunkt 
i Johans liv. Riessman (2008a) beskriver att vändpunkter är tidpunkter i narrativet då individen 
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beskriver en sekvens som radikalt förändrar individens livsstil (Riessman 2008:16). Då Johan 
medger att han känner sig nöjd för första gången.

- ”Jag vet då jag skrev på för Lyon så hade hon inte sett några matcher, så under Öster tiden 
eller Hollands tiden såg hon aldrig några matcher, hon var skeptisk hela tiden, men sen 
kommer jag ihåg när jag skrev på med det franska laget att hon tänkte – jaha nu kommer han 
inte svälta i alla fall nu har ha en ekonomisk trygghet i alla fall.”

I en diskussion om Johan kände sig nöjd i detta stadie säger han:

L – Ja absolut, men samtidigt så hade ju inte jag det dåligt som barn, och visst vi växte upp 
från början i en liten lägenhet men vi var väl nån lägre medelklass kanske. Så att för mig att gå 
in i en Porschebutik och gå in och peka och åka ifrån med en bil. Det var ju en sån där 
pojkdröm som man alltid haft, och idiotiskt gjort men jag var tvungen att göra det.

Johan förklarar hur han är nöjd med sin postion på fältet. Hans förflyttning från den lilla 
lägenheten i Sverige till att gå in i en Porschebutik och välja ut en bil för att sedan åka därifrån 
visar att hans position i det sociala rummet har förändrats efter vändpunkten då han kom till en 
av Europas fem högst rankade ligor. Det ekonomiska kapitalet han erhållit från sin profession 
som fotbollsspelare har lett till att hans sociala förhållande förändras.  Bourdieu menar på att 
just det ekonomiska kapitalet försätter individer i sin sociala position (Bourdieu 1991). Genom 
sin profession som fotbollsspelare har Johans sociala position förändrats. Från sin ursprungliga 
tillvaro i en liten lägenhet i Sverige vilket han kallade ”lägre medelklass”, till att i Frankrike gå 
in i en Porschebutik och peka ut en bil. Bourdieu beskriver även hur det symboliska kapitalet 
relaterar till de övriga (kulturellt, ekonomiskt och socialt) (Lindgren 2015). Köpet av Porschen 
kan ses som ett symboliskt kapital (Bourdieu 1991) genom att visa Johans generella status.

Trots förändringarna i Johans liv indikerar han på att det fortfarande finns delar av honom som 
håller han tillbaka till sin ursprungsklass. 

S – Jag tänker att man i sådana där sammanhang kanske ska på nån gala och man ska klä sig i 
frack och grejer hur gjorde du då?
J – Haha nej i sådana lägen såg jag till att ha sneakers på mig bara för att. Det var också lite 
en sån där rebell grej, att ni säger att ja ska ha på mig det här. Det tänker jag inte ha. Jag 
kommer köra mitt race. Sen har jag varit duktig i andra lägen lite som en kameleont att kunna 
anpassa sig beroende på hur rummet ser ut, att kunna prata kan jag anpassa mig utan att gå 
ifrån min person, jag kan välja andra samtalsämnen och så där. Så på det sättet kan jag 
anpassa mig. Det är inte så att jag är omöjlig men väldigt viktigt att jag är den jag är. 

Citatet kan tolkas som att Johan fortfarande bär med sig delar av sitt ursprungshabitus. Detta 
visar hur trögflytande ett habitus är för en individ (Lindgren 2015). Att bära sneakers på en 
gala där han blivit ombedd att ha frack kan ses som bristande kulturellt kapital. Samtidigt visar 
citatet att hans kulturella kapital utökats då han beskriver hur han ”likt en kameleont”, samt 
genom samtalsämnen, anpassar sig till rummet.
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5.2 Ivan  
  
Ivan kom till Sverige som treåring tillsammans med sina föräldrar och två äldre bröder. Från ett 
land de flydde från krig. Ivan har inga minnen från tiden i sitt hemland utan har växt upp och 
levt hela sitt medvetna liv i en mindre stad i mitten av Sverige. Inom familjen var inte fotboll 
en naturlig del. När Ivan berättar om sitt habitus så handlar det om väldigt enkla förhållanden. 
De normer och värderingar Ivan tagit in genom sin föräldrar handlar i mångt och mycket om 
ett liv på landsbygden där de huserade som en självförsörjande bondefamilj. I intervjun nämner 
Ivan hur hans föräldrar livnärde sig:  
  
 I - ”Dom var ju bönder i hemlandet och liksom hade kossor, hundar lamm och får tjurar höns 
och ja hela den biten. Det var ju så  vi livnärde oss.”  
  
Ivan växte upp i Säter tillsammans med familjen fram tills han var sjutton år. Staden de valde 
att bo i var en stad som de valde att bosätta sig i efter att de hade fått uppehållstillstånd. De 
hade under den här tiden flyttat runt till både större städer och mindre kringliggande orter. Men 
erfarenheten av Säter gjorde att de beslöt sig för att bosätta sig där. Väl i Säter fick Ivan sin 
första kontakt med fotbollen. Det var inte genom hans föräldrar utan genom vänner som 
spelade. Ivan berättar det i en fråga angående hur han började spela fotboll:  
  
- ”Precis ja var ju jag var aldrig så fotbollsintresserade egentligen utan jag tror att jag var 
mer en livlig pojke bara som älskade att hoppa från alla höjder och cykla fort som fan å liksom 
volta jag hade vad skall man säga jag hade motorik och kroppskontroll som jag tror inte var 
så vanligt kanske för min årskull eller vad man skall säga. Bland mina vänner jag vet inte hur 
alla tioåringar ser ut i hela Sverige men som jag minns det var jag lite före i allting jag var 
snabbare och den biten och sådär. Så det var en kompis som sa till mig att jag spelar fotboll 
skall du inte vara med och spela med oss, träna med oss och det var egentligen så det 
började.”  
  
Enligt Trondmans tidigare forskning (1994) om klassresenärer belyser han vikten av att vara en 
talang eller utomstående duktig inom skolan, som är en förutsättning för klassresenärer att 
möjliggöra en klassresa. Även om Ivan inte pratar om sin skolutbildning går det att härleda till 
detta beteende även om det inte är utbildning det handlar om i Ivans fall utan om fotboll. 
  
Under sina ungdoms år bekräftar Ivan att han anser sig själv vara väldigt duktig inom fotboll 
jämfört med sina vänner:  
  
- ”Nej jag såg väl ganska snabbt att jag var bra mycket bättre än alla andra. Det var det jag 
kände jag gjorde alla mål jag var snabbast, jag dribbla alla jag var bäst jag tappade aldrig 
bollen. Jag gjorde 150 mål i en säsong i 7- manna det säger inte så mycket men ändå jag 
var överlägsen alla andra i den åldern i Säter.”   
  
- ”Jag gick hela vägen sen från juniorlandslaget och upp. Men i juniorlandslaget spelade jag 
inte i jag var med på bänken och hoppade in någon match här och där.”  
  
Under ungdomsåren fortsätter Ivan sin utveckling på fotbollsplanen och väljer sedan att satsa 
på sin idrott. Han kommer inte med i alla ungdomslandslag som finns på vägen men 
han är ändå uttagen till de läger där Svenskafotbollsförbundet utbildar spelarna. Han går 
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igenom alla de steg som Peterson i sin tidigare forskning menar på att svenska 
fotbollsförbundet tagit fram tills att fotbollsspelaren  är 18–19  år (Peterson 1993). 
  
När Ivan sedan går vidare i karriären genom en provspelning med Öster som spelar i 
allsvenskan gör han det som 17 åring. Klubben har tagit kontakt med Ivan efter att ha sett 
honom på ett av Svenska fotbollsförbundets elitläger. Väl under provspelningen med Öster 
medger han att han inte har en aning om vad klubben är och vart den ligger.  
   
I -”Nej jag och min bror bara och jag sa till min bror nu sticker vi hem dem här verkar inte 
seriösa. För det första jag visste inte vad Öster var ens, när du är 16 och 17 år du kollar inte 
på allsvenskan, jag gjorde inte det jag kollar på serie A, jag kollade på Ronaldo, jag kollade 
på Zidane. Öster? jag viste inte ens vart Öster låg det kunde ha varit i Norge Spanien jag hade 
ingen aning alltså geografiskt vart det låg. Så sa min bror,  ”för fan skojar du med mig jag har 
för fan kört 3 och en halv timme ner för att du skall spela match och nu skall du inte spela.” 
  
Bourdieus teori om det kulturella kapitalet påvisar att individer kan föra sig i samhällets olika 
klasskikt. Ivan är nu i en social position där han aldrig varit. Situationen kan liknas med 
Bourdieus tidigare forskning där han jämför ungdomar från landsbygden med ungdomar från 
de urbana delarna av Frankrike. Han kommer i denna studie fram till att ungdomarna från de 
urbana delarna innehar ett högre kulturellt kapital än ungdomarna på landsbygden vilket ger 
dem fördelar i hur de skall föra sig i det sociala rummet (Bourdieu & Passeron 2008). 
   
Men istället för att ge upp chansen om en plats i ett allsvenskt lag övertalar hans bror honom 
att ge det en chans eftersom han åkt långt för att låta sin bror spela. Övertalningen är en 
vändpunkt (Riessman 2008) i Ivans karriär. När han själv har bestämt sig för att lämna 
provträningen är det hans bror som får honom att ställa upp. Detta skall visa sig vara 
avgörande för hur Ivans karriär skall formas.  Tidigare i intervjun har Ivan nämnt att han har 
sett Zlatan Ibrahimovic som en inspirationskälla mer än gjort en liknelse mellan dem. Båda har 
en liknande bakgrund som grundar sig i deras habitus.  Sohl (2011) skriver i en tidigare 
forskning angående Zlatan Ibrahimovic att han med sin klassresa förändrat den stereotypa 
bilden av vad individer med invandrarbakgrund kan åstadkomma. Ivan säger i intervjun hur 
Ibrahimovic inspirerat honom:  

- ”Zlatan gjorde så att individen accepteras på ett helt annat sätt det har han lyckats med. Jag 
vet att alltså många gånger har tränare sagt redan i ung ålder att nej inte i ung ålder skulle jag 
vilja påstå men allt är ju relativt, men när jag var kanske 18, 17 när jag började spela 
seniorfotboll började dom kanske du måste dribbla mindre, du måste dribbla 
mindre bla bla bla och där försökte dom forma mig mer som spelare, men det accepterade jag 
aldrig utan jag var en dribbler jag var en tekniker, jag slog ut mina gubbar som jag mötte en 
mot en på plan. En sån spelare var jag. Jag flydde aldrig min spelstil.”  
  
Ivan får A-lags kontrakt med Öster och flyttar dit. Med sig i flytten som en del av kontraktet tar 
han med sig sin bror som klubben ser till att fixa ett jobb åt. Ivan är endast sjutton år och han 
menar på att det var en stor trygghet för honom att ta med sig sin bror. Väl i Öster har han det 
lite jobbigt utanför planen, han avbryter sina gymnasiestudier och han får inga nära kontakter 
med andra människor i staden. Detta ska förändras när han börjar prestera på fotbollsplanen. 
När vi frågar om hur han var som person i detta stadie i livet, pratar han mycket om hur han 
anpassar sig till situationer. Ett exempel Ivan tar upp är hur han skildrar omklädningsrummen i 
de lag han spelat i:  
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-  ”Man kommer inte bara in och tar  över ett omklädningsrum de gör man inte, man scannar av 
lite, han  är clownen han  är den tuffa han  är ja. Man  kategoriserar  nästan alla spelare i laget. 
De  är lite  äldre, seriösare han  är den roliga som skrattar så  lite så, i slutändan slutprodukten 
blev den samma men det tar några  år liksom. Det var samma i Säter det var samma i Öster.”  
  
Ivan beskriver, när han är ny i Öster, något som kan liknas med Bourdieus teori angående strid 
på fältet (Bourdieu, 1986) Han är nykomlingen som börjar sin strid uppåt. Efter ett par år 
i Öster har han börjat positionera sig allt högre upp i hierarkin inom laget. Han skriver på nytt 
kontrakt som ger han betydligt mer pengar än de pengar han tjänade innan (Som endast täckte 
hyran, han levde på sin brors pengar som han tjänade från sitt arbete). När Ivan i en sekvens 
ska åka och titta på en ungdomsmatch till storstjärnan i lagets son ser vi en tydlig förändring i 
Ivans beteende.  
  
- ”när vi var och kollade på  hans son som spelade  Gothia  cup  åkte jag med honom i bilen och 
såg att han hade en blå  Breetling  med blå  urtavla med  silver länk. Han satt i bilen och körde 
och den klockan, vill du sälja den till mig?   Och då  sa han, ja det kan jag väl göra. Kompispris 
va? ja ja ja visst du kan få  den för 15 jag köpte den för 15.000 :- det var min första klocka.”   
  
Det ekonomiska kapitalet har förändrats för Ivan. I Bourdieus teorier om det sociala rummet 
hävdar han att det är det ekonomiska kapitalet som till störst vikt positionerar individer i det 
sociala rummet. Förutsättningarna av det ekonomiska kapitalet möjliggör att det kulturella 
kapitalet ökar (Bourdieu 2014). Ivan ser storstjärnan med en häftig klocka. Genom 
Bourdieus teori (1986) angående smak kan vi se att Ivans smak förändras utefter var hans 
sociala position befinner sig. På grund av det ökade ekonomiska kapitalet, tar han större steg 
inom det sociala rummet, detta symboliseras genom köpet av klockan. Övertalningen av Ivans 
bror kan därmed ses som en vändpunkt (Reissman 2008) i Ivans karriär då den ledde till denna 
stora förändring.
  
Tiden i Öster blir inte långvarig, efter att han gör succé på nationell nivå öppnas dörrarna för 
honom att påbörja sin resa ut i Europa. Han blir först proffs i Holland sedan rör han sig runt om 
i Europas toppskick av ligor. Hans ekonomiska kapital (Bourdieu 1986) ökar och hans 
beteende förändras:  
  
Vad hade man som pojkdröm liksom? Man ville ha en cool bil. Och de första jag köpte var en 
BMW M3a en rolig liten snabb bil liksom. Men de var aldrig de som drev mig för hade jag 
varit en sån hade jag kört en Lamborghini och inte BMW liksom. Men jag har alltid haft 
respekt för pengar på  grund av min bakgrund. Jag har aldrig spenderat mycket utomlands. 
Varför skall jag spendera här när jag  ändå  inte skall bo här? Så  jag har alltid mer packat 
pengar mer  än att spendera pengar och spenderar nu istället när jag kommit hem. Jag har köpt 
hus. Livet  är långt det  är så  jag har tänkt.    
  
S- Men har du personligen brottats med det att helt plötsligt har du mycket pengar, och du vill 
betala tillbaka på  nått sätt, till exempel till din farsa som har tagit dig till träningarna 
på  pakethållaren?    
    
I- Jo men exakt det  är ju så      
  

���29



Ivans levnadsvanor har förändrats. Att han nu tar en  ”rolig liten snabb bil”  till träningarna 
istället för att  åka på  sin fars pakethållare förtydligar Ivans resa genom det sociala rummet 
(Bourdieu 1986). Samtidigt som han köper en sportbil medger han  även att han sparar pengar 
under denna tid och relaterar det till sin bakgrund. Hans habitus (Bourdieu & Passeron 2008) 
har tydligt förändrats och fyllts med nya intryck och värderingar vilket påverkar hans 
levnadssätt i en större skala än vad det gjorde när han befann sig som professionell 
fotbollsspelare i Sverige.   
  
Vi anser att Ivan har gjort en klassresa i detta stadiet och tittar vi närmare på vad som sägs i 
citatet ovan går det att härleda till Trondmans (1994) tidigare forskning om klassresenärer samt 
Bourdieus teori om habitus (Bourdieu & Passeron 2008). Ivan har fortfarande kvar sina rötter i 
det förflutna i och med att han känner en viss skuld till sina föräldrar att kunna betala tillbaka 
för det som föräldrarna gjort för honom. Trondman (1994) skriver om 
misslyckad socialisation till sin ursprungsklass, i vilket han beskriver att klassresenärer ofta 
känner dygd eller skuld till sitt förflutna. Den misslyckade socialisationen till Ivans 
ursprungsklass vissas i nedanstående segment:

S- Men har du personligen brottats med det att helt plötsligt har du mycket pengar och du vill 
betala tillbaka till på nått sätt till exempel till din farsa som har tagit dig till träningarna på 
pakethållaren?

I- Jo men exakt det är ju så

S- Har det blivit jobbigare för dig än vad det är för dom?
    
-”Nä  nä  absolut inte. Men det  är för att jag har sett hela mitt liv hur mina föräldrar har levt. 
Min farsa alltså  om jag köper ett par skor till honom för 1800:- om vi går in i en butik och ta 
vad ni vill. Varje gång jag  är inne så  sätter jag dom i bilen vi  åker till Falun Borlänge går in i 
alla butiker med dom  ”  ta vad ni vill”. När min farsa köper ett par skor för 1800:- alltså han 
skakar han vet inte vad han skall göra.  ”skall jag ha skor för 1800:-? psss jag köper ett par 
skor för 80 kronor på  loppis. De räcker gott och väl för mig liksom”. Så  när jag köpte ett par 
skor  åt honom då  har han dom bara till fina tillfällen. Sen har jag gett honom en klocka för 
80.000 :- som jag fick i Holland när vi vann cup guldet i Holland så  fick vi klockor 
sån här fransk Cartiere heter dom. Den  är mer för dom  äldre, sitter inte så  fint på  yngre liksom, 
så  han fick den, och bakom står det då ”cupen mästare och Ivan ingraverad där bakom. Den 
fick han. Den kostade 80.000:- den bär han  stolt på, och jag har frågat morsan 1000 gånger, 
vill du ha en väska. Men dom  är inte intresserade dom förstår inte de. Dom förstår inte vad en 
väska för 80.000 :- eller 20.000 :- … dom kan inte förstå  logiken i att betala 20.000 :- för en 
handväska. Det har aldrig intresserat henne.  ”  
    
S- Det  är ju rätt rationellt egentligen    
    
I- Ja min farsa tog den klockan för att jag sa att jag använder den aldrig. Ta den du. Det  är 
bättre att någon använder den  än att ingen använder den. Och jag har sagt det 1000 
gånger jag köper en Rolex till dig istället, ge mig den så  byter vi in den mot en Rolex.    
”-Nej jag gillar den för att det står ditt namn på  den där bak.”  
    
De exklusiva skorna samt handväskorna som nämns i texten visar på hur överklassen skapar en 
distinktion till massan i ett samhälle. Ivan som klassresenär vill endast vara snäll och tacka sina 
föräldrar genom att ge dem ting som nu är relevant? i hans nya klassposition. Distinktionen 
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(Bourdieu 1986) gör att hans föräldrar inte kan attraheras av dessa ting vilket förtydligas i 
citatet: 

“Jag köper ett par skor för 80 :- på loppis.” 

Genom denna distinktion ges även exempel på hur smaken beroende på klasstillhörighet 
skildras. För Ivan är det ett symboliskt kapital som speglar hans kulturella och ekonomiska 
status, men för hans föräldrar framstår det genom distinktionen av symboler som endast 
känns överdrivna. Klockan med Ivans ingraverade namn har inget kulturellt värde för varken 
fadern eller Ivan. Detta då denna “gubbklocka” inte är något Ivan vill förknippas med, 
samtidigt som fadern är från en annan klass och på grund av distinktionen inte kan relatera 
till värdet ”gubbklockan” innehar som symbol i överklassen. Värdet för fadern är 
istället relaterat till det emotionella känslorna över Ivans sportsliga bedrifter som professionell 
fotbollsspelare vilket gör fadern stolt. Situationen av att Ivan inte längre kan relatera till sin 
ursprungsklass kan även liknas med de drastiska skillnader Riessman (2008) beskriver 
vändpunkterna som.   

5.3. Anders 

Anders är född och uppvuxen i Ystad tillsammans med sin mor, far och syster. Anders är en 
före detta landslagsspelare som spelat för Svenska A-landslaget samt gjort juniorlandskamper 
för Sverige. Under hans gymnasieperiod var han en del av Svenskafotbollsförbundets 
elitsatsning (Peterson 1993) där fotbollsspelare fick utöva fotboll under skoltid. Efter 
gymnasiet ville Anders ta steget bort från småstaden men han gjorde en allsvensk säsong innan 
han tog steget ut i Europa. Från Sverige tog sig Anders till Holland innan han slutligen nådde 
England och Premier League, som rankas som en av Europas 5 bästa ligor (Uefa, 2018). 
Anders far är en f.d. fotbollsspelare som spelat med Ystad i Allsvenskan. Under uppväxten 
beskriver Anders hur han upplevt att det i Ystad diskuterades huruvida Anders skulle lyckas 
med att bli fotbollsspelare på samma nivå som hans far. När vi frågar om Anders identitet har 
påverkats av att hans far var välkänd inom fotbollskretsar i staden, säger Anders:
 
S- Mynnar de ut i att din fars identitet som fotbollsspelare i en stad, mynnar de ut i någon press 
av att du skall spela fotboll och bli lika bra? 
 
A- Kanske de, men absolut inte från honom. Jag funderade på det, men de skulle jag nog 
säga ändå. Nu har jag en dotter själv här, och gillar inte det här när man hör andra 
fotbollsspelare som har sina söner, jag är emot det som att de skall bli som pappa. Men de har 
de väl gjort, de kändes inte då som någon press men någon stans omedvetet. Men absolut inte 
från pappa eller familjen, utan mer kanske identiteten från stan att det blir någon form av 
press. 
 
S -se hur långt han ska nå, är lite av snacket på stan? 
 
A-Ja ja lite så och du känner väl kanske ändå lite så ändå. Nu var ju inte pappa på den högsta 
nivån, allsvenskan var han ju visserligen i, så att de var inte en skugga som var för stor 
*skratt. 
 
M-Fanns det ett medvetande från dig om det? 
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A- ehh inte jaaa de fanns de sen i vilken ålder vet jag inte, men så länge jag kan minnas 
iallafall.  
 
Jenkins (2014) menar att sociala identiteter kan stämplas på individer efter vad dem gör. 
Diskussionerna på stan visar hur kollektivet skapar den sociala identiteten av Anders, 
”fotbollsspelarens son”, som kanske kan bli lika bra som hans far. Vilket leder till att han 
stämplas till sin identitet efter vad han gör.
  
Anders började spelade fotboll från att det han var fyra år, han hade i ungdomsåren alltid sin 
pappa som tränare. I början av Anders fotbollskarriär kände han att han tidigt hade en fallenhet 
för fotbollen. Fram tills han är 15 år anser han att han är bland dem bästa i regionens främsta 
pojklag. När Anders blir 16,17 växer han mycket och han tappar sin ledande position i laget 
 
A- Jag var kring 10-11,12 där var talang nog de, de är också diffust , men jag kände att jag 
hade en fallenhet för fotboll. Sen så… jag var väl bland dom bästa i laget då fram till jag var 
13,14,15 där någon stans, sen så hade jag en dipp, växte väldigt mycket och platsade inte i u 
laget i Ystad när jag var 16,17. Så jag slutade i Ystad och började spela i en mindre klubb i en 
månad ungefär och sen så blev de ändå att jag gick tillbaka till Ystad och så började det 
gå bättre igen, jag hade en väldigt stor dipp där. 
 
Bourdieu säger att ett fält är ett socialt sammanhang där individer kämpar om olika fördelar. 
På fältet finns det konkurrenter till dem som är i ledande position. Detta gör att ett fält 
ständigt är i utveckling (Lindgren 2015:164). ”Dippen” som resulterade att Anders tappade 
sin position, påvisar hur fältet i ett fotbollslag är under förändring då Anders fick se sig slagen i 
striden, söka sig till en ny klubb för att efter en månad komma tillbaka och fortsätta konkurrera 
om sin position i laget. 

Anders kommer in på på fotbollsgymnasiet i Ystad. Tiden på fotbollsgymnasiet anser han är en 
viktig anledning till sin karriärs utveckling. Anders beskriver hur han tappar sin position för att 
sedan ta tillbaka den faller in i Reissmans (2008a) beskrivningar av vändpunkter som förändrar 
berättelsen. Vad som hade hänt med Anders om han inte tog tillbaka sin position vet vi inte. 
Genom att han tar tillbaka den möjliggörs utbildningen genom fotbollsgymnasiet. 

A- …jag gick på fotbollsgymnasier i Ystad men kom in som reserv, och de tror jag har varit de 
viktigaste åren att hitta tillbaka, och är därför jag tagit mig dit jag tagit mig idag. 
 
Anders beskriver fotbollsgymnasiet som en viktig del hur hans karriär utformade sig. 
Fotbollsgymnasiet är en del av den Svenskafotbollsförbundets utbildning Peterson (1993) 
kartlägger i sin forskning då han argumenterar för att fotboll skall ses som en 
profession. Under de tre åren på fotbollsgymnasiet utvecklas Anders som fotbollsspelare och 
fick chansen att vara med och träna med Ystads A-lag.
  
A-vi var framförallt fyra spelare och då var jag kanske inte den största talangen. De var 
Alexander Bergman Johan Broquist, Rasmus Svensson som också gjorde en proffskarriär. Och 
jag var nog fyra av dom skulle jag säga 
  
Då Anders var en av de fyra nykomlingarna i A-laget blev han naturligt populär i skolan och 
gillade den uppmärksamheten kring honom.
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A - Nej de var jag inte men man kommer ändå ihåg att man gillade ju ändå den 
uppmärksamheten som då ändå gav av att vara fotbollsspelare. Innan var jag väl inte populär 
i plugget, så de kände man ju var kul liksom. 
 
Citatet visar hur identiteten placerar honom i en situation han trivs i. Stämplingen utav Anders 
som fotbollsspelare kan i citatet liknas med vad Jenkins (2014) beskriver angående intern och 
extern dialektik. Dialektiken handlar om hur identiteten byggs upp och skapas gemensamt från 
människor i hans närvaro och han själv. Anders utvecklas mycket under gymnasietiden och 
skriver på ett kontrakt med A-laget som sjuttonåring. Under den tiden får han mycket speltid, 
samtidigt som han spelar i det svenska U 21 landslaget. Det genererar att andra klubbar 
utomlands får upp ögonen för honom. En Holländsk klubb bestämmer sig för att köpa loss 
Anders från Ystad. I intervjun beskriver Anders känslorna om att lämna sin hemstad för nya 
utmaningar.
 
A-Då kände jag verkligen socialt att jag ville få nya intryck nya perspektiv, jag ville kliva 
utomlands liksom. När man tänker tillbaka så kanske de var mest de liksom. Jag ville bort från 
staden jag bott i i 20 år liksom. 

A- Också när du är 20, proffsdrömmen var ju från att jag började spela fotboll. Spela på stora 
arenor, tjäna pengar, dom drivkrafterna.
 
Trondman (1994) säger att en klassresenärs egna handlande är en avgörande faktor till att en 
klassresa sker. När en klassresenär från arbetarklassen känner att fabriken inte ger tillräckligt 
utbyte samtidigt som klassresenären har goda resultat i skolan ges möjligheten till att inleda en 
klassresa till en högre anpassad nivå. Trondman menar att detta fenomen är en misslyckad 
socialisation till sin egen klass då klassresenären väljer att inte bekräfta sin klass genom arbete. 
I Anders fall är fabriken Ystad, han säger att han kände sig klar. Socialt var han redo för nya 
intryck och ville bort från staden han bott 20 år i.  I parallell till dem goda resultaten i skolan 
som Trondman nämner, är Anders fotbollsutbildning i form av fotbollsgymnasiet och u21 
landskamper en av faktorerna som möjliggör flytten utomlands. Anders poängterar även att han 
ville utomlands och drevs av tanken av proffsdrömmen, de stora arenorna och att tjäna pengar 
vilket tyder på en misslyckad socialisation till sin klass med Trondmans (1994) 
resonemang.  Väl i Holland upplever inte Anders någon markant skillnad på sitt liv jämfört 
med hur han hade det innan han flyttat utomlands: 

S-Hur tog den flytten vid? Du kommer till Holland, du vill lämna Ystad. Men hur upplever du 
det då? Är du själv och ensam? Eller fanns laget där och slussade in dig direkt eller blev de 
ensamma kvällar med tv-spel?

J. Ja alltså för mig så jag trivdes från dag ett, och jag tror mycket att det har att göra med att 
jag startade från dag ett och jag behöll min plats liksom. Då blir du inkluderad på ett annat 
sätt av gruppen liksom, tränare och så vidare. Så att jag hade ingen hemlängtan och inga 
tvivel egentligen skulle jag vilja säga. Sen utanför kunde de ju vara ensamt ibland men 
samtidigt var jag ju medveten om mitt val ,jag ville ju verkligen det. De var min största styrka 
under åren, jag var beredd att offra det som måste offras liksom. Och samma sak där kände jag 
många gånger då det var tungt liksom….Jag var nog rätt mogen i det, jag fattade att det inte 
skulle bli en helt rak väg. De kanske har att göra med att vägen kanske inte var så jävla rak i 
ungdomsåren liksom. Jag var vad skall man säga införstådd med det, vad skall man säga?
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S Kände du igen situationen?

J Ja precis, sen var de såklart på en annan nivå med annan press, men nej jag skulle inte säga 
att jag misstrivdes. Man pratar ofta om att omklädningsrum utomlands är lite kalla och folk är 
mer egocentriska. Men jag skulle inte hålla med. Kanske att man inte umgås utanför på det 
sättet man gör här i Sverige. Men jag trivdes bra och har verkligen liksom ställt in mig på att 
jag är där och spelar fotboll liksom. Allt annat var nästan sekondärt.

Bourdieu beskriver hur människor från lägre sociala positioner får svårt att röra sig i rum där 
folk från högre klasskikt vistas (Bourdieu & Passeron 2008). Då Anders beskriver att han 
känner igen situationen och samtidigt trivs i den, kan vi genom Bourdieu likna det med att 
Anders har ett tillräckligt kulturellt kapital för naturligt trivas i sin nya omgivning i Holland. 
Efter två år i Holland går Anders dröm om Premier League i uppfyllelse: 
A- Det var mer att jag ville till Premier League, jag ville till England de har alltid varit den 
ultimata proffs drömmen för mig. Sen jag var liten liksom. Och de kände jag även när jag gick 
till Holland att det här är ett bra steg för att nå dit sen. Och där när jag väl kom till England 
då blev de ju mer den här proffsdrömmen man hade förväntat sig och drömt om liksom. 
 
I en diskussion om de största skillnaderna på proffsliv i Sverige och Holland jämfört med 
England beskriver Anders det genom sitt förhållande till konsumtion: 
 
A-jag och min fru fick ju ett oskönt förhållande till pengar skulle man kunna säga, spenderade 
väldigt mycket pengar, köpte en massa grejer. Man blev ju bekväm i det här att du alltid har en 
massa pengar. De är väldigt mycket pengar som kommer in och nån stans fastnar du i det här 
att du vet att det tar slut en dag, men du ser det inte då. Utan du ja du lever och konsumerar 
utifrån det du har skulle jag vilja säga. Så vi levde bra liksom. Skulle inte vilja säga att jag 
köpte en massa grejer. Men kanske ändå någon stans tappade respekten för pengar skulle jag 
vilja säga. Mer att man blev bekväm i det. Det är ett annat förhållande här och än i Ystad. 
 
Genom sin resa som möjliggjordes genom Anders profession som fotbollsspelare expanderade 
hans ekonomiska kapital och medförde att han tillsammans med sin fru fick ett ”oskönt 
förhållande” till pengar. Det ekonomiska kapitalet som växt har försatt han i en 
annan position i det Bourdieu kallar det sociala rummet (se figur 1). Han beskriver även att han 
har ett annat förhållande till pengar i England än vad han hade i Ystad vilket indikerar på att 
hans position i det sociala rummet har förflyttats i takt med att hans ekonomiska kapital har 
växt.  Bourdieu säger även att det ekonomiska kapitalet placerar individer i sitt sociala 
sammanhang. Det ekonomiska kapitalet skapar ett symboliskt kapital från individens inkomst 
vilket skapar distinktioner som ser till att individer med liknande inkomst socialiseras med 
varandra (Månson 2015:408). Anders beskriver detta fenomen följande: 
 
A- Nya vänner ja , men de närmsta är fortfarande från Ystad tiden, jag har två vänner där 
ifrån som bor i Stockholm nu. Och dom är väl dom jag verkligen litar på. Men sen har jag ju 
andra vänner under åren, mycket inom fotbollen skulle jag vilja säga. Och du har väl kanske 
att göra med de, man skall inte knyta allt till ekonomi men det, du trivs bra med dom för att 
dom tjänar egna pengar, det gör att det inte finns något annat incitament för dom… 
 
S. Så dom nya vännerna är på samma ekonomiska nivå? 
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A-Ja det skulle jag vilja säga, med få undantag, ja så är det nog emm eller inom 
samma Bransch.  

Anders trivs med människor som är i samma bransch och i liknande position i det sociala 
rummet som han själv. Detta skall inte helt knytas till den ekonomiska aspekten, men han säger 
att det är skönt med människor som tjänar egna pengar. Bourdieu (1991) beskriver hur det 
sociala och ekonomiska kapitalen vävs samman då individer med liknande ekonomiskt kapital 
tenderar att socialisera sig med varandra. Anders beskriver hur de flesta av hans nya vänner sen 
han blev professionell fotbollsspelare är individer från samma bransch. Anledningen är på 
grund av pengar vilket kan liknas med att Anders sociala kapital (Bourdieu 1986) har ökat”. 
Anders förändring i det sociala rummet (Bourdieu 1986) visar även på en vändpunkt 
(Riessman 2008a) då hela Anders livssituation förändras.
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6. Resultat 
Nedan kommer resultatet av varje informant att presenteras. Sedan besvarar vi syftet och 
frågeställningarna.

Johan beskriver i intervjun hur han under hela sin ungdom haft talang för fotboll. Detta i 
kombination med att han har fått varit en del av Svenska fotbollsförbundets elitutbildning 
(Peterson 1993) till att bli professionell fotbollsspelare har möjliggjort hans satsning för att bli 
professionell fotbollsspelare. Genom sin profession som fotbollsspelare sker vändpunkten 
(Riessmann 2008a) när han kommer till Frankrike och hans livsstil förändras i takt med att 
hans position i det sociala rummet stiger. Främst är det de ekonomiska kapitalet som 
expanderar vilket genererar i att hans kulturella- och sociala kapital även förändras. Johan 
formas av en ny klasstillhörighet, vilket över tid har förändrat hans habitus (Bourdieu & 
Passeron 2008). 

Ivan finner fotbollen genom sina vänner och inser att han är betydligt bättre än alla sina 
lagkamrater. Enligt Trondman (1994) är det en förutsättning för klassresenären att de skiljer sig 
genom talang jämfört med sin omgivning. I Öster förflyttas Ivan i det sociala rummet. En stor 
förändring i det sociala rummet sker ytterligare en gång då han blir internationell 
fotbollsspelare. Som internationell fotbollsspelare blir en distinktion tydlig till Ivans 
ursprungsklass. Denna beskrivs när Ivan påtalar att hans föräldrar inte kan relatera till värdet 
av varken dyra skor, väskor eller klockor. Flytten till Öster samt situationen som skapas när 
Ivan kommer hem och vill dela med sig av sina ekonomiska tillgångar får anses som två 
vändpunkter enligt Riessmans (2008a) resonemang. Den misslyckade socialisationen är således 
en bieffekt av dessa två tydliga vändpunkter i Ivans berättelse. Något som förändrar Ivans 
livsstil. Ivan säger att han hela tiden velat betala tillbaka till sina föräldrar som varit vid hans 
sida under karriären, vilket förtydligar Trondmans resonemang angående misslyckad 
socialisation till sin ursprungsklass. Distinktionen förtydligar att Ivan internaliserat ett nytt 
habitus vilket förstärker hans klassresa (Bourdieu 1986).

Anders får i tidig ålder erfara striden på fältet där han under en månads tid mister sin plats i 
Ystads juniorlag. Därefter klarar sig Anders genom alla gallringsfaser. Anders har sedan 
gymnasietiden varit en del av det Svenskafotbollsförbundets utbildning med syfte att utbilda 
professionella fotbollsspelare (Peterson 1993). Utbildningen, vilket innefattar U 21-landslaget, 
var anledningen till att Anders blev uppmärksammad av en holländsk klubb. Genom sin 
utbildning blir han således internationell fotbollsspelare i Holland innan han når Premier 
League vilket är en av Europas fem bästa ligor. I England sker den största omställningen för 
Anders. Han får ett osunt förhållande till pengar vilket han även påtalar är annorlunda jämfört 
med hans tid i Ystad. Från Ystad till sin professionella karriär i England rör sig Anders uppåt i 
det sociala rummet (Bourdieu 1986) och han säger även att hans nya vänner är vänner med 
liknande social position. De två avgörande vändpunkterna (Riessman 2008a) i Anders historia 
är att han lyckas ta sig tillbaka till sin ledande position i ungdomslaget, vilket leder till att han 
kommer in och klarar de gallringar som finns i den svenska fotbollsutbildningen. Den andra 
vändpunkten är den drastiska förändringen Anders upplever i England och Premier League där 
både hans sociala och ekonomiska situation förändrads.
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Syftet är ta reda på hur en klassresa ser ut för personer som är verksamma inom proffsfotboll. 
Detta gör vi genom att besvara frågeställningarna genom det resultatet vi fått av analysen.

• Hur påverkas livsstilen av förflyttningen från nationell till internationell fotboll?

Livsstilen förändras mycket över tid. Främst handlar det om det ökade ekonomiska kapitalet 
(Bourdieu 1991) som möjliggörs av att de tjänar mycket mer pengar desto högre de når inom 
fotbollsfältet. Vad de sedan gör med sina pengar förändrar deras levnadsstandard genom 
konsumtion. Även det kulturella och sociala kapitalet ökar. De får nya vänner och intressen på 
grund av dessa förflyttningar, vänner som rör sig i liknande sammanhang som de själva gör. 
Detta är en effekt av deras nya position i det socialarummet (Bourdieu 1986). Respondenternas 
habitus förändras över tid, det är hos Ivan den största förändringen sker. Det beror på deras 
ursprungshabitus. Habitus är individanpassat och förutsättningarna ter sig olika från individ till 
individ (Bourdieu & Passeron 2008). Generellt påverkas livsstilen snarlikt hos våra 
respondenter, den största påverkan sker vid förflyttningen från nationell till internationell 
fotboll. Vad våra analyser kan besvara i den frågan är att klassresan för Ivan sker i ett tidigare 
stadie än för Johan och Anders, deras klassresa genomförs när de går från nationell till 
internationell fotboll. Även om de är professionella i Sverige är det först på internationell nivå 
vi kan se hur deras position i det sociala rummet förändras. Respondenterna upplever steget till 
Holland som ett mellansteg där deras position i det sociala rummet inte förändrades nämnvärt. 
Istället var det i steget efter när de nådde Europas fem högst rankade ligor vändpunkten 
(Riessman 2008a) blev tydligast. Frågeställningen av vad som händer vid skiftet från nationell 
till internationell fotbollsspelare kan således besvaras att den största omställningen sker i 
Europas fem högst rankade ligor vilket gör det nödvändigt att belysa kontexten av 
internationell fotbollsspelare som tvådelad.  

• Vad händer med individernas kulturella kapital vid omställningen från nationell 
till internationell fotboll?

Analysen visar att samtliga respondenter expanderar sitt kulturella kapital (Bourdieu & 
Passeron 2008) när de hamnar i den internationella fotbollen. Detta framkommer främst i 
analysen av Ivan där hans nya kulturella kapital skapar distinktion (Bourdieu 1986) till hans 
ursprungsklass. Johan menar i intervjun att han hela tiden under sin karriär varit sig själv, och 
menar att detta var anledningen till att tiden i Frankrike blev kort. Det är således rimligt att dra 
slutsatsen att Johan i vissa fall inte klarar av att vistas i den specifika positionen i brist av 
kulturellt kapital. Däremot anser han själv att han oftast kan röra sig smärtfritt i andra sociala 
sammanhang. Anders medger att hans liv blir annorlunda i England som spelare i Premier 
League. Efter omställningen säger han ändå att han trivs i både landet och i laget. Anders har 
således från början ett kulturellt kapital (Bourdieu & Passeron 2008) som gör det möjligt för 
han att vistas i sin nya position. Primärt är det dock det ekonomiska kapitalet (Bourdieu 1991) 
som förändras. Detta gör det möjligt för samtliga respondenter att köpa klockor och bilar som 
symboliserar deras ekonomiska kapital. Bilar och klockor är något de anser symbolisera 
fotbollsspelare som profession och kan således inte härledas till kulturellt kapital. Av studiens 
analyser kan vi dra slutsatsen att samtliga respondenter innehar ett asymmetriskt kapital 
(Bourdieu 1991) där det ekonomiska är större än det kulturella.
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• Hur påverkas individernas värderingar av denna erfarenhet? 

Individernas värderingar förändras också över tid. När de förflyttats i det sociala rummet sker 
omedvetna förändringar av värderingar för individer enligt (Bourdieu 1986). Av erfarenheten 
(klassresan) sker en misslyckad socialisation till deras ursprungsklass. Alla tre respondenter 
betonar hur viktigt det är för de själva att ha sina rötter kvar i det förflutna, vilket Trondman 
(1994) menar är en effekt av deras annorlundaskap som klassresenärer.
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7.Diskussion

Vi har i denna uppsatts sett likheter och skillnader med tidigare forskning om 
klassresor. Auerbachs (2007) tidigare forskning belyser vikten av föräldrars betydelse för de 
individer som gör klassresor. Detta stämmer överens med Johan och Anders klassresor. De har 
båda pappor som varit aktiva inom fotbollen vilket har i så fall underlättat för Johan och 
Anders. I Ivans fall är det annorlunda då hans föräldrar inte varit involverande eller haft 
intresse för fotboll innan Ivans karriär inleddes. 

Strongs (2012) forskning påtalar regeringens roll i att möjliggöra utbildning stämmer med 
forskningens respondenter, då de alla varit med i Svenska fotbollsförbundets utbildning som 
syftar till att utbilda professionella fotbollsspelare (Peterson 1993). 

Anders är den enda av respondenterna som beskriver hur han under en period har en dipp och 
får ta del av striden på fältet. Han får även erfara hur detta fält ständigt är i utveckling då han 
dels tappar sin ledande position men sen återtar den inom en månad. Fahlströms (FOU 2015) 
tidigare forskning som visar att landslagsutövare till stor del har föräldrar med akademisk 
bakgrund är något vi i forskningen inte kan bekräfta. Av dessa tre respondenter är det endast 
Johans mamma som har studerat på universitet men utan examen. Fahlströms forskning visar 
dock att fäderna till landslagsspelare ofta har utövat sporten eller ideellt varit engagerade i 
samma idrott. Anders far stämmer helt in på denna forskning då han dels utövat fotboll i 
Allsvenskan samt varit tränare i Ystad. Johans far har varit fotbollsspelare men inte ideell 
tränare. Dock överensstämmer inte Fahlströms forskning med Ivan, vars föräldrar inte alls varit 
aktiva inom fotboll varken som spelare eller ledare. 

Trondman påpekar att en klassresenär i ett tidigt stadie sticker ut ur mängden genom sitt 
annorlundaskap. Detta är en likhet med våra respondenter som alla medger att dem haft en 
talang och varit bäst. Annorlundaskapet blir tydligt i analyserna med Anders och Johan som i 
tidigt skede blir stämplade som fotbollsspelare i den stad de växte upp i. Jenkins dialektik 
mellan individen och människorna runt om individen blir i denna sekvens tydlig då både 
Anders och Johan gillar den angivna stämplingen och vill förknippas med den. Ivan beskriver 
hur han som ny i alla omklädningsrum fört sig som en ”kameleont” och scannat av de olika 
personerna han delat omklädningsrum med. Detta kan liknas med att han är i en process till att 
förstå det kulturella tillvägagångssättet som omgärdarar honom. Han säger också att efter ett 
par år så har han funnit sin plats och att det alltid är så. Detta kan liknas med hur Bourdieu 
förklarar hur olika klasser skiljer sig. Det finns ett angivet tillvägagångssätt och en angiven 
smak beroende på den angivna positionen på fältet. 
Ivans klassresa innefattar även det Trondman beskriver som en misslyckad socialisation till sin 
ursprungsklass, då det uppstår en distinktion mellan hans nya sociala position och hans 
förädlar. Johan är den enda respondenten som inte helt klarar av den kulturella omställningen 
till sin nya klass vilket beskrivs i segmentet då han väljer att ha frack och sneakers. Således kan 
vi med denna forskning påvisa att innebörden att bli internationell fotbollsspelare och tillhöra 
Europas fem högst rankade ligor innebär en social omställning för dessa respondenter och de 
behöver lära sig mycket mer än att bara sparka på en boll. De måste acklimatisera sig till en ny 
social position, med andra värderingar, förhållningssätt och samhälleliga strukturer. 
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7.1.Förslag på vidare forskning 

Då det visar sig att samtliga respondenter i vår forskning tagit steget till någon av de bästa 
ligorna i Europa via Holland, hade det varit intressant att forska kring just detta fenomen med 
den empiri vi har att tillgå. 

Vi argumenterar i våra avgränsningar att just denna forskning inte är möjlig ur ett 
genusperspektiv. På grund av olika förhållanden inom fältet, tjänar damspelare inte lika mycket 
pengar som männen. Däremot anser vi att det hade varit intressant att forska i vad det beror på. 
Det hade även varit intressant att se hur fotbollsspelare från andra länder med liknande 
bakgrund som våra respondenter gjort sin unika resa. I vår forskning lyfts mycket av deras resa 
upp genom Svenska fotbollsförbundets utbildning. Det skulle därför vara intressant att göra en 
jämförandestudie med olika länder med varierande socioekonomiska förutsättningar.
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Bilaga 1 

Verktygslåda: 

Vad har respondenten för typ av uppväxt? 

När börjar han känna sig färdig med sitt förflutna? (Trondman) 

När tar de stegen vidare i karriären? 

När sker de stora ekonomiska förändringarna? (Bourdieu) 

Hur konsumerar de? (Bourdieu) 

Hur påverkas deras habitus? (Bourdieu) 

När förändras deras habitus? (Bourdieu) 

Hur förändras deras positioner i det socialarummet? (Bourdieu) 

När förändras deras positioner i det socialarummet? (Bourdieu) 

Ner sker specifika klassresenär händelser? (Trondman) 

Hur påverkas de av motgångar? (Bourdieu) 

När sker motgångar?  

Hur tacklar de motgångar? 

Vad gör de annorlunda? (Trondman Sohl) 

Varför just de? 

Hur påverkas identiteten? (Giddens) 

Vad gör att de är som de är? (Jenkins) 

När kommer det vändpunkter? (Trondman) 

Skr det olika vändpunkter? (Trondman) 
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Vilka är de vändpunkter med störts betydelse? (Trondman) 
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