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1. Inledning 

1.1 Tack till 

Tack till alla som ställt upp på intervjuer och speciellt tack till Kyôtouniversitetets 

badmintonklubb, dess medlemmar och alumner. Tack till Scandinavia-Japan Sasakawa 

Foundation för deras ekonomiska bidrag till mitt arbete. 

1.2 Anmärkningar 

Japanska ord och uttryck som förekommer i uppsatsen skrivs i romaji enligt det modifierade 

Hepburn-systemet. De ord och uttryck som nämns för första gången är kursiverade följd av en 

förklaring. Vissa ord och uttryck förklaras i större omfattning innan. Ordlista finns som bilaga. 

Då fältstudien utfördes innan det nya skolåret började bör det observeras att samtliga aktiva 

medlemmar idag går en årskurs ovanför den som nämns i undersökningen. Fjädeårsstudenterna 

som från och med april 2014 är alumner behandlas som aktiva medlemmar i denna undersökning. 

Samtliga intervjuer finns inspelade, transkriberade och översatta från japanska till svenska av 

mig. Citat på japanska som används i studien är översatt i den flytande texten och japansk 

transkribering i fotnot. 

1.3 Bakgrund 

Mitt intresse för bukatsu, fria aktiviteter vid skolor och universitet efter ordinarie studietid, 

började när jag hösten år 2010 åkte till Tôkyô Gakugeiuniversitetet för studier under ett år. 

Möjligheterna att få uppleva universitetsliv i Japan är få och jag ville försöka få en bättre 

förståelse för Japan. Jag beslutade mig för att gå med i badmintonklubben. Väl medlem i klubben 

blev jag dock behandlad som en gäst snarare än en medlem. Detta eftersom jag gick med i 

klubben mitt under skolåret och dessutom var jag en utbytesstudent. Efter mitt år i Gakugeis 

badmintonklubb hade jag ännu inte förstått allting vad gäller bukatsu då jag inte utsattes för lika 

stora krav jämfört med de andra. Socialiseringen var på så sätt annorlunda för mig. Utifrån de 

observationer jag gjorde förstod jag att det krävdes både fysisk och psykisk ihärdighet då 

träningarna var hårda och långa och att medlemmarna måste anpassa sig till den strikta 

hierarkiska strukturen. Denna förståelse kom att styrkas under mitt andra utbyte vid 

Kyôtouniversitetet från våren 2013 till våren 2014. Jag gick med i badmintonklubben och blev 
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redan från början behandlad som en förstaårsstudent och fick uppleva bukatsu som en vanlig 

student. Det blev uppenbart för mig att bukatsu handlar inte bara om att träna sin kropp utan även 

sitt tänkesätt och beteende. Detta väckte ett intresse vilket ledde till denna studie. Det måste 

finnas en orsak till varför japaner går med i bukatsu och uthärdar den under så lång tid. 

1.4 Vad är bukatsu 

Fria aktiviteter utöver ordinarie studier på japanska universitet finns av två kategorier. De kallas 

för circle och bukatsu. Båda typerna fungerar som en knutpunkt för människor som vill ingå i en 

aktivitetsgrupp med samma delade intressen. Den största skillnaden mellan circle och bukatsu är 

engagemanget och de åtaganden som medföljer. En circlegrupp kan ses som en lättsammare 

tillvaro. Den är inte lika strikt vad gäller exempelvis hierarki eller närvaro. Med andra ord kan en 

circlegrupp ses som en gruppaktivitet för personer som vill göra något roligt utan att känna sig 

tvingade till något.  

Jämfört med circlegrupper kräver bukatsugrupper stort engagemang, mycket energi och tid. I 

bukatsu planerar och utövar medlemmarna oftast på egen hand aktiviteterna och förväntas 

utveckla sina sociala, kreativa och självständiga förmågor.
1
 Medlemmarna förväntas även tåla 

både fysisk och psykisk påfrestning.
2
 Utöver detta utgör den sociala faktorn en stor del i 

medlemmarnas bukatsuliv. Hierarki är viktigt eftersom det finns medlemmar av alla årskurser i 

klubbarna. Hiearkin handlar om relationerna mellan senpai, de äldre eleverna och kôhai, de 

yngre eleverna. 

Bukatsu har två inriktningar, sport och kultur. Under dessa inriktningar existerar klubbarna och 

det finns enbart en klubb av varje typ av sport eller kulturell aktivitet exempelvis 

badmintonklubben eller teklubben. I Kyôtouniversitetets badmintonklubbs fall drivs den utan 

inblandning från universitetet eller någon typ av coach. Detta skiljer sig åt beroende på klubb och 

universitet och vissa universitet har anställda coacher. Klubbarna representerar sitt universitet i 

tävlingar vilket lägger mer tyngd på deras aktiviteter jämfört med circles. Utöver målet att vinna 

                                                 
1
 Uruta, Keiichi. Gakkô Kyôiku ni Okeru Kurabu Bukatsudô no Igi i Kurabu Bukatsudô, Yoshimoto, Jirô & 

Kobayashi, Kazuya (red.), Gyôsei: Tôkyô, 1979, ss.9-10 
2
 Cave, Peter. Bukatsudô: The Educational Role of School Club i Journal of Japanese Studies, Vol. 30, No.2, 2004, 

ss.384-385 
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i tävlingar ses bukatsu som en övning i vad japanerna kallar för spirituell utveckling. 

Träningarna uppbyggs kring detta och på universitet fokuseras det på denna typ av utveckling.
3
 

1.5 Problemställning och syfte 

Thomas Rohlen menar att japanska barn socialiseras på ett annat sätt än exempelvis 

amerikanska.
4
 De uppfostras till att vara lugna, att vara uppmärksamma på sin omgivning för att 

förstå om man gjort rätt eller fel och att visa respekt för äldre människor. Socialiseringen i Japan 

bör betraktas som ett tveeggat svärd. Japaner uppfostras så att de ska vara hängivna, 

omtänksamma och beroende av varandra.
5
 Japanerna själva menar att dåliga beteenden hos barn 

beror på brist på kärlek och närhet snarare än brist på kontroll och disciplin. Barnen förväntas 

rätta sig efter normerna, men för det krävs det tid och tålamod.
6
 Vidare visar studier på att 

mödrar försöker att få sina barn att vara lugna, vilket skulle skilja sig från exempelvis 

amerikanska barn som uppfostras till att vara aktiva.
7
 Genom anpassning till samhället och 

gruppen blir de accepterade men samtidigt skjuts individualismen undan. Detta kallas för 

shûdanseikatsu som enligt Rohlen finns i varje japansk organisation eller grupp.
8
 

Bukatsu är ett exempel där denna typ av socialisering sker. Den utgör en stor del av skolan där 

eleverna kan umgås med andra efter lektionerna samtidigt som de socialiseras.
9

 Under 

universitetstiden fick jag intrycket att majoriteterna av studenterna väljer att inte ansluta sig till 

bukatsu eftersom bilden av den är bland annat hård träning och strikt hierarki. Universitetet anses 

utgöra ett andrum för japanerna mellan den hektiska perioden de genomgått för att ta sig in i 

universitetet och den hektiska perioden som ska börja efter att de tagit examen och blivit en 

shakaijin, en fulländad medlem av samhället som arbetar.
10

 Ändå väljer vissa japaner att 

medverka i bukatsu fast det inte är obligatoriskt. Genom att delta i bukatsu accepterar 

medlemmarna att underkasta sig klubbens traditioner och regler. Detta väcker frågan varför 

                                                 
3
 Takahashi, Tôru. Daigaku Kurabukatsudô i Kurabukatsudô no Shidô i Gakkô Taiikukenkyû Dôshikai (red.), 

Bêsubôru Magajînsha: Tôkyô, 1984, ss.55-56 
4
 Rohlen, Thomas P. Order i Japanese Society: Attachment, Authority and Routine i Journal of Japanese Studies, 

Vol. 15, No. 1, 1989, ss.18-19 
5
 Henshall, Kenneth G. Dimensions of Japanese Society: Gender, Margins and Mainstream, MacMillan Press LTD: 

London, 1999, s.115 
6
 Rohlen, 1989, s.22 

7
 Ibid, s.18 

8
 Ibid, s.27 

9
 Rohlen, Thomas P. Japan's High Schools, University of California Press: Berkley, 1983, s.192 

10
 Henshall, 1999, s.114 



7 

 

japanska studenter går med i bukatsu trots att den är så strikt strukturerat när de har möjligheten 

till andrum innan det hektiska arbetslivet? Enligt Pierre Bourdieus teori om socialisering 

anpassar sig en människa till en social kontext genom att forma anpassningen efter tidigare 

erfarenheter. Eftersom arbetslivet utgör en stor del av en japans liv och är baserat, liksom 

bukatsu, på en hierarkisk typ av socialisering, kan det tänkas att det finns en anknytning mellan 

bukatsu och arbetslivet.
 11

 Tidigare studier visar att bukatsu har ett visst varierande inflytande hos 

japanerna under deras skoltid, men det är fortfarande oklart om den har en reell inverkan i 

vuxenlivet.
12

 Universitetet är för många det sista steget i utbildningen och eftersom tidigare 

forskning är begränsad till högstadiet och gymnasiet lämnar det ett tomrum i forskningen. Det 

måste finnas ett ändamål med sättet som socialiseringen sker i Japan och i bukatsu. Syftet med 

denna studie är att undersöka socialiseringen i Japan med bukatsu som fallstudie och klarlägga 

om bukatsu enligt japanerna själva har ett inflytande i relation till arbetslivet. 

1.6 Frågeställning 

För att klargöra ovanstående problem krävs en undersökning av hur de aktiva och föredetta 

medlemmarna i en bukatsuklubb relaterar socialiseringen i det hänseendet till arbetslivet. Det  

ställs i jämförelse med personer som inte deltagit i bukatsu för att utreda om bukatsu har ett 

inflytande eller inte. Således ska följande frågor undersökas: 

1. Hur sker socialisering i Kyotouniversitets badmintonklubb? 

2. Vilket inflytande har den socialiseringen på de aktiva medlemmarna och alumnerna 

med avseende på arbetslivet? 

3. Är det skillnad på anpassningen i arbetslivet mellan någon som deltagit i bukatsu 

och någon som inte gjort det? 

1.7 Hypoteser 

Med avseende på barnens uppfostran och socialisering i det japanska samhället kan det tolkas 

som att det är önskvärt att alla japaner förlikar sig med gruppen och hierarkin. Detta sker även i 

bukatsu, men det passar möjligtvis inte alla då intrycket är att majoriteten av 

                                                 
11

 Henshall, 1999, ss.124-127 
12

 Nakagawa, Atsushi. Gakkô Undô Bukatsudô Kenkyû no Dôkô, Kadai, Tenbô: Supôtsutokyôiku no Nihon 

Tokushuteki Kankei no Tankyû ni Mukete i Hitotsubashi Daigaku Ripojitori HERMES IR Bulletin Board, vol. 30, 

2011, ss. 32-33 
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universitetsstudenterna väljer att inte delta. Vidare visar studier på att bukatsu har inflytande över 

elever i högstadiet och gymnasiet. Bourdieus teori menar att anpassning till en ny social kontext 

sker kontinuerligt genom tidigare erfarenheter och påverkan av omgivningen. Mot denna 

bakgrund kan följande hypoteser formuleras: 

1. Medverkan i bukatsu på universitetet har ett inflytande hos aktiva och före detta 

medlemmar med avseende på arbetslivet. 

2. Det finns en hög acceptans i Japan för den typ av socialisering som sker inom 

bukatsu. 

2. Teori 

För denna uppsats har Pierre Bourdieus socialiseringsteori använts. De tre huvudkoncepten i 

Bourdieus teori är habitus, fält och symboliskt kapital.  

Det finns teorier som essentialiserar Japan och målar upp samhället som ett kulturellt väsen. 

Bourdieu menar dock att forskning om ett land borde göras genom dess historia snarare än ett 

uppmålat väsen.
 13

 De normer som existerar både innanför och utanför olika typer av grupper i 

Japan måste ha sin grund i det förflutna och är relaterade till det japanska samhället som ofta 

framställs som traditionellt. I den meningen är det viktigt att ta hänsyn till samhället genom en 

teori som menar att historien är det som formar socialiseringen. I denna studie handlar det om 

relationen mellan det japanska samhället, de som har och inte har deltagit i bukatsu och 

arbetslivet. Teorin utgår ifrån att de sociala kontexterna är unika men samtidigt relaterade till 

varandra genom att grundvärderingarna härrör från det japanska samhället och dess historia. En 

individ anpassas på grund av vad Bourdieu kallar kort för det kollektiva förflutna. Bourdieu 

menar att en anpassning som skett i en social kontext fungerar även i andra. Japaner anses ofta 

socialiseras genom kollektivism och hierarki. Bukatsu och arbetslivet kan ses som två exempel 

på detta då gruppen ofta går före individen och hierarki genom erfarenhet eller senioritet. I denna 

studie ska jag undersöka huruvida socialiseringen i bukatsu har ett inflytande hos medlemmarna 

och om den senare har en funktion i arbetslivet. Det gör att Bourdieus teori kan tillämpas på ett 

logiskt sätt i denna studie.  

                                                 
13

 Bourdieu, Pierre. Praktisk Förnuft - Bidrag till en handlingsteori, Bokförlaget Daidalos AB: Göteborg, 1995, s.13 
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Habitus är dispositioner, en mental struktur och ett handlingsschema hos en individ eller grupp. 

Habitus anpassas genom den sociala kontexten individen befinner sig i.
14

 Den är en strukturerad 

och strukturerande struktur. Den är strukturerad så att den utvecklar handlingar och beteenden 

baserade på det förflutna. Den är strukturerande då de utvecklade handlingarna och beteendena 

ger upphov till ett nutida förflutet, exempelvis en handling utförd av en individ en minut tidigare 

tillhör på så sätt det förflutna. Habitus säkerställer en konstant och aktiv närvaro av det förflutna 

som den baseras på.
15

 Vidare menar Bourdieu att en individ som befinner sig i en grupp erhåller 

en habitus som härrör från gruppens.
16

 

Habitus är internaliserad, spontan och omedveten. Den kan påverkas av medvetna strategier men 

dessa är beroende av förutsättningarna för individen eller gruppen i den sociala kontexten. 

Habitus är anpassad till dessa förutsättningar och individens eller gruppens strategier blir således 

begränsade. De beteenden eller handlingar som anses vara olämpliga i det specifika fältet för 

dem utesluts automatiskt av habitus. Således måste de nöja sig med de oundvikliga 

förutsättningarna.
 17

 

Habitus fungerar i relation till vad Bourdieu kallar för fält. Den relationen beskrivs av Bourdieu 

som ”[...]in the language of sport, a ’feel for the game’. This phrase (like ’investment sense’, the 

art of ’anticipating’ events etc.) gives a fairly accurate idea of the almost miraculous encounter 

between habitus and a field[...]” där spelet kan tolkas som fältet och känslan för habitus.
18

 

Bourdieu menar att en person inte bara kan ge sig in i ett spel spontant. En känsla för spelet 

kommer från att individen är född inom det eller genom en långsam anpassningsprocess.
19

 Varje 

fält är autonomt men samtidigt kopplat till andra fält vilket betyder att habitus kan uppenbara sig 

i fler än ett fält.
20

  

Fälten är uppbyggda på objektiva strukturer, en produkt av tidigare beteenden och handlingar 

utförda av en individ eller grupp genom habitus.
 21 

En objektiv struktur kan exempelvis vara en 

norm eller regel. De objektiva strukturerna i sin tur reglerar habitus som ger upphov till 

                                                 
14

 Bourdieu, Pierre. The Logic of Practice, Standford University Press: California: 1990, s.53 
15

 Ibid, s.54 
16

 Bourdieu, Pierre. Outline of a Theory of Practice, Cambridge University Press: Cambridge, 1977, s.86 
17

 Bourdieu, 1990, s.53 
18

 Ibid. s.66 
19

 Ibid, ss.66-68 
20

 Ibid, s.67 
21

 Ibid, s.68 
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handlingar och beteenden.
22

 Den objektiva strukturen bygger på objektivitet. Den existerar och är 

sann utan påverkan av åsikter. Däremot skapas den genom handlingar och beteenden baserade på 

subjektivitet, det vill säga habitus. Bourdieu försöker på så sätt att ta bort väggen mellan 

objektivitet och subjektivitet då fält och habitus interagerar och påverkar varandra.  

Vidare är fälten hierarkiskt uppdelade och inom dem sker konkurrens om de sociala positionerna 

genom symboliskt kapital.
23

 Symboliskt kapital innefattar både materialistiska och symboliska 

saker som till exempel pengar eller kunskap. Den sociala positionen för individen eller gruppen i 

ett fält beror på hur mycket kapital den kan uppbåda och ger upphov till social status. Vilken typ 

av kapital som värderas högre beror på typen av fält. 
24

 Bourdieu menar dock att klasser inte 

existerar förutom på pappret och allt som egentligen finns är ett socialt fält med skillnader.
25

 

För att summera relationen mellan habitus, kapital och fält kan följande sägas: En handling eller 

ett beteende är ett resultat av relationen mellan dispositioner, ett socialt fälts nuvarande tillstånd 

och en individs eller grupps position i fältet genom kapital.
26

  

3 Metod och material 

3.1 Material 

Primärdata för denna undersökning inhämtas genom deltagande observation och intervjuer 

medan sekundärdata är baserad på tidigare forskning kring socialisering och Japan. Denna 

undersökning är både en fall- och jämförelsestudie. Fallstudien riktar sig mot Kyôtouniversitets 

badmintonklubb, dess medlemmar och alumner. Anledningen till valet av denna klubb är att jag 

deltagit i klubben under en längre tid och således kunnat utföra studien inifrån. Jämförelsestudien 

sker genom en jämförelse av primärdatan. De som inte deltagit i bukatsu fungerar som en 

kontrollgrupp. Det insamlade materialet analyserades i relation till frågeställningen genom att 

analysera klubben, medlemmarna och intervjuerna från olika perspektiv både utifrån och inifrån 

som intervjuare och observatör. 

                                                 
22

 Bourdieu, 1977, s.78 
23

 Bourdieu, Pierre. Distinction - A Social Critique of the Judgement of Taste, Routledge & Kegan and Paul Ltd: 

London, 1984, ss.120-124 
24

 Ibid, ss.113-114 
25

 Bourdieu, 1995, s.23 
26

 Boudieu, 1984, s.101  
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3.2 Deltagande observation 

Enligt SAGE's encyklopedi används deltagande observation för att få en djupare förståelse för 

något och används oftast i samband med sociala fenomen.
27

 Detta innebär en bättre inblick av 

socialiseringen inom en grupp då tillgången till den inte är begränsad på samma sätt som en 

observation utifrån. Jag har deltagit som fullständig medlem i klubben under cirka ett års tid i till 

exempel träningar, läger och banketter. Observationer har skett genom direkt deltagande och 

observation utifrån samt intervjuer. Ett problem med deltagande observation är att det kan vara  

svårt erhålla god primärdata då det krävs att forskaren har tillgång till de intimare sociala 

kontexterna.  

3.3 Intervjuer 

För att få en djupare insikt i hur övriga medlemmar tänker krävdes intervjuer. Dessa har skett i 

en semi-strukturerad form då målet är att få en förståelse för de specifika sakfrågorna men 

samtidigt låta den intervjuade säga sitt. På så sätt fanns även möjligheter till följdfrågor. De 

grundfrågor som ställdes under intervjuerna finns som bilaga.  

Intervjuerna genomfördes under februari och mars 2014. De intervjuade är medlemmar och före 

detta medlemmar i Kyôtouniversitetets badmintonklubb. Fyra individer i varje årskurs har 

intervjuats samt fem personer som är alumni. Urvalet av de aktiva medlemmarna gjordes 

slumpmässigt med så god fördelning som möjligt mellan män och kvinnor. Bland 

förstaårsstudenterna intervjuades två män och två kvinnor, bland andraårsstudenterna, 

tredjeårsstudenterna och fjärdeårsstudenterna tre män och en kvinna. Anledningen till att det 

enbart blev en kvinna i årskurserna två till fyra var att det i årkurserna två och tre endast fanns en 

kvinna i varje. I årskurs fyra fanns bara en kvinna tillgänglig. Urvalet av alumner gjordes genom 

att intervjua de jag haft god kontakt med och som var villiga att låta sig intervjuas varav alla var 

män. 

Utöver dessa har sju personer som inte deltagit i klubbaktivitet intervjuats. Fyra av dessa, två 

män och två kvinnor, är fortfarande studenter. De två kvinnorna och en av männen studerar vid 

Kyôtouniversitetet medan den andra mannen studerar vid Tôkyô Gakugeiuniversitetet. Urvalet 

av studenter skedde slumpmässigt då relationen till samtliga är på samma nivå. De sista tre är 

                                                 
27

 McKechnie, Lynne E.F. Participant Observation i SAGE's Encyclopedia of Qualitative Research Methods, Given, 

Lisa M. (red.), SAGE Publications Inc.: California, 2008 
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shakaijin varav alla är män. Två av tre shakaijin är från Nihonuniversitetet och den tredje från 

Tôkyô Gakugeiuniversitetet. Urvalet av shakaijin gjordes genom kontakt med vänner från äldre 

vänskapskretsar. Anledningen till denna avgränsning är att en närmare relation till dem som 

intervjuats föredras för att kunna få en mer precis bild av deras tankar. Dock uteblev många svar 

vilket påverkade det slutgiltiga urvalet.  

Intervjuerna med de aktiva medlemmarna har skett muntligt vid platser där de själva kände sig 

bekväma. Platserna som intervjuerna utfördes på var olika och i dessa inkluderas i och utanför 

klubbrummet, i en kafeteria, utanför idrottshallen och inne i idrottshallen. Intervjuer med en 

alumn har skett i en kafeteria och de resterande fyra har intervjuats genom 

videochattprogrammet Skype. Intervjuer med de personer som inte deltar i bukatsu skedde i en 

kafeteria medan intervju med shakaijin utfördes genom Skype.  

I studien benämns de aktiva medlemmarna som förstaårsstudent 1 till 4, andarårsstudent 1 till 4, 

tredjeårsstudent 1 till 4 och fjärdeårsstudent 1 till 4. Alumner benämns som OB 1 till 5. De som 

inte deltagit i bukatsu och som fortfarande studerar benämns för circlestudent 1 till 4. De som 

inte deltagit i bukatsu och är shakaijin benämns som shakaijin 1 till 3. Vidare information om 

samtliga personer finns i bilaga. 

4 Tidigare forskning 

4.1 Bukatsu 

Historiskt sett har bukatsu funnits sedan sent 1800-tal
28

 och var mellan 1969 och 1998 

obligatorisk i både högstadiet och gymnasiet.
29

 Bukatsu är fortfarande integrerad i skolan och 

även om den numera inte är obligatorisk i alla skolor brukar det rekommenderas av bland annat 

skolorna att barnen deltar. Fumio Jin menar att bukatsu har blivit en del av skolutbildningen 

istället för vad den borde vara - en samhällsutbildning.
30

 

                                                 
28

 Cave, 2007, s.388 
29

 Nakagawa, Atsushi. Gakkô Undô Bukatsudô no Sengôshi (jôkan) - Jittai to Seisaku no Hensen i Hitotsubashi 

Daigaku Ripojitori HERMES IR Bulletin Board, Vol. 3, 2011, s.40 
30

 Fumio, Jin. Gakkô Kurabu ni Tsuite - Toku ni Gakushû Shidô Yôryô to no Karamiai de i Okayama Itanki Yô, Vol. 

1, 1990, s.17 
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Gerald Letendres studie visar att en del lärare menar att bukatsu spelar en viktig roll i 

utformningen av eleverna
31

, vilket även visas i en undersökning utförd av MEXT.
32

 MEXT:s 

undersökning gav till resultat att 93% av föräldrarna och 95% av pedagogerna svarade ja när de 

blev tillfrågade om bukatsu var bra för barnen.
33

 Anledningen var att bukatsu ger eleverna en 

strukturerad tid efter skolan och kan således undvika oönskade beteenden.
34

 Samtidigt menar 

Cave att bukatsu är viktigt för eleven för att skapa ordning och uppmuntra individualitet, vilket i 

sådant fall pekar på att det finns fler faktorer som påverkar socialiseringen och inte enbart 

shûdanseikatsu.
35

 Vidare menar han att socialiseringen i bukatsu formar eleverna hierarkiskt.
36

 

Kobayashi, Takemura och Maehara visar i en studie, där syftet var att undersöka effekterna av 

deltagandet
37

 att de som deltagit i bukatsu har högre målinriktning vad gäller samarbete och 

arbetsuppgifter, samt har en positivare syn på livet jämfört med de som inte deltagit. Med andra 

ord kan det tänkas att de som deltagit i bukatsu anpassar sig lättare till skol- och vardagslivet.
38

 

Vidare finns det studier kring personlig utveckling där exempelvis uthållighet, proaktivitet, 

etikett och samarbete är sådana färdigheter som kan upptas och kan användas i vardagslivet.
 39

 

Denna studie är dock enbart baserad på gymnasieelever samt förstaårsstudenter på universitet 

som gått bukatsu på gymnasiet.
40

 Bukatsu kan också ha oönskat inflytande. En studie angående 

psykosocial anpassning hos högstadieelever, visade att personer som deltog i sportklubbar visade 

tendens till anti-sociala beteenden.
41

  

Forskare såsom Rohlen och Cave tycks vara tillfredsställda med begränsningen av forskningen 

om bukatsu till högstadiet och gymnasiet. Även de japanska studierna begränsas på samma sätt. 

                                                 
31

 Letendre, Gerald. Guiding Them On: Teaching, Hierarchy and Social Organization i Japanese Middle-Schools i 

Journal of Japanese Studies, Vol. 20, No. 1, 1994, s.47 
32

 Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 
33

 Undersökningen utfördes vid 100 högstadie- & 100 gymnasieskolor år 1997, där 54 000 personer (blandning av 

föräldrar & lärare) svarade på frågan. 
34

 Larson, Reed. & Nishino, Hitoshi J. Japanese Adolescents’ Free Time: Juku, Bukatsu, and Government Efforts to 

Create More Meaningful Leisure i New Direction for Child and Adolescent Development, No. 99, 2003, s.26 
35

 Cave, 2004, s.384 
36

 Ibid, s.385 
37

 Kobayashi, Minoru. et al. Kôkôsei ni Okeru Supôtsukei Bukatsu Sanka no Umu to Gakugyô no Tasseimokuhyô 

oyobi Tekiô to no Kankei i Kyôiku Shinrigaku Kenkyû, Vol. 55, 2007, s.1 
38

 Ibid, s.4-7 
39

 Ueno, Kôhei. Undô Bukatsudô e no Sanka o Tôjita Raifusukiru ni tai Suru Shinnen no Keisei to Jikanteki Tenbou 

no Kakutoku i Taiikugakukenkyû, Vol. 52, 2007, s.50 
40

 Ibid, ss.55-57 
41

 Okada, Yûji. Bukatsudô e no Sanka ga Chûgakusei no Gakkô e no Shinrishakaiteki Tekiô ni Ataeru Eikyô - 

Bukatsudô no Taipu Sekkyokusei ni Chûmoku Shite i Kyôiku Shinrigaku Kenkyû, Vol. 57, 2009, s.424 
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Därmed saknas empiri som visar att erfarenheterna genom bukatsu har en reell funktion i 

vuxenlivet. Således finns det frågetecken kring socialiseringen i bukatsu vid universitetet och 

vad detta innebär efter avlagd examen.
42

 

4.2 Socialisering och nihonjinron 

Under 1970-talet blev nihonjinron ett populärt tema. Det är en term som används i samband med 

diskussioner kring det japanska folkets beteende. Inom denna samling av teorier finner vi ord så 

som shûdanseikatsu, ie, amae, uchi, soto, tatemae och honne som enligt nihonjinron ska förklara 

japanernas beteende. Ie, som kan översättas till hus eller familj sågs före kriget som en entitet 

med en ledare i familjen som hade ansvar för de andra familjemedlemmarna. Den är en form av 

hierarki som fortfarande lever kvar i dagens Japan.
43

 Chie Nakane talar om att Japan är ett 

tateshakai, ett vertikalt samhälle, vilket innebär auktoritet genom senioritet.
44

 I samband med 

denna typ av hierarki finner vi även det tidigare nämnda shûdanseikatsu där kollektivet står i 

fokus. 

Amae är en term som betyder att en person förlitar sig på en annan. På så sätt utvecklas ett starkt 

beroendeförhållande mellan japanerna vilket utgör ett hinder för individualism.
45

 

Uchi och soto, som betyder inne respektive ute, kan beskrivas som två zoner vilka omringar 

individen men som inte korsar varandra. Uchi är den inre zonen och i denna kan individen visa 

sin honne, det vill säga riktiga känslor där den inte behöver känna sig allt för återhållsam. Dock 

kan hierarki existera inne i denna zon. I intervjuer utförda av Cave med elever i bukatsu på en 

gymnasieskola, nämner de att man kan känna sig mer hemma i bukatsu då alla visar sin honne.
46

 

I soto, den yttre zonen, finns för individen främmande människor. Här visar individen aldrig sina 

riktiga känslor men behöver tänka på hur den uppför sig för att inte förlora ansiktet. Mellan uchi 

och soto finns en tredje zon där människor man känner existerar men som inte är med i de 

närmsta grupperna. I denna zon är individen återhållsam och pratar artigare språk för att visa att 

                                                 
42

 Nakagawa, 2011, ss. 32-33 
43

 Henshall, 1999, ss.134-135 
44

 Nakane, Chie. Japanese Society: A Practical Guide to Understanding the Japanese Mindset and Culture, Tuttle 

Publishing: Vermont, 1973, s.39 
45

 Mouer, Ross. & Sugimoto, Yoshio. Nihonjin wa 「Nihonteki ka」 - Tokushuron o Koeta Tagenteki Bunseki e, 

Tôyô Keizai Shinhousha: Tôkyô, 1982, s.60 
46
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de inte är i individens uchi-zon.
47

 I denna zon visar sig tatemae, vilket är ett sätt för japanerna att 

uttrycka sig offentligt. 

4.3 Problematik med nihonjinron och dess termer 

Enligt Kosaku Yoshino målar nihonjinron upp Japan som något helt unikt olikt andra länder i 

form av kultur, samhälle och karaktär.
48

 Nihonjinron har fått kritik för att inte vara tillräckligt 

empiriskt bevisade.
49

 Dock påpekar Yoshino att nihonjinron fungerar olika beroende på vem det 

handlar om. Han exemplifierar att affärsmän kan drar nytta av nihonjinron medan pedagoger ser 

mindre positivt på detta.
50

 

Harumi Befu menar att fenomen inom shûdanseikatsu kräver jämförelse med andra länder och 

kulturer. När nihonjinron-författare jämför samhälle och kultur sker det endast mellan Japan och 

Amerika eller väst.
51

 På så sätt blir det en inskränkning och det går inte att få en jämförande 

helhetsbild om det enbart jämförs mot väst, då det består av flera olika länder. Nihonjinron vill 

också generalisera genom att påstå att det japanska samhället är homogent.
52

 Nihonjiron 

fokuserar sällan på andra faktorer såsom social kontroll samt konflikter och variationer inom 

samhället.
53

 

Mouer och Sugimoto tar upp koseki, familjeregister, och jûmintôroku, invånarregister, som 

exempel. I dessa typer av register samlas information angående japanska medborgare. Även om 

en japan försöker att avgränsa ansvar till sig själv registreras informationen och påverkar även 

personens familj.
54

 Något liknande som koseki och jûmintôroku existerar även i skolsystemet 

och kallas för naishinsho. Detta kan tydas som att social kontroll ligger till grund för 

socialiseringen i Japan. Exempelvis hade arbetsgivare tillgång till koseki för att undersöka den 

ansökandes bakgrund innan den anställdes. Numera har enbart polisen tillgång till den.
55
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Vidare påpekar de att fenomen som anges som exklusiva för Japan även finns i andra länder. 

Således går det inte att generalisera om vad som är japanskt. Även om det skulle finnas ett 

fenomen som är japanskt behöver det klargöras vilka samhällen eller grupper som det jämförs 

med.
56

 Observerar vi termer så som soto-uchi och tatamae-honne finner vi även dessa typer av 

normer i Sverige. Exempelvis pratar vi inte om våra känslor för helt okända personer, vilket kan 

ses som en ganska logisk återhållsamhet. Dock framhåller Henshall att dessa visar sig som 

starkast i Japan.
57

 

Vidare går det att se att japaner fungerar väl i individualistiska sammanhang, vilket visar sig 

bland annat då japanska elever pressas under gymnasietiden för att kunna ta sig in på ett bra 

universitet.
58

 Barnen tvingas oftast gå till juku, extraskola utöver studierna i skolan, då 

konkurrensen om platser till högrankade universitet enligt japansk standard är hård.
59

 

Både Rohlen och Nakane pratar om auktoritet genom senioritet. Detta behöver nödvändigtvis 

inte alltid stämma, vilket kan ses i mitt eget fall. Trots att jag var äldre än alla andra studenter 

betydde inte det att jag hade samma auktoritet. Auktoritet baseras snarare på erfarenhet inom 

organisationen än ålder. Detta kan även stämma i företag då en bekant till mig började arbeta 

som 25 åring, men då hon var både ny och oerfaren placerades hon under de andra, trots att de 

var yngre. 

I Doing Fieldwork in Japan nämns ord såsom soto och uchi väldigt ofta.
 60

 Många av forskarna i 

boken påstår att de stött på dessa. Trots kritiken av nihonjinron går det att genom tidigare 

forskning påvisa de olika socialiseringsformerna men att det snarare beror på olika faktorer som 

påverkat den sociala strukturen under Japans historia. Exempelvis kan det tänkas att social 

kontroll genom koseki leder till amae snarare än att amae enbart är baserad på en individs närhet 

till sin moder. Det är också tydligt att alla socialiseringsformerna inte är exklusiva för Japan 

genom tidigare nämnda jämförelse med Sverige. 
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5. Analys av fallstudie: Kyôtouniversitets badmintonklubb 

5.1 Om klubben 

Kyôto daigaku badomintonbu, Kyôtouniversitetets badmintonklubb (hädanefter kallad för 

Kyôdai badobu som är en förkortning av det japanska namnet) består av medlemmar från årskurs 

ett till fyra. Fram till dess en person utträder ur klubben i början eller mitten av årskurs fyra anses 

den vara en gen'eki, en aktiv medlem. Förstaårsstudenterna utför vad som kallas för zatsuyô, 

sysslor i form av kroppsarbete. Andraårsstudenterna är de som lär ut dessa sysslor till 

förstaårsstudenterna och är de som i första hand tillrättavisar dem. Under sitt tredje år tar 

medlemmarna hand om det administrativa arbetet inom klubben. Det är de som ser till att 

klubben fungerar. I årskurs fyra lämnas dessa administrativa arbeten över till nästa 

tredjeårsstudenter. Fjärdeårsstudenterna har med andra ord inte några krav på sig att utföra 

sysslor eller administrativa arbeten längre då de snart drar sig tillbaka. Samtliga har deltagit i 

bukatsu under gymnasietiden. 

Atmosfären i klubben är både sträng men också lättsam. Under träningstid och vid de tillfällen 

medlemmarna agerar under Kyôdai badobus namn är det viktigt att agera enligt klubbens normer. 

Dessa normer kan exempelvis vara att inte låta äldre elever jobba åt en yngre eller störa 

allmänheten när man åker kollektivtrafik. Klubbens ansikte utåt är också viktigt. Henshall skriver 

att japanerna behöver ta till vara på sin attityd inte bara som individen men även som 

representanten för sin organisation
61

 som även gäller klubbar.
62

 Detta kan exempelvis anknytas 

till nihonjinrontermerna soto och tatemae. Beroende på vilken norm som inte följts eller misstag 

som gjorts kan det resultera i tillrättavisning eller straff. Som förstaårsstudent utdelas straff 

kollektivt, medan i de övre årskurserna utdelas de individuellt. Enligt klubben används straffen 

som medel för att få medlemmarna att reflektera över sina misstag och för att inte göra om det. 

Dock kan dess inverkan ifrågasättas då jag noterade exempelvis att förstaårsstudenterna ändå 

gjorde misstag trots straffen. Samtidigt menade andraårsstudenterna att de också blev kritiserade 

för samma sak när de var förstaårsstudenter vilket tyder på att straffen möjligen inte har någon 

verkan. 
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Utanför träningsammanhang eller andra typer av officiella klubbuppdrag blir atmosfären 

lättsammare. Det finns konsensus inom klubben att det är viktigt för sammanhållningen att alla 

är tillmötesgående mot varandra. Förstaårsstudenter uppmuntras till att vara proaktiva i sin 

relation med de äldre medlemmarna. Ålder har dock fortfarande en påverkan genom språk och 

handling. Exempelvis är det vanligt att medlemmarna går och äter kvällsmat tillsammans. Keigo, 

hövligt språk, används i alla sammanhang gentemot senpai. Det är ett sätt att klargöra vem som 

är högre och lägre i hierarkin. Vidare var förstaårsstudenterna exempelvis tvugna att hälla upp 

vatten till senpai. Senpai å andra sidan bjuder alltid på en del av matkostnaderna vilket visar att 

de är senpai i gruppen.  

Många av förstaårsstudenterna var ovana vid denna typ av relation i början. En del av de aktiva 

medlemmarna framförde att relationen mellan medlemmarna i bukatsu under gymnasietiden inte 

var lika som i Kyôdai badobu. En av anledningarna till detta var att man oftast bara är aktiv i två 

år och sedan drar sig tillbaka under det tredje. Relationen blir alltså begränsad i jämförelse med 

universitetet, vilket kan förklara förstaårsstudenternas osäkerhet. Detta är ett tecken på variation 

inom det japanska samhället trots att sagda grupper inom både gymnasiet och universitetet är 

under kategorin bukatsu. Nakane talar om harmoni genom hierarki men den egentliga relationen 

mellan medlemmarna verkar variera vilket kan vara ett tecken på att att yngre medlemmar inte 

alltid ser sina senpai som några de kan umgås med utanför klubbsammanhang.  

Yoshio Sugimoto menar att i exempelvis företag förväntas det att senpai ska ta med kôhai ut 

efter arbetet för att umgås. Att lyssna på sina kôhais klagomål är en del av det men också för att 

lära dem vikten av hängivenhet till företaget.
63

 I Kyôdai badobu sker samma sak. I början av 

terminen är det speciellt viktigt då klubben vill att så många av de nya förstaårsstudenterna som 

möjligt ska stanna kvar. De äldre medlemmarna försöker att få dem att känna sig välkomna och 

lyfter fram klubbens positiva sidor. Jag lade märke till att det som kan ses som negativa sidor, 

exempelvis hierarki och hård träning, sällan nämndes och betraktas som underförstått. 

Utöver de aktiva medlemmarna finns en alumniklubb. Alumner kallas för OB och OG, oldboy 

och oldgirl. I Kyôdai badobus fall ses de som ett högre väsen då de hjälper klubben ekonomiskt. 
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5.2 Skillnad på bukatsu vid universitetet och gymnasiet 

Då tidigare forskning mest fokuserat på gymnasiet krävs en jämförelse med universitetet för att 

utröna om bukatsu där är närmare relaterad till arbetslivet än den vid gymnasiet. Samtliga har 

deltagit i bukatsu på gymnasiet och hierarkiskt sett tyckte merparten att bukatsu på gymnasiet 

inte var lika sträng i jämförelse medan några menar att nivån är densamma. Förstaårsstudent 1 

nämnde att kôhai i sin klubb ibland använde tameguchi, vilket är språk som används gentemot 

familj eller kompisar. Detta är en avvikelse då resterande intervjuade säger att keigo normalt sett 

användes. Keigo är något som kännetecknar det japanska språket och är en viktig del i samhället 

vilket tyder på att denna typ av avvikelse är ovanlig. Trots användningen av keigo menar 

samtidigt många att beteendet gentemot sina senpai ändå var slappt. 

Vid egen observation gjord i början av året kommenterade några av de äldre medlemmarna att 

förstaårsstudenternas språkbruk inte var tillfredsställande. Andraårsstudent 1 menade att 

förstaårsstudenterna fortfarande var dåliga på att hälsa ordentligt på sina senpai, men däremot 

klagas det inte på deras keigo längre. Förstaårsstudent 2 påpekade att eftersom hierarki även 

fanns vid buktsu på gymnasiet trodde studenten att den lärt sig tillräckligt om hierarki, men att så 

inte var fallet efter deltagandet vid universitetet.  

Den största skillnaden för medlemmarna är kontakten med alumner. Många av medlemmarna 

menade att de inte haft någon kontakt med äldre personer än de som var aktiva inom klubben på 

gymnasiet. I och med att Kyôdai badobu har goda kontakter med sina alumner förväntas det att 

de aktiva studenterna ska vara tillmötesgående och aktivt interagera med dem. Detta ses av de 

flesta medlemmar som en nödvändig erfarenhet då det senare krävs av japanerna att umgås med 

äldre personer inom företag. 

Alla påpekar att de under deras uppväxt lärde sig sunt förnuft och hur de ska bete sig mot äldre 

personer. Ofta används uttrycket kei o harau, att visa respekt. Detta sker exempelvis genom att 

använda keigo eller inte låta de äldre göra uppgifter som de yngre förväntas att göra. Bourdieu 

menar att sunt förnuft skapas av habitus och inom de förutsättningar för det fält som individerna 

befinner sig i. Det mottas således positivt då det sunda förnuftet anpassas till det specifika 

fältet.
64

 Beteendet gentemot de äldre är alltså en självklarhet som präglar den kollektiva habitus. 
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Eftersom alla fält är autonoma är det förståeligt varför vissa ser Kyôdai badobu som strängare då 

strukturerna inom fältet är annorlunda i jämförelse med deras tidigare klubbar. Förstaårsstudent 2 

kommenterade i jämförelse med gymnasiet ”Universitetsstudenter ses nog av samhället som mer 

vuxna.”.
65

 Japaner anses bli vuxna vid 20 års ålder. Med tanke på förstaårsstudent 2:s kommentar 

och tidigare påstående kring lättsammare attityd vid gymnasiet, tyder på att det förväntas mer av 

dem beträffande deras beteenden vid universitetet.  

Vidare arrangerades nomikai, banketter där alkohol serveras, vilket också är en nyhet. Under 

nomikai krävs det att varje medlem exempelvis känner till hur och var man ska sitta och hur man 

ska hälla upp och ta emot dryck. Vid nomikai hålls det också ett kort tal av någon, vilket jag 

också fick göra när jag drog mig tillbaka från klubben. Detta sker även i arbetslivet.
66

 Vissa av 

de aktiva medlemmarna kommenterade att banketterna på universitetet ses som en användbar 

erfarenhet inför arbetslivet. Även om en person inte lärt sig denna typ av etikett på universitetet 

lärs den ut i företagen. 

Nomikai är obligatoriska och sker ofta i samband med något slags firande. Den här sortens 

evenemang påverkar deras beteenden genom att redan vid en relativt ung ålder introducera 

vuxenlivet. En svensk skulle möjligtvis tycka att ett sådant evenemang innebär avkoppling, men 

med bukatsuklubben är det inte lika lättsamt utan kräver uppmärksamhet av framför allt 

förstaårsstudenterna. Det är de som ser till att det exempelvis finns dryck vid bordet trots att 

personal från restaurangen finns på plats. Detta innebär att de äldre medlemmarna istället kan 

koppla av. Detta är ett tydligt tecken på hierarki. 

Förstaårsstudenterna förväntas även utföra spex inför dem andra i klubben. Även detta har 

anknytning till arbetslivet där de yngre medarbetarna tvingas till det.
67

 Shakaijin 1 berättade att 

han tvingades att sjunga och dansa inför sina kollegor och det ses som en självklarhet i företaget 

för nya medarbetare.  
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5.3 Anledning till deltagande 

Majoriteten av de intervjuade angav att de ville spela badminton i en mer avancerad form som 

anledning till medverkan i bukatsu. Medlemmarnas bild av bukatsu jämfört med circlegrupper är 

striktare men att medlemmen ges tillfälle att vistas i en omgivning som är bra för att förkovra sig 

inom sporten. Ingen menar dock att det är ett dåligt val att göra något annat istället. De tycker att 

det finns både för- och nackdelar med bukatsu i kontrast till andra typer av aktiviteter. Att delta i 

bukatsu betyder att medlemmen är bunden så att det blir svårt att utföra andra projekt som att 

studera utomlands. Bukatsu kräver god närvaro något som de som inte deltar kan undvika och 

kan på så sätt istället skaffa sig andra erfarenheter. 

När jag frågade medlemmarna huruvida de såg på bukatsu och dess socialisering som en fördel 

vid arbetssökandet eller efter de tagit steget in i arbetslivet, svarade majoriteten nej. De menar att 

det är en biprodukt av deltagandet snarare än en motivation till att börja. Av samtliga intervjuade 

personer var det två stycken, förstaårsstudent 3 och tredjeårsstudent 1, som tänkte på den sociala 

aspekten innan de började. Förstaårsstudenten svarade att den såg bukatsu som en bra plats för 

att lära sig etikett och seder inför vuxenlivet som en anledning att gå med. Tredjeårsstudenten 

menade att den sociala aspekten möjligen kan vara användbar i framtiden men att det inte var 

därför han började i bukatsu. Alla medlemmarna bör dock ha förstått vad bukatsu på universitetet 

kunde innebära genom tidigare erfarenheter, deras uppväxt och den bild som målas upp av 

allmänheten. Trots att socialiseringen ses som en biprodukt är det en självklar sådan, även om de 

inte tänker medvetet på den. Förstaårsstudent 3 menar att hon lärt sig saker under sin uppväxt 

som liknar de i bukatsu, till exempel beteende gentemot äldre. I enlighet med Bourdieus teori 

kan hennes habitus påverkats av hennes medvetna intentioner till att gå med i bukatsu men att de 

är ett resultat av tidigare påverkan och förutsättningar.  

Ett svar som gavs av både förstaårsstudent 1 och 2 var avvikande då de menade att de gick med i 

klubben för att de hade tid till det. Motiveringen var att det är sista tillfället för dem att utöva en 

sport ordentligt då det kommer att bli svårt att finna tid till det när de blivit shakaijin. Det betyder 

att universitetstiden kan ses som ett andrum eftersom det finns tid till att utföra tidskrävande 

aktiviteter. 
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5.4 Socialisering 

Den allmänna hierarkin inom klubben är först och främst ålderbaserad med förstaårsstudenterna 

längst ner. Förutom denna typ existerar ingen annan enligt många, men vissa av de intervjuade 

menade att om en person är duktig i badminton rankas den högre inom klubben, även om 

personen är yngre. De starkaste spelarna prioriteras, oavsett ålder, inom tränings- och 

tävlingssammanhang. Badminton är trots allt en individuell sport där skicklighet spelar roll.  

I varje årskurs spelar dock det symboliska kapitalet roll vilket noterats genom egen observation, 

trots medlemmarnas egna motsägande kommentarer. I slutet av sitt första år i klubben måste de 

bestämma vem som ska få vilken roll under det tredje året. De viktiga positionerna går ofta till 

dem som anses lämpliga, vilket kommer från det symboliska kapitalet. I badmintonklubbens fall 

betyder det ofta att man är duktig i badminton eller har förmågan att uttrycka sina åsikter. 

Exempelvis ses en av förstaårsstudenterna som mer pålitlig än de andra bland 

tredjeårsstudenterna. Det betyder att vederbörande genom sitt inflytande intar en viss position i 

fältet. Bland förstaårsstudenterna har vederbörande ofta inflytande vid diskussioner. Det beror på 

studentens förmåga att övertyga och hans position inom fältet. 

Bourdieu förklarar att anpassning till en grupp sker för att individerna förstår den kollektiva och 

sociala konstruktionen. På så sätt blir deras dispositioner som är internaliserade genom gruppen 

harmoniska med den kollektiva habitus.
68

 I och med att socialisering sker under hela människans 

livstid och är oundviklig antas det att japanerna genom social påverkan är mottagliga när det 

gäller det japanska samhällets normer. När jag pratar med medlemmarna i klubben är det ingen 

som klagar över organisationens struktur. Det nämns att hierarkin är striktare men det är ingen 

som uttalar sig om att det inte ska vara så. Även om man väljer att inte delta i bukatsu är det 

hierarkiska systemet vara oundvikligt. Bourdieu menar dock att individuella erfarenheter inom 

socialisering finns, men att dessa bara är avvikelser från mängden som slutligen relateras till det 

kollektiva genom anpassning.
69

 Fjärdeårsstudent 1 svarade på frågan om beteenden varierar från 

person till person ”Ja, men bukatsu gör att det inte blir avhängigt [den enskilda] personen.”.
70

 

Vidare menade andraårsstudent 2 att en medlems och bukatsus värderingar ibland skiljer sig åt 

och vid sådana tillfällen finns det de som slutar bukatsu, men om det gällde honom skulle han 
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anpassa sin värdering till bukatsus. Dessa två exempel visar att den kollektiva habitus är starkare 

än individens och att de som inte kan anpassa sig till fältet lämnar det.  

Nakane framhäver att harmoni kommer från gruppens normer och hierarki. De yngre bör förstå 

att deras plats är under de äldre, annars rubbas harmonin.
71

 En god kôhai ska vara angelägen att 

lära sig och att den ska rätta sig efter vad senpai säger.
72

 Detta återges även av några av de 

intervjuade för denna studie då de menar att man inte behöver tänka så mycket på egen hand på 

gymnasiet. Emellertid uppmanas medlemmarna i Kyôdai badobu att framföra sina åsikter 

angående klubben. Många av de intervjuade menar att de lärt sig eller åtminstone försöker att 

uttrycka sina åsikter gentemot äldre. Trots detta är inflytandet begränsat om det gäller klubben i 

sin helhet då det är tredjeårsstudenterna som styr den. När andraårsstudenterna förbereder att ta 

över de administrativa uppgifterna lägger de fram förslag till tredjeårsstudenterna om hur 

klubben ska se ut under deras tid. Dessa förslag kräver ett godkännande av tredjeårsstudenterna 

och ofta revideras förslagen många gånger innan de fastställs. Detta kan anknytas till Bourdieus 

teori då ett krav på godkännande visar att trots ny generation av administrativa ledare kvarstår 

arvet från de tidigare generationerna. 

Andraårsstudent 3 menade att bilden av bukatsu innan han gick med var att bukatsu skulle vara 

för strikt och att detta prioriterades före harmoni. Uttalandet tyder på att han ser på hierarki och 

harmoni som två olika saker vilket går emot Nakanes uttalande. Efteråt påpekade 

studenten ”Eftersom det inte är så strängt här går det att uthärda. Jag vill snarare att de ska 

hänga med.”.
 73

 I kontext menade personen att klubben borde vara strängare. Denna åsikt är 

avvikande då de flesta andra ser Kyôdai badobu som relativt strängt. Dock påpekar han att det 

inte är någon skillnad mellan klubben vid gymnasiet och Kyôdai badobu vilket betyder att 

andraårsstudentens habitus anpassats tidigare än så.  

Tredjeårsstudent 2 påpekade dessutom ”Eftersom det till en viss utsträckning finns ett system i 

bukatsu klarar man sig så länge man följer strömmen. Så länge man följer vad de överordnade 

säger klarar man sig.”.
 74

 Detta tyder på att universitetet liknar gymnasiet trots de andra 

medlemmarnas uttalanden om att det krävs mer tänkande på universitetet. Uppgifterna som varje 
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årskurs har är fasta och utförandet är likadant. Under min tid fanns det en manlig förstaårsstudent 

som slutade klubben efter ett halvår. Han ville göra andra saker menade han. Även om de inte 

sade något högt till honom sågs han som speciell av de övriga medlemmarna då han inte var 

tillräckligt social för Kyôdai badobus normer. Däremot utförde han de obligatoriska 

arbetetsuppgifterna precis som alla andra. Även om inte nämnda förstaårsstudent var enligt 

normen social, blev han inte exkluderad ur klubben så länge han gjorde sina arbetsuppgifter.  

Många menade att om de skulle bli tillsagda av en senpai att göra något de själva tyckte verkade 

vara konstigt skulle de som medlem i klubben ifrågasätta det. Däremot om det hade varit ett 

företag skulle majoriteten inte göra det. En skillnad mellan bukatsu och företag är att de aktiva 

medlemmarna i klubben är mellan åldrarna 18 till 22 vilket betyder relativt liten skillnad i ålder. 

Åldersmässigt är det lättare att uttrycka sin åsikt i bukatsu enligt många jämfört med företag där 

åldersskillnaden kan vara stor. Det förekom även kommentarer kring att man hellre böjer sig för 

företagen då man inte vill riskera att förlora sin försörjning. Detta beteende kan anknytas till 

Nakanes teori om tateshakai. Under en konversation med andraårsstudent 1 framkom det att när 

vederbörande gick i årskurs ett var det en äldre student som enligt många sade något konstigt, 

men trots det sade ingen någonting. Av egna observationer har det inträffat liknande saker och 

liksom i föregående exempel sade ingen medlem någonting. Det kan tyda på att de trots allt inte 

uttalar sig inom klubbsammanhang om orden kommer från en senpai.  

Således ser vi att klubben möjligen försöker genom sin norm förändra medlemmarna men 

Bourdieu menar att den aktiva närvaron av det förflutna bättre garanterar vad som anses korrekta 

och varaktiga beteenden än normer och regler.
75

 Det visar att den kollektiva habitus i det 

japanska samhället, som impräntat ett återhållsamt beteende hos medlemmarna är betydligt 

förhärskande och skiljer sig från Kyôdai badobu. 

5.5 Atmosfären i klubben 

Det visade sig att tredjeårsstudent 2 och 3 inte hade planerat att gå med i bukatsu till en början. 

Under shinkan, en välkomstperiod under den första tiden efter studenterna börjat på universitetet, 

går de flesta nya studenterna runt till olika circles och klubbar för att se vad som verkar 

intressant. Dessa två personer började på grund av att atmosfären verkade bra och att det fanns 
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senpais som var starka i badminton. Att se senpai som en viktig del av motivationen till att gå 

med i bukatsu verkar vara vanligt. Cave menar att senpai anses ha en viktig roll inom bukatsu 

inte bara för att lära ut teknik och seder utan även för att skapa en atmosfär som andra 

medlemmar ska kunna trivas i.
76

 Samtidigt sker samma sak inom företag där senpai är nyckeln 

till socialisering och guidning inom arbetet för de nya medarbetarna.
77

  

Alla medlemmar uttrycker önskan om guidning från sina senpai, att de ska lära ut klubbens 

traditioner och sina erfarenheter, bra som dåliga, för att underlätta sina kôhais liv inte bara inom 

bukatsu utan även i vardagslivet. För de som ingått i bukatsu i grundskolan kommer detta som ett 

naturligt skede i universitetet och sedan arbetslivet. Många menar också att det är viktigt för en 

senpai att lära ut på ett korrekt sätt så att kôhai förstår och för att undvika misstag.  

Fjärdeårsstudent 2 menade att på universitetet kan man skilja på de som har yaruki, motivationen 

och beslutsamheten att delta i bukatsu. De som deltar i bukatsu  skapar på så sätt en typ av 

atmosfär i vilken de som inte har yaruki har svårt att komma in. Med tanke på den stress 

medlemmarna utsätts för och till och med att medlemmar som bestämt sig för att gå med i 

klubben övervägt att sluta på grund av den säger mycket om atmosfären. Yaruki i detta fall kan 

relateras till Borudieus uttalande om a feel for the game, vilket betyder att medlemmarna är 

anpassade till denna typ av fält. De som undviker bukatsu är fler och det visar att många föredrar  

en lättsammare atmosfär. Många japaner deltar dock i bukatsu under högstadie- eller 

gymnasietiden vilket betyder att de åtminstone delvis har spelkänslan. Till sist tvingas dock alla 

att anpassa sig till arbetslivet även om det anses strikt eller inte. 

Till följdfrågan huruvida atmosfären i klubben förändrats i takt med hur samhället förändras 

menade fjärdeårsstudent 2 snarare att det handlar om vilka det är som kontrollerar klubben just 

då. Till viss del stämmer det men liksom alla länder påverkas även Japan av 

generationsförändringar och inflytande utifrån. I Caves studie framhävs det av en OB som 

beskriver en dag i dennes basebollklubb under 1930-talet att det var värre än någonting annat han 

erfarit i det militära.
78

 Bukatsu var strikt till sin natur förr och är det fortfarande. Ett sådant 
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uttalande förklarar varifrån bukatsu som existerar idag kommer. Det visar även att det förflutna 

fortfarande har starkt inflytande trots att små förändringar möjligen sker inom klubbarna. 

Vissa framhäver att atmosfären i Kyôdai badobu har förändrats över tiden. Tredjeårsstudenterna 

menade att under deras tid som förstaårsstudenter var atmosfären annorlunda. För att få gå med i 

klubben krävs det, åtminstone för männen, att de genomgår en period av hård träning. Den 

träning jag genomgick jämfört med tredjeårsstudenternas var det tydligen stor skillnad på. Med 

andra ord, min generation hade det inte lika jobbigt. Inte bara träningsupplägget var annorlunda, 

men atmosfären mellan kôhai och senpai var striktare jämfört med nu. Vidare påpekade OB 1 att 

när han såg hur klubben fungerade under sin tid som förstaårsstudent var det många saker som 

han vill ändra på.  

Andraårsstudent 1 funderade under lång tid på att sluta och framhöll att de största anledningarna 

var de fysiska och psykiska påfrestningarna. Trots allt stannade studenten kvar då den menade att 

när den blev starkare i badminton ökade även motivationen till att stanna. En annan orsak var att 

det skulle vara pinsamt att säga till sin omgivning att han slutat bukatsu för att det var för 

kämpigt. Detta kan framstå som gaman, uthärdande, och ganbari, att hålla sig fast vid att göra 

något ända till slutet. Dessa ord relateras till människor som anses vuxna i Japan och speciellt 

shakaijins förväntas att både uthärda svåra tider och utföra sitt jobb ända till slutet.
79 

OB menar 

att de med bukatsubakgrund har mer uthållighet än andra. I en jämförelsestudie om psykisk 

uthållighet visar det att ju längre gymnasieelever deltar i bukatsu desto högre uthållighet visar 

de.
80

 Om en universitetstudent deltar i bukatsu under fyra års tid skulle det möjligen betyda ännu 

högre uthållighet. 

Under mars 2014 återvände jag till Tôkyô Gakugeiuniversitets badmintonklubb och deltog i en 

träning. Sedan jag var aktiv har det skett generationsbyten flera gånger och atmosfären har blivit 

betydligt lättsammare jämfört med förr. Jämförs detta med Kyôdai badobu blir skillnaden 

uppenbar då det är strängare vid Kyôdai badobu. Hur klubbar sköts och hur medlemmarna 

betraktas är olika beroende på klubb och universitet. En OB från Gakugei sade att anledningen 

till den lättsammare stämningen är att den årskurs som har hand om klubben nu inte lärdes upp 
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ordentligt av sina företrädare. Det behöver emellertid inte innebära att det var så utan att 

företrädarna och de nuvarande aktiva medlemmarna ville förändra klubben. Tidigare forskning 

och både Kyôdai badobu samt Gakugeiuniversitets badmintonklubb visar alla på att det 

förekommer variationer och att det kan ske förändringar även inom den strikta bukatsu. Dock är 

det inte mer än en variation av det kollektiva enligt Bourdieu och trots att det möjligtvis kan ses 

som lättsammare för mig som kommer från en annan tillvaro kan det vara en strikt tillvaro i en 

annan persons ögon. 

5.6 Ansvar gentemot sin klubb 

De flesta i klubben menar att ansvaret för de specifika arbeten som respektive årskurs har 

tilldelats, förväntas den årskursen att ta hand om. Efter att senpai lärt ut till sina kôhai, läggs 

ansvaret på kôhai. På så sätt förväntas det av både senpai och kôhai att utlärningen och arbetet 

utförs på ett korrekt vis. Tredjeårsstudent 2 påpekade att hur pålitliga de själva än är måste 

arbetet av första- och andraårsstudenterna också utföras ordentligt, annars fungerar inte klubben 

som den ska. Företag och Kyôdai badobu verkar således fungera på likartat sätt med tanke på 

beroendeförhållandet. Det står alltså klart att relationen mellan senpai och kôhai är viktig vilket 

bevisas då förväntningarna på varandra är höga och ömsesidiga. Tredjeårsstudent 1 hade på 

senare tid funderat på att sluta efter att fjärdeårsstudenter dragit sig tillbaka. De var förebilder för 

vederbörande och efter de dragit sig tillbaka kände sig studenten stressad. Detta kan också 

kopplas till det möjliga beroendeförhållandet. Frågan är hur djupa dessa förhållanden är. Amae-

teorin baseras på ett konstant beroende som är exklusivt i Japan. Sugimoto hänvisar dock till en 

studie som visar att nivån på beroendeförhållanden är större i exempelvis USA och Australien än 

i Japan.
81

  

Samtliga intervjuade påpekade att i deras klubbar under gymnasietiden fanns en komon, en coach, 

som tog hand om det mesta inom klubbarna. Med andra ord drevs de inte av studenterna. 

Eftersom det inte finns någon komon som kan lära dem hur klubben ska skötas, krävs det att 

studenterna i Kyôdai badobu har kunskaperna och sedan kan föra dem vidare till nästa generation. 

Alla i klubben känner på så sätt ansvar för sina sysslor. Att driva organisationen själva menar de 

ger en positiv erfarenhet, även om de kan tycka att det är jobbigt.  
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Tredjeårsstudent 2 uppgav att den flertalet gånger övervägt att sluta, inte för att han ogillade 

bukatsu i sig, men för att han ibland ogillade att spela badminton. Studenten bestämde sig ändå 

för att vara kvar då han var en regular i klubben och dessutom nu klubbens kapten. Många går 

med i bukatsu för sin egen skull och håller sina egna mål i åtanke fortfarande, men efter det att 

medlemmarna blivit en del av organisationen uppenbarar sig en ny typ av beteende. 

Fjärdeårsstudent 3 menar att det är viktigt att kunna bistå klubben med någonting. Vidare pekar 

han på inflytandet de dåvarande äldre studenterna hade på honom och att det var genom det som 

fjärdeårsstudentens tänkande förändrades och på så sätt skapades kizokuishiki, att individen får 

en känsla av tillhörighet och indentifierar sig med gruppen.  

Tredjeårsstudent 4 beskrev att under sitt första år tänkte den inte på att försöka göra 

träningspassen så friktionsfria som möjligt för klubbens skull utan var rädd för att få skäll av sina 

senpai om misstag skulle ske. Detta förändrades dock i takt med att studenten blev äldre och 

började liksom fjärdeårsstudent 3 tänka mer på gruppens behov. Det ger intrycket att det ligger i 

gruppens natur att få medlemmarna att tänka på gruppen. 

5.7 En förberedelse inför arbetslivet? 

Allmän konsensus bland de aktiva medlemmarna är att bukatsu kan ses som en förberedelse inför 

arbetslivet. Hur mycket varierar dock från person till person snarare än från årskurs till årskurs. 

De tidigare kapitlen i denna undersökning visar olika typer av inflytande som bukatsu har på 

medlemmarna, där det största är den sociala aspekten. Vissa menade att de sociala relationerna 

under gymnasietiden var underutvecklade. Processen inom bukatsu att lära sig av sina senpai och 

i sin tur lära ut som en senpai liknar den inom arbetslivet. Vidare sker lärandet genom att en 

kôhais senpai tar emot tillrättavisande från högre uppsatta personer och senpai i sin tur 

tillrättavisar sin kôhai.
82

  

Vissa påstår att bukatsuklubbar är högt ansedda av företag. Som beskrivits tidigare är bilden av 

bukatsu att medlemmarna vet hur hierarki fungerar, att de kan använda keigo på rätt sätt och 

uthärda hårt arbete. Vissa menar att exempelvis sôgô shôsha, som är gamla japanska företag, ser 

positivt på de som deltagit i bukatsu eftersom de har visat gaman och ganbari genom att fullfölja 

fyra år i samma klubb. På så sätt förväntar de sig personer som kan arbeta flitigt åt företaget. 
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Sugimoto påpekar dock att Japaner generellt jobbar hårt då företag har system för bonuslöner. 

Det tyder på att det inte bara är personer från bukatsu som arbetar hårt utan är allmänt.
83

 

På senare tid är det många unga japaner som slutar sitt arbete en kort tid efter anställningen.
84

 

Förstaårsstudent 1 menar att detta beror på överbeskyddande föräldrar som gör att de unga 

japanerna inte är vana vid att bli tillsagda eller att befinna sig i en grupp där hierarki finns. Detta 

har lett till vad som kallas för yutori sedai, den bekväma generationen. Studenten menar att 

bukatsu på så sätt kan bli en plats för sådana personer att vänja sig vid att kunna hantera olika 

situationer. Andraårsstudent 1 och 3 är dock något mer skeptiska. De menar inte att de erhållna 

erfarenheterna inte skulle förbereda dem, utan snarare att bukatsu inte lär ut allting och när man 

väl tagit steget in i arbetslivet är förmodligen saker och ting annorlunda i alla fall. Vissa påpekar 

att bukatsu bara är en erfarenhet av många som kan ses som en förberedelse. Allting som de lärt 

sig, inte bara i bukatsu, utan ända sedan de var unga måste hållas i åtanke. I de tidigare delarna 

nämns de mänskliga relationerna ofta, men när frågan angående bukatsu ställdes är det för 

många hur Kyôdai badobu är uppbyggt som ses som förberedelse och att det möjligen liknar 

strukturen inom företag. Med andra ord, inte enbart hierarki utan även arbeten samt fokus på 

gemensamt mål spelar roll.  

6. Analys av alumners perspektiv 

6.1 Skillnaderna mellan bukatsu och arbete 

Samtliga OB menade att bukatsu kan ses som en förberedelse inför arbetslivet. Anledningen till 

detta är att processen i bukatsu och arbetslivet till viss del liknar varandra. Det påpekas dock att 

bukatsu bara delvis är en förberedelse. En av de likheter mellan bukatsu och arbete som finns 

enligt tre av de intervjuade OB är att man som grupp sätter upp ett gemensamt mål och arbetar 

mot det. OB 1 tillägger dock att det givetvis inte bara är bukatsuklubbar som har detta 

tillvägagångsätt, men att de som deltagit i bukatsu med säkerhet vänjer sig vid detta sätt. Även 

om processen är likartad är typen av mål olika. När allt kommer omkring handlar bukatsu om det 

sportsliga intresset medan företagens mål till stor del handlar om pengar. Gör en medlem ett 
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misstag i klubben ses det givetvis inte som en bra sak men utöver ett möjligt straff ses misstaget 

som shôganai, att det inte kan hjälpas. I arbetslivet går det inte att se på ett det så eftersom det 

handlar om vinster eller förluster av pengar. OB 2 menar att hur mycket ansvar en medlem än får 

ta på sig i bukatsu finns det alltid en begränsning men att så inte är fallet på arbetsplatsen. Han 

säger att om en senpai lärt ut en sak till en kôhai men om denne fortsätter att göra samma misstag 

gång på gång borde det vara rimligt att kôhai blir omplacerad på grund av inkompetens. Trots 

upprepade misstag kvarstår ansvarskänslan gentemot den berörda kôhai och senpai kan 

ifrågasätta om hans eget sätt att lära ut är dåligt.  

OB 3 gav ett exempel där han arbetar med ett projekt tillsammans med anställda från ett annat 

företag. Hans företag har hand om projektet och eftersom han också är äldst blir OB 3 betraktad 

som projektledare av kunden. Ett misstag som de samarbetande personerna från det andra 

företaget gjort ser OB 3 på som ett misstag av dem, men kunderna däremot ser detta som hans. 

De intervjuade OB menar att när det gäller bukatsu är det bara den som gjorde misstaget som 

drabbas medan i arbetslivet kan hela företaget drabbas. Rodney Clark ser ansvar inom företag 

som symboliskt antagande av skuld, det vill säga om ett misstag skett inom en arbetsgrupp tas 

ansvaret av den eller de överordnade i företaget som har hand om denna grupp. Vidare förklarar 

han att därigenom är det enbart den överordnade som behöver ta ansvaret istället för alla de 

underordnade, vilket kallas för symboliskt ansvar.
85

 I Kyôdai badobu läggs ansvaret helt på de 

personer som har ett specifikt ansvar efter att deras senpai lärt upp dem. Jämfört med arbetslivet 

kan det genom det nämnda exemplet tyckas att beroendeförhållandet är starkare inom företag. 

Det handlar inte enbart om senpais ansvar över sina kôhai, men även att kôhai uttrycker sin 

underordnade ställning och vikten av att utföra sitt jobb ordentligt då arbetet är deras levebröd. 

Således är beroendeförhållande och ansvar i konstant relation till skillnad från bukatsu. Clark 

menar att denna struktur gör att företag kan börja om på nytt om ledaren tar ansvaret. Ledaren 

kanske blir degraderad tills vidare men blir ofta sedan tilldelad en högre position igen.
86

 

Samtidigit motsäger detta OB 2:s kommentar. Av tidigare forskning och kommentarer från andra 

OB ser OB 2:s kommentar som avvikande vilket tyder på att det är ledaren som i slutändan 

tvingas ta ansvaret. 
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Vidare påpekar OB 3 ”Ju äldre du blir desto större blir omfattningen av skadan.” och att det 

gäller både arbete och bukatsu.
 87

 Men trots att omfattningen av skadan blir större ju äldre en 

medlem blir sker den kollektiva bestraffningen enbart för förstaårsstudenterna i Kyôdai badobu. 

OB 4 kommenterade gällande regler i företag och bukatsu ”Vad gäller regler är de striktare på 

företaget. Men i bukatsu finns det vissa saker som är orimligt strikta.”.
88

 Den kollektiva 

bestraffningen kan ses som en sådan sak. Detta är ett exempel på hur fält är autonoma och kan 

vara annorlunda uppbyggda och hur variationer inom samhället existerar. Det finns heller ingen 

indikation på att denna skillnad kommer att förändras. För en senpai kan det vara svårt att låta 

kôhai få privilegier som de själva aldrig haft och på så sätt följer denna typ av regel med som en 

konstant.
89

 Följaktligen påvisas den aktiva närvaron av klubbens historia som formar 

medlemmarnas och klubbens habitus.  

Trots det menar vissa OB att de lärt sig att ta ansvar genom bukatsus inflytande. Ansvar 

förekommer i många former och trots ansvarstagande för misstag eller att målen är annorlunda 

kan ansvarskänslan gentemot uppgifterna ändå finnas hos klubbmedlemmarna. Fjärdeårsstudent 

4 nämnde en OB som menade att man bör göra alla misstagen under tiden man går i bukatsu. Då 

slipper man göra dem när man väl kommit in i arbetslivet. Dock är det tveksamt om en person 

kan undvika misstag ändå då mycket pekar på att arbetslivet är annorlunda än bukatsu. OB 2 och 

5 menar att trots denna skillnad socialiseras medlemmarna på så sätt att arbetsuppgifterna måste 

tas på allvar, vilket också resulterar i att de använder samma angreppsätt för att utföra 

uppgifterna på sin arbetsplats. Detta betyder dock inte att de är bättre eller anpassar sig snabbare 

gällande arbetsuppgifter än de utan bukatsubakgrund. Alla OB nämner att det oftast inte är någon 

skillnad och att alla som börjar arbetslivet är på samma nivå, såvida det inte handlar om 

specialister. Skulle en skillnad visa sig kan det konstateras att det handlar om de skilda 

erfarenheter som individen skaffat sig. Då erfarenheterna från dem med och utan 

bukatsubakgrund oftast är olika är det svårt att göra en jämförelse av samma typ av uppgifter. 

Det har dock nämnts av både personer med och utan bukatsubakgrund att de som deltagit i 

bukatsu visar mer gaman. 
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6.2 Sociala relationer 

Som tidigare beskrivits ses förhållandet till OB och OG som en möjlighet att lära sig att umgås 

och hantera situationen gentemot äldre personer. OB 1 och 5 menar att de redan visste hur de 

skulle bete sig gentemot äldre personer när de blev shakaijin tack vare relationen till alumnerna i 

klubben. OB 1 menade att mycket i företagen baseras på hur väl en shakaijin kan kommunicera 

med sina äldre kollegor. Han menar att de från Kyôdai badobu bör ha ett försprång vad gäller 

denna typ av kommunikation jämfört med de som inte deltagit i bukatsu. Dock kan det vara ett 

överdrivet påpekande i och med OB 3:s kommentar om att det finns många personer som inte 

gått bukatsu som också hanterar kommunikationen med kollegor väl. 

OB 4 hävdar att visserligen existerar hierarki i klubben och att den liknar arbetslivet om det 

handlar om personer kring samma ålder, men att det blir annorlunda när det kommer till ännu 

äldre personer. Från egen observation noterades att medlemmarna träffar OB i 20 års åldern 

relativt ofta men 30 år och äldre är ofta begränsat till några gånger per år. Eftersom antalet 

gånger en medlem träffar äldre OB är få kan det betyda att de aktiva medlemmarna fortfarande 

inte är helt anpassade när det gäller beteende mot äldre OB. Enligt Bourdieu tar det lång tid för 

habitus att anpassas till ett fält och i detta fall är det logiskt att de har en möjlig utvecklad 

anpassning gentemot yngre OB men inte äldre. OB 1 och 5 menade att de inte hade några 

problem. Det betyder att det finns variationer vad gäller snabbhet i anpassning men att det inte 

påvisar att alla är lika snabba då de tre övriga OB kommenterade att det gick bra att anpassa sig 

men inte om hur snabbt det gick. 

OB 1 framhäver att eftersom man dricker mycket alkohol i bukatsu är det möjligt också att äldre 

personer i företagen tycker det är lättare att umgås med dem som deltagit i bukatsu. Här spelar de 

tidigare nämnda etikettsreglerna för banketter in. OB 3 menade att om en person inte behärskar 

denna typ av etikett betraktas den som något sämre än dem som kan men att det inte har någon 

mer påverkan än att de runt om enbart tänker ”Jaha, den här personen kan inte det.”.
 90

 Att 

betraktas som sämre handlar om förtroende för personen i fråga. Klarar en medarbetare inte av 

att göra det som förväntas förlorar den så småningom uppgifter att utföra på jobbet. Detta kan 

vara ett sätt att få en person att känna sig oönskad och att han inte längre är lämpad för jobbet, 

vilket resulterar i att vederbörande slutar sitt arbete. Shakaijin 1 kommenterade angående 
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etikettsreglerna för banketter ”Man blir inte av med jobbet. Men om man inte kan 

etikettsreglerna i sitt företag och det förblir så resulterar det i att ens eget företag inte tror att 

man kan gå ut med personer från andra företag. På så vis minskar arbetsuppgifterna.”.
91

 OB 3 

påstår att företag förlitar sig alltmer på denna typ av förtroendesystem. Således kan bland annat 

etikettsregler för banketter vara en viktig del för en medarbetare att kunna. En person som redan 

lärt sig denna typ av hierarkisk norm intar automatiskt en högre social position i fältet när den 

börjar i företaget. Eftersom företag lär ut den här typen av sed till alla nya medarbetare verkar 

företagen dock förstå att majoriteten möjligen är ovana. 

Vidare ställdes till samtliga OB frågan om hur de skulle reagera mot en senpai i företaget som 

vill att de ska utföra uppgifter som på ett eller annat sätt framstår som konstiga. Fyra av fem 

påpekar att de inte säger emot men att de ifrågasätter genom frågor. OB 3 och 4 menade dock att 

det också beror på ålder, vilket även är ett svar som förekom bland några av de aktiva 

medlemmarna. Ju äldre en överordnad är desto svårare är det också att ifrågasätta kravet vilket 

tyder på att samhället med tiden förändrats vad gäller den hierarkiska relationen. Ett tecken på 

förändringen kan vara att majoriteten av dagens studenter väljer att delta i circle istället för 

bukatsu. 

Nakane menar att japaner undviker att framföra åsikter till sina överordnade.
92

 Med tanke på att 

det är väldigt få aktiva medlemmar i Kyôdai badobu som uttrycker sin åsikt gentemot sina senpai 

går det att ifrågasätta om OB verkligen gör det också. Det skulle kunna vara en åldersfaktor på så 

sätt att en person får mer befogenhet ju äldre den blir och således kan uttala sig. Många uttryckte 

att om de var nya i företaget skulle de undvika att ifrågasätta sina senpai för att de har mer 

erfarenhet och att de förmodligen har mer rätt. 

OB 4 menar dock att ens egna åsikter inte nödvändigtvis behöver hållas tillbaka helt, men den 

behöver heller inte vara det bästa för företaget trots att man själv tror det. Dock framhäver OB 1 

att om en person ifrågasätter en överordnad tycker arbetskamraterna att man är konstig. Han 

menar att många inte säger något då man är rädd för att värderas sämre. OB 5 som svarade att 

den inte ifrågasätter överhuvudtaget, tycker att alla borde uttrycka sina åsikter men medger 
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samtidigt att den inte själv kan det. Detta betyder att tendensen till att finna sig i ställda krav utan 

ifrågasättande kvarstår till stor del men att förändringar inom det japanska samhället möjligen 

håller på att ske. 

Det råder dock konsensus om att bukatsu är som en övningsplats för hierarki. OB 3 framhävde 

att oftast är förstaårsstudenterna nervösa vad gäller hierarkin i bukatsu. När man blir 

andraårsstudent har man vid det laget vant sig vid hierarkin och vad som såg ut som en tröskel är 

inte längre ett problem. Att vänja sig vid det betyder att de beter sig på ett korrekt sätt som de 

övriga i gruppen utan att behöva tänka allt för mycket på det. Detta kan anknytas till den 

invänjningsprocess av habitus som sker. Eftersom handlingar och beteenden genom habitus kan 

ske omedvetet, kan det tyckas att hierarkin i Japan fungera på ett sådant sätt, speciellt med tanke 

på hur Japaner genom habitus omdvetet använder keigo gentemot personer som är äldre. OB 3 

menade samtidigt att för hans del var hierarkin i Kyôdai badobu striktare jämfört med hans 

arbetsplats där det istället fokuseras mer på praktisk kompetens.  

6.3 Jämförelse med dem som inte deltagit i bukatsu från OBs perspektiv 

Bukatsu har haft ett inflytande på OBs beteende men de menar att den inte kan ses som en 

avgörande faktor när företag anställer nya medarbetare. OB 2 sade dock att den hoppades på att 

företagen under jobbintervjuerna skulle titta lite mer åt hans håll eftersom bukatsu har en viss 

ställning i det japanska samhället. Emellertid menar alla att det krävs mer än enbart bukatsu för 

att kunna bli en shakaijin. Det är hur en person kan visa sig vara attraktiv genom sin karaktär och 

sina erfarenheter som är viktigt. Många menar att genom bukatsu kan man få många olika 

erfarenheter men samtidigt kan de som inte deltar skaffa sig erfarenheter som inte går att få i 

bukatsu. Till stor del beror det även på vilken typ av arbetsplats personerna vill arbeta på och att 

det tas hänsyn till typen av erfarenhet. När det gäller de som deltagit i bukatsu kan det till 

exempel handla om tidigare nämnda sôgô shôsha medan nyetablerade företag hellre fokuserar på 

personer med teknisk kunskap eller kunskap från utlandet. 

Två av de intervjuade påstår att de som gått bukatsu är bättre vad det gäller kommunikation. OB 

1 talar om nominikêshon, vilket är en ordkombination av nomu, att dricka, och komyunikêshon, 

kommunikation, vilket är ett sätt för medarbetare i ett företag att kommunicera samtidigt som de 

dricker alkohol. OB 1 menar att de som går i bukatsu är bra på denna typ av kommunikation 

jämfört med andra. Av egna observationer handlar det mer om att bukatsu och företag har 
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liknande struktur på sina nomikai än att de dricker mer än exempelvis circlegrupper. Vissa 

personer menar till och med att de som deltar i circle dricker mer.  

Emellertid påpekas det av vissa aktiva medlemmar samt OB 2 att de tycker att de som gått i 

circle är bättre på kommunikation. Detta för att personer i circlegrupper har enligt 

bukatsumedlemmarna mer kontakt med personer utanför sin egen grupp eller att de deltar i fler 

än en grupp. Trots detta menar OB 2 att kunderna på hans jobb föredrar att ha att göra med 

personer som deltagit i bukatsu. Det skulle i så fall betyda att nästan enbart personer med 

bukatsubakgrund kan hantera klienter. Det låter tvivelaktigt då min tid vid Kyotouniversitetet 

gav intrycket att majoriteten av dagens studenter inte deltar i bukatsu. OB 2 sade också att det 

enbart är personer med bukatsubakgrund på hans avdelning och att det förmodligen beror på att 

de är bättre lämpade för det arbetet. Detta kan relateras till vad OB 3 sa, att beroende på 

bakgrund och vad personen är bra på placeras den vid olika avdelningar. Vidare påpekade OB 3 

att det finns många som förstår hur de bör bete sig gentemot äldre och även behärskar 

exempelvis etikettsregler för banketter trots att de inte deltagit i bukatsu. Det betyder att andra 

grupper också präglas av liknande hierarki och etikettsregler. 

De resterande fyra OBs sade att de hade på sin avdelning personer med och utan 

bukatsubakgrund. De menar att alla de som deltagit i bukatsu anpassar sig bättre när det gäller 

hierarki. Utöver kommunikation framhävs att de med bukatsubakgrund har en tendens att vara 

mer tekipaki, snabb och smidig, i sitt sätt att arbeta. Men i och med att många av de intervjuade 

påstår att det inte är någon skillnad just i anpassning till arbete är det bara så att angreppsätt som 

tekipaki är en av de erfarenheter som de med bukatsubakgrundhar, medan exempelvis de som 

deltagit i circlegrupper har andra angreppsätt som kan ses som jämbördigt. De shakaijin som inte 

deltagit i bukatsu menar också att det inte är någon skillnad i fråga om arbetsuppgifter, vilket 

betyder att den troliga skillnaden ligger i den sociala aspekten.  

7. Jämförelseanalys 

7.1 Social anpassning 

När en person väl gått med i en klubb stannar den oftast där under hela universitetstiden. 

Shakaijin 1 påpekade ”Om du går med i bukatsu blir det till slut ett liv enbart inom klubben. Till 
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exempel att du varje dag träffar samma personer eller gör samma saker, det vill säga ett liv utan 

variationer.”.
93

 Denna tanke hade de flesta personer som inte deltar eller deltog i bukatsu. Flera 

av dem har dock erfarenhet sedan tidigare av bukatsu och menar att man ville prova på något 

annat eftersom det nu är den enda tiden som finns tillgänglig innan det upptagna livet som 

shakaijin börjar. Circlestudent 1 menade att eftersom bukatsu har ett starkt kollektivt medvetande 

är det svårt att sluta. Den viktigaste faktorn verkar alltså vara friheten att välja när, i vad och hur 

ofta man vill engagera sig. Genom egen observation spenderar medlemmarna stora delar av 

universitetstiden till deltagande i bukatsu och på så sätt knyts starka band mellan medlemmarna. 

Medlemmarna umgås ofta med varandra även utanför träningen. Därför understryks det ofta av 

dem som inte deltar eller inte har deltagit i bukatsu att de istället träffar olika människor oftare än  

dem i bukatsu.  

Circlestudent 2 ingår i en ideell förening som heter AISEC.
94

 Föreningen är uppdelad så att den 

liknar ett företags struktur. De har även kontakt med företag, vilket betyder att det krävs en 

anpassning gentemot dessa. Vederbörande menar att erfarenheterna genom AISEC kan ses som 

förberedelse inför arbetslivet. På frågan om personer med bukatsubakgrund har lättare att få jobb 

sade hon ”Om det är ett företag som är strängt gällande hierarki och beteenden, sôgô shôsha, är 

det nog lättare för de med bukatsubakgrund att gå med. Bilden av bukatsu på universitetet sådan. 

Tradition och gott beteende.”.
95

 Samtidigt kommenterade hon vad gäller andra företag ”Som ett 

extremt exempel, om det vore ett nytt företag tror jag att det är många som vill ha personer som 

arbetar hårt och kan göra saker på egen hand. I sådant fall är det mer av en fördel med min 

organisation.”.
96

 Bilden av bukatsu är alltså sammankopplad med tradition vilket äldre företag 

ser positivt på. Samtidigt pekar circlestudent 2:s kommentar på att exempelvis sôgô shôsha bara 

lägger vikt på hierarki vilket också OB 1 antydde. Detta kan anknytas till att japanska företag 

utbildar sin personal underträningsperioden i förtaget då de inte förväntar sig att de japanska 
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studenternas akademiska bakgrund kommer till någon större nytta.
97

 Således verkar vissa företag 

möjligen föredra personer som är som ett vitt papper som företagen själva kan skriva i men att de 

anställda gärna får vara hierarkiskt anpassade personer. 

Med tanke på uttalanden om bukatsu och sôgô shôsha finns det ett möjligt samband mellan 

bukatsu som är gammalt och traditionellt och de äldre företagen. Vidare menar shakaijin 1 att de 

som deltagit i bukatsu möjligen har ett mer begränsat urval av arbete med tanke på deras 

bakgrund. De som istället väljer att göra andra saker under sin universitetstid har möjligheten till 

flera val då de har fler erfarenheter från olika områden. Alla de personer utan bakatsubakgrund 

menar exempelvis att utlandsstudier eller språkstudier är goda erfarenheter inför arbetslivet och 

många företag tycks se positivt på det. Shakaijin 2 påpekade att han blev tilltalad av chefen 

nyligen som sade att han blev anställd för att han varit utomlands.  

De intervjuade shakaijin påstår samtidigt att de i någon mån har eller har haft svårt vad gäller 

anpassning till heirarki i deras företag. Alla var tvungna att anpassa sig efter att de blivit 

anställda vilket betyder en något långsammare anpassning men att det möjligen i slutändan till 

sist blir samma nivå som en person med bukatsubakgrund. 

Circlestudent 3 menade att hans studier utomlands var en positiv erfarenhet. Det gjorde att han 

kunde lära sig bättre engelska vilket också blev en avgörande faktor vid hans jobbintervju. 

Hierarkin i circlegruppen han deltog i var inte speciellt strikt. Trots det fungerade gruppen 

hierarkiskt med de äldre studenterna som ledare. De planerade och ledde gruppen vilket återigen 

pekar på den kollektiva habitus där hierarki är en permanent inristning i samhället. Samtidigt är 

det ett exempel på vad som ses som tradionella strukturer vilka kan påverkas av dagens japaner 

då hierarkin inte är strikt enligt honom. 

Shakaijin 2 kommenterade att de som deltagit i bukatsu anpassar sig bättre till japanska företag 

men understryker att det handlar om dagens. Han kommenterade ”Eftersom att alla förstår att 

det är orimligt för Japan att bara koncentrera sig på den nationella marknaden säger alla 

nu ’utlandet, utlandet’.”.
98

 Shakaijin 2 menade att han ogillar hierarki. Under universitetstiden 
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var personen en volontär som hjälpte utbytesstudenter. Han menade att alla som var volontärer i 

denna grupp förmodligen ogillade hierarki och att de möjligen inte är anpassade till det japanska 

samhället. På grund av det menade vederbörande att han värderas lägre i sitt företag. Han påstod 

samtidigt att personer som är under 45 år inte bryr sig lika mycket om hierarki som de äldre 

vilket återigen pekar på möjliga generationsskillnader och förändringar i samhället. Även om en 

person inte är anpassad till hierarkin försvinner inte jobben så länge de utför sina jobb på ett 

korrekt vis.  

Shakaijin 1 deltog under gymnasietiden i bukatsu men inte på universitetet. Han menade att de 

som deltagit i bukatsu var snabbare än honom att anpassa sig till arbetsplatsen. Detta tyder alltså 

på att trots att en person deltagit i bukatsu under gymnasiet behöver det inte betyda att den har 

anpassat sig helt till det hierarkiska samhället. Ett exempel som gavs var banketter där 

vederbörande fick en utskällning för att den serverade dryck på fel sätt till en äldre kollega. 

Samtidigt menade shakaijin 1 att om det är en yngre senpai som upptäcker att kôhai gör ett 

sådant fel brukar den oftast tillrättavisa sin kôhai och lära ut vad det är som gäller. En person 

som gått bukatsu och lärt sig detta kontra en som inte har gjort det kan genom sitt habitus inta en 

högre position i fältet redan från början i arbetslivet. Dock verkar den tidigare nämnda personens 

företag vara äldre och har enligt vederbörande väldigt strikta regler. Samtidigt kan det vara 

ytterligare en indikation på generationskillnad i hierarkin. 

Shakaijin 3 menade att hierarkin för honom inte är ett problem men att de runt om tycker att han 

är fräck som inte kan anpassa sig till den och ser det som ett problem. Personen var inte med i 

någon slags grupp under sin universitetstid utan fokuserade på deltidsjobb genom vilket den 

lärde sig anpassning till hierarki till viss del. Av vederbörandes nuvarande situation att döma 

verkar det dock inte haft något större inflytande och personen själv medger att det möjligen 

kunde sett annorlunda ut om han deltagit i en circle eller bukatsu. Vid samma arbetsplats som 

shakajin 3 finns en kvinna som var manager för en basebollklubb och jämfört både med sig själv 

och med de som gick i circles är hon mycket mer pålitlig. 

7.2 Arbete och ansvar 

För shakaijin 1 blev universitetslivet en god förberedelse inför arbetslivet. Den circle han ingick i 

var en jordbruks-circle och dessutom som shakaijin 2 var han en volontär som stödde 

utbytesstudenter vilket också ledde till många utlandsresor. Shakaijin 1 arbetar nu med livsmedel, 
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import och export. Kunskapsmässigt sett kan det konstateras att den haft en fördel av sina olika 

erfarenheter men att de saknade erfarenheterna i bukatsu ledde till svårare anpassning till den 

sociala delen. Skulle det varit en person med bukatsubakgrund hade det förmodligen varit 

tvärtom att denna person skulle behöva längre tid för anpassning till det praktiska. Vidare är 

shakaijin 1 medveten om vikten av senpai kôhai-förhållandet vilket betyder att det inte krävs att 

en person deltar i bukatsu för att förstå den. 

Circlestudent 4 har varit med och bildat den danscircle hon deltar i. Studenten själv menade att 

danscirclen är baserad på grupparbete och det krävs att alla anpassar sig. Vidare påpekar hon att 

hierarkin inte är lika strikt som i bukatsu men att den existerar. Hon går i årskurs tre och har 

under shinkan varje år sedan start lockat dit fler medlemmar. Eftersom hennes generation är den 

första är hon bland de äldsta vilket betyder att hennes generation är den som byggt upp de 

normer och regler som gäller. Hon sade att en bra senpai ska vara en god förebild. I denna 

danscircle tränar och uppträder de ofta vilket betyder att som senpai behöver de visa att när det är 

träning ska de träna och inte prata för mycket. Bilden av circle ses möjligen som lättsam men att 

alla skulle vara det är alltså inte sant. Circlestudent 2 påpekade att det går att lägga ner mycket 

tid på sin circlegrupp om personen så önskar.  

Circlestudent 3 sade att även om många gör saker på egen hand i hans circle ses det som standard 

att senpai lär ut till sina kôhai hur saker och ting fungerar. Vidare menade han att medlemmarna 

inte säger emot sina senpai i hans circle, vilket tyder på samma typ av återhållsamhet som 

uppenbarar sig i bukatsu. Vidare lär de heller inte ut dans till sina senpai, även om man är bättre, 

eftersom det ses som oförskämt. Denna typ av norm finns dock inte i Kyôdai badobu där målet 

för alla var att bli bättre och på så sätt är det vanligt om en person som är duktigare lär ut till 

även äldre personer. Trots att bukatsu ses som traditionellt finns det circles som liknar striktheten 

i bukatsu.  

Den japanska organisationskulturen verkar fortfarande vara sträng vad gäller hierarki men 

förändringar genom nya generationer leder till ett samhälle som möjligen börjar acceptera en 

lättsammare attityd. Trots att vissa personer menar att de värderas lägre förlorar de inte sina 

arbeten. Enligt Bourdieu behöver inte konkurrens inom ett fält alltid att ske. Vissa individer är 

nöjda där de är och arbetar med att behålla sin nuvarande position. Hade dessa individer inte 

varit helt anpassade för ett fält hade de inte klarat av att befinna sig inom det, vilket också 
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betyder att deras habitus trots allt är till viss del anpassat efter företagets normer. De är dock inte 

i en positition med tillräckligt med befogenheter för att kunna förändra den sociala strukturen. 

Det betyder att deras habitus tvingas anpassas till den istället.  

8. Slutsats 

Denna studie har fokuserat på socialisering inom Kyôdai badobu med avseende på arbetslivet. 

Genom analys av deltagande observation, intervjuer och Pierre Bourdieus teori går det att 

fastställa att klubben har ett inflytande över medlemmarnas beteende. 

Den viktigaste faktorn för inflytandet är de sociala förhållanden inom klubben. 

Beroendeförhållandet i klubben mellan senpai och kôhai är noterbart men är inte så starkt som 

exempelvis amae-teorin hävdar. Årskurserna fungerar relativt autonomt efter en viss tid då det 

förväntas att varje årskurs ska arbeta självständigt. Beroendeförhållandet ser således ut att vara 

starkare i arbetslivet än i bukatsu. Dessutom är ansvarstagandet annorlunda vilket kräver att både 

överordnade och underordnade i arbetsliet fungerar bra tillsammans för att undvika misstag.  

Jämfört med Kyôdai badobu menar vissa att förhållandet mellan senpai och kôhai är outvecklat i 

deras gamla bukatsuklubbar vid gymnasiet. Det kan dock bero på skola och klubb men det syntes 

tydligt på förstaårsstudenternas osäkra beteende kring senpai i början. Vissa studenter från andra 

årskurser menar att det var samma sak för dem. I gymnasiet tycktes inte klubbarna ha samma 

sammanhållning som Kyôdai badobu, vilket talar för att Kyôdai badobu undetstryker den 

kollektiva mentaliteten mer. 

Genom att uppmana till aktivt interagerande med alumner sker en anpassning av ett beteende 

mot äldre personer som av det japanska samhället ses som passande. Dock måste det hållas i 

åtanke att antalet gånger en medlem träffra alumner som är äldre än 30 år är få vilket gör att 

anpassningen kan ifrågasätts. Trots det visar de med bukatsubakgrund på universitetet bättre 

anpassning till den sociala kontexten i arbetslivet som OB och shakaijin utan bukatsubakgrund 

upplever det. De menar att de även observerat detta hos sina medarbetare. Detta påvisas även av 

mina observationer, intervjuer och tidigare forskning att de som deltar måste anpassa sig till en 

striktare form av hierarki. Även om en person inte umgåtts med en älre person vet de åtminstone 

tankemässigt hur de ska agera. Respekt mot äldre anses ändå vara sunt förnuft och samtliga 
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personer menade att de lärt sig det under sin uppväxt. Emellertid pekar analysen på att de som 

inte deltagit i bukatsu möjligen är skickligare på kommunikation med många olika typer av 

människor. Detta då bukatsumedlemmar har en tendens att endast umgås inom gruppen. 

Circlemedlemmar å andra sidan har möjligheten att delta i flera grupper eller utföra andra projekt 

som inte bukatsumedlemmar kan. 

Ovanstående betyder alltså att de utan bukatsubakgrund inte är oanpassade. Hierarki existerar 

dessutom i alla typer av organisationer. Enligt Bourdieus teori måste en person vara född inom 

ett fält vilket visar på mottaglighet. Även om en person inte deltar i bukatsu är den född i det 

japanska samhället där bland annat hierarki ingår i socialiseringen. Vidare deltar de flesta japaner 

under sin högastadie- eller gymnasietid i bukatsu. Dock visar analysen av shakaijin 2 och 3 att 

även om de inte gillar hierarki anpassar de sig till en viss del vilket också gör att de ses ner på av 

sina kollegor. Trots sämre anpassning till hierarkin förlorar personerna inte jobbet, vilket kan 

tyda på en gradvis ökande tolerans gentemot de som ogillar den. 

Vad gäller arbetsuppgifter visar det sig vara helt beroende på typen av arbete och de erfarenheter 

som personerna har skaffat sig. Till exempel driver medlemmarna klubben på egen hand. Men att 

driva en organisation gäller heller inte bara bukatsu utan även circlegrupper, vilket betyder att de 

som går i circle får liknande erfarenheter. Analysen tyder på att anpassningen till arbetsuppgifter 

är på samma nivå vilket också påvisas genom att företag dessutom har egen utbildning. 

Anledningen är att de inte förväntar sig att nya medarbetare förstår arbetetuppgifterna i början. 

Av tidigare forskning och av i jämförelsestudien i denna undersöknings framgår att de som deltar 

visar mer gaman men att de flesta japaner har en tendens att arbeta hårt även om de inte gått 

bukatsu. Men med tanke på den hårda träningen och socialiseringen som sker i bukatsu under 

flera år kan habitus utvecklas på så sätt att medlemmarna visar högre fysisk och psykisk 

uthållighet i arbetet. 

Utbildningen handlar dock inte enbart om arbetsuppgifter utan även fungerar som ett medel för 

socialisering där bland annat etikett för nomikai lärs ut. Det betyder att även om man inte erhållit 

denna typ av erfarenhet tidigare tvingas alla att skaffa den. Det betyder dock att 

bukatsumedlemmarna kan anpassa sig snabbare till företaget vad gäller denna typ av evenemang. 

För de som inte deltagit handlar det är dock en tidsfråga eftersom det trots allt krävs att de klarar 

av etikettsreglerna vid nomikai.  
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Varför går då studenterna med i bukatsu? Många menar att de går med för sin egen skull och för 

att göra det de älskar mest, att spela badminton. Detta övergår gradvis till att man är med i 

klubben för klubbens skull. Utbytet av deltagandet är ömsesidigt. Bukatsu behöver medlemmar 

och medlemmarna behöver bukatsu. Även om det kan vara jobbigt verkar det inte ha någon 

betydelse så länge de blir bättre i sporten. Klubben kan ses som en liten autonomi med hierarki, 

regler och traditioner. Den är dock inte mer än en variation av det japanska samhället. Det visar 

sig vara sant då klubben exempelvis försöker uppmana sina medlemmar till en form av 

individualism men som i slutet ofta resulterar i medlemmarnas förlikning till gruppen. 

Majoriteten av universitetsstudenterna väljer bort bukatsu på grund av bland annat dess strikthet. 

De som väljer bukatsu kan dock ses som mer mottagliga. Att ingen invänder mot strukturen är ett 

exempel på detta. Enligt Bourdieus teori har det med deras tidigare erfarenheter att göra, bland 

annat uppväxt och tidigare deltagande i bukatsu. Dessutom är det få som slutar vilket tyder på en 

stark kollektiv mentalitet. Bukatsumedlemmar har som Bourdieu uttrycker det - a feel for the 

game. 

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka och klarlägga huruvida inflytandet av socialiseringen 

i Japan, med bukatsu på universitetet som fallstudie, har en påverkan på sina medlemmar i 

relation till arbetslivet. Fallstudien inriktar sig på Kyôtouniversitetets badmintonklubb. 

Studien utfördes med kvalitativ metod i form av deltagande observation i badmintonklubben och 

djupgående intervjuer med dess medlemmar och alumner som gått in i arbetslivet. För att få en 

klarare överblick intervjuades en kontrollgrupp bestående av personer som inte deltagit i bukatsu. 

Denna grupp inkluderar både studenter och personer som arbetar. 

Undersökningen visar vilken typ av socialisering som sker i klubben och hur dess medlemmar 

och alumner uppfattar den i relation till arbetslivet. Genom Pierre Bourdieus teori för 

socialisering undersöktes om medlemmarnas dispositioner utvecklar beteenden och handlingar 

utifrån de förutsättningar som existerar i klubben och om de sedan även appliceras i arbetslivet 

för att underlätta deras tillvaro.  
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Den sociala aspekten i Japan handlar till stor del om den hierarkiska ställningen vilken också har 

en viktig roll inom bukatsuklubbar. Studien visar att de erfarenheter medlemmar i klubben 

erhåller ger ett inflytande främst över deras beteenden och handlingar gentemot andra människor, 

speciellt inom en viss grupp. Samtidigt är det inte några skillnader på anpassningen beträffande 

arbetsuppgifter i jämförelse med de som inte deltagit i bukatsu.  
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Bilagor 

Intervjufrågor 

Följande frågeställning formulerades för bukatsu, årskurs ett till fyra. 

1. Universitetstiden kan ses som andrum efter den stressiga tiden på gymnasiet och före det 

stressiga arbetslivet. Varför valde du att gå med i bukatsu med tanke på detta? 

2. Socialt sett och som organisation, vad är det för skillnad på bukatsu under er gymnasietid 

och bukatsu på universitetet? 

3. Tycker ni att bukatsu på universitet kan ses som en förberedelse inför arbetslivet? 

För alumner ställdes samma frågor som ovan samt ytterligare tre. 

1. Finns det likheter med socialiseringen i bukatsu och i arbetslivet? 

2. Kan ni tillämpa det ni lärt er i bukatsu i ert arbetsliv? 

3. Finns det någon som inte gått bukatsu där ni arbetar? Hur anpassar sig de som deltagit i 

bukatsu jämfört med de som inte deltagit till arbetslivet? 

Följande frågor ställdes till de som inte deltagit i bukatsu. Till dem som varken deltagit i bukatsu 

eller  i circle ställdes frågorna inom parantes. 

1. Varför valde ni att inte medverka i bukatsu? 

2. Vad är det för skillnad mellan er circle och bukatsu? (Vad tror ni att man kan lära sig av 

bukatsu och circles som man inte kan om man inte deltar?) 

3. Tror ni att de som deltar eller har deltagit i bukatsu anpassar sig bättre till arbetslivet än 

de som inte gjort det? 

4. Tycker ni att circle på universitet kan ses som en förberedelse inför arbetslivet? (Tycker 

ni att er tid på universitetet kan ses som en förberedelse inför arbetslivet?) 

Till de som inte deltagit i bukatsu men är shakaijin ställdes samma frågor som ovan och 

ytterligare tre. 

1. Finns det likheter med circle och arbetslivet? (Finns det likheter mellan era erfarenheter 

utanför bukatsu och circles, exempelvis inom deltidsjobb, och ert arbetsliv?) 
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2. Kan ni tillämpa det ni lärt er under den tid ni var aktiva i exempelvis circles under ert 

arbetsliv? 

3. Finns det någon som deltagit i bukatsu där ni arbetar? Hur anpassar sig de som inte 

deltagit i bukatsu jämfört med dem? 

Ordlista 

Amae - Beroendeförhållande 

Bukatsu - En sport- eller kulturklubb som representerar skolor och universitet. Fri aktivitet efter 

ordinarie studietid. 

Circle - En intressegrupp vid universitet 

Gaman - Uthärdande 

Ganbari - Att hålla sig fast vid att göra något ända till slutet 

Gen'eki - Aktiv medlem i exempelvis en sportklubb 

Honne - En persons riktiga känslor, motsatsen till tatemae 

Ie - Familjesystem med en ledare som har hand om hushållet 

Irregular - Aktiv medlem som inte är bland de starkaste spelarna 

Jûmintôroku - Invånarregister 

Juku - Extraskola efter normal skoltid 

Keigo - Hövligt språk. Används gentemot äldre personer eller någon man nyligen träffat 

Kei o harau - Att visa respekt för någon'¨ 

Kizokuishiki - Känsla av tillhörighet och att identifiera sig med en grupp 

Kôhai - En junior eller person med mindre erfarenhet 

Komon - En coach 

Komyunikêshon - Kommunikation 
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Koseki - Familjeregister 

OB - Oldboy, manlig alumni 

OG - Oldgirl, kvinnlig alumni 

Naishinsho - Konfidentiell rapport om en students betyg och uppförande 

Nihonjinron - Samlingsterm för teorier om japanska samhället 

Nomikai - Bankett med alkohol inblandat 

Nominikêshon - Blandord av orden nomu och komyunikêshon. Dricka alkohol och kommunicera. 

Nomu - Att dricka 

Regular - Aktiv medlem som är bland de starkaste spelarna 

Senpai - En senior eller en person med mer erfarenhet 

Shakaijin - En fulländad medlem av samhället som arbetar 

Shinkan - En välkomstperiod under den första tiden efter studenterna börjat på universitetet 

Shûdanseikatsu - Gruppmodel som är baserad på hierarki 

Sôgô Shôsha - Äldre japanska företag 

Soto - Yttre zonen där okända personer för en individ befinner sig 

Tameguchi - Språk som används gentemot familj och vänner 

Tatemae - Ett sätt att uttrycka sig offentligt, motsatsen till honne 

Tateshakai - Hierarkiskt samhälle 

Uchi - Inre zonen där en individs vänner och familj befinner sig 

Yaruki - Motivation och beslutsamhet 

Yutori sedai - Den bekväma generationen 
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Zatsuyô - Sysslor utförda av förstaårsstudenter ofta i form av kroppsarbete 

Information om de intervjuade 

Förstaårsstudent 1 - Man, 18 år 

Förstaårsstudent 2 - Kvinna, 18 år 

Förstaårsstudent 3 - Kvinna, 18 år 

Förstaårsstudent 4 - Man, 18 år 

Andraårsstudent 1 - Man, 19 år. Blivande administratör 

Andraårsstudent 2 - Man, 19 år. Blivande nomikai-ansvarig 

Andraårsstudent 3 - Man, 19 år. Blivande kapten för hela klubben 

Andraårsstudent 4 - Kvinna, 19 år. Blivande kapten för det kvinnliga laget 

Tredjeårsstudent 1 - Man, 20 år. Administratör 

Tredjeårsstudent 2 - Man, 20 år. Kapten för hela laget 

Tredjeårsstudent 3 - Kvinna, 20 år och kapten för kvinnliga laget 

Tredjeårsstudent 4 - Man, 20 år. Kontaktperson för OB och OG och kassör 

Fjärdeårsstudent 1 - Man, 21 år. Föredetta kapten för hela klubben 

Fjärdeårsstudent 2 - Man, 21 år. Föredetta kontaktperson för OB och OG 

Fjärdeårsstudent 3 - Man, 21 år. Kontaktperson för Badmintonunionen för Kansaistudenter 

Fjärdeårsstudent 4 - Kvinna, 21 år. Träningslägeransvarig 

OB 1 - Man, 26 år och arbetar vid en bank 

OB 2 - Man, 24 år och arbetar vid ett finansbolag 

OB 3 - Man, 27 år och arbetar vid ett IT-företag 
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OB 4 - Man, 28 år och arbetar vid ett byggnadskonstruktionföretag 

OB 5 - Man, 25 år och arbetar vid ett kemikalieföretag 

Circlestudent 1 - Man, 24 år och masterstrudent vid Tôkyô Gakugeiuniversitetet. Var voluntär i 

en grupp som skapade evenemang för föräldrar och barn 

Circlestudent 2 - Kvinna, 20 år och går i tredje året vid Kyôtouniversitetet. Är medlem i den 

ideella gruppen AISEC 

Circlestudent 3 - Man, 26 år och går andra året som masterstudent vid Kyôtouniversitetet. Var 

medlem i en pardanscircle under sin tid som vanlig student. 

Circlestudent 4 - Kvinna, 19 år och går andra året vid Kyôtouniversitetet. Är medlem i en 

danscircle och var med och skapade den. 

Shakaijin 1 - Man, 26 år och arbetar vid ett handelsföretag. Var student vid Nihonuniversitetet. 

Shakaijin 2 - Man, 26 år och arbetar vid en låg- och mellanstadieskola. Var student vid Tôkyô 

Gakugeiuniversitetet. 

Shakaijin 3 - Man, 28 år och arbetar vid ett finansbolag. Var student vid Nihonuniversitetet. 


