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Abstrakt 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka ungdomars möjligheter och begränsningar till 

idrottsutövande under fritiden. Idrott är ett populärt fritidsintresse bland barn och ungdomar, 

enligt Riksidrottsförbundets undersökning från år 2004 tillhör idrott generellt det näst 

populäraste fritidsintresset efter umgänge med kompisar som kommer först bland barn och 

ungdomar. 

 

Studien är baserad på kvantitativ metod och totalt har 121 ungdomar deltagit i studien.  

Ungdomarna i studien är i åldern 12- 13 år och bosatta i Luleå kommun. Resultaten i studien 

visade på att föräldrarnas yrkestillhörighet och intresse för idrott påverkade ungdomarnas 

idrottsliga intresse på fritiden. Vidare fanns det skillnader i ungdomars ekonomiska 

förutsättningar för idrottsutövande samt föräldrarnas möjligheter till skjutsning och hämtning 

till idrottsanläggningar.  

 

Nyckelord: idrott, ungdomar, socioekonomisk position  



 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this essay is to investigate youth possibilities and restrictions to sports 

activities on their leisure time. Sport is a popular recreational pursuit among children and 

youth, according to the Swedish Sports Confederation survey from year 2004 is sport one of 

the most popular recreational pursuits after being with friends which comes first for children 

and youth. 

 

This study is based on quantitative method and 121 youth participated. The youth in the study 

are in the age of 12- 13 years old and they are living in Luleå. The result in the study has 

shown that parent’s profession and interests for sport has influence the youth interest for sport 

on their leisure time.  The study also showed differences in the youth economic condition and 

the parent’s possibilities to drive their youth to sports facility.  

 

Keywords: sport, youth, socioeconomic position  
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1. Inledning 

Fritidssysselsättningar spelar i det moderna samhället en framträdande roll i människors livsstil. Fritiden är att 

betrakta som en del av det individuella livsmönstret. Individen ingår i olika sociala sammanhang i form av 

grupper dels i arbetslivet, i skolan och dels på fritiden. I dessa grupper skapas normer och värderingar, kulturer 

och traditioner som utgör livsmönster för individen.1 Genom det gränslösa utbud av idrottsgrenar som existerar 

i det moderna samhället finns det många möjligheter till val av idrottsaktiviteter bland ungdomar.2 Idrotten 

spelar en viktig roll som fritidssysselsättning bland ungdomar samtidigt som den fyller en social funktion. Inom 

idrottsverksamheter samlas olika grupper av befolkningen, i städer likväl som på landsbygden och oberoende 

av social position i samhället.3  

 

Idrott utövas av en betydande andel barn och ungdomar i Sverige, enligt Riksidrottsförbundets undersökning år 

2004 tillhör idrott generellt det näst populäraste fritidsintresset efter umgänge med kompisar som kommer först 

bland barn och ungdomar i åldern 7- 15 år. Bland pojkarna i undersökningen uppgav drygt 60 procent att de var 

intresserade av idrott, siffran var dock något lägre för flickor men skillnaden var marginell.4  

 

Idrotten har ett socialt värde främst bland barn och ungdomar och utgör en del i barns- och ungdomars 

socialisation. Det sociala värdet finns i stort sett inom samtliga idrottsgrenar men är kanske mest framträdande 

inom lagidrotten. Inom idrotten får barn och ungdomar lära sig de sociala normer som råder inom gruppen, i 

tränings- och tävlingssituationer så som att lära sig ta hänsyn och ansvar. Idrotten bidrar också till att barn och 

ungdomar kan identifiera sig med andra inom samma idrottsgren vilket bidrar till att individens självbild 

stärks.5  

 

Barns och ungdomars idrottsutövande skiljer sig åt beroende av föräldrarnas socioekonomiska position.6 Detta 

innebär att barns- och ungdomars möjligheter och begränsningar ifråga om idrottsutövande och val av 

idrottsgren är avhängigt av föräldrarnas ekonomiska förutsättningar. Detta påverkar även den sociala 

gemenskap barnen och ungdomarna ingår i eftersom det kan bidra till ett socialt utanförskap.  

                                                 
1 Skolverket 2007-04-09 
2 Engström, 1999, s. 40 
3 SOU 1957: 41, s. 18 
4 Riksidrottsförbundet, Barn och ungdomars idrottande 2004,  
5 SVEBI, 1997, s. 173 
6 Riksidrottsförbundet, Kostnader för idrott- en studie om kostnader för barnens idrottande 2003 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera ungdomarnas möjligheter och begränsningar till idrottsutövande i Luleå 

kommun.  

 

– Har föräldrarnas socioekonomiska position betydelse för ungdomarnas möjligheter att utöva idrott under 

fritiden? 

– Har boendepreferenser d.v.s. om man är bosatt i tätort eller glesbygd någon betydelse för ungdomarnas 

möjlighet att utöva idrott? 
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2. Centrala begrepp i studien  

I detta avsnitt avser jag att förtydliga några centrala begrepp som ingår i denna studie.  

 

Med ungdomar avses tonåringar som vanligen är i åldern 13 till 19 år, denna period är den sista tredje delen i 

människans uppväxttid med bland annat puberteten som kännetecknas av att individen utvecklas från barn till 

ungvuxen under en jämförelsevis kort tidsperiod. Respondenterna i denna studie har precis kommit in i 

tonårsfasen eller är på väg att bli tonåringar därför omnämns de som ungdomar och inte barn. 7  

 

Att vara ”aktiv”  inom någon idrott, innebär i denna studie att individen regelbundet utövar någon form av 

fysisk prestation. Det behöver inte vara organiserat i en idrottsförening men de flesta idrotter kräver att man är 

medlem i en förening för ett aktivt utövande. 

 

Begreppet tätort definieras i enighet med Nationalencyklopedin, den gemensamma befolkningsstatistik som 

finns för de nordiska länderna, där tätbebyggt område omfattar minst 200 invånare och högst 200 meter mellan 

husen (hänsyn har inte tagits till församlings-, kommun- eller länsgränser). Ordet glesbygd definieras här som 

motsatsen till tätort, d v s glesbefolkade områden där mindre tätorter kan inräknas.8  

 

Socialt värde är ett centralt begrepp inom sociologin, det är nära sammankopplat med sociala normer. Sociala 

normer finns på olika nivåer i form av t.ex. lagar (makronivå), stadgar (mesonivå) eller gruppnormer 

(mikronivå). Vidare finns det normer för vad som är att betrakta som god smak, för stil och elegans samt talang 

o.s.v.  De sociala normerna påverkar individernas handlingsregler där sanktionerna antingen är positiva 

(belöningar) eller negativa (bestraffningar). Det innebär att det är samhällets normer som påverkar individens 

handlingsutrymme om individen överträder de sociala normer blir påföljden bestraffning, det kan vara 

lagöverträdelser där påföljden blir fängelsestraff till att man blir utestängda från en grupp för att man inte 

lyckas leva upp till gruppens sociala normer. Ett positivt agerande medför att individen belönas av sin 

omgivning när man presterat någonting bra och eftersträvansvärt.9 

 

 

                                                 
7 Jerlang m fl, 1994, s. 70, 279 
8 Nationalencyklopedin 2007-02-06 
9 ∅sterberg, 1991, s 78-79 
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2.1 Yrkeskategorier 

Definitionerna av yrkeskategorierna utgår från SCB:s socioekonomiska indelning. 

 

Arbetare indelas i facklärda eller icke facklärda samt om de arbetar inom den tjänste- eller varuproducerande 

sektorn. Beroende på sektor och utbildningsbakgrund varierar deras krav på utbildning efter grundskola till 

mindre än två år samt till minst två års utbildning. 10  

 

 Bland tjänstemän finns en uppdelning av lägre respektive högre tjänsteman. Lägre tjänsteman kategoriseras 

beroende på om deras arbetsuppgifter omfattar ansvar för underställd personal. För lägre tjänstemännen varierar 

kraven på utbildning efter grundskola till mindre än två år till krav på minst två år men ej nödvändigt med tre 

år. Högre tjänsteman oavsett om de högre tjänstemännen har underställd personal krävs minst sex års 

utbildning efter grundskola.11  

 

Bland dem som inte innehar en anställning finns företagare som är självförsörjande, antingen som egna 

företagare eller som medhjälpare i familjemedlems företag. Det inkluderar även företagare som bildat 

aktiebolag och formellt sett är anställda i företaget. Beroende på bolagsform varierar kraven på utbildning men 

som mest krävs minst sex års utbildning efter grundskola oavsett antalet anställda, detta gäller fria yrkesutövare 

med akademikeryrken exempelvis advokater, arkitekter, läkare, auktoriserade revisorer, konsulterande 

ingenjörer m.fl. Inom andra branscher krävs det betydligt kortare utbildning för att kunna vara företagare.12  

 

Med hänsyn till att studien delvis är inriktad mot glesbygd, medtogs även lantbrukare som ett svarsalternativ i 

enkäten. Lantbrukare är också att betrakta som självförsörjande, de kan delas in i mindre och större lantbrukare 

beroende på innehavet av åker och skog.13  

 

Studerande medtogs som en kategori med hänsyn till att det numera är vanligt att vuxna och föräldrar studerar 

antingen för att omskola sig eller förkovran. Vuxenstuderande finns på olika nivåer grundskole-, gymnasial- 

och eftergymnasialnivå. 14 

 

                                                 
10 SCB -  Socioekonomisk indelning (SEI)  
11 Ibid 
12 Ibid 
13 Ibid 
14 Ibid 
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Att vara arbetslös kortare eller längre perioder är vanligt förekommande i det nutida samhället. Med arbetslös 

menas i studien den förälder som saknar betalt arbete vid besvarandet av enkäten. Någon hänsyn har inte tagits 

till hur länge arbetslösheten pågått eller om föräldern är inskriven i arbetsmarknadsprogram.15  

 

 

 

 

  

                                                 
15 Wikipedia 2007-04-11 



6 

 

3. Tidigare sociologisk forskning om idrott 

 

I detta avsnitt avser jag att redogöra för en tidigare genomförd idrottssociologisk studie. Karp(2000) har tidigare 

genomfört en kvalitativ studie där sammanlagt 18 familjer från Umeå deltog, föräldrar och barn i åldern 10- 13 

år intervjuades om sina uppfattningar kring idrottsutövande. Studien begränsades till att omfatta barn som på 

sin fritid utövade golf eller fotboll.16  

 

Karps studie visade att det fanns uppenbara skillnader i föräldrarnas socioekonomiska bakgrunder beroende av 

deras barn utövade golf eller fotboll. Bland golffamiljerna i studien var det inte någon av föräldrarna vars yrke 

som kunde klassificeras som ”arbetare”, den lägsta klassificeringen för männen i denna grupp var tjänsteman 

på mellannivå. För fotbollsföräldrarna hade en tredjedel ett arbetaryrke lika många män som kvinnor. Eftersom 

föräldrarna hade skilda yrken så hade också differentierade utbildningsbakgrunder. Bland de föräldrar som 

engagerat sig i golf hade näst intill alla någon form av eftergymnasial utbildning medan cirka hälften av 

fotbollsfamiljerna saknar sådan utbildning.17  

 

Bland föräldrarnas idrottsbakgrunder finns det både likheter och olikheter beroende på om deras barn är aktiva 

inom golf eller fotboll. Gemensamt för båda föräldragrupperna är att det är fler män än kvinnor som varit aktiva 

inom någon idrott under uppväxttiden. Bland golffamiljerna har en större andel av föräldrarna varit 

idrottsaktiva under sin uppväxt i jämförelse med fotbollsfamiljens föräldrar. Flertalet av golffäderna engagerade 

sig i individuella idrotter under sin ungdomstid medan majoriteten av fotbollsfäderna intresserade sig för någon 

lagidrott såsom fotboll. Vidare så är samtliga golfföräldrar utom en aktiva inom sitt barns idrott på fritiden 

nämligen golf.18  

 

Föräldrarnas egna idrottsliga bakgrunder påverkar barnens intresse för idrott vid introducerandet av idrottsliga 

aktiviteter. Inom golfen har barnen i regel blivit engagerade redan i tidiga år när de följt med familjen ut på 

golfbanan. Det är främst fäderna som introducerat barnen till att engagera sig i golf. Att börja spela fotboll är 

vanligtvis ett gemensamt beslut tillsammans med barnets kamrater i exempelvis skolan. Dock är det vanligt att 

förekommande att pappan eller något äldre syskon i familjen varit eller är aktiv inom fotboll.19  

 

                                                 
16 Karp, 2000, s. 54 
17 Ibid s. 60 
18 Ibid s. 140 
19 Ibid s. 172 
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Bland golffamiljerna är det föräldrarna som lär barnen golf spelandet och barnet är ofta ensamt om att vara 

nybörjare på så vis får föräldrarna kontroll över läroprocessen. En sådan kontroll existerar inte inom fotbollen 

visserligen finns det föräldrar som är ledare och tränare inom barnets fotbollsklubb men varje förälder har inte 

möjlighet att kunna kontrollera det enskilda barnets stegvisa utveckling. Det kan förklaras med att fotbollen är 

en lagsport och som tränare och ledare är det flera barn som man har uppsikt över under träningar och 

matcher.20  

 

Idrotten kan tillskrivas olika värden, med investeringsvärde menas investering i hälsa och fysisk status samt 

investering i framgång dessa kan ge den enskilde individen ett betydelsefullt värde i andra människors ögon. 

Med egenvärde avses bl.a. den sociala betydelse idrotten kan medföra då människor möts och interagerar. 

Föräldrarna i Karps undersökning har en positiv grundinställning till idrott men har olika åsikter när det gäller 

det idrottsliga värdet för deras barn. Golfföräldrarna betonar enbart det positiva värde som kan associeras till 

investeringsvärdet däribland vikten att uppnå framgång i sitt idrottande. Den aspekten saknas hos 

fotbollsföräldrarna som i högre utsträckning vidhåller vikten av idrottens egenvärde då särskilt kamratskap som 

är en form av socialt värde. 21 

  

                                                 
20 Ibid s. 172 
21 Ibid s. 148 
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4. Metodologiska överväganden 

Valet av metod har gjorts med utgångspunkt av studiens syfte och frågeställningar. Eftersom syftet med min 

studie är att undersöka ungdomarnas möjligheter och begränsningar till idrottsutövande beroende på 

föräldrarnas socioekonomiska position samt boendepreferenser så är den mest lämpliga metoden kvantitativ då 

avsikten är att finna generella mönster i ungdomarnas möjligheter och begränsningar till idrottsutövande. För 

att kunna besvara studiens frågeställningar har kvantitativ metod med hjälp av enkäter använts som instrument. 

 

Fördelen med enkätundersökning är att respondenterna garanteras anonymitet man kan anta att det kan bidra till 

att de svarar uppriktigt på frågorna. Dessutom finns det ingen risk för att ungdomarna ska påverkas av faktorer 

från mig som intervjuare eller störningsmoment i miljön kring intervjutillfället. Respondenterna får möjlighet 

att besvara frågorna i sin egen takt vilket medför att de hinner reflektera över frågorna och sina svar. Därutöver 

får man in fler enkätsvar på kortare tid än vid intervjuer då man endast hinner med en eller några personer på 

samma tid. Nackdelen med kvantitativ metod är att man inte får en lika djupgående insikt kring ungdomarnas 

idrottsutövande samt att eventuella oklarheter i respondenternas enkät ifyllande inte kan följas upp och 

besvaras. I kvantitativ metod kan man ställa mer ingående frågor och man har möjlighet till att ställa följdfrågor 

och missförstånd kan på så sätt undvikas. Under en intervju har man också möjlighet att kunna tolka 

kroppsspråket hos den intervjuade samtidigt som det även kan bidra till feltolkningar.22 

 

Till enkäten bifogades ett försättsblad där syftet med undersökningen framgick, samt att deltagandet var 

frivilligt och att respondenterna garanterades anonymitet. Totalt bestod enkäten av 20 frågor därutöver två 

bakgrundsfrågor där respondenterna skulle uppge ålder och kön. Enkäten har konstruerats utifrån fem centrala 

teman; det första temat berör föräldrarnas utbildningsbakgrund samt sysselsättning, vidare handlar det om 

huruvida man är eller har varit aktiv inom idrott, föräldrar och eventuella syskons idrottsutövande, ekonomiska 

svårigheter kring idrottsutövande samt ungdomarnas behov av skjutsning eller hämtning till 

idrottsanläggningar. Samtliga frågor i enkäten har fasta svarsalternativ, i de fall respondenterna anser att de 

fasta svarsalternativen inte överensstämmer med deras åsikt eller svar fanns det möjlighet att skriva egna 

kommentarer till frågorna på en rad under de fasta svarsalternativen. 

 

 

 

 

                                                 
22 Svenning, 2003, s. 72- 75 
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4.1 Urval och urvalskriterier 

Jag har valt att avgränsa min studie till att omfatta ungdomar som går i grundskolans årskurs 6 i Luleå kommun, 

och de är mellan 12- 13 år gamla. Anledningen till att jag sökt respondenterna i skolklasser motiveras med att 

majoriteten av ungdomarna är aktiva eller har varit aktiva inom någon idrottsgren.  

En annan faktor är att man genom att söka respondenterna i skolklasser täcker in i stort sett samtliga 

idrottsgrenar vilket innebär att det inte blir endast några få utvalda som det kan bli om man endast väljer att 

koncentrera studien till några enstaka idrottsföreningar. En ytterligare motivering till mitt urval har varit att 

sträva efter en relativt jämn könsfördelning bland respondenterna. Detta har beaktats genom att de flesta 

skolklasser vanligtvis består av ungefär lika många flickor som pojkar. 

 

Skälet till att det är ungdomar i de yngre tonåren som ingår i studien motiveras av att äldre tonåringar i regel har 

ett minskat intresse för idrottsutövande på sin fritid. Detta handlar om att ungdomstiden är en tidpunkt då man 

är som mest identitetssökande och ett flertal ungdomar väljer att sluta med sitt idrottsengagemang och får andra 

intressen på sin fritid. En studie från 1982- 83 visade på att 74 procent av 12- åringarna ägnande sig varje vecka 

åt idrott, siffran för 15- åringar var 60 procent. Vad gäller deltagandet för aktiviteter på fritidsgård med mera 

var det 23 procent av 15- åringarna som deltog i en sådan aktivitet mot 21 procent av 12- åringarna. 23 

 

Jag har eftersträvat att respondenterna inte skulle inneha en allt för låg ålder eftersom det då fanns en risk för att 

de inte skulle kunna besvara vissa frågeställningar i enkäten. Detta kan exempelvis handla om okunskap kring 

föräldrarnas utbildningsbakgrund och yrke på grund av ungdomarnas ringa ålder. Mitt urval kom därför att 

sträva efter att söka respondenter som var i yngre tonåren och studerande på mellanstadiet. Den åldersgruppen 

anses ha uppnått en så pass hög grad av mognad att de kan besvara samtliga frågor i enkäten samtidigt som de 

fortfarande inte nått tonårstiden då idrotten minskar i betydelse. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
23 SCB,1989 - Idrott och motion i Sverige en statistisk beskrivning  
24 Ibid 
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Anledningen till att studien geografiskt avgränsats till Luleå kommun förklaras utifrån det faktum att 

kommunen sett till antalet invånare är den största i Norrbottens län.25 Det innebär mer märkbara skillnader i 

såväl livsstilar som socialgrupps tillhörighet.26 I kommunen finns ett varierat utbud av olika idrottsföreningar 

vilka bedriver ungdomsidrott. 27Om en hög andel av ungdomarna i kommunen är aktiva idrottsutövare på sin 

fritid är det en fördel för studien då dessa ungdomar har erfarenhet av idrottande och då kan relatera till ämnet 

idrott vid besvarandet av enkäterna. 

 

Undersökningen baseras på fem slumpmässigt utvalda skolor inom Luleå kommun. Två av dessa är belägna i 

glesbygdsområden inom kommunen, en skola i centrala statskärnan samt två skolor belägna i tätorten vilka 

geografiskt är placerade i olika stadsdelar. Bland de fem skolor som deltagit i studien har enkäterna delats ut till 

samtliga klasser i årskurs 6 på respektive skola. Ett centralt kriterium i urvalet av skolorna är att det i samtliga 

stadsdelar finns tillgängliga idrottsanläggningar i form av exempelvis sporthallar, simhallar, fotbollsplaner, 

hockeyrinkar, friluftsområden för skidåkning, löpning och utförsåkning samt ridanläggningar. Till dessa 

fritidsanläggningar är också idrottsföreningar knutna eftersom de är i behov av att kunna nyttja de lokaler som 

finns att tillgå i det aktuella området för sin verksamhet.  

 

Kontakterna har inletts med personlig kontakt med rektorer och lärare på respektive skola. Till dessa 

personalgrupper har studiens syfte presenterats med avsikt att erhålla tillstånd från den aktuella skolan att 

eleverna medverkar till studien. Därefter skickades enkäterna med post till skolorna utanför tätorten eller 

överlämnats personligen av mig till ansvariga klasslärare på respektive skola. Skolorna fick sedan några dagar 

på sig att samla in enkäterna som eleverna fyllt i som sedan samlades in av mig personligen. Jag har inte varit 

närvarande i skolklasserna när ungdomarna besvarat enkäterna, dels för att det tidsmässigt varit svårt att hitta en 

tid som inte stör den ordinarie verksamheten i skolan, dels för att ungdomarna kunde uppleva situationen som 

mer eller mindre tvingande om jag varit närvarande när de skulle besvara enkäterna. Nackdelen med att inte 

närvara personligen är att bortfallet kan bli större. Jag har strävat efter att eliminera bortfallet genom kontakten 

med klasslärare och rektorer genom att förklara vikten av att enkäterna delas ut och besvaras av ungdomarna.  

Naturligtvis har deltagandet i studien dock baserats på frivillighet. Innan enkäterna besvarades av ungdomarna 

klarades eventuella oklarheter upp med enkätfrågorna med ansvarig klasslärare, som kunde bistå och informera 

ungdomarna vid ifyllande tillfället. 

                                                 
25 Nationalencyklopedin 2007-03-11 
26 Giddens, 2007, s. 649- 650 
27 http://www.lulea.se/forinvanare/fritidochidrott.4.cafb35109cec643ab80003611.html  

http://www.lulea.se/forinvanare/fritidochidrott.4.cafb35109cec643ab80003611.html
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Tabell 1. Fördelningsfrekvens för kön och boende 

 

Resultaten är i procent, antalet individer inom parentes 

 TÄTORT GLESBYGD TOTALT 

KILLE 53,9 (48) 32,3 (10) 58 

TJEJ 46,1 (41) 67,7 (21) 62 

ANTAL 89 31 120 +1 

BORTFALL 30 11 42 

 

 

Läsåret 2005/ 2006 fanns det 903 ungdomar totalt i årskurs 6 i Luleå kommun28 de 5 skolor som ingår i studien 

omfattar sammanlagt 161 respondenter. Resultatet baseras på 121 enkätsvar från tätorten och glesbygden.  

Det är 89 ungdomar från tätorten och 31 från glesbygden. Deltagandet i studien är förhållandevis vis högt, 75 % 

av respondenterna har besvarat enkäten. Det är 40 respondenter som inte har velat delta i undersökningen eller 

så har de inte varit närvarande vid ifyllande tillfället, det motsvarar ett bortfall på 25 %. 

 

I en enkät besvarades inte den inledande frågan om kön, det vill säga om man är kille eller tjej vilket medförde 

ett internt bortfall, de övriga frågorna i enkäten var besvarade och har därför tagits med i analysen. Vid en av 

skolorna inom tätorten saknade 2 respondenter tillräckliga språkkunskaper vilket bidrog till att dessa inte 

besvarade enkäten och därav kom dessa att utgöra ett bortfall. Vad beträffar könsfördelningen är den totalt sett 

tämligen jämn 58 killar och 62 tjejer, i tätorten utgör majoriteten av respondenterna killar, medan 

respondenterna utgörs i majoritet av tjejer i glesbygden.      

 

                                                 
28  http:\\www.lulea.se, 2007-02-15 

http://www.lulea.se
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4.2 Tillförlitlighet  

Med validitet menas i vilken grad undersökningen mäter det den avser att mäta. Det som påverkar validiteten är 

exempelvis undersökningens frågekonstruktioner dessa kan vara otydligt formulerade och ställda, 

respondenternas öppenhet, intervjuaren kan påverka intervjupersonen med sina egna värderingar eller att 

intervjupersonen inte vill avslöja privata angelägenheter för intervjuaren. Begreppet reliabilitet förklarar 

resultatens giltighet det innebär att man ska kunna genomföra två likvärdiga undersökningar där syftet och 

metoden är densamma och det ska ge samma resultat. För att uppnå en hög grad av reliabilitet är det viktigt att 

definitionerna av de begrepp som förekommer vid intervjuundersökningarna är tydliga och inte kan missförstås 

av de som ska besvara frågorna. Samt att man kan använda sig av flera indikatorer för att mäta fenomen som 

kan uppfattas som kontroversiella. Det innebär att man kan närma sig frågan från olika infallsvinklar och 

indikatorer.29  

 

Enkätstudien är att betrakta som tillförlitlig, bortfallet är tämligen litet 25 %, majoriteten har besvarat samtliga 

frågor i enkäten. Det var dock några av respondenterna som saknade vetskap om föräldrarnas sysselsättning 

eller utbildningsnivå vilket bidrog till ett visst internt bortfall i enkäterna. Enkätfrågorna var noggrant 

utformade för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Viktiga bakgrundsfaktorer om föräldrarnas 

socioekonomiska position samt familjesituation och livsstil fanns med i enkätfrågorna.

                                                 
29 Svenning, 2003, s. 64- 69 
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5. Bakgrundsbeskrivning av bostadsområden i Luleå kommun  

För att kunna utröna eventuella likheter och olikheter i ungdomarnas idrottsutövande är det nödvändigt att 

översiktligt beskriva de bostadsområden där ungdomarna som medverkar i studien är bosatta, detta för att 

synliggöra socioekonomiska förhållanden. Tabellerna i detta avsnitt illustrerar medelinkomst, familjesituation 

samt bilinnehav och baseras på aktuell statistik från Luleå kommun år 2004. 

 

Luleå har 73 000 invånare och är residensstad i Norrbottens län, kommunen är det 26:e största tätorten i 

Sverige. Luleås näringsliv omfattar; stål- och verkstadsindustri, flertalet IT- företag. Film och design är en stark 

växande sektor. Sveriges första tekniska universitet, Luleå tekniska universitet - med ca 12 000 studenter. Här 

finns en av Sveriges fem stora flygplatser Luleå Airport. Två av tre invånare arbetar inom tjänstesektorn. Stora 

arbetsgivare i kommunen är Luleå kommun, Norrbottens läns landsting, SSAB och Luleå tekniska universitet30 

 

Medelinkomster 

 

Genomsnittlig årsinkomst för förvärvsarbetande män och kvinnor i åldern 20- 64 år31 

 Antnäs Bensbyn Björkskatan Centrum Hertsön 

Årsinkomst i kronor 244 300 257 000 262 200 259 300 219 400 

 

Den högsta medelinkomsten finns bland de som är bosatta på Björkskatan där tjänar män och kvinnor i 

genomsnitt 262 200 kr år 2004. Lägst årsinkomst har boende på Hertsön där är årsinkomsten 219 400 kr, det är 

42 800 kr lägre årsinkomst än Björkskataborna. Skillnaderna i årsinkomsterna mellan Björkskatan och 

områdena Centrum och Bensbyn är ringa däremot är skillnaden större mellan Björkskatan och Antnäs. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
30 http://www.lulea.se/meromlulea/fakta.4.6ebed23a109d954a359800020659.html  
31 Luleå kommun, 2004 

http://www.lulea.se/meromlulea/fakta.4.6ebed23a109d954a359800020659.html
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Familjesituation 

Antalet familjer med barn i åldrarna 0- 18 år, där föräldrarna är gifta/ sambo eller män och kvinnor 

som är ensamstående med barn.32 

 

 Antnäs Bensbyn Björkskatan Centrum Hertsön 

Gifta/ sambo 157 112 611 315 656 

Ensamstående 29 12 215 314 380 

Totalt antal familjer 186 124 826 629 1036 

 

Tabellen synliggör att i byarna utanför tätorten d.v.s. Antnäs och Bensbyn är en obetydlig andel ensamstående 

kvinnor eller män med barn. Att jämföra med Centrum där närmare hälften av alla familjer består av en 

ensamstående förälder. Familjesituationen är liknande på Hertsön där 380 är ensamstående och 656 gifta/ 

sambo. 

 

 Bilinnehav 

Andel familjer med bil i procent 33 

 Antnäs Bensbyn Björkskatan Centrum Hertsön 

Familjer med bil 76,1 75,6 62,3 48,3 60,8 

 

Den högsta andelen familjer som äger en bil är familjerna som bor utanför tätorten, Antnäs och Bensbyn. Detta 

kan förklaras utifrån det faktum att avståndet intill tätorten är långt och att man därför är i stort behov av att 

inneha en bil för att kunna ta sig t.ex. till sitt arbete i tätorten. Lägst andel bilägare finns i Centrum 48,3, vilket 

kan antas bero på att behovet av bil inte är lika viktigt med hänsyn till närheten till det utbud som är beläget i 

centrumkärnan, samt tillgängligheten till kollektiva färdmedel. Vad beträffar bostadsområdena utanför 

centrumkärnan det vill säga Hertsön och Björkskatan återfinns den lägsta andelen familjer med bil på Hertsön 

där drygt hälften 60,8 äger en bil. 

  

                                                 
32 Luleå kommun, 2004 
33 Luleå kommun 2004 
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Sammanfattande kommentar 

Tabellerna visar på att det finns uppenbara skillnader mellan bostadsområden i Luleå kommun. Bostadsområdet 

Hertsön har en större andel män och kvinnor som lever som ensamstående med barn. Även medelinkomst är 

lägre i jämförelse med de andra områdena och bilinnehavet är det lägsta för de områdena som är belägna 

utanför centrumkärnan. Antnäs och Bensbyn som ligger i glesbygdsområden har lägst andel föräldrar som är 

ensamstående. Bilinnehavet är störst bland de som är bosatta i glesbygdsområdena, vilket kan förklaras med att 

behovet av bil är större då avståndet till tätorten är längre. Likaså finns det lägsta innehavet av bil bland de som 

är bosatta i centrum. Den högsta medelinkomsten finns bland medborgarna på Björkskatan. En möjlig 

förklaring kan vara att området är attraktivt för höginkomsttagare däribland anställda vid universitetet då det är 

beläget i nära anslutning till universitetet.  
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6. Begreppsligt ramverk 

Den teoretiska grunden i studien är främst Pierre Bourdieu men även Bo Schelins forskning om socialisation till 

idrott. 

 

6.1 Kapital och habitus 

Enligt Nilsson34beskriver Bourdieu den sociala världen som en dubbel social uppkomst, människor lever dels 

under objektiva livsvillkor och väljer utifrån det sina aktiviteter och ägodelar. Dessa har skapats historiskt och 

har bidragit till åtskillnader mellan sociala grupper. Människor utvecklar även en subjektiv benägenhet för olika 

smaker och handlingar det kan betraktas som en del av individualiteten men är samtidigt möjlig genom det 

sociala mönstret. 

 

I det moderna samhället finns det inga säkra antaganden för att makt och inflytande kan uppnås och vidhållas 

under längre perioder på samtliga samhällsområden. Enligt Engström och Nilsson35 anser Bourdieu att den 

sociala världen kan beskrivas utifrån ett fält. Framträdande drag för ett fält är att de individer som ingår i fältet 

strider om något gemensamt vilket ställer krav på att individerna måste ha ett gemensamt intresse, vilket kan 

handla om exempelvis idrott. Människors val av handlingar, ägodelar samt framtidsmål är bestämda socialt och 

kulturellt. Detta formar människors identiteter, tänkesätt om vad som är högt och lågt, gott och ont, natur och 

kultur, maskulint och feminint etc. Detta innebär att man kan ha hög status i ett sammanhang men inte 

nödvändigtvis i ett annat. 

 

Samhället består av sociala fält med det avses bl.a. positionerna mellan skilda fritids aktiviteter. De sociala 

fälten ändras över tid beroende på historiska och sociala händelser. Samhällsomvandlingar påverkar de sociala 

fälten olikartat sätt, de sociala fälten innehar en egen utmärkande historia och strider. Det innebär inte 

nödvändigtvis att de påverkar enskilda fält i lika stor utsträckning eftersom där kommer olika strategier, 

positioner och hierarkier att klargöras efterhand.36  

 

 

 

 
                                                 
34 Nilsson, 1998, s. 38 
35 Engström, 1999, s. 45 

    Nilsson, 1998, s.39 
36 Nilsson, 1998, s. 38 
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Med utgångspunkt i fältet skapar individen sin verklighetsuppfattning beroende på hur omvärlden förstås och 

uppfattas. Minnesförmågor och upplevelser som sker genom livet bidrar till att de lagras i kroppens vävnader 

och blir till en systematik när det gäller förmågan till handlingar, tankar och varseblivning detta överförs sedan 

till den sociala världen. Det faktum att människan har inetsade vanor som beslutar hur man agerar, upplever, 

reflekterar och värdesätter sig själv och sin omgivning kallar Bourdieu för habitus. 37 

 

Habitus är förklaringen till de skilda uppfattningar om smak som finns människor emellan och de omedvetna 

tillvägagångssätt som vi använder oss av i vårt agerande. Den enskilde individens preferenser framstår som 

uppenbara för omgivningen och blir synbara när det gäller val av t.ex. mat, möbler, TV- program samt 

fritidsaktivitet. Detta återspeglar sig även i sättet att gå, tala, gestikulera och det sociala utrymme man anser sig 

vara berättigad till.38 

 

Enligt Engströms39 tolkning av Bourdieus begrepp habitus bör det inte betraktas som något ytligt utan är djup 

inrotad känsla hos den enskilde för vad som anses vara korrekt, rimligt och passande i åsikter och livsval. Ett 

exempel på detta kan vara exempelvis golfspelande där det råder förväntningar från omgivningen ifråga om 

beteende, klädsel och språkbruk vilket i sin tur kan kännas främmande för människor som inte känner sig 

hemma i en sådan miljö, medan andra kan uppleva att det känns motbjudande att ha nära kroppskontakt med 

någon av samma kön som exempelvis förekommer inom brottning.  Det bör poängteras att habitus är mycket 

svårt men inte en omöjlighet att förändra, en långvarig motsättning mellan habitus och den sociala omgivningen 

kan så småningom bidra till att ens habitus förändras.  

 

Vidare menar Engström att habitus baseras i huvudsak kring samlade sociala erfarenheter som individen förenar 

i sitt samspel med sin omvärld, detta bidrar till att skapa det individuella habitus som varje människa innehar. 

Detta sker redan i barndomen eftersom individen vid den tidpunkten är som mest formbar och påverkbar inför 

nya intryck. Barndomstiden innebär också att människor har liknande objektiva livsmiljöer och gemensamma 

livserfarenheter genom dessa faktorer kommer habitus att kunna åskådliggöras på grupp- eller klassnivå. Det 

illustreras genom den delade meningen som finns om smak vad som exempelvis är passande för flickor 

respektive pojkar att ha för fritidsaktivitet i ett visst givet sammanhang (historiskt och kontextuellt) detta kan 

sedan avläses ur ett socialt perspektiv.40  

                                                 
37 Ibid s. 39 
38 Engström, 1999, s. 43 
39 Ibid, s.44 
40 Ibid, s.44 
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Engström anser att habitus måste sättas i relation till Bourdieus andra nyckelbegrepp; kapital och fält för att få 

en överskådlig förklaring. Människors olika grader av status, makt och inflytande är beroende av de tillgångar 

de kan uppvisa så kallade kapitaltillgångar. Tillgångarna av kapital kan vara av tre slag enligt Bourdieu 

ekonomiskt, kulturellt och socialt.41 Det ekonomiska kapitalet kommer endast att beskrivas kortfattat då 

begreppet inte är att betrakta som nödvändigt för att förstå min studie. Med ekonomiskt kapital menas ägandet 

av fastighet, bil, båt, inkomst, värdepapper och andra ekonomiska tillgångar.  

 

För att förstå det kulturella- och sociala kapitalet är det nödvändigt att förklara betydelsen av Bourdieus 

begrepp om symboliskt kapital. Det symboliska kapitalet är det som i samhället erkänts värde och ingiver 

förtroende. Symboliskt kapital kan exempelvis vara en akademisk titel i den utsträckning att människor 

betraktar titeln som en betydande prestation som erhåller ett värde. 42 

 

Det kulturella kapitalet har utvecklats ur det symboliska kapitlet, när de symboliska tillgångarna på ett 

stadigvarande sätt kunde lagras i titlar, examina, institutioner, lagar och förordningar, skriftliga dokument etc. 

Sett ur ett historiskt perspektiv har det kulturella kapitalet växt fram genom skrivarkonstens, tryckeriteknikens 

och de nationella institutionernas utveckling främst inom utbildningsväsendet. Medborgarna i dåtidens samhälle 

delades in i sociala klasser beroende av bl.a. yrke, utbildningsbakgrund. Det skapade olika förutsättningar för 

människor att lyckas i samhället som senare överfördes till kommande generation av människor.  Det kulturella 

kapitalet är inte statiskt utan föränderligt man kan öka eller minska sitt kulturella kapital genom 

utbildningssystemet, giftermål etc.43 

 

Med socialt kapital menas ”förbindelser” det kan vara exempelvis släktrelationer, vänskapsband och kontakter. 

Det sociala kapitalet kan inte till skillnad från ekonomiskt och kulturellt kapital lagras i materiella tillgångar 

eller i institutioner, teorier och texter eller examina och titlar. Utan det är förankrat i de relationsmässiga band 

som sammanlänkar individerna med varandra. Individerna i en grupp (familjen, släkten) intager på skilda håll 

positioner, samlar kulturellt och ekonomiskt kapital och skapar kontakter, vilket i slutänden leder till att en 

tillgång av socialt kapital skapas något som samtliga medlemmar i gruppen kan dra fördel av.  

 

                                                                                                                                                                                     

 

 
41 Ibid, s.45 
42 Broady, 1990, s.172 
43 Ibid, s.173,177 
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För att exemplifiera det sociala kapitalets betydelse kan begreppet anknytas till Bourdieus 

utbildningssociologiska undersökningar där en högt värderad examen inte är någon garanti för en fortsatt 

framgångsrik livsbana. Yrkeskarriären och andra sociala välgångar kräver att individen har stöd från släkt, 

studiekamrater och vänner. Det sociala kapitlet bör inte betraktas som en fristående art av kapital utan det är 

tillsammans med de andra kapitalformer kulturellt och ekonomiskt kapital som det får sin betydelse. 44  

 

Mängden av kapital varierar mellan olika sociala grupper exempelvis innehar medelklassen en ökad volym av 

ekonomiskt kapital samtidigt som det kulturella kapitalet minskar. Det innebär att individer och familjer 

omedvetet strävar efter att bevara och utöka sitt innehav av kapital för att förbättra sin position i förhållande till 

konkurrerande/andra grupper i det omgivande samhället, Bourdieu kallar företeelsen för 

reproduktionsstrategier.45 

 

Volym och struktur är avgörande för det kapital som ska reproduceras det primära är att definiera gruppens 

nuvarande och framtida volym av ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital samt att kunna utläsa vilken av 

kapitalarterna som har den största betydelsen för gruppen fortsatta utveckling. Det är också av betydelse att 

definiera tillståndet d.v.s. styrkeförhållandena mellan klasserna/grupperna och de regelfästa och icke regelfästa 

reproduktionsredskapen exempelvis sedvanor och lagstiftning för arvsrätt, arbetsmarknad, utbildningssystem 

etc.46  

 

Människors förflyttningar i det sociala rummet kan vara av två slag vertikala och transversala. Vertikala 

förflyttningar är det mest förekommande och innebär förflyttningar uppåt eller nedåt inom det nuvarande fältet 

exempelvis en förskollärare som blir gymnasielärare eller småföretagaren som blir storföretagare. Med 

transversala förflyttningar avses övergångar från ett fält till ett annat exempelvis en folkskollärare eller hans son 

blir mindre handelsföretagare.47 

  

                                                 
44 Ibid, s 179- 180 
45 Bourdieu, 1994, s. 281, 286 
46 Ibid s, 286 
47 Ibid, s 287- 288 
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6.2 Val av livsstil  

Människor föds in i och lever sina liv i olika sociala världar, inom olika fält där tillgången på kapital spelar en 

betydande roll för individens status och ställning. Individens tillgångar mäts ekonomiskt, kulturellt (t.ex. 

utbildningsstatus) socialt (vilka sociala nätverk man har) samt vilken status/värderas/betydelse dessa kapital får 

i relation till andra människor. De differenser som finns människor emellan när det gäller livsvillkor medför att 

olika livsstilar som är igenkända socialt. Livsstilen är att betrakta som en produkt av habitus.  

Habitus är med andra ord ett förkroppsligat kapital som får olika värde beroende på sammanhang. De livsstilar 

människor väljer att ägna sig åt har ett varierat värde det med hänsyn till vilken omgivning man befinner sig i.48 

 

Nilsson49 menar att det är på gruppnivå som Bourdieus teori empiriskt går att testa. Med en något förenklat 

hypotes kan man med stöd av ovanstående resonemang särskilja människor i olika sociala klasser och sedan 

studera deras livsstil. Livsstilen kan vara svår att precisera eftersom en och samma aktivitet kan innehålla olika 

utbredningar och värden. Valet av idrotts- och motionsform beror i stor utsträckning på i vilken grad individen 

upplever att det ger någon form av positivt utbyte kring sitt utövande det kan vara framgång, psykisk och/ eller 

fysiskt välbefinnande, social gemenskap etc. som bidrar till ett social erkännande i form av status. Livsstilen är 

att betrakta som habitus i praktiken genom att den framställs genom de olika smaker som existerar i detta 

sammanhang handlar det om intresset för olika idrotter.  

 

Valet av aktivitet samt hur denna utförs kännas igen socialt och möjliggör en åtskillnad mellan olika smaker 

som tilldelar utövarna skilda sociala värden. Genom att engagera sig i en viss idrott visar individen sin 

tillhörighet samt avståndstagande. Det bidrar till att individen formar sin identitet och får ett värde i sina egna 

och omgivningens ögon. Vidare markerar det viljan att vilja leva livet på ett bestämt vis och de olika 

begåvningar och villkor som varje individ besitter. 50  

 

Enligt Löfgrens51 tolkning av Bourdieu finns det en åtskillnad mellan de sociala grupperna när det gäller 

uppfattningen av den egna kroppen. Socialgruppstillhörighet och könstillhörighet har betydelse för 

inställningen till kroppen. Inom arbetarklassen finns en instrumentell ställning till den egna kroppen det 

igenkänns när det gäller vilka föreställningar individen har kring hälsa och i valet av idrott.  

 

                                                 
48 Engström,1999, s. 46 
49 Nilsson, 1998, s.47 
50 Ibid, s. 45 
51 Löfgren, 2001, s.40 
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Det är vanligt förekommande att den grupp som tillhör arbetarklassen väljer idrotter som kräver mycket energi, 

ansträngning och smärta som exempelvis boxning. Med arbetare menas traditionellt den grupp som utför 

avlönat kroppsarbete en nyanserad definition av begreppet är löntagare som saknar chefsställning och examen 

från högre utbildning. 52 För medelklassen finns det ett hälsoideal där måttlighet och slankhet står i fokus då de 

är mer medvetna om sitt utseende.53  

 

Gruppen medelklass utgjordes ursprungligen av borgarklassen och lägre tjänstemän numera omfattar det 

akademiker och andra med längre utbildning som arbetar i statlig eller kommunal tjänst samt konstnärer, 

författare och journalister. 54  

 

Att medelklassen är mer medveten om sitt utseende kan förklaras genom att en del yrkeskategorier inom 

medelklassen dagligen iakttas och bedömas av andra människor som exempelvis lärare på olika nivåer.  Det 

faktum att individer väljer att intressera sig för olika idrotter kan förklaras utifrån individernas sociala position 

och bakgrund . Det stöds av ovanstående resonemang kring Bourdieus teori om att individerna har en olikartad 

inställning till sin den egna kroppen beroende på socialgruppstillhörighet.55 

  

                                                 
52 Nationalencyklopedin 2007-05-04 
53 Löfgren, 2001, s.40 
54 Nationalencyklopedin 2007-05-04 
55 Löfgren, 2001, s.40 
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56 Schelin, 1985, s.43 
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Förklaringsschemat visar en den totala socialisationsprocessen,grunddragen är hämtade ur Berger och 

Luckmann (The social construction of reality, 1973) och Goslin (Handbook of socilization theory and research, 

1969).57  

 

I socialisationsprocessen påverkas individen främst av sin bakgrund där familjens socioekonomiska status och 

uppväxtvillkor spelar en betydande roll. Det är genom socialisationsagenterna som individens identitet formas 

det sker redan i barndomen där föräldrar och eventuella syskon utgör de viktigaste personerna för att allt 

eftersom få minskande betydelse då individen blir tonåring och påverkas av andra människor utanför familjen 

bl.a. kamrater, lärare och tränare/ledare. Dessa får en allt viktigare roll individens liv då de är att betrakta som 

förebilder för individen. 58 Signifikanta andra kan antas påverka och inspirera individen med sina åsikter och 

värderingar till att välja en specifik utbildning, idrottsgren eller hobby på sin fritid. Det medför att individen 

kan uppnå en examen, kompetens inom ett eller flera områden och besitter en viss typ av personlighet som kan 

vara lyckosam och bidra till att individen uppnår en viss status i samhället det kan vara inom ett yrke eller att 

framgång uppnås inom områden som politik, idrott, hobby o.s.v.  

 

Begreppet socialisation kan vara komplext och svårförståeligt och brukar vanligtvis indelas i primär 

socialisation och sekundär socialisation. Med primär socialisation avses individens anpassning till det samhälle 

den föds in i med sekundär socialisation avses hur individen anpassar sig till skilda ”sub världar” som den ingår 

i. När det handlar om att välja idrott är det främst en fråga om sekundär socialisation som enligt Berger och 

Luckmann (The social construction of reality, 1973) innebär:” Secondary socialization is any subsequent 

process that inducts an alreday socialized individual into new sectors of the objective world of his society”59 

 

Anledningen till att ungdomar väljer att engagera sig i specifika idrotter kan förklaras utifrån ett flertal aspekter. 

Det sociala inflytandet vid valet av idrott spelar en betydande roll. Störst inverkan vid valet har personer som 

ingår i samma primärgrupp som den blivande idrottsutövaren. Med primärgrupper menas små grupper med 

personliga samt långvariga varaktiga kontakter det kan exempelvis vara familjen, kamratgänget, det mindre 

kamratgänget i en skolklass eller inom föreningslivet. Utöver de personer som ingår i primärgruppen påverkas 

även individen av personer som tillhör individens referensgrupp. Referensgruppen är för individen tilldragande 

och intressant då man gärna vill tillhöra eller efterlikna de som ingår i gruppen det kan vara andra familjer eller 

idrottslag som individen vill vara delaktig i.  

                                                 
57 Schelin 1985: 42 
58 Charon, 2001, s. 74- 78 
59 Schelin, 1985, s.42 
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För att veta om individen har lyckats leva upp till de förväntningar som gruppen man vill tillhöra förväntar sig 

bedömer individen deras reaktioner som ett mått på hur väl man lyckats. Den typen av grupp kallas för 

återkopplingsgrupp och inkluderar gänget man ska imponera på, idrottspublik, den yttre kamratkretsen i 

skolklassen.60 

 

De som påverkar individen till att börja med idrott är vanligtvis föräldragenerationen. Det finns dock skillnader 

i vilken utsträckning kompisar och föräldrar har inverkan på individen detta anses bero på ålder och 

socialgrupp. Inom högre samhällsklasser är föräldrarna mer aktiva i sina barns fritidsintressen än föräldrarna 

från de lägre socialgrupperna något som tidigare forskning visat. 61 

 

Föräldrarnas och syskonens betydelse för att väcka intresset för idrott kan stödjas ur följande citat hämtat från 

Snyder och Spreitzer (Social aspects of sport, 1978);”Socialization into sport is carried out through the usual 

agencies associated with childhood and adolescence. The introduction to sport is most likely to occur in the 

family if the child has parents or older siblings who participate and are interested in sport activities.” 62 

  

Den enskilde person som starkast kan påverka individen att börja eller fortsätta inom en viss idrott, den 

personen kallas för initiator. Initiator uppgift är att introducera idrotten för individen och hjälpa denne till rätta 

under den första tiden. Det är speciellt nödvändigt inom idrotter där utövandegruppen är sluten och man inte har 

någon faktisk rekryteringsverksamhet som riktar mot den grupp individen tillhör. Om initiatorn tillhör den eller 

de  innegrupp/er som utgör den innersta kretsen i föreningen är det till stor nytta för den individ som ska 

påbörja sitt idrottsutövande eftersom det öppnar många dörrar för nybörjaren. 63 

  

                                                 
60 Ibid s. 60- 61 
61 Ibid, s. 61 
62 Ibid, s.62 
63 Ibid, s. 61 
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7. Resultatredovisning 

Uppsatsens syfte är att studera ungdomarnas möjligheter och hinder till idrottsutövande i Luleå kommun. De 

frågeställningar som ska besvaras är; i vilken utsträckning föräldrarnas socioekonomiska position har betydelse 

för ungdomarnas möjlighet att utöva idrott under fritiden? Har boendepreferenser d.v.s. om man är bosatt i 

tätort eller glesbygd någon betydelse för ungdomarnas möjlighet att utföra idrott? För att kunna fastställa var 

ungdomarna är bosatta gjordes en uppdelning bland de besvarade enkäterna i de som var insamlade i glesbygd 

respektive tätort. Samtliga enkäter har kodats och enkätsvaren matats in i statistikprogrammet SPSS. Därefter 

har frekvenstabeller och korstabeller utformats för att möjliggöra analysen av enkäterna/ resultatet. Någon 

fokus har inte lagts vid eventuella skriftliga kommentarer som respondenterna lämnat i enkäten eftersom dessa 

har varit av sådan karaktär att de endast är att betrakta som förtydligande av det fasta svarsalternativen i 

frågorna.  

  

Begreppsdefinitioner till enkätfrågan om föräldrarnas sysselsättning har gjorts enligt SCB:s  socioekonomiska 

indelning där kategoriseringen för yrken bestäms efter antalet utbildningsår efter grundskola. Beroende av 

föräldrarnas yrkestillhörighet är variationen mellan föräldrarnas utbildningsbakgrund i undersökningen mindre 

än 2 års utbildning efter grundskola till att som mest uppgå till 6 års utbildning efter grundskola.  Till varje 

yrkeskategori fanns undergrupper som det inte har tagits hänsyn till vid utformandet av enkätfrågan om 

föräldrarnas sysselsättning eftersom det skulle försvåra för ungdomarna att besvara enkäten skälet till detta var 

främst att det inte var självklart att anta att ungdomarna har vetskap om föräldrarnas precisa yrkestillhörighet. 

Enkätfrågan om föräldrarnas sysselsättning har därför endast fokuserat på yrkesgrupperna utan någon mer 

preciserad indelning. I uppsatsens avsnitt om centrala begrepp och definitioner ges en mer detaljerad 

beskrivning av yrkeskategoriernas undergrupper. 

 

Enkätfrågan som berörde föräldrarnas högsta utbildning har utformats enligt svensk utbildningsnomenklatur 

(SUN). SUN:s klassificering har omvandlats till svarsalternativ i enkätfrågan om föräldrarnas högsta utbildning. 

Svarsalternativen i enkäten har en annan formulering än SUN med motiveringen att underlätta för ungdomarna 

vid besvarandet av enkäten. 9 – årig grundskola i enkätfrågan benämnas enligt SUN som förgymnasial 

utbildning 9 (10) år, 2- 3 årigt gymnasium motsvaras av gymnasial utbildning. Folkhögskola som 

eftergymnasial utbildning kortare än 2 år. Det finns dock utbildningar på folkhögskola som är längre än 2 år 

men för att det inte skulle bli alltför många svarsalternativ i enkätfrågan som gjordes en grövre indelning. 

Högskola/ universitet svarar mot eftergymnasial utbildning två år eller längre enligt SUN.  
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I detta avsnitt presenteras resultaten från enkätstudien i tabeller med efterföljande tolkningar. Resultaten i 

tabellerna kan härledas till studiens syfte och frågeställningar om ungdomarnas möjligheter till idrottsutövande 

beroende av föräldrarnas sysselsättning och boende preferenser. Inledningsvis illustreras de resultat som 

framkom i studien vad beträffar boendepreferenser d.v.s. om det fanns några skillnader i ungdomarnas 

möjligheter till idrottsutövande beroende på om de var bosatta i tätort eller glesbygd. Till avsnittet om 

boendepreferenser har jag lagt till underrubriker för att lättare åskådliggöra resultaten; intresset för 

idrottsutövande beroende på familjesituation, ekonomiska förutsättningar för idrottsutövande samt skjutsning 

och hämtning till idrottsanläggningar. Därefter följer ett avsnitt som behandlar studiens frågeställning om 

möjligheterna till idrottsutövande beroende av föräldrarnas socioekonomiska position med underrubrikerna; 

intresset för idrottsutövande beroende av föräldrarnas sysselsättning samt valet av idrottsaktivitet beroende av 

föräldrarnas sysselsättning.  
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7.1 Skillnader mellan ungdomar som är bosatta i tätort och glesbygd 

7.1.1 Intresset för idrottsutövande beroende av familjesituation  

 

I detta avsnitt redogörs för i vilken utsträckning ungdomarna är aktiva inom någon idrott på sin fritid samt 

eventuella syskon och föräldrarnas intresse för idrottsutövande. Anledningen till att även syskon och föräldrars 

intresse för idrott medtas i avsnittet är för att kunna finna eventuella mönster bland ungdomarnas familjer när 

det gäller intresset för idrott på fritiden. Vidare i avsnittet behandlas frågeställningar om de ungdomar som inte 

har något idrottsligt intresse på fritiden samt bland de ungdomar som tidigare varit aktiva idrottsutövare vad 

som varit den bidragande orsaken till att de valt inte längre intressera sig för idrottsliga aktiviteter.  

 

Är du aktiv inom någon idrott på din fritid? 

 

Tabell 2. Resultaten är i procent, antalet individer inom parentes 

 TÄTORT GLESBYGD 

JA 80 (72) 83,9 (26) 

NEJ 20 (18) 16,1 (5) 

N 100 (90) 100 (31) 

     

I enkätsvaren har svarsfrekvensen synliggjort att bland ungdomarna i glesbygden som det största intresset för 

idrott finns, 83, 9 % har svarat att de är aktiva jämfört med 80 % av ungdomarna som är bosatta i tätorten 

 

Har du tidigare varit aktiv inom idrott på din fritid? 

 

Tabell 3. Resultaten är i procent, antalet individer inom parentes 

 TÄTORT GLESBYGD 

JA 73,7 (14) 100 (5) 

NEJ 21,1 (4) 0 (0) 

N 100 (18) 100 (5) 

 

Tabellen visar att 73,7 % av ungdomarna i tätorten har tidigare varit engagerade i någon form av idrott på 

fritiden medan samtliga ungdomar i glesbygden har varit aktiva idrottsutövare det vill säga 100 %. Det visar på 

att det finns ett större intresse för idrott bland ungdomarna som är bosatta i glesbygden än i tätorten. 
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Vad är anledningen till att du slutade med idrott? 
Tabell 4 Resultaten är i procent, antalet individer inom parentes 

 TÄTORT GLESBYGD 

JAG HADE INTE INTRESSE FÖR 

FORTSATT 

IDROTTSUTÖVANDE 

 42,3(6) 100 (5) 

JAG FICK ANDRA INTRESSEN SOM 

VAR ROLIGARE ÄN IDROTT 

17,3 (2) 0 (0) 

JAG HADE INTE NÅGRA KOMPISAR 

INOM IDROTTEN 

25,0 (3) 0 (0) 

ANDRA ORSAKER 15,4 (2) 0 (0) 

N 100 (13) 100 (5) 

 

Majoriteten av ungdomarna i både tätorten och glesbygden har svarat att de inte hade intresse för fortsatt 

idrottsutövande. Bland ungdomarna i glesbygden har 100 % svarat att de slutat på grund av bristande intresse. 

För ungdomarna i tätorten svarade 17,3 % respektive 25 % att det berodde på att de fick andra intressen samt att 

de inte hade några kompisar inom idrotten. 15,4 % angav att det var andra orsaker som var anledningen till att 

inte längre vara idrottsutövare.  

  



29 

 

Är dina föräldrar sammanboende? 

 

Tabell 5. Resultatet är i procent, antalet individer inom parentes 

 TÄTORT GLESBYGD 

JA 56,7 (51) 74,2 (23) 

NEJ 43,3 (39) 25,8 (8) 

N 100 (90) 100 (31) 

 

I tätorten är det 56,7 % som har svarat ja på frågan i glesbygden är det 74,2 %. I glesbygden är det endast en 

dryg fjärdedel som har föräldrar som inte är sammanboende mot 43,3 % i tätorten. Det visar på att det finns 

skillnader i familjesituationen beroende på om föräldrarna är bosatta i glesbygd eller tätort. Föräldrarna i 

glesbygden är i högre utsträckning sammanboende än de i tätorten. 

Är någon av dina föräldrar aktiv inom någon idrott på sin fritid? 

Tabell 6. Resultatet är i procent, antalet individer inom parentes 

 TÄTORT GLESBYGD 

JA 41,4 (36) 50 (15) 

NEJ 58,6 (51) 50 (15) 

N 100 (87) 100 (30) 

 

Tabellen visar att i tätorten är det mindre än hälften av föräldrarna som aktivt utövar någon idrott det vill säga 

41,4 %. I glesbygden är lika stor andel av föräldrarna aktiva i någon form av idrott som de som inte är aktiva i 

någon idrott på sin fritid.  

Har du några syskon? 

 

Tabell 7. Resultaten är i procent, antalet individer inom parentes 

 TÄTORT GLESBYGD 

JA 94,4 (85) 96,6 (28) 

NEJ 5,6 (5) 3,4 (1) 

N 100 (90) 100 (29) 

 

I tabellen kan man utläsa att det är något fler i glesbygden som har syskon i jämförelse med de som är bosatta i 

tätorten men skillnaden är liten endast 2,2 %. Resultatet tyder på att det är större barnfamiljer som bor i 

glesbygden än i tätorten i Luleå kommun. 
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Är någon av dina syskon aktiv inom någon idrott på sin fritid? 

 

Tabell 8. Resultaten är i procent, antalet individer inom parentes 

 TÄTORT GLESBYGD 

JA 77,6 (66) 82,1 (23) 

NEJ 22,4 (19) 17,9 (5) 

N 100 (85) 100 (28) 

 

I glesbygden var det 82,1 % som svarade ja på frågan i tätorten 77,6 %. Det innebär att det var en högre andel 

av syskonen i glesbygden som idrottsutövare på fritiden. Det sammanfaller med tidigare frågor som redovisats i 

avsnittet om familjesituation och idrott. Det har visat att ungdomar och föräldrar i glesbygden i högre 

utsträckning är aktiva idrottsutövare än familjer i tätorten. Situationen är den liknande för syskonens intresse för 

idrottsutövande. 

 

7.1.2 Ekonomiska förutsättningar för idrottsutövande 

 

Här presenteras resultaten över eventuella ekonomiska hinder som ungdomarna upplevt att föräldrarna haft 

ifråga om kostnader för idrottsutrustning och medlemsavgifter, 

 

Har du någon gång upplevt att dina föräldrar haft svårigheter att kunna betala idrottsutrustning som är 

nödvändig för ditt idrottsutövande? 

 

Tabell 9. Resultaten är i procent, antalet individer inom parentes 

 TÄTORT GLESBYGD 

JA 9,2 (8) 0 (0) 

NEJ 90,8 (79) 100 (29) 

N 100 (87) 100 (29) 

 

Ungdomarna i glesbygden uppger att de aldrig upplevt att föräldrarna haft svårt att kunna betala 

idrottsutrustning. Däremot har 9,2 % av ungdomarna i tätorten svarat att de har upplevt svårigheter med 

kostnader för idrottsutrustning. Det tyder på att ungdomarna i tätorten upplever i högre utsträckning att det 

finns ekonomiska hinder blandföräldrarna vid inköpandet av idrottsutrustning. En tänkbar förklaring till detta 

kan vara att föräldrarna i glesbygden i högre utsträckning är sammanboende med en partner och har delad 

ekonomi medan det i tätorten finns ett flertal föräldrar som är ensamstående och då har begränsat med 

ekonomiska resurser.  
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Har du någon gång upplevt att dina föräldrar haft svårigheter att kunna betala medlemsavgift till 

den/den idrottsförening/ar som du är medlem i? 

 

Tabell 10. Resultaten är i procent, antalet individer inom parentes 

 TÄTORT GLESBYGD 

JA 3,4 (3) 0 (0) 

NEJ 96,6 (84) 100 (29) 

N 100 (87) 100 (29) 

 

 

Bland ungdomarna som är bosatta i glesbygden var det ingen som upplevt några svårigheter kring 

medlemsavgifter inte heller för flertalet av ungdomarna i tätorten men 3,4 % av tätortsungdomarna anser att 

deras föräldrar någon gång haft svårt att kunna betala medlemsavgifter. Det kan förklaras utifrån det faktum att 

en större andel av föräldrarna är ensamstående i tätorten i jämförelse med föräldrarna i glesbygden. Bland 

föräldrarna som är ensamstående är de ekonomiska förutsättningar i regel mer begränsade än bland de föräldrar 

som är sammanboende.  
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7.1.3 Skjutsning och hämtning till idrottsanläggningar 

 

I tabellerna visas i vilken utsträckning ungdomarna behöver skjuts och hämtning till idrottsanläggningar, om de 

någon gång upplevt att föräldrarna haft svårigheter med att kunna skjutsa och hämta dem samt vad som varit 

orsaken till att föräldrarna inte kunnat skjutsa och hämta dem. 

 

Behöver du skjuts eller hämtning av dina föräldrar eller annan vuxen till idrottsanläggningar för att 

kunna utöva din/din idrott/er? 

 

Tabell 11. Resultaten är i procent, antalet individer inom parentes 

 TÄTORT GLESBYGD 

JA 90,4 (66) 92 (23) 

NEJ 9,6 (7) 8 (2) 

N 100 (73) 100 (25) 

 

I ovanstående tabell kan man konstatera att för 90,4 % av ungdomarna i tätorten och 92 % av ungdomarna i 

glesbygden är det en nödvändighet att föräldrar eller annan vuxen skjutsar och hämtar ungdomarna för att det 

ska kunna utöva sina idrotter. Det är en hög andel som svarat ja på frågan både i glesbygden och i tätorten dock 

är behovet något större bland ungdomarna som är bosatta i glesbygden det kan förklaras med att de i regel har 

längre avstånd till idrottsanläggningarna. 

 

Har du någon gång upplevt att dina föräldrar har haft svårigheter med att kunna skjutsa och hämta dig 

till idrottsanläggningar? 
 

Tabell 12. Resultaten är i procent, antalet individer inom parentes 

 TÄTORT GLESBYGD 

JA 69,7 ( 46) 20,8 (5) 

NEJ 30,3 (20) 79,2 (19) 

N 100 (66) 100 (24) 

 

På frågan om det finns betydande skillnader mellan var ungdomarna är bosatta. Bland ungdomar i tätorten är 

det 69,7 % som upplevt svårigheter med skjutsning och hämtning till idrottsanläggningar medan det i 

glesbygden endast är en dryg femtedel det vill säga 20,8 % som angett att föräldrarna någon gång haft 

svårigheter.
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Vad har varit orsaken till att dina föräldrar inte kunnat skjutsa och/ eller hämta dig? 

 

Tabell 13. Resultaten är i procent, antalet individer inom parentes 

 TÄTORT GLESBYGD 

MINA FÖRÄLDRAR 

HAR INTE KÖRKORT 

4,5 (2) 0 (0) 

MINA FÖRÄLDRAR 

HAR INTE TID ATT 

SKJUTSA OCH HÄMTA 

MIG 

84,1 (37) 100 (5) 

ANDRA ORSAKER 4,5 (2) 0 (0) 

N 100 (41) 100 (5) 

 

 

En övervägande del av ungdomarna i tätorten och samtliga i glesbygden har svarat att den vanligaste orsaken 

till att föräldrarna inte kunnat skjutsa och/eller hämta dem handlar om tidsbrist. Endast några få har svarat att 

föräldrarna inte har körkort eller att det finns andra orsaker. 
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7.2 Intresset för idrottsutövande beroende av föräldrarnas sysselsättning 

 

I detta avsnitt redovisas i vilken utsträckning ungdomarna är aktiva idrottsutövare beroende av föräldrarnas 

sysselsättning.  

 

Är du aktiv inom någon idrott på din fritid? 
Tabell 14. Beroende på mammans sysselsättning, resultaten är i procent, antalet individer inom parentes 

MAMMA JA NEJ N 

LANTBRUKARE 100 (1) 0 (0) 100 (1) 

STUDERANDE 100 (1) 0 (0) 100 (1) 

ARBETSLÖS 100 (6) 0 (0) 100 (6) 

HÖGRE TJÄNSTEMAN 90,5 (19) 9,5 (2) 100(21) 

VET EJ 84,6 (11) 15,4 (2) 100 (13) 

FÖRETAGARE 77,8 (7) 22,2 (2) 100 (9) 

LÄGRE TJÄNSTEMAN 77,3 (17) 22,7 (5) 100 (22) 

ARBETARE 76,1 (35) 23,9 (11) 100 (46) 

ÖVRIGA 0 (0) 100 (1) 100 (1) 

 

I tabellen kan man utläsa att det finns skillnader mellan ungdomarna när det gäller i vilken utsträckning de är 

aktiva inom någon idrottsgren på fritiden. En betydande del av ungdomarnas mödrar är antingen arbetare, lägre 

tjänsteman, högre tjänsteman eller företagare. Bland dessa yrkesgrupper finns också de största skillnaderna 

eftersom det är liten andel som återfinns i grupperna lantbrukare, studerande och arbetslös. Ungdomarna vars 

mödrar är högre tjänstemän är de som är mest aktiva idrottsutövare på sin fritid, 90,5 % har svarat att de utövar 

idrott under sina lediga stunder. Lägst är siffran bland ungdomarna där modern är arbetare i den gruppen är 76,1 

% som är aktiva på sin fritid. Bland de ungdomar som svarat de inte har vetskap om moderns sysselsättning 

d.v.s. kategorin vet ej har 84,6 % svarat att de är aktiva idrottsutövare och 15, 4 % svarat att de inte är aktiva 

inom någon idrott på sin fritid. Även i gruppen vet ej visar en betydande del att det har ett idrottsligt intresse. 
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Är du aktiv inom någon idrott på din fritid? 
Tabell 15. Beroende på pappans sysselsättning, resultaten är i procent, antalet individer 

inom parentes 

PAPPA JA NEJ N 

LANTBRUKARE 100 (1) 0 (0) 100 (1) 

ARBETSLÖS 100 (1) 0 (0) 100 (1) 

HÖGRE TJÄNSTEMAN 95,2 (20) 4,8 (1) 100 (21) 

LÄGRE TJÄNSTEMAN  84,6 (11) 15,4 (2) 100 (13) 

FÖRETAGARE 81,8 (18) 18,2 (4) 100 (22) 

ARBETARE 78,3 (36) 21,7 (10) 100 (46) 

VET EJ 68,8 (11) 31,3 (5) 100 (16) 

ÖVRIGA 0 (0) 100 (1) 100 (1) 

 

Tabellen synliggör att det främst är ungdomar där fadern är högre tjänsteman som är mest aktiva inom någon 

idrott på sin fritid, 95,2 % av dessa har att de är aktiva idrottsutövare. Även ungdomarna till lägre tjänstemän är 

i hög utsträckning aktiva på sin fritid för denna yrkesgrupp är siffran 84,6 %. Följt av gruppen företagare. Lägst 

är siffran bland ungdomarna där fadern är arbetare där är siffran 78,3 %. Bland grupperna lantbrukare och 

arbetslös är endast två respondenter som tillhör denna grupp därför kan man inte dra några generella slutsatser 

då det är för liten andel av ungdomarna som har föräldrar som arbetar inom dessa områden. Bland de som 

svarat att det inte har kännedom om faderns sysselsättning d.v.s. gruppen vet ej har mer än hälften 68,8 % 

svarat att de är aktiva inom någon idrott på sin fritid. Man kan fastslå att det är en hög andel av ungdomarna 

som är aktiva på sin fritid om man bortser från de enskilda yrkesgrupperna. För samtliga grupper i tabellen 

varierar procent antalet till att vara som lägst 68,8 % för gruppen vet ej till 95,2 % för gruppen högre 

tjänsteman. 
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7.2.1 Valet av idrottsaktivitet beroende av föräldrarnas sysselsättning 

 

I tabellerna i följande avsnitt belyses ungdomarnas val av idrottsaktivitet beroende av föräldrarnas 

sysselsättning. De idrottsaktiviteter som illustreras i tabellerna är; basket, skidåkning, slalom samt ridsport. 

Anledningen till att det blev dessa 4 idrottsaktiviteter som presenteras i tabellerna beror på att det totalt sett 

fanns 16 svarsalternativ på frågan och ett urval gjordes bland den idrottsaktivitet som var mest populära bland 

ungdomarna. Då det i några fall endast var 1-2 respondenter som utövade idrottsaktiviteten var det svårt att 

kunna dra några statistiska slutsatser.  

 

 

Andelen ungdomar som utövar basket 
 

Tabell 16. Beroende på pappans sysselsättning, resultaten är i procent, antalet individer inom parentes 

PAPPA BASKET 

ARBETARE 45,7 (16) 

HÖGRE TJÄNSTEMAN 20,0 (7) 

LÄGRE TJÄNSTEMAN 17,1 (6) 

FÖRETAGARE 11,4 (4) 

ARBETSLÖS 2,9 (1) 

VET EJ 2,9 (1) 

N 100 (35) 

 

Bland ungdomarna som utövar basket är det mer än dubbelt som många det vill säga 45,7 % där fadern är 

arbetare mot högre tjänstemän där siffran är 20 %. Deltagandet är lägst bland ungdomar till lägre tjänstemän, 

företagare och de som är arbetslösa. 
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Andelen ungdomar som utövar skidåkning 
 

Tabell 17. Beroende på pappans sysselsättning, resultaten är i procent, antalet individer 

inom parentes 

PAPPA SKIDÅKNING 

ARBETARE 46,2 (6) 

FÖRETAGARE 23,1 (3) 

LÄGRE TJÄNSTEMAN 15,4 (2) 

HÖGRE TJÄNSTEMAN 7,7 (1) 

LANTBRUKARE 7,7 (1) 

N 100 (13) 

 

Bland de som är aktiva inom skidåkning finns det stora skillnader. De flesta av ungdomarna  

vars föräldrar som tillhör kategorin arbetare då ungdomarna i den gruppen motsvarar 46,2 % lägst är den bland 

högre tjänstemän där är siffran endast 7,7 % samt lantbrukare följt av lägre tjänstemän. 

Andelen ungdomar som utövar slalom 

 

Tabell 18. Beroende på pappans sysselsättning, resultaten är i procent, antalet individer 

inom parentes 

PAPPA SLALOM 

HÖGRE TJÄNSTEMAN 40 (2) 

ARBETARE 20 (1) 

FÖRETAGARE 20 (1) 

VET EJ 20 (1) 

N 100 (5) 

 

Bland ungdomarna som är aktiva inom slalom på sin fritid är det lika stor andel föräldrar i grupperna arbetare 

och företagare det vill säga 20 %. För gruppen högre tjänstemän är siffran 40 % det är dubbelt så många i 

jämförelse med de övriga yrkesgrupperna i tabellen. 
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Andelen ungdomar som utövar ridsport 

 

Tabell 19. Beroende på pappans sysselsättning, resultaten är i procent, antalet individer 

inom parentes 

PAPPA RIDSPORT 

HÖGRE TJÄNSTEMAN 27,8 (5) 

ARBETARE 22,2 (4) 

FÖRETAGARE 16,7 (3) 

LÄGRE TJÄNSTEMAN 11,1 (2) 

VET EJ 16,7 (3) 

LANTBRUKARE 5,6 (1) 

N 100(18) 

 

Inom ridsport har den största delen av ungdomarna en fader som är högre tjänsteman 27, 8 %. Lägst är siffran 

bland lägre tjänstemän 11,1 %, företagare 16,7 % och arbetare 22,2%. 
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8. Analys och diskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka ungdomarnas möjligheter och begränsningar till idrottsutövande 

på sin fritid beroende av föräldrarnas socioekonomiska position samt boendepreferenser. Denna studie har visat 

att det finns skillnader i ungdomars idrottsutövande beroende av föräldrarnas sysselsättning och 

boendepreferenser.  

 

Resultatet har synliggjort att det är bland ungdomarna som är bosatta i glesbygden som det största intresset för 

idrottsutövande kan återfinnas i Luleå kommun. För gruppen ungdomar som inte längre är aktiva idrottsutövare 

men som tidigare varit aktiva har samtliga bosatta i glesbygden svarat att de tidigare varit aktiva men av olika 

anledningar valt att sluta med idrott. Intresset för idrott är genomgående för familjerna som är bosatta på 

glesbygden detta omfattar både föräldrar och barn. Undersökningen visade att det är familjerna i glesbygden 

som har det största idrottsliga intresset medan det bland familjerna boende i tätorten finns ett lägre idrottsligt 

intresse. 

 

Livsstilen mellan familjerna i glesbygden och tätorten är differentierad. Bland familjerna i glesbygden är 

föräldrarna i högre utsträckning sammanboende än föräldrarna i tätorten. Den sociala gemenskapen föreföll ha 

större betydelse i glesbygden dels genom att det finns ett gemensamt idrottsligt intresse hos familjerna men 

även hos ungdomarna som i enkätsvaren ger intryck av att sammanhållning är god i jämförelse med 

ungdomarna i tätorten. Bland ungdomarna i tätorten framkom att en av orsakerna till att de slutat med idrott var 

att de inte hade några kompisar inom idrotten det tyder på att det finns ungdomar som upplever ett socialt 

utanförskap på fritiden. Några av ungdomarna i tätorten angav att de fått andra intressen. Mot bakgrund av att 

utbudet av fritidsaktiviteter är större i tätorten kan det vara en tänkbar förklaring till varför en del ungdomar 

hittar andra intressen utanför idrotten.  

 

Undersökningen visade på skillnader mellan ungdomarna när det gäller de ekonomiska förutsättningarna för 

idrottsutövande. Ungdomarna i glesbygden har i mindre utsträckning upplevt att föräldrarna haft ekonomiska 

hinder som kan associeras till idrottsutövande. En tänkbar förklaring är att föräldrar i tätorten i lägre 

utsträckning är sammanboende än i glesbygden, det innebär att det finns fler föräldrar som är ensamstående och 

därmed en inkomst vilket bidrar till mer begränsade möjligheter att ekonomiskt finansiera utgifter ifråga om 

ungdomarnas idrottsutövande. 
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Glesbygdsungdomarna har i mindre utsträckning erfarenhet av att föräldrarna haft svårigheter att skjutsa och 

hämta dem till idrottsanläggningar. I de fall de funnits svårigheter har den huvudsakliga anledningen varit att 

föräldrarna haft tidsbrist. För ungdomarna i tätorten är det vanligare att de upplevt att föräldrarna inte haft 

möjlighet att skjutsa och hämta till och från idrottsanläggningar . Ungdomarna boende i tätorten uppgav i sina 

svar att deras föräldrar saknar körkort. En möjlig förklaring till att det är en högre andel av föräldrarna i tätorten 

som saknar körkort kan antas bero på att det i tätorten i högre utsträckning finns tillgång till kollektiva 

transportmedel. 

 

Denna studie har visat på skillnader mellan ungdomarna sett ur ett socioekonomiskt perspektiv vilket 

överensstämmer med tidigare forskning . I Karps studie om barn, föräldrar och idrott finns det både metod- och 

resultatmässiga likheter och olikheter i jämförelse med min egen studie. Karp studie baseras på intervjuer 

medan jag har valt att genomföra en kvantitativ studie. Det finns flera likheter i resultaten för de två studierna. 

Av de båda studierna kan man konstatera att föräldrarnas socioekonomiska bakgrund påverkar barnens 

inställning och intresse för idrottsutövande men också vid valet av idrottsgren.   Både Karps och Schelins studie 

om socialisation till idrott visar på att det är föräldrarna med eftergymnasial utbildning som är den grupp som är 

mest engagerad i sina barns idrottsutövande, en majoritet av dem är själva aktiva idrottsutövare på sin fritid 

eller så har de varit aktiva i sin ungdom. Min studie har visat på liknande tendenser bland de ungdomar vars 

föräldrar är högre tjänsteman uppvisar den högsta siffran för idrottsutövande på sin fritid för den gruppen är 

andelen i min studie 90,5 % när moderns sysselsättning utgör den beroende variabel och 95, 2 % om man utgår 

ifrån faderns sysselsättning . 

 

Vidare visar min studie att om det finns ett idrottsligt intresse i familjen är sannolikheten stor att hela familjen 

är involverad i idrott på sin fritid med det menas både ungdomar och föräldrar.  Karp nämner i sin studie att det 

är vanligt förekommande att fäderna inom golffamiljerna tidigare utövat individuella idrotter exempelvis golf 

medan fäderna i fotbollsfamiljerna i huvudsak varit aktiva inom lagidrotter som fotboll. I min studie har jag valt 

att inte fokusera på frågeställningen om föräldrarnas tidigare engagemang i idrott men jag har kunnat utläsa att 

det finns skillnader i valet av idrottsgren beroende på faderns yrkestillhörighet. Ungdomar vars föräldrar är 

arbetare är höge utsträckning aktiva inom lagsporter såsom exempelvis basket undantag för skidåkning som 

också var populärt bland dessa ungdomar. För de ungdomar vars föräldrar är högre tjänsteman är de 

överrepresenterade inom idrotterna slalom och ridsport. Bland de ungdomar som utövade slalom hade 40 % en 

pappa som arbetade som högre tjänsteman för grupperna företagare och arbetare var siffran 20 %. Bland de 

ungdomar som spelar basket på sin fritid hade 20 % en pappa som var högre tjänsteman och 45, 7 % av 

ungdomarna hade en pappa som var arbetare.  
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Undersökningen har belysts utifrån två infallsvinklar ungdomarnas socioekonomiska bakgrund och 

boendepreferenser. Resultaten av studien har synliggjort att det främst är föräldrarnas socioekonomiska 

bakgrund som påverkar ungdomarna vad beträffar ungdomarnas inställning till idrott och val av idrottsaktivitet.  

Föräldrarna påverkar redan under uppväxttiden barnets sociala normer genom handlingsregler där sanktionerna 

är antingen positiva eller negativa. Engagerade och idrottsaktiva föräldrar bidrar till att ungdomarnas intresse 

för idrott uppmuntras och belönas. 

  

Schelin hänvisar i sin forskning till det sociala inflytandet vid val av idrott, störst inverkan har de personer som 

ingår i samma primärgrupp som den blivande idrottsutövaren med det menas exempelvis familjen och 

kamrater. Vidare beskriver Schelin föräldragenerationens betydelse för individen att börja med idrott samtidigt 

som det är individuellt i vilken utsträckningen ungdomar påverkas av föräldrarna beroende på ålder och 

socialgrupp. Ungdomar influeras även av individer som ingår i individens referensgrupp såsom andra familjer 

eller idrottslag som individen önskar att man vore delaktig i. Individen påverkas således dels individuellt av 

föräldrar och kamrater men även kollektivt av yttre kamratkretsen i exempelvis skolklassen. 

 

Eftersom människors sociala bakgrunder är olikartade är förutsättningar för att ”lyckas” i livet olika, det 

innebär att somliga individer redan under uppväxtåren har ett försprång i jämförelse med andra individer. Enligt 

Bourdieus terminologi är det mängden av kapital och habitus som är betydande för hur väl individen kommer 

att lyckas. Ett hög värderat ekonomiskt, kulturellt eller socialt kapital samt vilken betydelse dessa kapital får i 

relation till andra människor ökar möjligheterna till ett gynnsamt liv. Det finns olikheter i människors 

livsvillkor som bidrar till att olika livsstilar skapas och igenkänns socialt. Bourdieu menar att livsstilen är att 

betrakta som en produkt av habitus, som kan beskrivas som ett förkroppsligat kapital som erhåller sitt värde 

beroende på sammanhang. Det innebär att människors livsstilar har ett varierat värde med hänsyn till vilken 

omgivning individen befinner sig i. Valet av idrotts- och motionsform beror till stor del i vilken utsträckning 

individen upplever att det ger någon form av positivt utbyte i form av framgång, psykisk och/ eller fysiskt 

välbefinnande, social gemenskap som bidrar till ett socialt erkännande. Valet av aktivitet samt hur den utförs är 

skapar en åtskillnad mellan olika smaker och tilldelar utövarna skilda sociala värden. Genom att vara engagerad 

i en viss idrott visar individen sin tillhörighet samt avståndstagande. Individen formar på så sätt sin identitet och 

får ett värde i sina egna och omgivningens ögon.  

 

Denna studie har belyst ungdomarnas möjligheter och begränsningar till idrottsutövande. Som vidare forskning 

skulle det vara intressant att även låta föräldrarna till ungdomarna medverka i studien och studera deras 

uppfattning om ungdomarnas idrottsutövande. 
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Din ålder…….. år 
 
      Kille         Tjej 
 
Markera varje fråga med ett kryss för det svarsalternativ som bäst stämmer 

överrens för dig 

 

1. Vad är din mammas högsta utbildning? 

      9- årig grundskola       2-  3 årigt gymnasium          Folkhögskola  

      Högskola/ universitet         Vet ej 

 

 2. Vad är din pappas högsta utbildning? 

      9- årig grundskola       2- 3 årigt gymnasium         Folkhögskola                                                                                

       Högskola/ universitet          Vet ej 

 

3. Vad är din mammas sysselsättning? 

      Arbetare          Lägre tjänsteman        Högre tjänsteman 

      Företagare       Lantbrukare                Studerande 

      Arbetslös         Vet ej 

Annan, ange  vilken……………………………………………………………… 

 

4. Vad är din pappas sysselsättning? 

      Arbetare            Lägre tjänsteman          Högre tjänsteman 

      Företagare       Lantbrukare                     Studerande 

      Arbetslös         Vet ej 

Annan, ange vilken……………………………………………………………….. 

 

5. Är dina föräldrar sammanboende? 

Ja       Nej 

 



6. Är du aktiv inom någon idrott på din fritid? 

      Ja           fråga 9           Nej         fråga 7 

 

7. Har du tidigare varit aktiv inom någon idrott på din fritid? 

  Ja         fråga 8             Nej         fråga 11 

 

8. Vad är anledningen till att du slutade med idrott? 

         Jag hade inte intresse för fortsatt idrottsutövande  

         Jag fick andra intressen som var roligare än idrott 

         Jag hade inte några kompisar inom idrotten 

        Mina föräldrar hade inte tid att engagera sig i mitt idrottsutövande 

 Andra orsaker……………………………………………………………

  

9. Vilken/vilka idrott/er utövar du? 

( Utövar du flera idrotter markera varje idrottsgren med ett kryss) 

      Ishockey          Innebandy          Basket         Fotboll  

      Handboll         Golf   Simning       Ridning/ hästsport 

      Dans             Gymnastik         Tennis          Bordtennis 

      Friidrott           Skidåkning        Snowboard 

Annan idrott………………………………………………………………… 

 

10. Vilken är den främsta anledningen till att du är aktiv inom någon idrott? 

      Mitt eget intresse  

      Jag har kompisar som är aktiv inom samma idrott 

     Mina föräldrar tyckte att jag skulle börja med idrott 

Andra anledningar………………………………………………………………... 

 

 

 



11. Är någon av dina föräldrar aktiv inom någon idrott på sin fritid? 

 Ja Nej 

 

12. Har du några syskon? 

                Ja         fråga 13         Nej 

 

13. Är någon av dina syskon aktiv inom någon idrott på sin fritid? 

 Ja Nej 

 

14. Har dina föräldrar någon gång nekat dig till att börja med en idrott för att den 

har varit för dyr? 

Ja Nej 

 

15. Har du någon gång tvingats sluta med en idrott som du varit aktiv inom för 

att dina föräldrar har ansett att den kostat för mycket? 

Ja Nej 

 

16. Har du någon gång upplevt att dina föräldrar haft svårigheter att kunna 

betala medlemsavgift till den/ de idrottsförening/ar som du är medlem i? 

Ja Nej 

 

17. Har du någon gång upplevt att dina föräldrar har haft svårigheter att kunna 

betala idrottsutrustning som är nödvändig för ditt idrottsutövande? 

  Ja Nej 

 

18. Behöver du skjuts eller hämtning av dina föräldrar eller annan vuxen till 

idrottsanläggningar för att kunna utöva din/dina idrott/er? 

Ja        fråga 19          Nej 

 



19. Har du någon gång upplevt att dina föräldrar har haft svårigheter med att 

kunna skjutsa och hämta dig till idrottsanläggningar? 

Ja        fråga 20            Nej 

 

20. Vad har varit orsaken till att dina föräldrar inte kunnat skjutsa och/eller 

hämta dig? 

        Mina föräldrar har inte körkort 

        Mina föräldrar har inte bil 

        Mina föräldrar har inte tid att skjutsa och hämta mig 

        Mina föräldrar har inte råd att skjutsa och hämta mig 

Andra orsaker…………………………………………………………………… 

  

                              

 

                             Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 




