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Ett förhållande som gång på gång – generation efter generation – har 
bekräftats i empiriska studier är idrottens starka ställning i ungdomens 
livsvärld. Tendensen under efterkrigstiden har dessutom varit klart 
stigande.1 Utan idrottsföreningarna vore svenska ungdomars för-
eningsaktivitet inte alls av den kalibern som den nu är. Och det handlar 
förhållandevis sällan om passivt medlemskap. Idrott – eller sport som 
jag håller för den bättre termen om man måste välja mellan dessa syno-
nymer – är förvisso inte en generell ungdomserfarenhet, som skolan, 
men ändå en, jämfört med mycket annat, utbredd erfarenhet (och då 
bortser jag medvetet från skolgymnastiken).2 
           
1 Husén (1944 s 281ff – avser endast gossar), SOU 1951:41 (s 82f), Persson & 
Dahlgren (1975 s 39f), Reimer (1992 s 185). Även Olofsson (1989 s 30ff) och 
Blomdahl (1990 s 161ff, för prognos 203ff). Pojkarnas nivå ligger över flickornas, 
men skillnaden har successivt minskat. 
2 Så vitt jag förstår kan någon betydelseskillnad mellan sport och idrott som de idag 
används knappast konstateras. Vilket ord man föredrar blir därför mest en smakfrå-
ga. Att jag föredrar sport har troligen med mina intressen att göra, vilket borde 
framgå av fortsättningen. När det gäller kärnbetydelsen – den praktik termerna re-
fererar till (längdhopp, segelflygning, golf, handboll etc) – är de synonyma. Men 
om de är synonyma på grennivå, är de det knappast på stilnivå. Därför kan man 
hålla saker utanför idrottens värld för att vara sportiga, men knappast för att vara 
idrottsliga; sportslig ligger mellan dessa – med otvetydig moralisk innebörd. Ordet 
sport ger alltså idrotten intertextualitet på ett helt annat sätt än ordet idrott. De 
etymologiska rötterna till synonymerna är närmast motsatta. Termen idrott har 
fornisländskt ursprung, betydelse närmast färdighet, medan sport ytterst har en 
romansk rot, som står för förlustelse. En skillnad mellan sport och idrott skulle 
tydligen bara gå att uttrycka på nordiska språk. Därför är det knappast förvånande 
att det är via ordet sport metaforiken fungerar bäst. Sport handlar alltså om utlevel-
se, det sportiga, men också om disciplin, det sportsliga. Sportsliga innebörder – 
som fair play – är starkt förknippade med idrott på svenska, och de kommer från 
det viktorianska England där den moderna idrotten uppstod. Eftersom jag vill ta 
fasta på båda dessa betydelser – eller disciplin och utlevelse – föredrar jag ordet 
sport, om jag tvingas välja.  
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Denna empiriskt konstaterade betydelse av idrotten äger dock inte 
sin motsvarighet i ungdomskulturforskningen. Fenomenet sport har 
nästan inte alls diskuterats där, varför vi står inför ett paradoxalt förhål-
lande.3 Redan vardagsspråket tillhandahåller emellertid en stark kop-
pling mellan det sportiga, det moderna och det ungdomliga. Och inte 
nog med det: ungdomskulturforskningens starka inriktning på icke-
diskursiva praktiker hos ungdomen – särskilt deras kläder, musik och 
dans – kan i sporten finna en praktik av liknande slag. Inte minst gäller 
det i den senaste moderniseringsfasen, där kroppen så påtagligt har 
subjektiverats, (över)tematiserats och blivit till ett medvetet uttrycks-
medel (Ziehe 1991 s 148ff). I själva verket är sporten inte bara en till 
ungdomens övriga fria tid parallell värld. Dessa världar står nämligen i 
ett ömsesidigt utbyte med varandra. Gränsen mellan dem – som mellan 
så mycket annat – har påtagligt luckrats upp. Avsikten med den här 
artikeln är att behandla dessa frågor.  

Artikeln kan ses som en studie av ungdom och sport i ett kulturteo-
retiskt perspektiv. Fokus kommer jag att lägga på sportens praktiker, 
sporten som sådan – inte på dess institutionella sammanhang (fören-
ingsliv, fritidspolitik m m), utan snarare på dess kulturella former. 
Vidare kommer jag att begränsa mig till sport i ett utövarperspektiv och 
bortse från åskådarperspektivet. Ungdom och sport hör också samman 
på ett helt annat sätt i det förra än i det senare pespektivet. Mer precist 
intresserar mig vilka olika sportgrenar som kan användas som medel 
för kulturell modernisering, samt hur och när detta kan ske, hur sport 
kan uttrycka stil, och utnyttjas till att ifrågasätta givna identiteter. En 
sådan ansats möjliggör en fruktbar jämförelse mellan sport och andra 
kulturella ungdomspraktiker; mitt syfte därvidlag begränsar sig dock 
till att öppna för sådana jämförelser. Det enkla empiriska faktum att 
idrott är en vanlig och utbredd aktivitet bland ungdomar innebär själv-

           
3 Sporttemat saknas nästan helt i exempelvis de fem första FUS-rapporterna, eller 
bättre uttryckt: det ges ingen direkt kulturteoretisk behandling där. Undantaget är 
främst Bo Reimer (1992 s 179-189) som i sin konstruktion av ett svenskt 
livsstilsfält urskiljer orientering mot idrott och friluftsliv som en av fem 
orienteringar – centrerad till hälsa och lek – vilket sedan används för att 
kommentera en serie empiriska studier (SOM-undersökningarna, särskilt 1991 års); 
men han kommer inte mycket längre än till att empiriskt konstatera att idrott är 
mycket vanligt bland ungdomar idag (friluftslivet säger han mindre om). Se 
exempelvis Willis m fl (1990 s 109ff) för en mer utvecklad syn på sport som 
ungdomskultur. 
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fallet inte någon bekräftelse på riktigheten i mina slutsatser, men det 
ger mitt företag relevans. 

Eftersom sport sällan har diskuterats i ungdomskulturforskningen – 
vilket har sina skäl, som jag dock inte kan avhandla här – kan inte 
sportbegreppet tas för givet.4 Inledningsvis diskuterar jag sport som 
modernitet. Därefter förbereder jag en koppling av sporten till olika 
brukare och sammanhang genom att presentera en grenansats; så blir 
det möjligt att diskutera frågan om ungdom, sport och kulturell mo-
dernisering. Efter att stilbegreppets plats i sportens värld behandlats, 
lyftes avslutningsvis utbytet mellan sportens värld och ungdomskultu-
ren fram på ett mer allmänt plan.  

 
 

Sport som modernitet  
 

Hur ska man då kulturteoretiskt förstå sport som praktik? Ett problem 
är att det finns så många olika slags sporter – men mångfalden grenar 
gör samtidigt sport till ett spännande fält när man intresserar sig för 
kulturell modernisering. Därför gäller det att försöka bestämma både 
det för alla dessa sportgrenar gemensamma och variationen mellan 
dem. För min diskussion torde en bestämning i två steg vara tillräcklig. 
Det första steget blir därmed att allmänt bestämma sportbegreppet, det 

           
4 En förklaring till sportens frånvaro i ungdomskulturforskningen tror jag ligger i 
koncentrationen på vad som framstår som ungdomens självvalda verksamheter och 
deras kulturella former. Dit hör naturligtvis inte skolan. Föreningsaktiviteter har 
inte heller setts som intressanta. Så har idrotten troligen kommit i skuggan av andra 
praktiker i ungdomskulturforskningen. Ett annat delvis överlappande skäl kan vara 
att sporten är regelstyrd och fordrar träning; den skulle helt enkelt vara för tråkig 
som ungdomskultur? Ett tredje skäl ligger i idrottens åldersstruktur. Även om 
merparten av de aktiva är ungdomar, börjar många idrotta före ungdomstidens 
inträde och gör så även efter dess slut; å andra sidan har ungdomstiden (hittills) 
förskjutits uppåt i åldrarna, medan elitidrott förskjutits neråt, d v s få över de trettio 
kan ägna sig åt den. Inte heller har den humanistiska eller samhällsvetenskapliga 
idrottsforskningen, som är av blygsam omfattning i Sverige, särskilt intresserat sig 
för sporten som sådan och vad den kan betyda för sina utövare. Sportsociologin har 
inte heller gärna avhandlat sitt ämne i modernitetstermer (se teoriöversikten hos 
Rigauer 1982 s 15-51), eller relaterat sig till den samhälleliga kroppslighetens 
problem (se Berthelot 1986 s 400) – till skillnad från Norbert Elias. Kvinno- och 
könsforskningen har dock bidragit en del till analysen av sportens betydelse, som 
fortsättningen kommer att visa. 
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andra att fånga variationen mellan olika grenar på ett meningsfullt sätt. 
Låt mig ta det första steget först.  

Sport i modern mening har funnits i drygt ett sekel. I Sverige etab-
lerades den mot artonhundratalets slut i kamp med den lingianska gym-
nastiken. Vad den kampen handlade om säger mycket om vad som kar-
aktäriserar modern sport. Den lingianska gymnastiken var nationell och 
syftade till en allsidig utveckling av kroppen, underordnad, för staten, 
inte minst med hjälp av skolan. Den byggde på fasta former och 
bundna kroppsrörelser. Idrotten stod för motsatsen: den var inter-
nationell, syftade till utveckling av individens särskilda färdigheter (i 
en bestämd idrottsgren), bedrevs i förenings- eller folkrörelseform, för 
uppnåendet av egna prestationer genom fria kroppsrörelser.5 Under 
nittonhundratalet har idrotten sedan varit förvånansvärt statisk i så 
måtto att de flesta grenar är sig lika. 

Sport är först och främst kroppskultur: kroppen är samtidigt spor-
tens medel och dess uttryck (vilket inte utesluter användningen av 
andra redskap). Sportutövningen förutsätter förmågan att hantera krop-
pen på ett för sportgrenen i fråga ändamålsenligt sätt, det vill säga en 
skicklig kombination av uthållighet, styrka och snabbhet. Denna 
förmåga är till stor del icke-diskursiv – man ”känner” när tre volt med 
pik ”sitter”, eller när det toppade backhandslaget ”fungerar” – även om 
den mer eller mindre kan instrueras skriftligt och muntligt (en av 
tränarens uppgifter). Sport ger därför rika möjligheter till ”flyt” (jfr 
Rönnberg 1990 s 80ff). Sport som kulturell form är främst något 
kroppsligt. Som kroppslighet är den till skillnad från många andra 
företeelser lättare att reflektera över visuellt än verbalt: träning och 
taktikuppläggning har följaktligen mer och mer tagit videotekniken i 
bruk, såväl för att lära känna och förbättra sig själv, som för att kart-
lägga en eventuell motståndare. Att behärska en sport är att nästintill 
automatiskt förkroppsliga alla dess upptänkliga rörelsescheman på ett 
effektivt sätt. Detta är vad varje idrott handlar om. Att kunna reglerna 
för sin gren är bara en förutsättning; vanligen är dessa också mycket 
enkla. Vad gäller taktisk skicklighet, så krävs sådan i många men långt 
ifrån i alla grenar.  

Idrott som vi känner den i dag är en viktig aspekt av det moderna, 
inte bara för dess jakt på rekord och mästerskap, utan desto mer för att 
den i sitt hjärta bär på modernitetens grundläggande ambivalens. Låt 
mig utveckla denna tanke en smula. Tävling och konkurrens är ofrån-
           
5 Lindroth (1974 s 36, 49, 212), Sandblad (1985 s 148). 
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komliga inslag i sportvärlden, liksom kravet på självdisciplin. Men 
detta är bara ena sidan av saken, ty sporten låter detta kombineras med 
möjligheter till starka intensiteter. Förstår man inte denna kombination, 
ser man inte heller det specifika med idrotten. Att den enbart skulle 
handla om självdisciplin är en felsyn – en missuppfattning som kanske 
ligger bakom att den negligerats i ungdomskulturforskningen. 
Konkurrens och självdisciplin är sporten inte ensam om, men detta 
parat med praktikens särskilda kroppslighet och möjligheterna till 
intensiv utlevelse gör den till en egen värld. 

Om sporten delar de förra egenskaperna med marknaden och ar-
betslivet, delar den de senare med populärkulturen och ungdomskul-
turen. Likheten med marknaden och arbetslivet kan synas anslående, 
men den ska inte överdrivas. Dels är disciplin – eller självkontroll – 
grundläggande i det moderna samhället som sådant – vilket inte minst 
Norbert Elias poängterat i sin studie av moderniseringens historia där 
han särskilt uppmärksammar det kroppsligas centrala ställning i proces-
sen och idrottens plats i den.6 Dels är konkurrensen, ja själva presta-
tionsprincipen, i idrotten helt annorlunda den vanliga i samhället 
genom att konkurrenterna inför varje ny tävling likställs – nollställs.7 

I sportens värld finns vidare möjligheter som nästan ingen annan-
stans att förtäta nukänslan och intensifiera motsättningen mellan disci-
plin och utlevelse. Att fullt ut koncentrera sig på sin uppgift och sedan 
lyckas, det är vad sporten fordrar och erbjuder. Lång och mödosam 
träning – disciplin – kan föra upp känslan till nya höjder. Idrotten till-
handahåller denna möjlighet på ett närmast paradoxalt sätt: subjektets 
rationella, disciplinerade strävan mot den punkt där det nästan går 
förlorat. I detta spel med modernitetens ambivalenser ges således rika 
möjligheter till jouissance – en kroppslig, icke-diskursiv, njutning som 
kanske främst har uppmärksammats i populärkulturen, men som 
sporten ger sina utövare rika tillfällen till.8 

Gemensamt för all idrott är alltså att den alltid inbegriper en egen 
kombination av självdisciplin och utlevelse, en egen lösning på moder-
nitetens ambivalens. (Andra för moderniteten typiska praktiker erbju-
           
6 Om processen från medeltiden till idag, se Elias (1969/1981a-b och 1989/1992), 
samt om idrotten, Elias & Dunning (1986). 
7 Gebauer (1986 s 115ff); jfr Sandblad (1985 s 372f) om den tidiga idrottsrörelsen i 
Sverige och jämlikheten i samhället. 
8 Se t.ex. Mercer (1986 s 53ff, 59ff), Middleton (1986 s 168ff) och Fiske (1989a 
kapitel 2; 1989b s 50ff, 79-90) som uppmärksammar det sportiga – men inte alltid 
sportsliga! – i mycket av populärkulturen.  
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der andra lösningar.) Ambivalensen i idrotten mellan självdisciplin och 
utlevelse motsvarar den skillnad som Arthur Frank (1991 s 51ff, 69-89) 
i sitt förslag till typologi över kroppsbruk identifierat som den 
dominerande versus den kommunikativa kroppen.  

Att jag särskilt skjuter fram sportens möjligheter till utlevelse har 
sina skäl. Dels är det avgörande för att visa att sporten kan vara central 
i den samtida ungdomskulturen. Sport producerar lust. Dels är det nöd-
vändigt för att röja undan missuppfattningen att idrotten – särskilt på 
elitnivå – blott innebär disciplinerad träning för tävling.9 Min avsikt är 
inte heller att bortse från den disciplin och de prestationskrav som finns 
i all idrott, utan att ge detta sammanhang och proportioner. Förvisso är 
vårt samhälle präglat av konkurrens och krav på att lyckas, och idrotten 
är inget undantag, men det förtjänar kanske just därför att påpekas, att 
arten av prestation i idrotten skiljer sig från vad som krävs i andra 
sammanhang, mycket beroende på sportens kroppslighet. Nederlagets 
problem behandlas också mer reflekterat i sporten än i de flesta andra 
konkurrenssammanhang.  

Till dessa allmänna bestämningar av sportpraktikens modernitet 
måste en allmän observation av mer historisk art läggas. Den moderna 
idrotten har från sin början varit och fortsatt att vara en veritabel mans-
bastion.10 Den verkar som ett Männerbund (Remy 1990): sporten till-
handahåller en värld där män kan umgås med män, utan kvinnors in-
blandning, en värld där vad som hålls för manligt – och därmed kvinn-
ligt – inte ens behöver uttalas för att bli självklart, eller kanske just 
därför blir det. Sportvärlden naturaliserar manlig hegemoni genom att 
koppla samman manlighet först med högt värderade färdigheter och 
sedan med positivt legitimerad användning av aggressivitet (Bryson 
1987 s 287). Den intensiva men selektiva mediebevakningen av idrot-
ten förstärker detta på sitt karaktäristiska vis (Sabo & Jensen 1992). 

Förhållandet mellan sport och kön bör förstås historiskt.11 Den 
moderna sporten uppstod i det viktorianska England, vid den tidpunkt 
då den vetenskapliga medicinen bland annat höll som sanning att 
           
9 Möjligen kan denna nidbild stämma för den mest professionella idrotten. Men 
även där gäller för de flesta att den måste vara rolig för att kunna utövas i längden. 
Inte heller där har något instrumentaliserat, totaliserande förnuft lyckats att helt be-
mäktiga sig sporten. Med andra ord är denna kulturkritiska tankefigur lika fel för 
idrotten som för andra (kulturella) praktiker. Här ansluter jag gärna till Wellmer 
(1985 s 48-114) och Habermas (1981a-b).  
10 Se t ex Laine (1991), Mangan & Park (1987), Olofsson (1989) och Twin (1979). 
11 Med kön menar jag fortsättningsvis socialt och kulturellt kön om ej annat anges. 
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kroppsövningar är skadliga för den kvinnliga fertiliteten. Kvinnors 
idrottande ansågs inte bara okvinnligt, utan påstods till och med hota 
det mänskliga släktets fortlevnad; möjligen kunde kvinnor då få ägna 
sig åt ett mycket begränsat urval sportgrenar (jfr Smith-Rosenberg & 
Rosenberg 1973). Även om sporten till stor del fortfarande är en mans-
värld, har mycket förändrats sedan begynnelsen. Två vågor av kvin-
nliga inbrytningar i den manliga bastionen har vi hittills sett i väst-
världen, den första började på 1920-talet, den andra på 1970-talet.12 
Sportens förhållande till kvinnorna har därmed blivit alltmer tvetydigt: 
å ena sidan bidrar den till att socialt och kulturellt konstituera 
könskillnader – män och kvinnor tävlar inte mot varandra (med 
undantag för några hästsporter) – å andra sidan ger den ett medel att 
lära känna och behärska sin egen kropp. 

 
 

En grenansats 
 

Redan dessa allmänna bestämningar kunde kanske räcka för att visa på 
att vi i sporten har att göra med en parallell värld med stark affinitet, 
eller valfrändskap (jfr Löwy 1988/1992 s 13-21), till ungdomens livs-
värld – och i den ungdomskulturen mer än skolkulturen, eller arbets-
livet. Men som jag ser det måste sportbegreppet konkretiseras – det 
andra steget – för att man ska kunna visa vad sport kan betyda för olika 
ungdomar, i skilda sammanhang och vid olika tidpunkter. Därför ska 
jag nu försöka visa hur detta skulle kunna göras med hjälp av en 
grenansats. Ty som Bourdieu (1979/1982 s 352) har påpekat, kan vi vid 
varje tidpunkt – och i varje land, vill jag flika in – förvänta oss att 
systemet av sportaktiviteter – alltså grenar – är som gjort för att spåra 
de relevanta skillnaderna i habitus mellan könen och klasserna.  

Inte minst från kulturteoretisk utgångspunkt kan en grenansats bli 
intressant. I kulturforskningen har genrebegreppet ofta visat sig frukt-
bart (se t ex Berger 1992). Min tanke är att här introducera sportgren 
som begrepp genom en systematisk jämförelse med genrebegreppet. En 
hypotes är att det är på genre- och på grennivå som de mest fruktbara 
kopplingarna mellan modernisering och olika kulturformer respektive 
sportgrenar låter sig göras. ”Genres communicate indirectly with the 
society where they are operative through their institutionalization” 

           
12 Twin (1979 s 209ff). Jfr Frevert (1986 s 305f). 
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(Todorov 1990 s 19). Det måste rimligen också gälla för sportgrenar. 
Han menar att förekomsten eller frånvaron av vissa genrer ger viktiga 
ledtrådar till samhällets ideologi. Detsamma kunde sägas om 
sportgrenar: deras popularitet, utbredning, tillväxt och nedgång kan be-
traktas som just sådana ledtrådar. En grens uppgång eller nedgång kan 
sålunda antagas motsvara ökade respektive minskade antal aktiva inom 
de nya generationerna. Eftersom dessa med få undantag rekryteras 
bland ungdomar, skulle sådana förändringar mellan grenar kunna tolkas 
som tecken på förändringar i ungdomens livsvärld. Grenarna skulle 
alltså vara känsligare indikatorer än sporten in tutto.  

En viktig skillnad mellan genre och gren ligger dock i hur de kons-
titueras. En genre utgör ”ett slags implicit kontrakt” om ”formkon-
ventioner” mellan inkodare och avkodare, vilket skapar bestämda för-
väntningar hos den senare, men som den förra kan ”spela med, lika väl 
som mot”.13 För sportgrenar däremot är kontraktet explicit. Varje sport-
gren har sina bestämda regler, vilka samtidigt reglerar skillnaderna 
mellan olika grenar. Vid tävling upprätthålls dessutom reglerna oftast 
med hjälp av domare. Att sportens regler är fasta – historiskt har de inte 
heller låtit ändra på sig särskilt lätt – hindrar emellertid inte sporten 
från att vara ett drama för både dess åskådare och utövare. Där finns ett 
moment av lek, en stark spänning – osäkerhet – då utgången vid varje 
tävling som regel är okänd, samt en säregen rituell och symbolisk täthet 
(Hargreaves 1986 s 10ff). Just dessa tre moment gör för övrigt att 
mången sport lämpar sig väl som populär underhållning. Sporten har 
följaktligen blivit en allt viktigare del av underhållningsindustrin 
(Hortleder & Gebauer 1986b s 65ff, 81ff).  

Som redan antytts utgör mångfalden av mycket olikartade sportgre-
nar ett problem. Grenarna är för många för att man på något som helst 
översiktligt sätt skulle kunna hantera dem alla var för sig. Följande 
förslag till en sporttypologi kan förhoppningsvis skapa lite reda i 
mångfalden. Den tar fasta på två för sporten centrala dimensioner. Den 
ena – individuellt versus kollektivt – uttrycker ett för det moderna 
samhället typiskt dilemma, vilken också är grundläggande i all klassisk 
sociologi. Den andra – kampsättet, hur direkt kampen mellan de 
tävlande är – är däremot egen för sportens värld, ty vissa sportgrenar 
tillåter kampsätt som samhället i övrigt förbjuder (som boxning). Inte 
minst genom kampsporterna tillhandahåller det moderna samhället en 
arena där färdigheter premieras som annars skulle bestraffats. 
           
13 Abrams (1988 s 73f), även Todorov (1990 s 17ff). 
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Den första dimensionen kan enkelt tudelas i individuella och kol-
lektiva sportgrenar. Förvisso finns det en uppsättning grenar som till sin 
karaktär är både individuella och kollektiva, som stafetter och lag-
kapper; men i grunden är de individuella. Kollektivet består här av en 
mekanisk addering av individuella prestationer. Möjligen kunde dessa 
grenar benämnas ”kvasikollektiva”. Skillnaden mot genuint kollektiva 
grenar är stor. I en genuint kollektiv gren är emellertid kollektivets 
prestation inte en mekanisk addering av individuella prestationer utan 
avhängig deras samfällda – organiska – insats. Så kan exempelvis 
svagheter vändas till styrka genom en bra kombination av kollektivets 
medlemmar. Ytterligare ett skäl talar för att föra de kvasikollektiva 
grenarna till den individuella sidan. Deras deltagare utövar först och 
främst individuella grenar – vilket inte hindrar dem från att spinna ett 
nät av kollektiva erfarenheter och förväntningar kring stafetter och 
lagkapper. Uppenbarligen ställer individuella och kollektiva grenar 
olika krav på sina utövare, inte minst mentalt och moraliskt. De ger 
alltså utrymme för att utveckla olika färdigheter. 

Den andra dimensionen tar fasta på att modern sport handlar om 
tävling. Sättet att kämpa, eller konkurrensens form, kan vara mer eller 
mindre direkt (jfr Simmel 1908/1970 s 7-89). I kampsport är konkur-
rensen direkt – de stridande kropparna möter varandra bokstavligt. Om 
kropparna är separerade från varandra blir kampsättet indirekt. Att helt 
enkelt tudela även denna dimension tror jag dock vore att onödigt 
förenkla saken. De kämpande kropparna kan å ena sidan vara rumsligt 
separerade, men inte desto mindre indragna i en intensiv och samtidig 
kamp med varandra, som i löpning, bordtennis eller längdhopp.14 Å 
andra sidan kan kropparnas kamp bli än mer indirekt, som i be-
dömningssporter: i dessa grenar (gymnastik, simhopp, dressyrritt m fl) 
är det som tävlade man mindre mot varandra än mot domarna, som tar 
ställning till och poängsätter prestationernas kvalitet. Detta till skillnad 
från sporter där korandet av segrare är okomplicerat (komma först, göra 
flest mål, få ner motståndaren på rygg etc). 

Sporttypologin presenteras i följande figur, med exempel på några 
olika grenar. Föreliggande typologi uppfyller det grundläggande kravet 

           
14 Ett gränsfall här är skidåkning (där de tävlande går ut med 30 sekunders 
intervall) och liknande grenar. Men kampen är i en bestämd mening samtidig även 
här. Tävlande kan bli uppåkta. De kan få andras mellantider att ”gå på” (även om 
dessa är mindre värda för den som startar först). Därför förs sådana grenar till 
samma kategori som t ex löpning.  
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på att vara uttömmande. Styrkan i typologin ligger annars, som jag vill 
se det, dels i att de ingående dimensionerna är modernitetsrelevanta, 
dels i att de uppkomna grentyperna kan kopplas till frågor om inte bara 
klass och kön utan också om etnicitet och ålder. En svaghet är 
samtidigt uppenbar: även om typologin diskriminerar en del viktiga fär-
dighetsskillnader, bortser den från andra. Den uthållighet, styrka och 
snabbhet som krävs i skilda grenar varierar inte systematiskt med typo-
login; detsamma gäller vissa andra färdigheter, som bollkänsla och 
annan teknisk skicklighet. För mina syften förefaller typologin ändå an-
vändbar. Jämfört med konventionella indelningar har den också en viss 
analytisk skärpa.15 

 

 

 KAMPSÄTT 
TÄVLANDE direkt-kroppsligt  indirekt-intensivt indirekt-bedömning 
individ  boxning, löpning och andra fri- ridning, 
 brottning idrotter, (bord)tennis  simhopp,  
  och liknande, simning, gymnastik  
  skidåkning, speedway 
kollektiv  vattenpolo,  basket, baseball,  truppgymnastik  
 fotboll, bandy, dubbel i tennis, 
 ishockey dragkamp 

Hur förhåller sig då fältet av sportgrenar till kön och klass? Låt mig 
börja med kön. Även om, eller kanske just därför att sport varit och är 
en samhällssfär där könsskillnader låter sig naturaliseras och manlig 
hegemoni befästas, blir förhållandet mellan sportgren och kön – främst 
sportens betydelse för kvinnor – intressant. Särskilt dimensionen 
kampsätt är här relevant. De grenar som i sportens ungdom hölls för 
möjliga för kvinnor att utöva var främst bedömningssporter som gym-
nastik. Kvinnor i de genuina kampsporterna var något otänkbart. Kon-
kurrens var också okvinnligt. Men en del grenar med indirekt kon-
kurrens var inte otänkbara – gärna då med modifierade regler jämfört 
med de manliga grenarna, allt för att ”skydda” kvinnorna fysiskt (Twin 
1979 s 200ff). De grenar som från sportens moderna begynnelse uteslöt 
kvinnorna, visar samtidigt den sportvärld kvinnor hade att vinna (vilket 
jag ska återkomma till nedan). Sportens om inte kärna, så dock ound-
           
15 En konventionell indelning skiljer först på gymnastik och idrott och delar sedan 
idrotten i fri kroppslig idrott, kampsport, bollspel och skytte (Hälsa och friluftsliv 
1934 s 626-896); flera andra, lika godtyckliga system finns. 
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gängliga ingrediens – tävlandet och konkurrensen – sågs alltså som 
oförenlig med vad som hölls för kvinnligt. Därför har sporten blivit ett 
intressant medel för att bekräfta respektive utmana könsidentiteten – 
det förra gäller främst för män, det senare för kvinnor. Så länge det 
förhållandet består, att den manliga identifikationsprocessen betonar 
åtskillnad från andra och autonomi, medan den kvinnliga betonar 
relationer och intimitet, ger sporten – och vissa grenar mer än andra – 
denna möjlighet, särskilt under ungdomsperioden (jfr Bjerrum Nielsen 
& Rudberg 1993 s 120).  

Olika sportgrenar bekräftar av tradition olika klassidentiteter olika 
bra. I förhållande till klass är typologins båda dimensioner intressanta (i 
sin helhet gäller typologin härvidlag bara män). Att skillnaden mellan 
individuella och kollektiva grenar äger klassrelevans är närmast en 
truism. Med hjälp av de kollektiva grenarna kan arbetarklassens 
traditionella värden och identiteter lättare bekräftas än med de 
individuella, och för en lika traditionellt karriärinriktad borgerlighet 
och medelklass gäller det omvända. Men här finns en intressant om-
vändning: de kollektiva grenarna bärs upp av främst de högre skikten 
inom arbetarklassen, medan boxning av tradition har varit en sport för 
dem som ”från ingenstans” vill slå sig fram. Därmed är vi inne på 
kampsättet, som är lika klassrelevant. Kropparnas direkta kamp vore 
främmande för borgerlighetens önskan om att upprätthålla sin rolldis-
tans, att bedriva just sådana grenar som fordrar kroppens fulla och 
smärtsamma insats är den främmande – och vice versa (Bourdieu 
1979/1982 s 338-347). Sporten tillhandahåller på detta sätt, inte minst 
för den manliga ungdomen, ett brett spelrum för att pröva sig själv mot 
och med olika slags solidaritet och konkurrens.  

 
Ungdom, sport och kulturell modernisering  

 
Poängen med grenansatsen kan jag näppeligen här demonstrera syste-
matiskt. I stället ska jag försöka visa dess fruktbarhet med några empi-
riskt relevanta exempel. Med andra ord vill jag med utgångspunkt från 
enkla men slående fakta diskutera ansatsens användbarhet. 

Inget förefaller bättre att börja med än tjejfotbollen. Från ingenting 
expanderade den i Sverige på ett drygt decennium till den näst gymn-
astiken största grenen bland kvinnor (de tre grenar som sedan kriget 
haft kvinnlig majoritet bland sina aktiva är däremot bedömningsgrenar-
na gymnastik, ridsport och konståkning, enligt Olofsson (1989 s 32)). 
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Forskningen om kvinnor och idrott har också gärna tagit fasta på den 
uppkomna kontrasten mellan de idag två vanligaste sportgrenarna 
bland kvinnor.16 Å ena sidan en traditionellt kvinnlig gren, å andra 
sidan en veritabel mansidrott som fotbollen. Jämför vi individuell 
gymnastik med fotboll ligger de också i motsatta hörn i sporttypologin. 
Skillnaden kan knappast övervärderas: där fotbollen spelas enligt 
samma regler bland kvinnor som män, är manlig och kvinnlig gym-
nastik långt ifrån detsamma. Kvinnogymnastiken är särskilt mjuk och 
rytmisk, och den syftar ofta till balans mellan kropp och själ (Olofsson 
1989 s 93f).17 Vid tävling i gymnastik är samtliga delgrenar olika för 
de båda könen, förutom fristående. Kvinnor tävlar dessutom i rytmisk 
sportgymnastik, en gren som än mer premierar det estetiska utförandet. 
Gymnastik kan därför sägas vara den enda idrott som utgår från vad 
som kommit att kallas för särart mellan könen (Olofsson 1989 s 185ff). 

Hur ska då den fabulösa framväxten av tjejfotbollen under sjuttio-
talet förstås? Eva Olofsson (1989 s 179) anför flera rimliga skäl. Dels 
var de materiella förutsättningarna bra: det fanns fotbollsplaner, och ut-
rustningen var billig. Men än viktigare var att detta hade att göra med 
mer genomgripande förändringar, vilket Olofsson retoriskt formulerar 
så här: ”Om kvinnorna ville slå in en kil i den mansdominerade idrotten 
var fotboll den lämpligaste grenen”, med tillägget att fotbollens 
”funktion som medel i daningen av den manliga karaktären torde 
snarare påskyndat kvinnornas tillströmning […] än motverkat den.” 
Hon menar vidare att detta skulle ha understötts politiskt av ”den lik-
hetsideologi som präglade jämställdhetsarbetet” då. Å ena sidan är 
naturligtvis denna explosion i tjejfotboll mycket svår att förklara. Det 
rör sig om en närmast unik händelse, och frågan varför det blev just 
fotbollen som fick ta emot tjejanstormningen kvarstår. Å andra sidan 
ligger säkerligen pudelns kärna i sjuttiotalets allmänna förändringar av 
kvinnornas ställning, och i de förväntningar som bar fram dessa. Att 
främst fokusera jämställdhetsarbetets ideologi som Olofsson gör, tror 
jag dock är att anlägga ett alltför snävt – institutionellt – perspektiv. Att 
ringa in dessa förväntningar här är en orimlig uppgift, men det 

           
16 Olofsson (1989), Tebelius (1991). 
17 I så måtto är gymnastiken kanske inte fullt ut en modern idrott (se ovan om mo-
dern sport kontra lingiansk gymnastik). Först vid trettiotalets slut hölls de första 
tävlingarna om svenskt mästerskap (för både män och kvinnor) (Olofsson 1989 s 
51). Gymnastikens förhållande till Riksidrottsförbundet var också länge en känslig 
historia.  
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handlade om en betydande kulturell modernisering av könsför-
hållandet, vilket uppenbarligen träffade fotbollen starkare än mycket 
annat. Eller för att betona den aktiva sidan: som fotbollen gav en 
slående möjlighet till. Tjejfotbollen tillhandahöll inget mindre än en 
manlig värld utan män. Som sport var den dessutom mer på lek än på 
allvar.  

Eva Olofssons (1989 s 181 – emfas borttagen) slutsats att den 
”manliga respektive kvinnliga identiteten behöver inte ifrågasättas, där-
för att fotboll har olika mening för män och kvinnor” är däremot litet 
luddig. Att den har olika mening för respektive kön har hon visat – men 
inte att meningen är alldeles motsatt. Förvisso är sammanhållningen 
som fotbollen ger viktigare för tjejerna, medan det för killarna är 
viktigare att vinna. Återvänder vi till sporttypologin ser vi att detta är 
en förenklad slutsats som tar fasta bara på den ena dimensionen. Frågan 
vad det har betytt – främst för de direkt aktiva, men också på ett mer 
allmänt plan – att så många kvinnor anammat en så pass fysisk 
kampsport som fotboll får inte glömmas bort. Förvisso har de unga 
kvinnorna ”bara” symboliskt utmanat männen genom att spela fotboll, 
med och mot varandra. Och visst kan män fortfarande förlöjliga 
fotbollens kvinnor, antingen för att de inte spelar som män, eller för att 
de inte för sig som kvinnor. Utmaningen har ändå gett resultat. Man 
talar idag om fotbolls- och idrottstjejer. Död är femtiotalets pingis-
pudding – vilket de skickliga bordtennistjejerna i Djurgårdens IF då 
kallades för (se Alfredsson 1991); därmed naturligtvis inte sagt att 
kvinnor ännu idrottar på samma villkor som män. 

Sporttypologin skärper blicken inför andra förändringar när det 
gäller vilka som utövar vilka grenar. Att boxningen mer och mer blivit 
en sport för unga invandrarkillar (Hellspong 1982 s 163ff) förvånar väl 
inte. Därigenom förblir den en sport för den som bildligt och bok-
stavligt vill ”slå sig fram från samhällets botten”. Att ishockey mer och 
mer blivit en sport för barn och ungdomar (av manligt kön) ur medel-
klassen borde förvåna – åtminstone när man utgår från typologin. Flera 
argument som handlar om ekonomiska resurser och förväntningar på 
framtida ekonomiska intäkter har förvisso framförts här, och de hör ju 
hemma i medelklassens habitus, för att tala à la Bourdieu; eftersom 
ishockey har blivit allt dyrare att bedriva, både i fråga om pengar och 
föräldrarnas tid, blir detta en rimlig förklaring. Men den har sin defi-
nitiva gräns. Förvånar gör nämligen det som är artfrämmande för denna 
habitus: kropparnas direkta kamp – ofta tvekamp, inte som i boxning 
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naturligtvis, men i en helt annan, intensivare, utsträckning än i fotboll – 
i kollektivets form. Hur ska denna förskjutning – i typologins båda di-
mensioner – förstås? Enligt min mening är den ekonomiska för-
klaringen otillräcklig och inskränkt rationalistisk. Inget talar heller för 
att medelklassen på senare tid blivit mindre avog mot användningen av 
våld – snarare tvärtom. Så ishockeyn kräver fortfarande sin förklaring. 

Förändringar som de som här har diskuterats kan kanske till en del 
tolkas som en upplösning av klass- och könsmönster på sportens om-
råde. En sådan tolkning tror jag dock är alldeles för bekväm. Den inne-
bär en förenkling, då inget talar emot, att vad vi kan bevittna, är en 
reartikulering av förhållandet mellan å ena sidan sportgrenar, å andra 
sidan utövare från skilda sociala kategorier. Ett traditionellt klass- och 
könsmönster upplöses – och ersätts med ett nytt. 

 
 

Att förkroppsliga stil 
 
Att utöva sport innebär bokstavligen att förkroppsliga en viss stil – oav-
sett om denna stil är eftersträvad eller oavsedd. Detta förhållande är 
inte begränsat till bedömningssporterna, som per definition, det vill 
säga medvetet inbegriper ett estetiskt moment. I boxningen – för att gå 
till typologins motsatta ände, till en sport som av sina vedersakare ofta 
setts som förråande – brukar man skilja mellan stilboxare och sluggers: 
de förra hålls då för att boxa stilrent, de senare mer med hjärtat. Men 
den som ger sig in i ringen med fighteranda – eller någon annan gren 
för den delen – äger också sin stil. Nästan exakt detsamma kan faktiskt 
sägas om den kvinnliga gymnastiken. Självfallet återfinner vi här flera 
eleganta gymnaster. Fighteranda kanske är ett väl starkt ord i 
sammanhanget, men mången gymnast har fått kompensera ofullkomlig 
perfektion med mycken vilja.  

Därmed instämmer jag med Fornäs (1992 s 99) synpunkt att stilbe-
greppet teoretiskt bör lösgöras från sitt (tidigare) subkultursammanhang 
eftersom alla kan anses ha stil och stil finns i alla möjliga sammanhang, 
att stilen vidare kan vara mer eller mindre individuell eller kollektiv, 
samt att den måste ha ett minimum av visualitet för att fungera. Sporten 
är i själva verket, skulle jag vilja hävda, ett viktigt område när det 
gäller stilpraxis; den ger rika möjligheter att utveckla stil. Detta 
fungerar även utan att man medvetet söker en stil, som resultatet av 
mötet mellan utövarens kropp och grenens krav.  
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Sportspråket – såväl sportjournalisternas som det som vävs i om-
klädningsrum och på läktare – tillhandahåller en rik vokabulär som 
visar hur stil kan förkroppsligas. Eleganter och fighters finns i de flesta 
grenar. Stilmöjligheterna är samtidigt grenspecifika. För dem som kan 
sin gren – vilket är något som man måste lära sig, både som åskådare 
och aktiv – är det inte svårt att känna igen och kanske uppskatta en 
elegant utövare.18 För de flesta av oss gäller dock att vi känner igen en 
fighter.  

För den aktiva blir stil ett sätt att framställa sig själv – även om stil-
en mer blir till oavsiktligt, genom det sätt man förkroppsligar grenens 
krav, än som ett mål i sig. Just det slags känsla som flyt innebär, att 
lyckas genom att på ett mer eller mindre eget sätt förkroppsliga grenen, 
skänker utövaren en betydande självkänsla, inte bara, om än starkast i 
nu-situationen, utan även mer allmänt (Rönnberg 1990). Om sporten 
tillhandahåller en mer eller mindre fast repertoar av stilar – vilket jag 
försökt fånga med det binära paret ”eleganter” och ”fighters” – och om 
varje gren till skillnad från en genre inte produktivt kan ifrågasättas av 
den aktiva, som måste följa reglerna, så finns i sporten ändå en genuin 
möjlighet till egensinnig stilutveckling. Att lägga sig till med en egen 
stil har betydelse för självuppfattning och identitet. För idrottens 
stjärnor gäller dessutom att de som regel får dessa bekräftade (vilket 
kan vara nog så besvärligt när idrottskarriären obönhörligen är över). 
Sport möjliggör således inte bara känslan av produktiv utlevelse, utan 
också en bestämd självframställning, vilka båda bidrar till den aktivas 
identitetsformering (Maguire 1991 s 30). 

Stilmöjligheterna är självfallet bättre i vissa grenar än andra. Be-
dömningssporterna är här en sak för sig. Annars kan stilmöjligheterna 
kanske till och med vara bättre i lagsporter än i individuella grenar. 
Givet sportens krav på resultat, torde kollektivets organiska arbetsdel-
ning begränsa möjligheterna till individuella uttryck mindre, än vad fal-
let är för den som ensam måste stå för allt. Intressant här är vidare ett 
fenomen som under de två senaste decennierna blivit allt påtagligare: 
sportens erotisering. Sportens klädedräkt har blivit till mode och 
därmed en möjlighet till stil. Kläderna i sig kan skänka stil, men de kan 

           
18 Jag skriver ”kanske”, ty det stilmässiga är bara en sida av saken. Den andra är re-
sultaten. Vi vill ju se våra favoriter vinna. Förhållandet mellan resultat och stil är 
komplicerat. Det eleganta kan vara effektivt – men också motsatsen. Viljan är däre-
mot sällan ineffektiv – om det inte handlar om nybörjare. 
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också i bokstavlig mening underlätta förkroppsligandet av stil (se 
vidare nedan).  

Dessa möjligheter gäller alltså individer. Men individer ingår 
ibland i lag. Mycket av fascinationen med idrotter som fotboll ligger i 
skillnader i spelstil mellan olika lag. Sådana stilskillnader är som regel 
historiskt betingade och fast förankrade; de kan ofta knytas till klub-
bens historia och sätt att förhålla sig till sitt lokala sammanhang och 
konkurrenterna (jfr Nilsson 1993). Idrottsföreningar reproducerar så-
dana stilskillnader, främst genom lagsporter – inte sällan trots spelets 
taktik- och strategiutveckling.19 Om en klubb har både kollektiva och 
individuella grenar på sitt program, så är det nästan alltid något av dess 
lag som får symbolisera klubbens stil. 

 
 

Mellan sport och ungdomskultur 
 

Redan genom att idrotten innehåller moment av utlevelse och själv-
framställning, samt möjligheter till symboliskt utmanande av förvänt-
ade identiteter, får den drag som likställer den med efterkrigstidens 
ungdomskultur. Samtidigt är sporten institutionellt en värld för sig, en 
till övrig ungdomskultur – och det övriga samhället – parallell värld. 
Men detta är bara andra sidan av, d v s förutsättningen för, affiniteten 
mellan sport och ungdomskultur. Förvisso är denna affinitet selektiv. 
Annars vore, för det första, sport och ungdomskultur detsamma, vilket 
alltså nu inte är fallet. För det andra är den dubbelt selektiv: dels gäller 
den vissa egenskaper i sportens värld mer än andra, dels finns här en 
historiskt bestämd skillnad mellan olika grenar. Så kan det jag så långt 
försökt visa kanske sammanfattas. Men inledningsvis talade jag också 
om ett ömsesidigt utbyte mellan sport och ungdomskultur, om en 
uppluckring av gränsen mellan dem. Detta innebär något mer än en 
affinitet, och det kan formuleras på flera sätt. 

Historiskt gäller denna uppluckring den senaste moderniserings-
fasen, vilken tidigast tog sin början på sextiotalet. Affiniteten mellan 
sport och ungdomskultur har däremot en längre historia; man kan här 
till och med fråga sig om inte idrotten under mellankrigstiden delvis 
motsvarade den ungdomskultur som växte fram långt senare. Den se-
naste moderniseringsfasen kan karaktäriseras på flera sätt. I anslutning 

           
19 Hammarby IF:s fotboll är ett bra exempel på detta (Franzén 1993). 
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till Elias (1989/1992 s 41-60) vill jag här gärna trycka på informa-
liseringen. De stora kontrasterna minskar, de små skillnaderna blir fler 
och viktigare. Andra sidan av detta är en växande individualisering. 
Men som Cas Wouters (1992 s 233ff) framhållit ger processen upphov 
till sina egna ambivalenser. Å ena sidan gäller det att undertrycka över- 
och underlägsenhetskänslor, å andra sidan ökar trycket på att upptäcka 
saker, att experimentera med livsstilar, för att särskilja sig själv. 
Medvetenheten om impulser och lockelser ökar på områden där man 
tidigare kände rädsla och såg faror. Med andra ord: att söka och pröva 
gränser har blivit ett slags sport. Å ena sidan förutsätter detta 
självkontrollens bestånd – att de stora (våldsamma) kontrasterna hålls i 
schack – å andra sidan dess informalisering – förmågan att uttrycka 
små, individuella skillnader i olika sammanhang. Ungdomskulturen ger 
på sitt pregnanta sätt uttryck för detta.20 

Informaliseringen blir en hävstång för att rasera gränserna mellan 
sportvärlden och ungdomskulturen. I sporten har denna informalisering 
kommit att artikuleras på åtminstone ett pregnant sätt: erotiseringen av 
de tävlande kropparna står i bjärt kontrast till en äldre syn på idrotten, 
fortfarande i kraft under sextiotalet, som ett instrument för sedlighet, 
patentmedlet mot ungdomlig sexualitet. Sportkläderna har följaktligen 
inte bara anammats som mode långt utanför idrottens värld – som när 
cykel- och ridbyxor blir till vardagsplagg, för att nu inte tala om 
sportskor – de har också, och samtidigt, blivit av glattare material, 
snävare och snålare skurna. Så visualiseras de tävlande kropparna – en 
process som understöds av reklam och TV-sport. Sportkläderna har 
blivit till mode i sig – och en marknad med en betydande potential. 
Modet med sitt grundantagande om kroppens formbarhet, om än 
indirekt och passivt, genom kläderna, finner i sporten ett aktivt 
understöd (jfr Gebauer & Hortleder 1986 s 70ff). Så kan kroppen 
ytterligare subjektiveras, tematiseras och stiliseras – i och utanför 
sportvärlden.  

Men det är inte bara marknaden för sportkläder som vuxit starkt 
sedan slutet av sjuttiotalet. Även marknaden för övriga sportprylar har 
gjort det, vilket sammanhänger med tillväxten av vad som kunde kallas 
för fritidssport. Så blir också sport konsumtion. Här finns ett växande 
fält för utbytet mellan den egentliga idrotten och ungdomskulturen. 
Mycket av fritidssporten har också setts mer som hemmahörande i den 
           
20 Ungdomar som har börjat säga Ni i olika sammanhang utgör en mottendens, ett 
försök till reformalisering, vilken kanske har framtiden för sig. 
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ungdomskulturella sfären än i den idrottsliga. Exempelvis gäller det 
frisbee, skateboard och windsurfing. 

Till en del motsvarar denna fritidssport vad som förr kallades för 
motionsverksamhet – men bara till en del. Skillnaden mellan en första 
typ av fritidssport och motion kan fångas med stickorden stil respektive 
hälsa. Även om fritidssporten som regel är hälsosam, så bedrivs den i 
dagens läge ogärna i mörkblå träningsoverall och toppluva. Dess syfte 
är inte heller i första hand att stärka kroppens inre, utan snarare att 
forma dess yta. Typexemplet på detta slags fritidssport möter man på 
alla de gym som växt upp som svampar ur jorden det senaste de-
cenniet.21 Spegeln är där obligatorisk utrustning. Och den används, inte 
minst av ställets stamgäster. Kroppsbyggarna bär här syn för sägen. 
Men också de kvinnliga kunderna (gym drivs på marknads- och inte på 
föreningsbasis), av vilka de flesta inte främst håller till i styrke-
träningsrummet, utan ägnar sig åt aerobics, speglar sig (Gebauer & 
Hortleder 1986 s 74ff). Men det finns också en andra typ av fritids-
sport, där det mindre handlar om stil än om utlevelse, det vill säga att 
pröva gränser genom att söka och behärska de höga intensiteterna. Här 
upphör likheterna med motion helt. Främst gäller det vad som kommit 
att kallas för äventyrssport (jfr Aufmuth 1986). Härmed avses allt från 
drakflygning till off-pistskidåkning. I dessa sammanhang handlar det 
mindre om kroppens stilisering och mer om dess subjektivering. Att 
med den höga riskens hjälp stegra nukänslan och känslan av sin egen 
styrka, att söka peak-experiences genom att näst intill trotsa naturens 
lagar. En tredje typ av fritidssport är mindre extrem och mer lekfull. 
Kanske kunde man säga att det här handlar mer om flyt än extrema 
stegringar av utlevelsen. Skillnaden gentemot äventyrssporten ligger 
bland annat i riskerna, som här ligger på motionsnivå. Fritidssport som 
frisbee, boule, break-dance och liknande utövas följaktligen i mer 
vardagliga sammanhang som parker, badstränder – eller till och med 
idrottsanläggningar. Genom att utöva dessa aktiviteter, återerövrar barn 
och ungdomar samtidigt en del av stadsrummet, inte minst de centrala 
delarna. Den spontanidrott som med mer eller mindre beklagande sägs 
ha försvunnit utövas idag kanske främst genom detta slag av 
fritidssport. I så fall lever alltså spontanidrotten, om än i nya, mindre 
kollektiva former än förr.  

           
21 Förändringen blev åskådlig i motionsprogrammen i svensk television (se Dahlén 
1991 s 98ff). 
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Det som skiljer fritidssport från vanlig idrott är att man i den senare 
tävlar inbördes, i den förra främst mot naturen och sig själv, vilket 
definitivt gäller äventyrstypen, men också de andra två typerna. Skill-
naden är inte absolut. Även om en del fritidssporter bedrivs några år för 
att sedan ersättas med andra – här finns klart urskiljbara modetrender, 
tänk bara på skateboard – blir däremot andra så populära och utövarna 
så skickliga att man börjar tävla i dem. Flera fritidssporter, som frisbee 
och innebandy (av den tredje typen), har institutionaliserats med fasta 
regler och blivit medlemmar i RF (Riksidrottsförbundet). Observera 
dock att vanlig idrott kan informaliseras – utbytet sker därför i båda 
riktningarna. Fritidssporten tillmötesgår informaliseringen genom att 
sakna bestämda spelregler och en fast uppsättning grenar.  

Kanske är fritidssporten framförallt medelklassens sport.22 Genom 
den kan man bättre lära känna sig själv, samt lägga sig till med en viss 
stil, vilket bland annat är vad informaliseringen fordrar av oss för att vi 
ska nå framgång i alla upptänkliga sammanhang. Fritidssporten 
etablerar således direkt sociala och kulturella skillnader i samhället. 
Tävlingssporten däremot vänder rituellt upp och ned på dessa 
skillnader genom att om och om igen nollställa de tävlande – annars 
vore den meningslös. 

 
 

Inför nästa omgång  
 
Mellan sport och ungdomskultur finns ett system av kulturella skill-
nader och likheter. Tar man bara fasta på skillnaderna faller två sepa-
rata – inför varandra ”stumma” – områden ut. Tar man däremot fasta på 
likheterna blir det möjligt att se sport som ungdomskultur. Givet 
sportens betydande plats i ungdomars vardag finns här uppenbarligen 
ett till stor del outforskat område. Detta kan, som jag har visat, angripas 
från flera olika håll. Man kan undersöka sportens betydelse för den 
ungdomliga stilproduktionen, eller olika idrottsgrenars, liksom skilda 
typer av fritidssporters, betydelse för den kulturella moderniseringen av 
ungdomens livsvärld och samhället i stort. Man kan vidare mer allmänt 
betrakta sport som ungdomskultur, analysera hur ungdomskulturen 
omformar sportvärlden, eller studera hur idrotten bidrar till 
ungdomskulturen.  

           
22 Bourdieu (1979/1982 s 341ff), Gebauer (1986 s 123). 
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