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Bilag 1: Oversigt over de empiriske fund fra interviewundersøgelsen 

 
 
Undersøgelsesområde Tendens Hovedtolkning 

 
Familiens opbakning 
 

Mindst blandt VÆ og FO (lavt 
positionerede), og størst blandt de højt 
positionerede 
 

Betragtes som en investering, som kan 
føre til udbytte og mulig reproduktion. 
Stor kapitalvolumen muliggør 
”investeringen” i form af opbakning. 

Individuel > < Holdsport 
 

Udvendig nytte (sociale kontakter): 
Højt positionerede (TE og SV) 
 
 
Fællesskabsfølelse: Lavt positionerede 
TA og FO.  
 

Social kapital erhverves gennem 
idrætten, som kan konverteres til 
symbolsk kapital i andre felter.  
 
Solidaritetesfølelsen dyrkes (fx 
kropskontakt, klubudstyr).  

Fysisk nytte / Kropsidealer 
 

Lavere og mellem positionerede (VÆ, 
FO og SV): Mænd m. store muskler og 
kvinder der er feminine og ikke for 
muskuløse eller store.  
 
Højere positionerede (GO og TE): 
Mande og kvindekroppen skal afspejle 
’den sunde krop’. Alle, på nær TE tager 
afstand fra tykke kroppe. 

Ydre nytteværdi som udbytte. 
Kropsidealerne afspejer det 
instrumentelle forhold til 
idrætsudøvelsen. Oparbejdelse af 
krops-/fysisk kapital.  
 
Uddannelseskapitalen muliggør en 
forståelse for og kropsliggjort 
inkorporering af den aktuelle 
videnskabelige fremstilling af den 
sunde krop.  

Konkurrence-element, hierarki og 
respekt  
 
 

VÆ, SV og GO havde deres 
præferencer for de idrætsgrene, der 
kan måles direkte i tid, kilo eller 
‘handicapper’ og konkurrencen var for 
dem et vigtigt element. 
TE og TA mener ikke at 
konkurrenceelementet må overskygge 
det sociale. 
Konkurrenceelementet tæt forbundet 
med ære, respekt og hierarki: Lavere 
positionerede (VÆ, TA og FO)  
 

Krops/fysisk kapital fungerer som 
symbolsk kapital i idrætsgrenene og 
idrætspræstationerne udgør det direkte 
og omsættelige udbytte af de kropslige 
’investeringer’ for de lavere 
positionerede. De højt positionerede: 
Andre og flere forskellige kapitalformer, 
som kan konverteres til symbolsk 
kapital indenfor de idrætsgrene, som 
de har deres præferencer for, og andre 
former for udbytte forbundet med 
idrætspræstationerne. 

Volds- smerte og risikoniveau 
 

Lavt positionerede (VÆ og TA): 
Opfattes som naturligt for 
idrætsdyrkelsen 
 
 
 
 
 
Højt positionerede (TE): Afstandstagen 
fra voldselementet: 
 

Fysisk styrke, sejhed, hårdhed og 
selvopofrelse indgår som en del af 
doxa i delfeltet (idrætsgrenen). Indgår i 
strategien for opnåelse af 
anerkendelse og en fordelagtig 
position i feltet.  
 
Medvirkende til distingvering af de højt 
positioneredes smag og således 
reproduktion af den sociale position 
 



Tekniske udfordringer 
 
 

Værdsættes af højt positionerede (TE 
og GO). 
 
 

De højt positioneredes sociale 
betingelser tillader en mulighedspraktik 
omhandlende udfordring af egne 
kompetencer samt en værdsættelse 
heraf. 
 

Naturen  
 

Tillægges værdi af TE, GO og VÆ  
 

Tidlige kropsliggjorte erfaringer 
(habitus) har betydning for, om 
aspektet værdsættes og tillægges 
betydning  
 

Global- og lokal-orientering  
 

Globalt udsyn: Højt positionerede (TE 
og GO)  
 
 
 
 
 
 
Lokal orientering: Lavt positionerede 
(VÆ og FO)  
 

Det nye og distinktive søges i form af 
det globale islæt til distingvering af 
smagen samt som strategi til 
reproduktion af den sociale position. 
Udtryk for mulighedsbetingelserne. 
 
De lavere positioneredes præferencer 
afspejler en nødvendighedssmag og er 
et udtryk for mulighedsbetingelserne.  
 

Skjulte koder indenfor idrætsgrenen  
 

Opleves og udtrykkes af GO  
 

Manglende overensstemmelse mellem 
GO og feltets habitus. Uskrevne regler, 
som ikke formidles => vanskeligt at 
blive optaget i feltet.  
 

 



Bilag 2: Skema over Bourdieu og Kvales interviewtilgange 
 
Nedenstående skema over Bourdieu og Kvales interviewtilgange har til hensigt at fungere 
overbliksskabende i forhold til at få øje på de forskelle og ligheder i interviewtilgangen. 
Skemaet er inspireret af Glasdam (2004) og baserer sig hovedsageligt på følgende kilder: 
Kvale (1997) og Bourdieu (1999). Flere af skemaets felter vil blive inddraget og uddybet i 
opgaven under afsnit 8. ”metodevalg og metoderefleksioner”. 
 
 
  

Bourdieu 
 
Kvale 
 

Uddannelsesbaggrund Sociolog (med videre) Psykolog 
Videnskabsteoretisk position Strukturalistisk konstruktivist/ 

Konstruktivistisk strukturalist 
Hermeneutisk 
 

Inspiration Fransk epistemologi  
(ifht. brudtænkning og 
objektkonstruktion) 

Fænomenologisk/hermeneutisk tradition  
 

Fremgangsmåde for interviewet Interviewerens1 habituerede 
beherskelse af situationen styrer 
interviewet. Efter-refleksioner og 
rekonstruktion af interviewet fremfor 
regelstyret interviewinstruktion. 

Retningslinjer for hvordan interviewet kan 
udføres.  

Interviewets struktur Ingen fast struktur for interviewet 
men udgangspunktet tages i det 
enkelte menneske, den enkelte 
situation og dennes position i det 
sociale rum.   

Strukturen udgøres af interviewguiden, der 
indeholder åbne svagt strukturerede 
spørgsmål samt at IP’s2 svar følges 
gennem interviewet. Hvis formålet er at 
sammenligne grupper, må spørgsmålene 
standardiseres for at lette 
sammenligningen. 

Formålet med interviewet Frembringelse af ny viden med 
henblik på forståelse og forklaring 
af et fænomen, som det forstås af 
IP.  

Viden om et fænomen, som det forstås af 
IP, som kan føre til forbedringer af 
livssituationen 

Intention At vise hvorfor og hvordan agenters 
handlinger og ytringer er 
nødvendige på en specifik social og 
historisk måde. 

 

Opfattelse af lærermesteren i 
forhold til interviewet  

Den videnskabelige praksisform må 
læres ved at praktisere sammen 
med en læremester, som råder og 
korrigerer i situationen. 
Lærermesteren står til rådighed for 
diskussion og innovation af hele 
metodikken - efterrefleksion. 

Lærermesteren iagttages og imiteres men 
tænkes ikke som en person, der overværer 
lærlingens interview eller deltager i fælles 
refleksion.  

Hvordan bliver man en god 
interviewer? 

Øvelse samt en habitueret sans for 
at kunne interviewe 

Øvelse og følge retningslinjer for 
interviewet 

Krav til intervieweren Tillidsskabende så IP åbner sig – 
”refleks refleksivitet” 

Empati (dog ikke defineret) 
 

 I må være i stand til at tænke sig i 
IPens sted mhp. at stille de rette 
spørgsmål og kunne forstå svarene. 

Forståelse for IP kan opnås i 
interviewsituationen gennem forskerens 
”bevidste naivitet” 

Udvælgelse af interviewer IP, I, temaer og interviewform er 
nøje udvalgte i forhold til 
respondenternes sociale 
karakteristika 

Kvalifikationskriterier for I. Flere I’ere for at 
undgå én bestemt interviewer-effekt (Kvale 
definerer ikke, hvad der menes med 
begrebet) 

                                                
1 ’Intervieweren’ vil i den resterende del af skemaet blive forkortet til ’I’.  
2 ’Interviewerpersonen’ vil i den resterende del af skemaet blive forkortet til ’IP’. 



Anskuelse af interviewperson IPen er nedsænket i praksis IP er metabevidst og reflekterende 
 Agenten kan ikke selv gennemskue 

eller reflektere sig frem til sin egen 
praktik 

Menneskets praktikker er i høj grad 
transparante for den enkelte 

 Det sociale studeres som en ting - 
objektivt 

Al viden er ekspliterbar og bevidst for IP. 
Mennesker er refleksive individer, som bør 
bevidstgøres 

Magtforholdet mellem interviewer 
og interviewperson  

Symbolsk vold fordi interviewet 
realiseres i en social interaktion 
underlagt strukturel social tvang. Fx. 
forskelle i kapitaler for I og IP.  

Magtassymmetri 

 Forsøges kontrolleret ved, at det 
ikke er forskeren eller forskningen, 
der sætter dagsordnen. I 
underkaster sig IP’s synspunkter 
men konstruerer samtidig indholdet 
af IP’s udsagn. 

Forsøges minimeret  

Forskerrollen  Deltagende objektiverende. Aktiv og 
metodisk lyttende. I’s bevidsthed 
om egen horisont bevirker, at IP’s 
horisont (handle- og tænkemåder) 
kan forstås udfra dennes horisont 
og udfra dennes position i det 
sociale rum og dennes livshistorie.  

Nysgerrig og lydhør og samtidig bevidst og 
kritisk overfor egne forforståelser og 
hypoteser – observering af en selv som I. 
Det implicitte returneres til IP som be- eller 
afkræfter forskerens tolkning for at undgå 
misforståelser. 

Antallet af interviewpersoner En IP er nok, hvis det er den rette Der interviewes så mange personer som 
nødvendigt for at finde ud af det, man vil 
vide. Ved testning af analyser er det ideelt 
set nødvendigt med så mange informanter, 
at man kan foretage statistiske 
signifikanstest. Repræsentativitet. 
Fællesnævnere blandt IP’erne søges 
indfanget 

Antal gange der interviewes Opfølgende interviews, hvis det 
erfares, at der ikke er spurgt godt 
nok ind til problemstillingen, eller at 
der er behov for at få klarhed over 
de intuitative opdagelser, som ikke 
er umiddelbart ekspliciterede 

Geninterview hvor IP kan kommentere på 
forskerens fortolkninger og uddybe 
oprindelige udsagn 

Hensigten med datamaterialet Danne grundlag for en teoretisk 
konstruktion med henblik på en 
videnskabelig forklaring og 
forståelse. Diskursivering – at sætte 
ord på menneskers ikke-refleksive 
væren-i-verden 

At dække det faktuelle- og meningsplanet. 
Meningsanalyse der skal danne grundlag 
for kritisk refleksiv tænkning og være et 
forandringspotentiale for IP 

Betragtning af datamaterialet Konstrueres Indsamles 
 Udelukkende et datagrundlag, hvor 

data er fremkommet udfra en given 
person i en given position i en given 
sammenhæng 

 

Analysemetoder Ingen opskrift på, hvordan 
interviewet kan analyseres. 
Systematisk og teoribaserede 
analyser, hvor der brydes med den 
praktiske sans, som styrer såvel 
forskerens videnskabelige arbejde 
som IP’s selvfremstillinger. 
Objektivere objektiveringen. 

Retningslinjer i form af 5 hovedmetoder til 
analyse af kvalitative interviews: 
Kondensering, kategorisering, narrativ 
analyser, fortolkning og ad-hoc-metoder.  

   
 
 


