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Sammanfattning/abstract 

Mot bakgrunden att folk i samhället blir mer och mer stillasittande, blir den rekreationella 

idrotten allt viktigare för att folkhälsan ska vara på en god nivå. Sporten padel har de senaste 

åren slagit igenom kraftigt i Sverige och sporten lockar fler och fler utövare. Syftet med den 

här studien har varit att identifiera vilka som spelar padel (vilken bakgrund utövarna har) och 

varför dem har valt att utöva idrotten. En enkät har tagits fram och 926 personer har svarat på 

enkäten. Resultaten visar en bild av den typiska padelutövaren, men föreslår också att 

personer med olika bakgrund spelar padel av olika anledningar. Anledningar till att folk 

väljer att utöva padel identifieras också. Även rutiner kring personers padelutövande, såsom 

vilken tid man oftast spelar, identifieras. Bourdieus samhällsteori samt Self Determination 

Theory används för att analysera resultatet. 

Considering that people’s lifestyle in the modern society gets more and more sedentary, 

recreational sports keep getting more important in order to maintain a decent public health. 

The sport padel have had a big breakthrough in Sweden during the last few years and the 

sport just keeps growing. The purpose of this study has been to identify who is playing padel 

(what backgrounds the practitioners have) and why they choose to practice the sport. A 

questionnaire has been designed and 926 respondents have answered it. The results offers a 

portrait of the typical padel player, but also suggests that people with different backgrounds 

practice the sports with different motives. Routines regarding people’s padel practice, for 

example what time people most often practice the port, has also been identified. Bourdieu’s 

theories regarding capital and habitus, as well as the Self Determination Theory by Deci and 

Ryan, has been used in order to explain and analyze the results.  
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Förord 

Studien ska bedömas kollektivt då båda författarna står bakom hela uppsatsen tillsammans. 

Alla moment och delar har genomförts tillsammans och alla beslut angående arbetet har tagits 

tillsammans. Författarna ska därför bli bedömda på ett likvärdigt sätt och tordes därför hamna 

på samma betyg vid bedömning av denna uppsats. 

 

Vi vill tacka vår handledare Torbjörn Andersson för bra återkoppling och stöd under arbetets 

gång, samt för tre roliga år på Malmö Universitet. 

 

Vi vill även tacka Torsten Buhre, som agerade bollplank kring den kvantitativa 

sammanställningen av data. 

 

Ett stort tack till alla de 926 anonyma respondenterna som svarade på enkäten. 
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Inledning 

Bakgrund 

Både barn och vuxna rör på sig för lite i Sverige, den fysiska aktiviteten behöver öka och 

stillasittande minska (Philblad, 2015 och 2017). Många moment i vardagen har blivit 

förenklade på bekostnad av den fysiska aktiviteten; transportmöjligheterna är många och 

lättillgängliga, allt från bussar till elsparkcyklar hjälper oss att undvika gång och promenad i 

så stor utsträckning som möjligt. Även utbudet av underhållning är astronomiskt. Fysisk 

aktivitet som underhållning har fått konkurrens i form av TV, Internet och Smartphones 

vilket lett till mer stillasittande (Philblad, 2017; Ekblom, 2015) 

 

Med detta i åtanke blir den rekreationella idrotten desto viktigare för människans välmående. 

Idrottande medför flera positiva hälsoeffekter, exempelvis minskad risk för diabetes, hjärt- 

och kärlsjukdomar och cancer. Dessutom förbättrar det människans hälsa, bland annat genom 

att BMI-värden förbättras genom idrottande, vilket kan leda till ett längre liv (Chen et al., 

2017). 

 

Mot denna bakgrund började vi reflektera över fenomenet padel. Padeln har haft en lavinartad 

utveckling det senaste året och i nuläget finns det 103 klubbar i Sverige. Antalet unika spelare 

har ökat med drygt 300 000 personer under 2020. Antalet padelanläggningar som finns i 

Sverige är nu 503 stycken (Skeppstedt, 2021). I skrivande stund finns det mer än 1500 banor i 

Sverige (Svenska Padelförbundet, 2020). Efter sin tredje ansökan kommer padeln nu med 

största sannolikhet att bli invald till Riksidrottsförbundet. Calle Håkansson, som är 

verksamhetschef på Svenska Padelförbundet, tror inte att taket är nått för padeln. Han menar 

att det är tack vare att många entreprenörer byggt hallar i kommersiellt syfte som padeln 

kunnat utvecklas på det här sättet och att trots mängden hallar som byggts, är det ont om tider 

att boka. Håkansson menar att sporten är unik på det sättet att det ideella föreningslivet och 

de kommersiella företagen behöver jobba tillsammans, men han ser en stor 

utvecklingspotential om de kommer med i RF. Han menar att de då kan få samma 

förutsättningar som alla andra sporter i form av ekonomiska bidrag och vara en del av olika 

dialoger och samarbeten (Skeppstedt, 2021).  
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Diagrammen nedan visar på padelsportens utveckling. Det första diagrammet redovisar 

ökningen av padelföreningar och det andra diagrammet visa ökningen av unika spelare som 

har bokat bana. Denna ökning av unika spelare som har bokat en bana kan tänkas ha ett 

samband med corona-pandemin, då folk kanske har fått större möjlighet att styra över sin tid 

(exempelvis genom att jobba hemifrån eller att andra aktiviteter ställts in/varit nerstängda) 

och således kunna spela padel oftare än innan eller upptäckt padel tack vare detta. Vi har 

under arbetets gång varit medvetna om att corona-pandemin och dess effekter kan hjälpa till 

att förklara sportens expansion, men valt att inte lägga något större fokus på detta. Detta då 

våra valda teorier mer fokuserar på bakgrunds- och psykologiska faktorer till att man skulle 

välja att utöva padel, än anledningen till att man har fått mer tid i samband med en pandemi. 

 

 

 

 

Reflekterar man över detta så är det intressant att spekulera i varför folk har börjat spela 

padel, vilka faktorer som gör padel till en attraktiv aktivitet och även vilka det är som spelar 

padel och hur deras bakgrund ser ut. Har de som tidigare varit fysiskt inaktiva börjat röra på 

sig tack vare padeln? Har tidigare fotbolls-, tennis- och handbollsspelare hittat en ny sport att 
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hävda sig genom? Finns det något med padeln som lockar folk att boka bana 22:00 på en 

söndag kväll, när de vanligtvis är hemma och sover? Vad är det som gör att personer spelar 

flera gånger i veckan trots det dyra priset (en bana kostar ungefär 400 kr i timmen)? Detta är 

frågor som väcker intresse. Självklart finns det vissa negativa aspekter med padel så som 

skaderisk (precis som i alla idrotter) eller det dyra priset, men denna uppsats fokus är att 

identifiera varför folk har börjat utöva sporten och därmed blivit mer fysiskt aktiva, inte att 

analysera hur många som har skadat sig i samband med utövandet av sporten eller andra 

negativa aspekter som kan uppstå. 

 

Utifrån en idrottsvetenskaplig aspekt är det intressant att identifiera vilka faktorer inom padel 

som attraherar folk till sporten. Răsădean (2013) har försökt kartlägga varför man väljer att 

utöva squash, och likt squashen kan det antas att folk med olika bakgrund har olika motiv till 

att utöva padel, och lyckas undersökningen kartlägga dessa, kan resultatet av studien bidra 

med idéer om vilka faktorer samhällets aktörer kan ta hänsyn till när de ska organisera annan 

fysisk aktivitet, för att inkludera och attrahera så många som möjligt.  
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Syfte 

Syftet är att identifiera varför folk väljer att spela padel och hur deras padelutövande ser ut, 

samt koppla det till motivationsfaktorer och personers bakgrund, och därigenom förstå varför 

padeln har blivit så populär.     

 

Frågeställningar 

✓ Vad utmärker den typiska padelutövaren? 

✓ Utifrån olika personers bakgrund, varför spelar de padel? 

✓ Hur ser personers rutiner kring padelutövande ut? 
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Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen har hittats genom att söka på idrottsrelaterade termer tillsammans 

med nyckelbegrepp från de båda teorierna. Vi har använt oss av framförallt databasen 

SPORTDiscus. Exempel på sökord vi har använt är “sports” och “motivational factors” (se 

bilaga 1 för en full överblick över vilka sökord som har använts). Artiklarna är utvalda för att 

belysa den tidigare forskningen som gjorts inom området för vårt syfte och frågeställningar. 

Under litteratursökningens gång upptäckte vi att det knappt finns någon tidigare forskning om 

padel som belyser det område vi valt att undersöka. Endast en artikel om specifikt padel 

presenteras nedan och den är kopplad till hälsofördelar av att utöva padel. Utöver den har 

artiklar valts för att belysa olika vinklar utifrån vårt syfte. Vi är medvetna om att artiklarna 

tillhör många olika områden. Detta är för att området vi valt att undersöka kan belysas ur 

många olika perspektiv och speciellt eftersom det inte finns någon tidigare, för oss relevant, 

forskning om just padel. Därför har vi försökt inkludera andra idrotter och aspekter som kan 

kopplas till vår studie. 

 

Courel-Ibañez et.al. (2018) har undersökt vilka fysiska fördelar det finns för medelålders 

kvinnor i Spanien att spela padel som en träningsform. De jämförde stillasittande kvinnor 

med padelspelande kvinnor och kom fram till att padel förbättrar den fysiska formen och 

kroppssammansättningen. För att komma fram till denna slutsats gjorde de flera olika test. 

Den fysiska formen testades genom statiskt balanstest, överkroppsstyrka, underkroppsstyrka, 

bålstyrka, flexibilitet i nedre del av kroppen och aerob uthållighet. De jämförde även 

kroppssammansättningen utifrån mått, BMI och uträkningar på fettprocent. De padelspelande 

kvinnorna var i bättre fysisk form utifrån flera olika faktorer och det fanns flera olika 

hälsofördelar med att spela padel. Denna artikel är en av få som hittades med just padel som 

fokus för undersökningen och den enda som hade någon slags relevans för denna studie och 

därför valdes den för att visa på vad som gjorts tidigare inom området. Det är också intressant 

att ha denna artikel som grund vid analys av vårt resultat kopplat till personens motiv till att 

spela padel, om det eventuellt kan vara utifrån ett hälsoperspektiv. 

Wijk (2010) har försökt kartlägga de faktorer som i kombination med varandra kan leda till 

idrottsliga framgångar på elitnivå. På väg till att uppfylla syftet så argumenterar författaren 

för hur tennisen och golfen blev stora folksporter i Sverige, vilket är mer intressant i relation 

till vår studie än hur man når internationell idrottslig framgång på elitnivå. För att uppnå 
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syftet analyserar Wijk (2010) tennisens och golfens historia i Sverige med hjälp av en teori 

som han själv benämner som en ”framgångsspiral”. Det intressanta med att analysera just 

tennisen och golfen är att Sverige hade kollektiva framgångar inom dessa sporter (tennisen på 

1980- och 90-talet och golfen ett tiotal år senare). Det var alltså inte bara en bra spelare inom 

varje idrott som nådde internationella framgångar, utan flera.  

Wijk (2010) som, tidigt i sin studie, är inne på att det inte bara är aktörsinriktade faktorer 

(talang, rätt inställning, kunskap, vilja…) som är avgörande för att lyckas på internationell 

elitnivå, utan även goda strukturella förutsättningar är en fundamental byggsten i processen. 

Wijk (2010) presenterar ett schema över de faktorer han själv anser vara viktigast för att 

lyckas med den kollektiva framgången på elitnivå. Schemat ifråga är uppdelat i fyra nivåer 

där den översta nivån benämns samhällsförutsättningar. Faktorer som återfinns på denna nivå 

inom strukturperspektivet är bland annat landets generella väder, ekonomi, resursfördelning, 

och samhällets intresse/kultur för fritid/idrott. Från ett aktörsperspektiv är privatekonomin 

och klasstillhörigheten två viktiga faktorer. 

Inom den andra nivån, idrottens generella förutsättningar, är samhällets idrottspolitik, 

privat/offentligt ekonomiskt stöd till idrottens infrastruktur och verksamhet, och andelen av 

befolkningen som idrottar viktiga faktorer på strukturperspektivet. Inom aktörsperspektivet är 

individens prioritering av idrott som fritidssysselsättning och ekonomisk kostnad att idrotta 

två nyckelfaktorer (Wijk, 2010). 

Nivå tre benämns ”en specifik idrottsgrens förutsättningar”. I strukturperspektivet återfinns 

bland annat samhällets stöd till aktuell idrott, intresset från media/sponsorer och antalet 

utövare och föreningar. I aktörsperspektivet hittar vi bland annat val av idrott utifrån 

sociala/kulturella värderingar, idrottens tillgänglighet, och möjligheten att bli proffs och/eller 

rik (Wijk, 2010). 

Den sista nivån är ”utförandet av en specifik idrottsgren” och i strukturperspektivet är 

tillgången och nivån på tränare, nya redskap/material, och bildandet av team för stöd och 

utveckling av talanger fundamentala faktorer. I aktörsperspektivet är egen träningsflit, 

personlig talang, tidsmässig satsning och prioritering, och utvecklandet av sin egen teknik, 

taktik och utförande de viktigaste faktorerna (Wijk, 2010). 
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Faktorerna ovan är tänkta att förklara framgångsmöjligheter på elitnivå, men många av dessa 

faktorer är också förutsättningar för att en idrott ska kunna bli etablerad som folksport i 

Sverige (Wijk, 2010). 

Utöver dessa faktorer så presenterar Wijk (2010) även ett argument för vad som gör att vissa 

sporter blir mer attraktiva än andra. Att välfärdssverige började uppstå och att en bred 

medelklass växte fram med ökade ekonomiska resurser förklarar deras strävan att avancera i 

sociala sammanhang, och idrott – i detta exempel just tennis och/eller golf – var då en 

passande aktivitet. Samtidigt som Sverige förvandlades till en välfärdsstat så gjorde golfen 

och tennisen stora satsningar för att tvätta bort överklasstämpeln och således kunna inkludera 

fler utövare inom sina idrotter. När dessa två fenomen möttes så var förutsättningarna bra för 

att idrotterna skulle locka till sig många utövare, och det är just denna sammansvetsning av 

faktorer författaren bedömer som ”framgångsspiral”. 

Răsădean (2013) har försökt kartlägga varför man väljer att utöva squash i både rekreations- 

och tävlingssyfte. Som tillvägagångssättet delade författaren ut ett formulär till squashspelare 

som besökte anläggningarna i Timișoara (stad i Rumänien). Totalt svarade 40 personer, varav 

34 män. 18 av de svarande var mellan åldrarna 30 och 39. Resultatet av undersökningen 

visade att det finns många anledningar till att individen väljer att utöva squash. Några av 

anledningarna var att hålla sig i form (22 röster), socialisera sig (15 röster) och att det går att 

utöva oavsett väder (11 röster). I formuläret fick respondenterna också svara på varför de inte 

spelade mer squash än de redan gör. Tidsbrist (31 röster) var överlägset den faktorn med 

högst svarsfrekvens, men även faktorer som dyr banhyra (15 röster), problem att hitta spelare 

(9 röster) och otillräckligt utbud av banor (7 röster) nämndes. Denna artikel valdes i syfte att 

kunna jämföra motiven till att utöva squash med de till padelutövande. Squashen hade en 

exploderande popularitet i Sverige på 80-talet (referens) inte helt olik den padel har idag. Det 

hade således varit intressant att identifiera likheter och skillnader mellan de två idrotterna för 

att kunna dra slutsatser om vilka faktorer som är mer och mindre viktiga för att locka till 

fysisk aktivitet. Man kan också kritisera den här studiens urval för att inte vara omfattande 

nog, men ser vi likheter med vårt resultat så kan man om inte annat spekulera i att det finns 

liknande aspekter inom padel och squash som lockar folk till att utöva idrotterna ifråga. 

Det är vår uppfattning att den sociala dimensionen av padel är en av anledningarna till dess 

popularitet. När vi tänker på sociala idrotter så tänker vi också bland annat på golf, vilket inte 

bara spelas vänner emellan för att umgås, utan sporten har också blivit någon sorts form av 
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mindre formellt möte i affärssammanhang. Ceron-Anaya (2010) har analyserat utvecklingen 

av golf i Skottland, England och USA i syfte att kunna dra slutsatser om när affärsmässiga 

förhållanden blev en del av sporten. En slutsats författaren drar är att vissa barriärer satte 

stopp för den engelska arbetarklassen att utöva golf, så som dyr greenfee, utrustning, och 

tidsåtgång. Genom att utöva golf kunde de mer välbärgade hävda sin position i samhället 

gentemot arbetarklassen. 

Det var i USA som relationen mellan affärskontexten och golf verkligen cementerades. De 

privata klubbarna i USA där affärsmännen hängde erbjöd cricket och polo, men när golfen 

mottogs på 1880-talet så upplevde affärsmännen det vara säkrare än polo, och mer lämpat för 

informella affärsdiskussioner än cricket. Vissa golfklubbar blev till och med sammanlänkade 

med vissa specifika affärsnätverk. Sporten blev alltså relativt dyr direkt i USA, vilket 

hindrade många från att utöva sporten (Ceron-Anaya, 2010). 

Ceron-Anaya (2010) lyfter fram golfens avslappnande dimension, och menar att denna ledde 

till två faktorer som mer ingående kan förklara varför sporten attraherade affärsmän. För det 

första så blev det en mer vänlig introduktion till affärernas värld. För det andra så erbjuder 

golfen möjligheten till att skapa djupare band klienterna emellan, då folk slappnar av, visar 

känslor och är sig själva på banan. Även om flera idrotter uppfyller dessa två kriterier, så har 

golfen fördelen att kräva uppskattningsvis två och en halv timme för en runda, vilket ger 

affärsmännen tiden att lära känna varandra och/eller diskutera affärsmöjligheter. En annan 

fördel med golf gentemot andra sporter är tidigare nämnda handikappsystem, med vars hjälp 

det går att bortse från styrka, snabbhet och flexibilitet i större utsträckning än i andra sporter. 

Detta gör så att den äldre affärsmannen kan spela och nätverka med den yngre. 

För att sammanfatta blev golf en eftertraktad aktivitet att utöva, och att överklassen kunde 

särskilja sig från de lägre stående klasserna tillsammans med sportens attribut (handikapp, 

tidsåtgång och avslappnande sociala natur) gjorde golfen populär bland affärsmännen (Ceron-

Anaya, 2010). 

Utöver att fördjupa sig i den sociala aspekten av idrott, så valdes denna artikel som behandlar 

golfens affärsmässiga dimension också med anledning att kunna identifiera likheter och 

skillnader mellan golf och padel i en affärsnätverkande kontext. Kan det exempelvis vara så 

att padeln kommer att prioriteras framför golfen i affärssammanhang, tack vare sin kortare 

tidsåtgång? 
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Legg et.al. (2017) har gjort en undersökning där de intervjuade 21 spelare som är aktiva i 

motionstennis och spelar i olika ligor i Salt Lake city-regionen i USA. Alla respondenterna 

spelade i “United States Tennis Association League” på medelnivå. Möjligheten att 

rekreationella idrottsaktiviteter kan påverka den psykiska-, fysiska-, och sociala hälsan är 

bakgrunden till undersökningen. Denna möjliga påverkan bidrar till intresset att undersöka de 

specifika fördelarna deltagare upplever eller får. Tidigare undersökningar har visat att den 

sociala aspekten, hälsofördelar, idrott som affärsnätverkande och underhållning är de primära 

motiven för vuxna att utöva rekreationsidrott. Det intressanta med att undersöka just tennis är 

att det är en idrott som är populär att utöva genom hela livet; idrotten finns både inom den 

kommersiella och ideella sektorn och tennis har den speciella kombinationen av individuellt- 

och lagspel. 

 

Syftet med studien var att undersöka vilka sociala erfarenheter och uppfattningar vuxna 

personer har av deltagandet i en tennisliga för motionärer. Resultatet visade på att känslan av 

gemenskap är en central positiv aspekt av att delta i en tennisliga. Den känslan uppbringas av 

sociala tillfällen, tävling och engagemang. Många upplevde att de träffade nya vänner genom 

tennisen och att det ofta uppkom andra sociala aktiviteter kring träning och tävling, som att 

exempelvis ta en öl eller middag efter matchen eller bara hänga kvar efter träningen och 

snacka en stund. Studien visade att engagemang, hängivenhet och åtagande till idrottandet var 

viktigt för vissa sociala aspekter, att man träffades och tränade regelbundet. Dock var det av 

stor vikt att detta var på en balanserad nivå, annars upplevdes motsatsen, att man blev låst och 

tappade alla sociala sammanhang utanför tennisligan (Legg et.al.,2017). Denna artikel är 

relevant att presentera eftersom det ger en tydlig bild av vilka fördelar deltagande i 

motionstennis ger och vilka motiv vuxna har att delta i motionstennis. Precis som tennis, är 

padel en sport som kan utövas genom stora delar av livet. Därför bidrar artikeln med en bra 

bakgrund som kan kopplas och jämföras med resultatet av denna studie. 

 

Jenkin et.al. (2018) har undersökt vilka fördelar och hinder det finns för äldre vuxna att delta 

i idrott. De menar att trots alla hälsofördelarna av att utöva idrott minskar deltagande i idrott 

med ålder. Därför är det av vikt att stötta och förbättra möjligheterna för äldre vuxna att 

fortsätta vara fysiskt aktiva. För att utveckla effektiva strategier att få dessa personer att vara 

fysiskt aktiva behöver man både förstå vilka barriärer och fördelar som finns. Det har gjorts 

flera undersökningar som inriktar sig generellt på fysisk aktivitetet, men få undersökningar 

har gjorts med sport som utgångspunkt för fysisk aktivitet. 
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Undersökningen gjordes genom intervjuer av åtta olika fokusgrupper, totalt 49 personer och 

den utfördes i Australien. I dessa fokusgrupper diskuterades och identifierades sju stycken 

fördelar med deltagande i idrott. Primärt var social och fysisk hälsa och samröre mellan 

generationer. Social hälsa i form av gemenskap, socialisering och känsla av tillhörighet, 

vilket bidrar till att minska risken för social isolering. Fysisk hälsa förbättras för att man mer 

regelbundet rör på sig och tränar kondition, styrka och rörlighet när man utövar idrott 

(åtminstone i de flesta idrotter). Många upplevde också att de genom idrott kunde umgås med 

sina barn, barnbarn, eller vara en mentor/förebild för någon yngre eftersom idrott kan vara 

något olika generationer har gemensamt. De diskuterade och identifierade tio stycken hinder 

till att delta i idrott, bland annat fysisk status, tidsåtgång och brist på lämpliga 

deltagartillfällen inom idrott. Att säkerställa möjlighet för aktiviteter som kan förbättra den 

sociala hälsan är av stor vikt för äldre vuxna. Eftersom idrott kan bidra till möjlighet för 

deltagande över generationer kan idrott vara ett idealiskt alternativ till fysisk aktivitet för 

denna åldersgrupp. Däremot är den mesta idrott idag prioriterad eller inriktad på yngre 

åldersgrupper och det kan därför bli en stor barriär för äldre vuxna att delta i idrott. Jenkins 

et.al (2018) menar att beslutsfattare inom idrott bör inkludera ett fokus mot äldre vuxna för 

att uppnå fördelar i den sociala hälsan bland dessa. Denna artikel är relevant att presentera 

dels för att den belyser vilka hälsofördelar det finns för vuxna att delta i idrott, men också 

vilka hinder som eventuellt stoppar vuxna personer från att delta i idrotten och därmed gå 

miste om hälsofördelarna. Det är relevant att diskutera kring detta utifrån resultatet av denna 

studie, om denna typ av hinder också upplevs i padeln, eller om padel är en idrott som lyckats 

kringgå dessa hinder och därmed har lockat till sig så många utövare. 

Kang et.al. (2020) har gjort en studie i Korea där de använt sig av Self-determination theory 

för att få förståelse för vad som bidrar till att människor får en varaktighet och fortsätter vara 

motiverade till fysisk aktivitet. De jämförde om det var de basala psykologiska behoven som 

var viktigast att uppfylla eller intentionen till att man var fysisk aktiv som bidrog till att man 

fortsatte röra på sig över tid. Enligt tidigare undersökningar slutar över 50 procent redan 3–6 

månader efter de börjat att träna regelbundet, och därmed försvinner många hälsofördelar. 

Därför är det av relevans att förstå vad det är som uppmuntrar folk till att fortsätta träna 

regelbundet. I studien använder de SDT för att förklara motivationen hos människor till att 

vara fysiskt aktiva. Alltså desto mer våra grundläggande psykiska behov uppfylls, desto 

större blir motivationen till att vara fysiskt aktiv. Tidigare undersökningar har visat på att inre 
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motivation som uppfylls genom de grundläggande psykologiska behoven bidrar till 

långsiktiga hälsofördelar, medan yttre motivation eller påtryckning (ex. att man tränar för att 

undvika att känna skuld, skämmas eller kompensera) till att träna, sällan bidrar till långsiktiga 

hälsofördelar. Utifrån SDT menar man att genom att tillfredsställa de grundläggande 

psykologiska behoven förbättras den inre motivationen och därmed bidrar till fortsatt träning. 

När de mätte vad som influerade personer till följsamhet och regelbundet i träning de tre 

första månaderna så hade det grundläggande psykologiska behovet samhörighet störst 

påverkan, sen vilken intention man har med träningen, hur engagerad man var i den specifika 

träningen, självständighet och kompetens. Däremot det som motiverade till träning efter sex 

månader var endast de grundläggande psykologiska behoven, samhörighet, självständighet 

och kompetens. Desto högre behoven i SDT uppfylls desto högre deltagande i sport/träning. 

Känsla av samhörighet med andra människor och tillhörighet i en grupp bidrar till positiva 

känslor och deltagande i rekreationsidrott. Intention till att träna “räcker” inte över lång tid 

och det är inte en pålitlig källa till vad ens beteende kommer att bli (Kang et.al., 2020). 

Denna artikel valdes för att presentera hur teorin SDT används i en studie kopplat till fysisk 

aktivitet och motivation. Detta är relevant eftersom vi använder SDT för att förklara huruvida 

de grundläggande psykologiska behoven uppfylls genom padeln och därmed skapar 

motivation till att fortsätta spela. 
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Teoretisk begreppsram 

Bakgrund 

I detta arbete har en enkätundersökning gjorts där vi har ställt frågor, inte bara om 

respondenternas padelutövande, utan också om deras bakgrund. Bakgrund i detta 

sammanhang definieras som både social bakgrund (ålder, könsidentitet, bostadsort, 

utbildningsnivå, arbete eller studiefokus, vilken sektor man arbetar i, samt lön) och 

idrottsbakgrund (har man utövat idrott regelbundet tidigare, i vilken utsträckning, när slutade 

man etc.). 

Pierre Bourdieus samhällssteori 

Bourdieus samhällssteori syftar till att förstå varför en aktör handlar som hen gör (Molnar & 

Kelly, 2013). De begrepp inom teorin som blir mest aktuella för att förklara våra resultat, är 

kapitalbegreppen (som hänger ihop med det sociala rummet och sociala fält) samt habitus, 

alla begrepp som förklaras mer noggrant nedan. 

Bourdieu identifierar två mönster: det sociala rummet, samt sociala fält. Det sociala rummet 

representerar samhället i stort, och består av hierarkier av objektiva sociala positioner. Med 

”objektiva” menar Bourdieu att positionerna finns oavsett om aktören själv är medveten om 

dem eller ej. Det finns tre positioner i hierarkin: den dominerande, medel-, och den 

dominerade klassen (Aakvaag, 2011). Molnar & Kelly (2013) förklarar Bourdieus teori med 

att aktören har en strävan att ”hålla avstånd” till den undre klassen (ibland även mot lägre 

”rankade” i sin egen klass). 

I det sociala rummet finns flera olika sociala fält. Strukturen i ett socialt fält är också 

hierarkisk, men skillnaden från rummet är att ett fält inte representerar samhället i stort utan 

ett visst område. Det finns det vetenskapliga fältet, det musikaliska, idrottsliga och så vidare. 

Hur gör då aktören för att särskilja sig mot de lägre rankade klasserna (eller som Molnar & 

Kelly (2013) säger, “hålla avstånd” i det sociala rummet eller i ett socialt fält? Bourdieu 

menar att detta görs genom att förskaffa sig kapital. Kapital definieras som resurser som det 

existerar konkurrens kring, och som ger inflytande på något sätt. Det finns tre huvudsakliga 

kategorier av kapital: ekonomiskt, kulturellt respektive socialt kapital. Ekonomiskt kapital är 

de monetära och värdefulla tillgångar man har, exempelvis pengar eller boende. Med 
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kulturellt kapital så syftar Bourdieu främst på utbildning eller färdigheter. Socialt kapital 

utgörs av relationerna som finns mellan grupper och/eller individer, och de sociala nätverk 

som knyter samman människor (Gilleard, 2020). Positionerna i det sociala rummet baseras på 

mängd och sammansättning av de tre fundamentala kapitalen, medan positionerna i fältet 

baseras på den mängd som en aktör har av det fältspecifika kapitalet (musikaliskt kapital för 

det musikaliska fältet, politiskt kapital för det politiska fältet…) (Aakvaag, 2011). Vad gäller 

att anförskaffa sig kapital i syfte att avancera inom det sociala rummet/ett socialt fält så är en 

strategi att tillägna sig så mycket som möjligt av det kapital som för tillfället gäller på fältet. 

Utöver det sociala rummet, sociala fält och kapital så identifierar Bourdieu också habitus, 

individens inre väsen som styr hennes värderingar, handlande, och är kärnan i hennes 

identitet. Bourdieu menar att habitus har ett socialt upphov. Det innebär att det har formats 

under vår uppväxt; vi förkroppsligar de förväntningar som vår sociala miljö ställer på oss och 

lär oss de koder, regler och normer som vi måste följa för att kunna delta i olika sociala 

normer. Vårt habitus möjliggör för oss att delta i sociala sammanhang på ett kompetent sätt 

(den gör att vi fungerar bra i vissa sociala miljöer, men sämre i andra), och innebär således att 

vi kan betraktas som kreativa och kompetenta aktörer. Habitus speglar den position man har i 

det sociala rummet och den man har på sociala fält. (Aakvaag, 2011). 

Bourdieu resonerar som så att strukturerna formar vårt habitus, och vår position i 

rummet/fälten bestämmer våra handlingsalternativ. Är man född i medelklassen så har man 

ett urval av resurser och handlingar, och vad man gör med dem bestäms av ens strävan att 

avancera i rummet – det vill säga att man alltid handlar för att maximera sin egen nytta. 

Samtidigt menar Bourdieu att rummet/fälten bara existerar genom att aktörerna befinner sig i 

dem på ett dynamiskt och förändringsbart sätt. Sammanfattningsvis menar Bourdieus teori 

alltså att individens handlingar styrs av ens habitus samt ens position på rummet/fälten, det 

vill säga att man är påverkad av objektiva sociala strukturer, men dessa strukturer existerar 

”bara” tack vare att de används av aktörerna, medvetet eller ej (Aakvaag, 2011). 

Self determination theory 

Self determination theory (SDT), av Deci & Ryan (2000), går ut på att skapa en förståelse för 

motivationen hos människor. Enligt teorin skapas motivation genom att uppfylla de 

medfödda psykologiska behoven, att känna självständighet, kompetens och samhörighet. 
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Dessa behov kan människor uppfylla på olika sätt, den gemensamma faktorn är att de 

behöver tillfredsställas för en hälsosam utveckling och välmående. 

Behovet av självständighet handlar om att kunna följa sina inre intressen och känna att man 

har kontroll över vad man ska och vill göra. Även att få agera efter sina önskemål och sin 

personliga känsla. Motivationsstrategier så som belöningar och hot underminerar 

självständighet och SDT vilket leder till minskad inre motivation, minskad kreativitet och 

sämre problemlösningsförmåga. Att ge valmöjligheter och bekräfta känslor är däremot 

positivt för den upplevda känslan av initiativtagande. Detta tillfredsställer känslan av 

självständighet vilket leder till starkare inre motivation (Deci & Ryan, 2000). 

Deci & Ryan (2000) kom fram till resultatet att den inre motivationen ökade vid positiv 

feedback i förhållande till ingen feedback alls och att negativ feedback minskade den inre 

motivationen i förhållande till ingen feedback alls, detta kopplade de till behovet av 

kompetens. De föreslog att när man får positiv feedback tillfredsställs känslan och behovet av 

kompetens och således ökar den inre motivationen. Medan vid tillfällen då man tar emot 

negativ feedback leder till ineffektivitet och känslan av kompetens misslyckas att uppfyllas 

vilket leder till minskad inre motivation. Den positiva feedbacken har endast effekt på 

motivationen ifall personen känner sig delaktig och ansvarig för prestationen, eller när det 

sker på ett sätt där deras känsla av självständighet/självbestämmande behålls. Dock verkar det 

som att de optimala förhållandena för stark inre motivation skapas när både kompetensen och 

självständigheten tillfredsställs. Deci & Ryan (2000) menar på att behovet av kompetens är 

relevant för all sorts motivation medan behovet av självständighet är relevant för inre 

motivation. 

Även om självständighet och kompetens verkar vara de behov som har störst påverkan på den 

inre motivationen så har teorin och forskning föreslagit att samhörigheten också kan bidra till 

att bibehålla motivation, även om detta inte är lika tydligt. Att känna gemenskap och 

tillhörighet kan alltså bidra till förbättrad motivation. Dock tror Deci & Ryan (2000) att det 

finns situationer där samhörigheten spelar mindre roll för motivationen än vad kompetens och 

självständighet gör (Deci & Ryan, 2000). 
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Tillämpning av teorierna  

Bourdieus samhällsteori och SDT är två relativt skilda teorier. Bourdieus teori fokuserar, som 

namnet indikerar, på samhället och dess strukturer, medan SDT klassificeras som en 

psykologisk motivationsteori. Dessa två teorier har valts i syfte att analysera olika aspekter av 

resultatet, teorierna används som komplement till varandra. Bourdieus teori används för att 

förklara dels hur individens bakgrund och tidigare erfarenheter i livet bidrar till hens val att 

utöva padel, dels för att förklara hur individen kan hävda sin position i samhället genom att 

utöva sporten. SDT används för att analysera varför folk har fastnat för padel och vad det är 

som ger motivation till att fortsätta utöva padeln utifrån spelet och konceptets uppbyggnad. 

Detta görs genom att analysera kring huruvida de grundläggande psykologiska behoven 

uppfylls genom att spela padel, detta kommer vi resonera kring utifrån de svar vi fått på 

enkäten. Utifrån detta kan vi också dra en möjlig parallell till varför padeln har blivit så 

populär. Det vill säga analysera kring om padel uppfyller de psykologiska behoven och 

därmed skapar motivation hos många att fortsätta komma tillbaka till padelcentret och spela. 

Utifrån att använda dessa två teorier kan vi analysera olika delar av resultatet och skapa en 

förståelse utifrån olika aspekter. Vi har valt att inte sammanväva teorierna, utan enbart 

analysera olika aspekter utifrån de olika teorierna kopplat till vad vi anser att teorierna 

belyser bäst. 
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Metod 

Forskningsdesign och motivering av metod 

Denna studie är uppbyggd utefter en tvärsnittsdesign. Det innebär att data samlas in från mer 

än ett fall vid en viss tidpunkt. När man sedan har sin uppsättning data kan denna brytas ner i 

olika variabler som sedan kan kopplas till varandra, för att forskaren ska kunna upptäcka 

mönster och samband (Bryman, 2016). I denna studie kommer exempelvis variabeln “lön” 

kopplas till variabeln “motiv till padelutövande” för att se om det finns något samband. 

 

En vanlig metod inom forskning av tvärsnittsdesign är enkäter. Denna metod är lämplig att 

välja om man är intresserad av variation (Bryman, 2016). Det hade inte blivit något vidare 

intressant att göra tre semistrukturerade intervjuer med padelspelare utifrån vårt syfte nu; med 

så få respondenter hade variationen troligtvis inte blivit stor, och säkerligen inte stor nog för 

att dra slutsatser om gruppen padelspelare. 

Urval 

I denna studie har kvantitativ metod använts för att samla in empiri. En enkät (se bilaga 2) har 

tagits fram, och ett informationsblad om undersökningen (se bilaga 3) med länken till enkäten 

har skickats ut till flera olika padelcenter (alla 38 padelcenter i Sverige ägda av PDL, se 

bilaga 4) med förhoppningen att de distribuerar den till sina besökare. PDL valdes eftersom 

det är den aktören med flest padelcenter i Sverige. Länken till enkäten har också delats i olika 

padelforum på Facebook och via våra privata Facebooksidor. Av de 38 padelcentren som 

informationsbladet mailades ut till, återkom endast två (PDL Center Malmö och PDL Center 

Linköping) med bekräftelse att de satt upp informationsbladet i sina lokaler. Det finns dock 

en möjlighet att fler center har satt upp informationsbladet på sina anläggningar men att de 

inte återkom till oss med bekräftelse (eftersom det inte var något vi bad om i  mailet). 

Samtidigt ökade svarsfrekvensen drastiskt när länken till enkäten delades i Facebook-

grupperna. Således kan man med stor sannolikhet säga att många som har svarat på enkäten, 

klickade in på den via Facebook-grupperna. 

 

För att svaren ska vara generaliserbara, behöver urvalet av respondenterna vara 

representativt. För att få en representativ urvalsgrupp behöver man ta hänsyn till olika 

faktorer som kan leda till att enkäten endast är tillgänglig för en viss kategori av 
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respondenter, som därmed leder till att svaren inte går att generalisera (Bryman, 2016). 

Eftersom att det har skickats ut ett informationsblad med QR-kod till enkäten samt 

information om undersökningen till padelcenters på olika ställen i Sverige, har alla utövare på 

centret möjligheten att medverka i enkäten. Tillgängligheten av att delta i enkäten har därför 

inte varit beroende av vilka tider eller hur ofta man har besökt anläggningen. Däremot förstår 

vi att de personer som var stressade, inte varit uppmärksamma eller inte känt något intresse 

av att svara på enkäten inte heller har gjort det.  

 

Som tidigare nämnt har länken till enkäten också delats på Facebook. Den har delats på våra 

privata sidor där kompisar har svarat och i viss utsträckning också delats vidare via andra 

personers Facebookprofiler, men den har också publicerats i Facebookgrupper som är 

specifikt inriktade på padelutövare i Sverige. Bryman (2016) menar på att om det inte finns 

någon bestämd urvalsram vid insamling av empiri, ska det huvudsakliga tillvägagångssättet 

för att skapa ett lämpligt urval vara att publicera enkäten i relevanta diskussionsforum, 

sändlistor och webbsajter. Vilket är det som har gjorts, både vad gäller att publicera i 

Facebookgrupper, men också i utskicket till padelcentrum som sedan sprider det vidare till 

sina utövare. Vid användning av denna metod vet man inte hur pass representativt urvalet är 

utan man inriktar sig istället på en målgrupp (Bryman, 2016), i denna studie padelutövare. 

 

En faktor som dock talar emot representativiteten i målgruppen, är att många svar kom in i 

samband med att länken till enkäten publicerades i Facebook-grupperna. Det kan tänkas att 

medlemmen i ett padelforum på Facebook, är något mer intresserad än den mer sporadiska 

padelutövaren. Det finns alltså en risk att urvalet inte blir representativt för den gemene 

padelspelaren i Sverige, utan istället för något mer ambitiösa padelspelare i Sverige. Å andra 

sidan så kan det vara intressant att få med dem som är mer intresserade än vad genomsnittet 

är. Vi kan heller inte veta att medlemmarna i Facebook-gruppen inte är en representation av 

den typiska padelspelaren; padelutövare kanske är så pass ambitiösa i genomsnitt. Vi kan 

dock inte vara säkra på detta, vi är väl medvetna om att reliabiliteten för den här 

undersökningen kan ifrågasättas. 
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Insamling 

Informationsbladet och delningen i Facebook-grupperna och på våra privata sidor har redan 

nämnts, och de har utgjort insamlingen av empirin. Enkäten utformades med Google’s 

enkätverktyg, vilket gör att svaren i viss mån kategoriseras automatiskt, vilket drastiskt 

underlättar insamlingen, sammanställningen och analysen av empirin. 

 

För att säkerställa tillgång till empirin i god tid till att analysera den, konstruerades enkäten 

tidigt i arbetsprocessen, och därmed kunde den skickas ut redan under de första veckorna av 

undersökningens projekttid. Att samla in empiri genom en enkätundersökning online föredras 

av många framför andra alternativ, då det är väldigt lättillgängligt (Bryman, 2016). 

Exempelvis har vi sluppit att överföra enkätsvaren till ett digitalt forum för att sen kunna 

analysera resultatet, vilket vi hade varit tvungna att göra om vår enkät hade varit i fysisk 

form. 

 

Bortfallet bland enkätundersökningar är större än om man hade haft exempelvis strukturerade 

intervjuer som metod. I och med detta kan undersökningens validitet komma att ta skada 

(Bryman, 2016). Därför blir det oerhört viktigt i insamlingen av empirin att minska bortfallet 

så mycket som möjligt. Vi kan inte veta hur stort bortfallet är; vi kan inte veta hur många som 

har sett enkäten och valt att inte klicka in på den. Däremot har vi vidtagit åtgärder som enligt 

Bryman (2016) ska kunna minska bortfallet. En rekommenderad åtgärd är att utforma ett 

introduktionsbrev som förklarar syftet med undersökningen. Detta har inkluderats i 

informationsbladet som skickades ut till padelhallarna, samt i Facebook-inläggen 

(undersökningens syfte har klargjorts, vi har berättat vilka vi är, vi har lämnat 

kontaktuppgifter till oss). I informationsbladet har det också betonats att det är helt frivilligt 

att delta. 

 

Måndag 19/4 2021 skickades mailet med informationsbladet till PDLs 38 anläggningar i 

Sverige, och onsdag 21/4 2021 fick vi grönt ljus av administratören i den största Facebook-

gruppen för padelspelare i Sverige att publicera länken. Måndag 26/4 fick vi godkänt från 

ytterligare en Facebook-grupp. Söndag 2/5 2021 stängdes enkäten för svar. Totalt inkom 926 

unika svar, vilket vi är mycket nöjda med då det var klart många fler svar än förväntat. 
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Etiska överväganden 

Bryman (2016) betonar vikten av att forskarna måste säkerställa att respondenterna inte är 

identifierbara när resultaten publiceras. Mycket omtanke och tid har lagts på att enkäten ska 

kunna besvaras anonymt. Det har inte betts om namn, inte bara för att säkerställa 

anonymiteten, utan också för att den informationen är irrelevant för undersökningens syfte. 

Frågan om vilken stad respondenterna bor i har varit frivillig att svara på, för att erbjuda 

möjlighet till respondenterna att inte lämna ut den informationen. Det har också varit möjligt 

att kryssa i “vill inte svara” på frågan “vad tjänar du i månaden (kr)?”, eftersom frågor om 

pengar kan upplevas som känsliga. 31 personer (3 %) svarade “vill inte svara” på den frågan. 

 

Resultaten från enkätundersökningen har sammanställts. Varje enskilt enkätsvar redogörs ej 

för individuellt och det är därför omöjligt för de som tar del av undersökningen att identifiera 

en viss person. Anonymitet och frivillighet är två fundamentala principer för insamling av 

empiri (Bryman, 2016). 

 

Bearbetning och analys 

I analysen av den insamlade datan används univariat analys och bivariat analys. I den 

univariata analysen behandlas en variabel (i det här fallet, en fråga) i taget (Bryman, 2016), 

exempelvis frågan “Vilken var anledningen till att du bestämde dig för att testa på padel?”. I 

den bivariata analysen behandlas två variabler i taget för att visa hur de är relaterade till 

varandra. Detta för att förstå om variationen i den ena variabeln sammanfaller med 

variationen i den andra variabeln (Bryman, 2016). Exempelvis att analysera relationen mellan 

frågan som exemplifieras ovan och inkomst. Vid bearbetning av datan används lämpliga 

tabeller och diagram till de olika variablerna och analyserna, exempelvis frekvenstabell, 

stapeldiagram och cirkeldiagram (Bryman, 2016). 

 

Som vi tidigare har nämnt, har vi fått in en relativt stor mängd data. Med denna uppsats 

avgränsningar i åtanke, finns inte utrymme nog till att behandla, analysera och redovisa all 

data och samband. Således har vi, när vi har gjort bivariata analyser, valt ut de faktorer som 

vi tycker är mest intressanta att belysa. Exempelvis har vi analyserat sambandet mellan att 

spela padel i affärssammanhang och vad man tjänar. Det finns massa andra samband som 

hade varit intressanta att titta på, exempelvis variablerna padel i affärssammanhang och kön, 
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men vi som har bedrivit denna studie har som sagt värderat vissa sammanhang mer 

intressanta än andra och valt att ha med just dessa på bekostnad av andra. Andra variabler 

som hade kunnat vara intressanta, men som då alltså ej har analyserats, är hur ofta man spelar 

padel och hur mycket man tjänar, varför man spelar padel och vilken utbildningsnivå man 

har, varför man testade på padel utifrån kön och ålder med flera. Listan kan göras lång med 

tanke på den mängd data vi har fått in men allt kan inte tas med i detta arbete. Därför har vi 

som sagt värderat vilka faktorer vi tyckt varit mest intressant utifrån vårt syfte, 

frågeställningar de valda teorierna och den tidigare forskningen. 

 

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om att kritiskt analysera måttens och mätningarnas pålitlighet. Kan man 

lita på det som är insamlat? Får man samma resultat om man upprepar studien? Beror 

resultaten på slumpen? Eftersom respondenterna i undersökningen inte är valda utifrån en 

begränsad urvalsram och ett specifikt urval inte finns, är det en risk att man når ut till andra 

typer av respondenter om man skulle upprepa undersökningen. Däremot bör resultaten bli 

ungefär samma, om urvalet är stort nog (Bryman, 2016). Anta att endast 10 personer deltog i 

enkätundersökningen. Med ett så här litet antal respondenter, hade svaren på exempelvis 

“varför har du fortsatt spela padel?” troligtvis varierat kraftigt om undersökningen hade 

upprepats med 10 andra respondenter. Om man däremot får runt 900 enkätsvar, som vi har 

fått, kommer troligtvis samma svarsalternativ vara det mest förekommande vid en upprepad 

undersökning. 

 

Vad gäller representativiteten är vi inte helt säkra på vilken grupp urvalet representerar. Som 

tidigare nämndes kan man argumentera för att medlemmarna i padelgrupper på Facebook, där 

de flesta svaren tros har kommit ifrån, är mer ambitiösa än den genomsnittlige padelutövaren 

i Sverige. Om så är fallet, är urvalet representativt för gruppen “ambitiösa padelspelare i 

Sverige”. Det kan dock vara så att den genomsnittlige padelutövaren i Sverige är så pass 

ambitiös, och i så fall skulle urvalet representera gruppen “typiska padelutövare i Sverige”. 

Oavsett är antalet respondenter relativt stort, så vare sig det gäller gruppen “ambitiösa 

padelutövare i Sverige” eller “typiska padelutövare i Sverige”, kan urvalet kan tänkas vara 

representativt. 
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Av de 926 som svarade på enkäten var 549 män (59 %) och 375 var kvinnor (40 %) (2 

personer, 0,2 %, var osäkra på sin könsidentitet). Jämför man detta med Svenska 

Padelförbundets statistik över licensierade seniorutövare så är likheten slående: 642 män (61 

%) respektive 395 kvinnor (38 %) (Svenska Padelförbundet, 2021) av totalt 1037. 

Uppenbarligen är det en väldigt liten del av Sveriges padelutövare som är licensierade, men 

om man accepterar hypotesen att licensierade spelare är en subgrupp till de mer ambitiösa 

utövarna, kan urvalet i allra högsta grad sägas vara representativt. 

 

 En annan form av reliabilitet som Bryman (2016) redogör för är internbedömarreliabilitet. 

Om en enkät har öppna frågor som respondenterna kan formulera sig fritt på, är det viktigt att 

forskaren eller forskarna kan tolka svaren. Om en ensam forskare ska läsa och sammanställa 

svaren på öppna frågor, är den forskaren ensam att tolka svaren, och 

internbedömarreliabiliteten är då låg. Internbedömarreliabiliteten stärks om man är mer än en 

forskare, eftersom att man då inte är ensam om att tolka svaren, vilket minskar risken att man 

tolkar svaren på ett felaktigt sätt. Med tanke på att denna undersökning genomförts av två 

personer, stärks internbedömarreliabiliteten.  

 

Validitet handlar om att ifrågasätta och analysera om man verkligen mäter det man vill mäta 

(Bryman, 2016). När enkätfrågorna formulerades lades mycket vikt på att de skulle vara 

tydliga, frågorna tillsammans med svarsalternativen har formulerats så att olika tolkningar 

och missförstånd ska elimineras. Detta för att respondenterna ska uppfatta frågan på det sättet 

som är tänkt. Detta är fundamentalt för att empirin ska svara på det som ämnar mätas. För att 

säkerställa att frågorna tolkas på rätt sätt gjordes en pilotundersökning, där enkäterna testades 

på några utvalda personer för att se svaren motsvarade det som efterfrågades. Några 

ändringar gjordes efter pilotundersökningen; det var framförallt några svarsalternativ som 

lades till och någon fråga som omformulerades för att öka tydligheten.  

 

En annan form av validitet är ekologisk validitet. Den ekologiska validiteten är stark, om man 

kan konstatera att resultaten verkligen är en representation av det som sker i verkligheten 

(Bryman, 2016). Att folk ofta anländer till padelhallen bara 5–10 minuter innan deras 

padeltid börjar kan utifrån ekologisk validitet bli problematisk. Om man påbörjar enkäten för 

att fördriva den sista tiden innan man ska gå in på banan, finns det en risk att man svarar på 

de sista frågorna snabbt och slarvigt för att hinna klart, och att svaren därmed inte blir 
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pålitliga. I ett försök att minska risken för detta, står det skrivet i informationsbladet ungefär 

hur lång tid enkäten tar. De respondenter som har svarat via länkarna på Facebook har 

troligtvis och förhoppningsvis inte någon större tidspress. Det har dock sagts innan att de 

mesta svaren med stor sannolikhet inkom via Facebook-grupperna, så förhoppningsvis har 

detta inte varit ett problem i större utsträckning. 

 

Dock finns det en annan problematik i att respondenternas svar på känsliga frågor eventuellt 

kan sakna verklighetsuppfattning, på grund av social anpassning att svara på det sätt som 

förväntas (Bryman, 2016). I denna enkät är dock de flesta frågorna baserade på att 

respondenten ska svara utifrån fakta om sitt eget liv med information som inte är särskilt 

känslig eller påverkningsbar av sociala förväntningar. Eventuellt kanske man spelar padel fler 

gånger i veckan än vad man tror och därför har angett fel svar, men vi är inte oroliga för att 

folk ska ha ljugit eller svarat fel i en större utsträckning som skulle påverka resultatet i fel 

riktning. 

 

Självkritik mot metoden 

Under analysen av empirin och sammanställningen av resultatet så upptäcktes brister i 

utformningen av enkäten. Fem av de 25 frågorna besvarades med fri text från respondenterna, 

det vill säga att de själva fick skriva sitt svar med fria tyglar (förutsatt att de höll sig inom 

ordgränsen). Detta resulterade i flera problem: Googles formulärfunktion kunde inte 

sammanställa svaren automatiskt, vissa respondenters svar var irrelevanta, och vissa svar var 

svåra att tolka av oss forskare. Detta innebar att en del empiri visade sig vara för svår för oss 

att sammanställa, tolka och analysera och gick således förlorad. Ett exempel är fråga 3 i 

enkäten som frågar om vart respondenten bor. Tanken bakom frågan var att se om 

padelspelares utövande på olika geografiska platser i Sverige skiljde sig åt, men då datan 

sparades som 926 enskilda svar, tedde sig sammanställningen som för omständig. Vi var 

beredda på att göra en sammanställning av svaren på frågorna med fri text, men då vi fick 

många fler svar än förväntat, blev den processen för omständig.  

 

Det fanns också sex stycken frågor i enkäten där respondenten kunde markera flera svar. 

Detta visade sig markant försvåra processen att ställa variabler emot varandra. Ett exempel är 

fråga 21, där respondenterna ska ange varför de har fortsatt spela padel. Det var här möjligt 
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att kryssa i flera alternativ, vilket majoriteten av respondenterna gjorde. Vi ville ställa hela 

fråga 21 med alla svarsalternativ mot en viss variabel från respondenternas bakgrund, 

exempelvis kön eller ålder. För att få fram vilka alternativ som var vanligast förekommande 

för en viss ålder. Detta visade sig dock vara svårt; om en person svarade fler alternativ på den 

frågan, så hamnade alla svarsalternativ i samma kolumn när Googles formulärfunktion 

konverterade svaren till ett Excel-dokument. Däremot valde vi istället att ta fram specifika 

svarsalternativ, till exempel alternativet “motionssyfte” och ställa mot bakgrundsvariabler. 

Bara några dagar innan arbetets deadline hittades en lösning på problemet, dock hade vi 

dessvärre inte tid att sammanställa detta till resultatet och har därför lagt in det som ett förslag 

på framtida forskning istället. 

 

På fråga 10 skulle respondenterna kryssa i vilken/vilka idrott/idrotter de har utövat tidigare i 

livet (förutsatt att de hade utövat någon). Vi listade här olika idrotter och trodde naivt nog att 

vi hade täckt upp i princip allt. Vi insåg i efterhand att vi hade glömt bland annat simsporter 

och vintersporter. Att alternativet “annan lagsport” fick 86 markeringar och alternativet 

“annan individuell idrott” fick 175 markeringar visar tydligt att vi glömde vissa idrotter. 

Dock hade detta inte särskilt stor påverkan i slutändan eftersom fråga 10 var en 

flervalsalternativ-fråga och därmed en av frågorna som var svår att ställa emot andra 

variabler som beskrivet ovan. Ett annat misstag i denna fråga var att vi klumpade ihop vissa 

idrotter (exempelvis så hamnade tennis, pingis och squash under svarsalternativet 

“racketsporter”, medan exempelvis “golf” stod som eget alternativ). Detta innebar att vi inte 

kunde jämföra hur många som gått över från exempelvis tennis till padel, kontra hur många 

som gått över från golf till padel. 

 

På fråga 7 skulle respondenterna kryssa i hur mycket de tjänar (alternativen var intervall, 

exempelvis 15 000–25 000). I denna fråga glömde vi specificera att det var bruttolönen vi var 

ute efter. Detta innebär att vissa kan ha svarat brutto och vissa netto, vilket kan påverka 

statistiken. 

 

Dessa misstag i enkäten upptäcktes alltså inte när vi gjorde pilotundersökningar eftersom de 

flesta problemen kom med sammanställningen av datan och just mängden data som behövde 

hanteras. Att få så många som 926 svar var inget vi var beredda på, det är dock något vi är 

mycket nöjda med.  
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Resultat 

Empirisk undersökning 

Vad utmärker den typiska padelutövaren? 

 

I enkäten har ett flertal frågor ställts som berör deltagarnas bakgrund (kön, ålder, lön, tidigare 

idrottserfarenheter mm.). Det har också frågats varför respondenterna började spela padel och 

varför de har fortsatt. Utifrån svaren på dessa frågor, kan man argumentera för hur den 

typiska padelutövaren ser ut. 

 

Padel har tidigare i media beskrivits som en sport för “mellanchefer”, och att det mest skulle 

vara medelålders män som utövar idrotten (Twitter, 2020; Svenska Dagbladet, 2021; 

Göteborgsposten, 2021). Åldern stöds av enkätundersökningen, där åldersintervallen 31–45 

och 46-65 har cirka en tredjedel vardera av de totala svaren. Tillsammans omfattar de 74 % 

av de totala svaren (se diagram 1). 59 % av respondenterna identifierar sig som män och 40 

% som kvinnor. Det är alltså en rätt jämn fördelning mellan könen som har svarat på enkäten, 

men det intressanta är det höga antalet kvinnor. Även om det är fler män som utövar padel så 

är den procentuella mängden kvinnor som utövar idrotten hög jämfört med andra idrotter. 

Inom exempelvis fotboll, golf och innebandy är den procentuella andelen män klart högre 

(idrottsstatistik.se, 2021). 

 

Diagram 1. Överblick av respondenternas ålder. 

 

I frågan om utbildningsnivå så har 62 % högskole- eller universitetsutbildning (se diagram 2). 

Eftersom de mellan åldrarna 31–65 utgjorde 74 % av respondenterna, så kan svaren angående 
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utbildningsnivå förklaras då så pass många respondenter har hunnit med mycket mer i sina liv 

gentemot de i åldrarna 18-30. Statistiska Centralbyrån (2021) skriver dock att 44 % av 

Sveriges befolkning mellan åldrarna 25-64 har eftergymnasial utbildning. Även om 

intervallet 25–64 skiljer sig något från 31-65, så kan man se att det procentuellt finns klart 

fler med eftergymnasial utbildning som utövar padel gentemot det procentuella antalet av 

Sveriges befolkning med eftergymnasial utbildning i någorlunda lika åldersgrupper. 

 

Diagram 2. Överblick av respondenternas utbildningsnivå. 

 

Fråga 6 i enkäten lyder “inom vilken sektor jobbar du?”. 67 % av respondenterna jobbar i 

privat sektor. Statistiska centralbyrån (2021) redovisar att det finns 4 584 843 anställda 

personer på den svenska arbetsmarknaden, varav cirka 3 miljoner - det vill säga 65 % - av 

dessa arbetar inom privat sektor. Eftersom dessa siffror är väldigt lika varandra, kan man 

egentligen inte säga att det är en betydligt större del av anställda i privat sektor som spelar 

padel, om man har i åtanke att fördelningen är representativ för fördelningen av anställda i 

Sverige. 29 % av respondenterna arbetar i offentlig sektor, och 4 % i ideell. 

 

På frågan vad folk tjänar i månaden så har 37 % angett att de tjänar mellan 35 000–50 000 kr, 

och 22 % har angett att de tjänar mer än 50 000 kr (se diagram 3). Detta blir intressant när 

man jämför det med den svenska medianlönen 31 700 kr (Statistiska centralbyrån, 2021). 

Dessutom går svarsalternativet 25 000–35 000 över medianlönen, några som har kryssat i det 

alternativet tjänar alltså också bättre än medianlönen. Man kan alltså konstatera att personer 

som tjänar relativt bra med pengar utövar padel i större utsträckning än de som tjänar lite 

mindre. Detta argument styrks av att folk överlag upplever padel som en dyr sport. Inte minst 

svaren på flervalsfrågan 22, “vilka negativa aspekter upplever du med padel?”, i enkäten 
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bekräftas detta påstående; 72 % har svarat att det dyra priset är en upplevd negativ aspekt 

med padel. 

 

Diagram 3. Överblick av respondenternas inkomst.  

 

95 % av respondenterna har tidigare utövat någon idrott regelbundet. 4 % har varit fysiskt 

aktiva på annat sätt (gym, jogging…) och endast 2 % har uppgett att de varken utövat någon 

idrott eller fysisk aktivitet på regelbunden basis. Av de tidigare idrottsutövarna så står tre 

svarsalternativ ut: 80 % hade tidigare bakgrund inom bollsporter (fotboll, handboll, basket, 

innebandy etc.), 50 % inom racketsporter (tennis, badminton, pingis, squash etc.), och 33 % 

hade utövat golf (se diagram 4). Enkätens formulering till trots så har alla dess idrotter en boll 

gemensamt, så man kan argumentera för att den typiska padelutövaren har handskats med 

boll innan. Nedan i figur 5 kan vi se hur många år respondenterna har utövat sin tidigare 

idrott. 

 

Diagram 4. Överblick av respondenternas tidigare/nuvarande andra idrott. 
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Diagram 5. Överblick av respondenternas tidigare idrottsutövande. 

 

På fråga 12 uppmanas respondenten att ange hur länge den har utövat sin tidigare idrott. Om 

man har utövat fler än en idrott regelbundet så uppmanas man basera svaret på den idrott man 

utövat längst (se diagram 5). 36 % har utövat sin tidigare idrott mellan 8-14 år, 31 % mellan 

15-25 år och 16 % mer än 25 år. Den typiska padelutövaren har alltså en relativt gedigen 

idrottsbakgrund. Följdfrågan löd “när slutade du med föregående idrott?” och 41 % av 

respondenterna slutade för mer än 10 år sedan. På fråga 14 fick respondenterna markera 

anledningar till varför de slutade med tidigare idrott. Att respondenterna kom in i en annan 

fas i livet (jobb, familj, barn, skola etc.) och kände sig klara med idrotten, var med sina 57 % 

den mest vanliga orsaken. 

 

Vad gäller själva padelutövandet, var den primära anledningen till att den typiska 

padelutövaren valde att testa på sporten att den blev medbjuden av kompisar/familj (56 %). 

 

För att sammanfatta målas den typiska padelutövaren upp som en man eller kvinna i åldern 

31–65 (48 år specifikt om man ska lägga sig i mitten), personen är klart mer högutbildad än 

genomsnittet, tjänar klart mer än den genomsnittlige svensken, och har varit aktiv inom idrott 

med boll under en längre tid innan, men lade ner detta för ett antal år sedan. Även om många 

(67 %) av respondenterna arbetar i privat sektor, så kan man inte säga att det typiska 

padelutövaren kommer från privat sektor, eftersom siffran är snarlik den mängd personer i 

Sverige som arbetar i privat sektor. 

 



33 
 

Den typiska padelkvinnan och padelmannen 

En följdfråga som väcks här är om den typiska padelmannen och den typiska padelkvinnan 

skiljer sig åt? Om vi börjar med att kolla på den typiska padelkvinnan ser vi att även hon 

stereotypiskt är mellan åldrarna 31–65 (80 %). Däremot så är 43 % av kvinnorna i åldern 46–

65, jämfört med männen, som bara är 31 % representerade inom den ålderskategorin. 

 

Lönen för både den typiska padelkvinnan respektive padelmannen stämmer överens med den 

för den typiska padelspelaren. Men eftersom kvinnors medianlön (30 500 kr) är lägre än både 

mäns medianlön (33 000 kr) och den generella medianlönen (31 700 kr) (Statistiska 

centralbyrån, 2021) innebär det att den typiske padelkvinnan har en procentuellt ännu högre 

lön gentemot den typiske padelutövaren och gentemot den typiske padelmannen. 

 

När det kommer till fråga om utbildningsnivå skiljer det sig mellan könen; padelkvinnan är i 

högre grad utbildad på högskola eller universitet (74 %) gentemot padelmannen (54 %). 

Andelen kvinnor i samhället som läst vidare efter gymnasiet är 50 %, och för männen 38 %. 

Man kan konstatera att padelkvinnan är i högre utsträckning högutbildad än kvinnan i 

samhället. Även padelmannen är i högre utsträckning högutbildad än mannen i samhället. 42 

% av padelmännen har gymnasial utbildning, gentemot endast 21 % av padelkvinnorna. 

 

Gällande sektor kan vi se att det skiljer sig mellan den typiska padelkvinnan och 

padelmannen. Bland kvinnorna är det 40 % som arbetar inom offentlig sektor medan bland 

männen är det enbart 18 % som arbetar inom offentlig sektor. Det är dock fortfarande 

vanligast att både padelmannen (72 %) och padelkvinnan (51 %) arbetar i privat sektor. 

När det kommer till idrottsbakgrund så skiljer det sig inte märkvärt mellan könen. 

 

Ska man dra en slutsats kring jämförelsen mellan den typiska padelkvinnan kontra den 

typiska padelmannen, är det att den typiska padelkvinnan är högutbildad i större utsträckning. 
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Utifrån olika personers bakgrund, varför spelar de padel?  

Vi har nu tagit fram tre fantombeskrivningar: en av den typiska padelspelaren, en av den 

typiska padelmannen, och en av den typiska padelkvinnan. Nu ska vi kartlägga varför 

respondenterna väljer att spela padel. Vi kommer dels att kolla på de vanligaste 

anledningarna till att folk valde att prova på padel samt har valt att fortsätta. Detta resultat 

baseras på alla 926 respondenternas svar. Sedan kommer vi också att jämföra vissa 

svarsalternativ mot vissa bakgrundsfaktorer, för att se om folk med olika bakgrund spelar 

padel av olika anledningar. 

 

Motiv till att testa på och fortsätta spela padel 

Vi ställde frågan “Vilken var anledningen till att du bestämde dig för att testa på padel?” (se 

diagram 6).  Respondenterna kunde kryssa i flera alternativ. Svarsalternativet som flest 

kryssade i var “Mina kompisar/familj bjöd med mig” (520 personer, 56 %). Svarsalternativet 

“Det såg kul ut” var också populärt, där det var 432 personer (47 %) som kryssade i det. 

Dessa två alternativ var de mest frekventa, men även alternativet “Social aktivitet att göra 

med familj och vänner” valdes av 272 personer (29 %). 

 

Diagram 6. Överblick av respondenternas motiv till att testa på padel. 

 

Med frågan “Varför har du fortsatt spela padel?” ville vi få reda på vad det är som gjort att 

folk fastnat för idrotten och inte bara testat på (se diagram 7). Även denna fråga kunde man 

kryssa i flera alternativ på.  Hela 88 % (810 personer) av alla respondenter valde alternativet 

“Det är en rolig idrottsform”, och det alternativet var överlägset mest markerat. 
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Svarsalternativen “Det är en kul aktivitet med familj och vänner” (67 %, 617 personer), “Det 

är en bra motionsform” (59 %, 550 personer) och “Jag gillar tävlingsmomentet” (57 %, 527 

personer) var det också många respondenter som valde.  Nedan ser ni diagrammet över alla 

svarsalternativ och hur många personer respektive procent som valde dem.  

 

Diagram 7. Överblick av respondenternas motiv till att fortsätta spela padel.  

 

Motiv till padelutövande kopplat till bakgrund 

För att få en överblick av vilka aspekter av padel som lockar olika typer av personer, kommer 

vi att ställa svarsalternativ från fråga 20 och 21 i förhållande till olika personers bakgrund för 

att se om det finns några samband som är relevanta att belysa.  

 

Padelutövande med affärsbekanta i förhållande till lön 

127 (14 %) av respondenterna svarat att en av anledningarna till att de har fortsatt spela padel 

är för att det är ett bra sätt att umgås med affärsbekanta. Det är logiskt nog de som tjänar en 

bra bit över snittet som har kryssat i detta alternativ (se diagram 8). Av de 127 som har svarat, 

tjänar 99 (71 %) mellan intervallen 35 000-mer än 50 000. Jämför man med den totala 

mängden respondenter, låg 546 (59 %) mellan samma intervall. 
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Diagram 8. Procentuell uppdelning utifrån lön över de som har kryssat i “det är ett bra sätt 

att umgås med affärsbekanta” på frågan “varför har du fortsatt spelat padel?”. 

 

Padelutövande i motionssyfte i förhållande till ålder 

Två faktorer vi tyckte var intressanta att se närmare på var alternativen “motionssyfte” på 

frågan varför man testade på padel, och att “det är en bra motionsform” på frågan varför man 

har fortsatt utöva padel. Vi vill se om det finns något samband mellan dessa två alternativ i 

förhållande till ålder. 

 

Det går att konstatera att alternativen som innefattar motion är mer valda i de äldre 

åldersgrupperna. Av de som markerade alternativet motionssyfte var 40 % i åldersgruppen 

31–45 jämfört med den totala procent respondenter i den åldersgruppen, 38 %. 41 % som 

markerade alternativet var i åldersgruppen 46–65 jämfört med den totala procent 

respondenter i den åldersgruppen, 36 %. Intressant är också att åldersgruppen 18–30 som 

markerat alternativet endast är 17 % i förhållande till den totala procent respondenter i 

åldersgruppen, 25 % (se diagram 9). Samma analys utifrån svarsalternativet “det är en bra 

motionsform” på fråga 21 gav liknande resultat. 

 

Utifrån detta resultat kan vi se att spela padel utifrån motionssyfte är ett mer populärt motiv 

bland de äldre åldersgrupperna; ju äldre respondenterna är desto fler som utövar padel i 

motionssyfte. 
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Diagram 9. Jämförelse mellan andelen i åldersgruppen som valt alternativet “motionssyfte” i 

fråga 20 och den totala mängden svar i den åldersgruppen. 

 

Motiv till padelutövande för personer utan idrottsbakgrund 

En annan faktor vi ville undersöka var relationen mellan att inte ha utövat en idrott tidigare 

och varför man testade på och fortsatte spela padel. På frågan “vilken var anledningen till att 

du bestämde dig för att testa på padel?” var “mina kompisar/familj bjöd med mig”, “det såg 

kul ut” och “social aktivitet att göra med vänner och familj” de mest valda alternativen, precis 

som när man ser till det totala antalet respondenter.  

 

Däremot kommer alternativet “motionssyfte” som nästa mest valda alternativ för de som inte 

idrottat tidigare. Detta skiljer sig från resultatet från de som idrottat tidigare, där alternativet 

“jag har saknat att idrotta sedan jag slutade på min tidigare idrott” kom före “motionssyfte”. 

 

På fråga 21 “varför har du fortsatt spela padel?” går det också att konstatera att det är samma 

svarsalternativ som är mest valda hos de som inte idrottat tidigare och det totala antalet 

respondenter. En följdfråga till de som inte utövat någon idrott tidigare var varför man inte 

gjort det. Det mest valda alternativet var “har inte hittat någon idrott som passar mig” (64 %). 
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Padelutövare från olika idrottsbakgrunder 

För att förstå vilken idrottsbakgrund padelutövarna som svarade på vår enkät har, ställde vi 

frågor kring om de utövat någon idrott regelbundet tidigare. Om de gjort det, bad vi de fylla i 

vilken idrott (se diagram 10). Vi ville se om det var någon idrott som var mer vanligt 

förekommande än andra, alltså om det är vanligare att börja spela padel efter eller medan man 

utövar en annan idrott.  

 

Eftersom vi gjorde misstaget att klumpa ihop flera idrotter på några av alternativen såsom 

“racketsport” och “bollsport” (som var de två mest valda alternativen) kan vi inte jämföra de 

på något sätt mer än att konstatera att det är många personer från de kategorierna som utövar 

padel. Däremot är det intressant att det är så pass många som tidigare eller fortfarande utövar 

golf. 33 % (293 personer) har valt alternativet golf, det innebär att ⅓ av respondenterna har 

spelat golf tidigare eller fortfarande spelar golf samtidigt som padel. Utifrån det kan vi 

konstatera att golf och padel är en vanlig kombination. Intressant är också att jämföra med 

exempel friidrott som endast 73 personer har valt. Om man jämför dessa två idrotters 

medlemsantal; Svenska golfförbundet har 461 562 medlemmar och Svenska 

friidrottsförbundet har 520 841 medlemmar (idrottsstatistik.se, 2021), alltså två förbund med 

rätt lika medlemsantal. När vi jämfört detta kan vi ännu tydligare se hur överrepresenterad 

golfen är i jämförelse med friidrotten bland padelutövarna. Dock bör man ta hänsyn till att 

åldersgruppen som svarat på vår enkät är i majoritet vuxna och golf är en sport som är 

vanligare att utöva som vuxen. Se resultatet för alla alternativ nedan.  

 

Diagram 10. Överblick av respondenternas tidigare/nuvarande andra idrott. 
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Negativa aspekter med padel 

Vi ställde frågan “vilka negativa aspekter upplever du med padel?” (se diagram 11). Denna 

fråga svarar inte på frågan varför man spelar padel, däremot belyser det vilka faktorer inom 

padeln som är negativa och inte bör eftersträvas inom andra idrotter eller som kan förbättras 

inom padeln. De två alternativen som stack ut var “det dyra priset” som 670 personer valde 

(72 %) och alternativet “svårt att få tider” som 599 personer valde (65 %). Eftersom vi 

tidigare konstaterat att den typiske padelutövaren tjänar mer än medianlönen i Sverige, tyckte 

vi det var intressant att testa om det fanns något samband mellan vilken lön man har och de 

som svarat alternativet “det dyra priset”. Vi kan dock konstatera att det inte finns något stort 

samband mellan dessa två faktorer. Det var enbart en lite större andel bland personer som 

tjänar 25 000 - 35 000 kr som valt alternativet och en lite mindre andel bland personer som 

tjänar 50 000 kr eller mer som valt alternativet.  

 

Diagram 11. Överblick av negativa aspekter respondenterna upplever med padel. 
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Hur ser personers rutiner kring padelutövandet ut?  

Vi ställde vissa frågor som var mer inriktade på respondenternas rutiner kring deras 

padelutövande, för att få en överblick av vilken tid man helst spelar, hur långt man tar sig till 

hallen med mera. 

 

Avstånd till padelhall 

Vi ställde frågan “hur långt har du till den padelhall du oftast spelar i?” (se diagram 12). 

Denna fråga ställdes för att få en bild av hur långt personer tar sig för att spela padel och då 

kunna dra slutsatser om det är lättillgängligt att spela padel. 50 % av respondenterna har 0–5 

km till padelhallen de oftast spelar i, 28 % har 5–10 km. Det går alltså att konstatera att 78 % 

av respondenterna har ett rimligt cykelavstånd till padelhallen de spelar i. 

 

Diagram 12. Överblick av respondenternas sträcka till padelhallen de oftast spelar i.  

 

Vi ställde även frågan om den hallen man spelar i är den som ligger närmast eller om man tar 

sig längre för att komma till en annan padelhall av någon anledning. Vi bad dem också 

motivera varför i så fall. 551 (59 %) respondenter skrev att hallen som låg närmast var den 

som de oftast spelade i. Av de 926 respondenterna är det alltså 375 (40 %) som väljer att 

oftast spela i en annan padelhall än den närmast. De vanligaste motiveringarna till detta är 

antingen att personerna man vill spela med spelar i den hallen, att själva anläggningen och 

banorna är bättre och fräschare, att det finns fler lediga tider, att priset är billigare, att 

takhöjden är bättre, eller att mängden sand på banorna är mer tillfredsställande. Många som 

har svarat detta skriver dock att det inte är nämnvärt längre att ta sig. Några stycken har 
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svarat att de under pandemin valt att åka längre för att komma till en hall som är luftigare 

med mindre antal banor och därmed mindre antal personer.  

 

Padelutövande: tid på dygnet och mängd 

På frågan “vilken tid på dygnet spelar du vanligtvis padel?” svarade 58 % alternativet “kväll 

(18:00-23:00)” (se diagram 13). 

 

Diagram 13. Överblick av vilken tid respondenterna vanligtvis spelar padel.  

 

Vi ställde även frågan varför de väljer att spela just den tiden som de gör. De vanligaste 

anledningarna var att det passade med familj och arbetsliv, ledig bana på padelcentret, och att 

priset är billigare vid vissa tider. Som nämndes i metoddelen har processen att ställa vissa 

variabler mot varandra visat sig vara problematisk, vi har inte kunnat ställa de specifika 

anledningarna till att man väljer en viss tid, mot vilken tidsperiod respondenten vanligtvis 

spelar. Man kan dock spekulera att de som exempelvis har angett “billigare pris” som 

anledning, har spelat mer på vardagsförmiddagar än eftermiddag/kväll, då många 

padelcenters har reducerade priser på banhyra under förmiddagar. 

 

På frågan “Är padel den idrott du utövar mest?” svarade 77 % “ja”. På frågan “hur ofta spelar 

du padel?” svarade 50 % att de spelar “2–3 gånger i veckan”. De resterande 50 % är 

fördelade rätt jämnt mellan de olika alternativen förutom de som svarat “4–5 gånger i 

veckan” som är något fler (se diagram 14). 
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Diagram 14. Överblick av hur ofta respondenterna spelar padel. 
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Analys/diskussion 

Resultatet från den empiriska undersökningen är många, och både Bourdieus samhällsteori 

och SDT ger intressanta förklaringar på dessa resultat. 

 

Bourdieus samhällsteori 

I frågeställning ett beskrivs den typiska padelutövaren utifrån de mest markerade svaren. Där 

fastställs bland annat att denna är relativt högutbildad och tjänar mer än den genomsnittlige 

svensken. Om vi börjar fokusera på den ekonomiska aspekten av detta resultat, kommer vi att 

tänka på vad Bourdieu benämner som ekonomiskt kapital. Ju mer pengar man tjänar, desto 

högre ekonomiskt kapital har man, och ju mer kan man hävda sin position i samhället 

gentemot de lägre klasserna, som då är lägre för att de - bland annat - har ett lägre 

ekonomiskt kapital (Aakvaag, 2011). 

 

Bourdieu menar på att folk hela tiden reproducerar sin position i samhället för att hävda sig 

mot de lägre rankade klasserna, medvetet eller omedvetet (Aakvaag, 2011). Man kan 

argumentera för att padeln med sin popularitet har blivit en aktivitet som anses fin att 

behärska eller till och med bemästra; man eftersträvar en hög position inom det sociala fältet 

padel. Padeln är i sin tur också en del av idrottens fält, och eftersom padel är så pass stort som 

det är nu ökar ens status på detta fält. Man skulle också kunna tro att ha en hög position inom 

nämnda fält kan också argumenteras leda till att man får en högre position i det sociala 

rummet (det vill säga samhället) med padelns stigande popularitet i åtanke. Detta är dock 

bara spekulationer; mer forskning, både i form av intervjuer och observationer, hade behövts 

för att kunna säga med säkerhet att padelkompetens ett åtråvärt kapital. 

 

Samtidigt upplevs padel som en dyr sport. 670 respondenter (72 %) listade det dyra priset 

som en av padelns negativa aspekter. Således har de med högt ekonomiskt kapital en större 

möjlighet gentemot de med mindre att utöva padel. Däremot tjänar ju den typiska 

padelspelaren mer än den genomsnittlige svensken. Kanske är det just därför som den 

genomsnittliga padelspelaren tjänar mer; de kanske är de enda som kan lägga pengarna på att 

utöva sporten flera gånger i veckan regelbundet. Det säger också någonting om att folk 

fortsätter att lägga pengar på padel, även att de anser det som en dyr sport. Man kan här 

spekulera i att de gör det för att markera sin position i samhället, och vilja ge en bild av att de 
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har ett ekonomiskt kapital som tillåter dem att spela, samtidigt som de vill visa sitt kulturella 

kapital i och med utövandet av sporten. 

 

En intressant fråga att ställa sig är vilken bild folk skulle ha av padeln om den var billigare 

och då troligtvis hade lockat ännu fler utövare än vad den redan gör. Om idrotten idag har 

“mellanchef-stämpel” på sig och är lite finare, hade den haft en annan stämpel i framtiden om 

priserna pressas ner och fler kan utöva sporten? Det kan vara intressant att jämföra padeln 

med golfen här. Från 2004 till 2013 så minskade antalet licensierade golfare med 80 813 

(Golf.se, 2020). 2014 avskaffades det dåvarande teori- liksom spelprovet i syfte att lättare 

kunna introducera folk till golfen (Golf.se, 2021). I samband med detta ökade antal 

licensierade golfare stadigt fram till 2018, (Golf.se, 2020). Det blev inte bara lättare att ta 

grönt kort, utan också billigare; Svenska Golfförbundet (2021) skriver på sin hemsida: 

 

“De gamla myterna kring golf att det är svårt, dyrt och tar tid har suddats ut. Nu finns det 

plats på golfbanorna. Utbildningen Grönt Kort är första steget in i en gemenskap där 

hundratusentals människor med samma intresse motionerar och tävlar på den mest 

fantastiska av idrottsplatser, golfbanan.” 

 

Även om man ska ta förbundets uttalande med en nypa salt (de vill väl bli av med 

överklasstämpeln), hände det i golfen att fler personer fick möjligheter, inte minst 

ekonomiskt, att utöva sporten. Folk med “samma intresse” kunde nu utöva idrotten 

tillsammans utan att hållas tillbaka av ekonomiska barriärer. Anledningen till att vi redogör 

för detta är att spinna vidare på argumentet att padeln “tack vare” sina dyra priser kan ses 

som ett attraktivt kapital i sociala sammanhang, men att om priserna pressas ner och ännu fler 

utövare tillkommer, kan padelutövande hypotetiskt sett få mindre värde i framtiden, om de 

som tjänar mindre än den genomsnittlige svensken kan börja utöva idrotten i samma 

utsträckning som de som utövar den mest i dagsläget. 

 

Det ska tilläggas att golfen har olika dyr greenfee baserat på hur fin banan anses, medan de 

flesta padelbanorna är ungefär lika prisade (undantag är exempelvis den nyöppnade banan på 

NK-taket i Stockholm). “Finare” golfare med högre sammansättning kapital kan tänkas spela 

på en finare golfbana. Padeln är mer jämlik än golfen i detta anseende. 
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För att sammanfatta denna analys av padel utifrån ekonomiskt kapital, kan man säga att de 

med ett högre ekonomiskt kapital har möjlighet att utöva idrotten i större utsträckning 

gentemot de som har mindre. I och med padelns popularitet kan en hög position inom det 

sociala fältet padel tänkas leda till en högre position i det sociala rummet, och då spelar 

ekonomiskt kapital naturligtvis in eftersom det ger bra förutsättningar, inte bara för att utöva 

padel, utan också för att utvecklas i sporten (fler träningstillfällen, möjligheter till 

privatlektioner, bättre utrustning etc.). Hade padeln varit billigare så finns det en risk att 

idrotten hade fått en annan status än vad den har idag, och då hade kanske padelutövande 

setts som en mindre viktig resurs att inneha i samhället för att hävda sin position, gentemot 

hur det ser ut idag. Däremot kanske padelkompetens hade ökat som attraktiv resurs, om 

sporten hade blivit billigare och fått ännu fler utövare. Padelkompetens som resurs 

klassificeras som kulturellt kapital, men mer om det senare. 

 

Samspelet ekonomiskt kapital och padelutövande åt sidan, finns det slutsatser att dra kring 

socialt kapital inom padel. Att man blev medbjuden av familj/vänner var med sina 520 

markeringar den vanligaste anledningen till att man testade på padel, och att det är en kul 

aktivitet med vänner och familj är den näst vanligaste anledningen till att man har fortsatt 

utöva idrotten (617 markeringar). Med andra ord värdesätter folk den sociala aspekten av 

spelet väldigt mycket. Socialt kapital utgörs av relationerna som finns mellan grupper 

och/eller individer, och de sociala nätverk som knyter samman människor (Gilleard, 2020). 

När vi pratar om socialt kapital i relation till padel, kan vi konstatera att folk spelar mycket 

padel för att de redan har det sociala kapitalet; man fick inget nytt socialt kapital av att bli 

medbjuden av familj och vänner (såvida man inte träffade något nytt folk), utan där 

reproducerar man det sociala kapital man redan har. 

 

Självklart finns det dock mer åtråvärt socialt kapital inom padeln. Att spela med 

affärskontakter är en av dem. Genom att göra detta knyter individen till sig framstående 

höginkomsttagare till sitt nätverk, vilket är åtråvärda kontakter att ha. Individen kan då hävda 

sin position i samhället genom att hen känner “fint folk”. 

 

Man kan också tänka sig att unga personer spelar padel mycket för att få åtråvärt socialt 

kapital. I ungdomen är man ofta mer mån om att vara populär, dels genom att umgås med 

coola människor, men också genom att delta i coola aktiviteter. Att utöva den populära 

sporten med de coola klasskompisarna skulle i så fall höja individens status i det sociala 
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rummet, då den införskaffar sig åtråvärt socialt kapital i form av sociala relationer till 

uppskattade människor. Bara åtta personer mellan åldrarna 13–17 har svarat på enkäten, man 

ska således inte dra några större slutsatser, men de har alla svarat något alternativ med 

koppling till socialt umgänge och status. 

 

Med fokus på de större resultaten från enkätundersökningen så kan man se att 425 personer 

(46 %) menar att möjligheten och tillfället till att träffa mycket nytt folk är en av de stora 

anledningarna till att de har fortsatt spela padel. Bourdieu menar att folk hela tiden 

reproducerar sin position i samhället, medvetet eller ej (Aakvaag, 2011). Det här resultatet 

skulle kunna förklaras med att folk, medvetet eller omedvetet, har förhoppningar att träffa 

nytt folk genom padeln som på det ena eller andra sättet skulle öka deras sociala kapital.  

 

Det kulturella kapitalet inom padelvärlden är intressant. När Bourdieu redogör för det 

kulturella kapitalet är det framförallt utbildning som han tänker på. Han menar också att 

bemästrande av ett område är en attraktiv resurs och ett bra sätt att urskilja sig mot lägre 

klasser (Gilleard, 2020). I enkätundersökningen kan man urskilja att den typiska 

padelspelaren är högre utbildad än den genomsnittlige svensken. Detta resultat svarar inte på 

frågan vilket kulturellt kapital man skaffar sig genom padelutövande, utan det ger mer en 

indikation att padel ses som en åtråvärd aktivitet för de som har ett högre kulturellt kapital. 

 

Om man däremot ska analysera vilket kulturellt kapital man skaffar sig genom padelutövande 

är det just resonemanget med att bemästra en färdighet som blir intressant. Med andra ord: ju 

bättre padelspelare du är, desto högre kulturellt kapital har du (främst inom det sociala fältet 

padel men också på idrottens fält och även i det sociala rummet). Detta är inte 

revolutionerande; framstående idrottsmän blir ju uppmärksammade och beundrade inom sitt 

fält. I resultatet har vi dock viss evidens för att folk eftersträvar denna form av kulturellt 

kapital inom padel; 124 personer (13 %) har angett att en av anledningarna till att de har 

fortsatt att utöva padel är att de får uppskattning, uppmärksamhet och självförtroende därför 

att de anses vara duktiga. 

 

Som nämnt så är det inte bara kapitalbegreppen som utgör Bourdieus samhällsteori, utan även 

habitus-begreppet. Habitus är individens inre väsen (formats under uppväxten) som styr 

hennes värderingar, handlande, och är kärnan i hennes identitet. Vårt habitus gör att vi 

fungerar bra i vissa sociala miljöer, men sämre i andra (Aakvaag, 2011). Det man kan fråga 
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sig angående habitus och padelspelare är vilka mönster som har format padelspelarens 

habitus. En stor faktor här är ett tidigare regelbundet utövande av idrott; 876 respondenter (95 

%) har utövat idrott regelbundet tidigare i sitt liv. Den typiska padelspelaren värderar alltså 

idrott som något värdefullt. 

 

Detta spiller över till tävlande. Så här i efterhand skulle en fråga i enkäten ha varit “har du 

tävlat inom någon idrott tidigare?”. Mycket av den padeln som spelas idag spelas i 

tävlingsform vänner emellan, med anledning av att tränarverksamheten inom padel inte är 

särskilt stor i Sverige ännu. Den är dock på väg; Svenska Padelförbundet (2020) startade sin 

satsning på tränarutbildningar förra året och de beräknar att den kommer ta 4–6 år att göra 

klart. Hur som haver hade det varit roligt att se om den övervägande delen av de tidigare 

idrottarna även har tävlat inom sin idrott innan. Eftersom padeln som sagt oftast spelas i 

tävlingsform hade man eventuellt kunnat dra någon slutsats om tävlingsintresse var en del av 

utövarens habitus. 

 

Bourdieu menar att habitus har ett socialt upphov. Det innebär att det har formats under vår 

uppväxt; vi förkroppsligar de förväntningar som vår sociala miljö ställer på oss och lär oss de 

koder, regler och normer som vi måste följa för att kunna delta i olika sociala normer. Om 

man är född i medelklassen finns det vissa resurser och vissa handlingar man har möjlighet 

att göra, och vad individen gör bestäms av hennes strävan att försvara min position /avancera 

i rummet (Aakvaag, 2011). Utöver idrottsbakgrunden är också utbildningsnivå en av 

aspekterna av respondenternas habitus som vi kan komma åt. Vi har konstaterat att 

padelutövaren är högutbildad i högre utsträckning än den genomsnittlige svensken. Eftersom 

padelutövaren genom sin utbildning har nått upp till en viss status i samhället, kan man anta 

att denna vill uttrycka och markera sitt höga kulturella kapital genom att utöva padel, 

eftersom det har blivit en aktivitet bland högutbildade. Viktigt att poängtera är att vi överlag 

spekulerar utifrån Bourdieus teorier; en fördjupning i hur padelns sociala rum och kapital är 

utformade kräver vidare forskning och delvis andra metoder. Ett exempel hade kunnat vara 

en fallstudie på plats under en padeltävling, för att få en uppfattning och känsla för på vilken 

nivå padelsporten är och hur “fin” den känns. 
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Self determination theory  

Vad är det då som gör att folk fastnar för padeln och vilka psykologiska behov är det som 

eventuellt uppfylls av att spela padel och därmed skapar motivation till att fortsätta spela? 

Utifrån SDT vill vi analysera kring vad det är som gör att själva spelet och sporten padel 

blivit så populärt. Utifrån de svar vi fått från enkäten kommer vi att resonera kring hur de kan 

kopplas till de grundläggande psykologiska behoven självständighet, kompetens och 

samhörighet.  

 

Behovet självständighet, handlar om att kunna följa sina inre intressen och känna att man har 

kontroll över vad man ska och vill göra, även att få agera efter sina önskemål och sin 

personliga känsla, kan resoneras utifrån padelns flexibilitet. Att spela padel kan man göra i 

princip vilken tid på dygnet som helst, du bestämmer själv vilken tid och med vem du ska 

spela med. Du behöver inte anpassa dig efter ett tränarlett pass (det vill säga om du inte väljer 

att ta lektioner i padel) utan kan spela den tiden som passar dig och dina medspelare bäst. Du 

behöver inte heller anpassa dig efter ett helt lag utan endast tre andra personer som ska 

matcha ditt schema. Dessutom är det inte tilldelningsbara träningstider från klubben eller 

kommunen utan du kan boka hur ofta eller sällan du vill. När du kommer till anläggningen 

behöver du inte heller anpassa dig efter att någon ska öppna till dig, eller förbereda banan 

mm utan det är bara att stega in på spelplanen och börja träna. Utifrån dessa faktorer uppfylls 

behovet självständighet. Man hade kunnat likställa dessa förutsättningar med att träna på 

gym, men att padel blir ett alternativ för de som samtidigt vill göra en social aktivitet och 

idrotta i form av en racketsport. 

 

Däremot finns det även saker som talar emot, exempelvis att padelanläggningarna i princip 

alltid är fullbokade lång tid framöver. Det gör att det blir svårt att få tider vilket kan leda till 

att man tröttnar på att jag och leta tider och därmed tappar motivationen till att spela. 599 

personer (65 %) i vår enkätundersökning valde alternativet “Svårt att få tider” som en negativ 

aspekt av padel. Dock kan vi även se i enkätundersökningen att många personer väljer att ta 

sig till andra padelanläggningar än den som är närmast, just för att där finns fler lediga tider. 

Alltså kan utbudet av mängden padelhallar och därmed utökat antal lediga tider leda till att 

man faktiskt kan hålla motivationen och självständighetsbehovet uppfyllt. Dock är det inte 

alla som är så pass ambitiösa eller motiverade att de vill ta sig långa vägar eller leta efter tider 

på olika anläggningar bara för att tillslut hitta en tid. Att det inte finns tillräckligt många 
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lediga tider kan alltså bli en tröskel att faktiskt komma iväg och spela. Som tidigare nämnt 

behövs det endast att tre andra personer som du vill spela med kan samma tid som dig för att 

kunna träna, dock kan det ändå vara svårt att få ihop tillräckligt antal spelare till en bokad tid, 

vilket kan leda till att man avbokar sin träning. Utifrån denna problematik har det dock 

skapats många grupper på Facebook där man kan efterlysa spelare till sin tid. En annan faktor 

är priset, 670 personer (72 %) i vår enkätundersökning valde alternativet “Det dyra priset” 

som en negativ aspekt av padeln. Att priset är högt leder till att man inte kan spela hur ofta 

man vill för att det inte är hållbart ekonomiskt och för vissa kan det dyra priset betyda att man 

inte kan spela padel alls. Priset leder till en exkludering av personer, vilket gör att inte lika 

många har tillgång till att spela padel.   

 

Om vi ser till de motiv respondenterna i vår enkätundersökning har till att fortsätta spela 

padel och även varför de från början valde att testa på padel, är alternativet “Det är en rolig 

idrottsform” (811 personer, 87 %) det mest valda alternativen till varför man fortsätter spela 

padel och det näst mest valda alternativet till att man testade padel är “Det såg kul ut” (433 

personer, 47 %). Detta resultat i sig kan tolkas som att behovet av självständighet uppnås 

eftersom man utövar en idrott där ens största motiv är att det är roligt. Då har man helt och 

hållet följt sina inre intressen och har kontroll över de val man gör, alltså att spela padel just 

för att det är roligt. I det stora hela kan man påstå att behovet självständighet uppfylls 

eftersom man i princip kan handla utifrån sina egna önskemål och man kan kontrollera 

utövandet efter när och var man vill.  

 

Det andra behovet som behöver uppfyllas enligt SDT är kompetens. Detta behov handlar om 

att känna sig tillräcklig och bra på det man utför. Detta behov kan förstärkas av positiv 

feedback men det viktigaste är att känna sig delaktig och ansvarig för prestationen. Om man 

däremot får negativa kommentarer eller negativ feedback minskar känslan av kompetens och 

behovet uppfylls därför inte vilket minskar den inre motivationen. Eftersom padel är en sport 

som nästan alla kan utöva och behärska i sin lättaste form redan första gången man spelar är 

det lätt att uppfylla behovet av kompetens. Även om man nödvändigtvis inte får positiv 

feedback av någon upplever man antagligen själv att behovet av kompetens uppfylls för att 

man känner att man kan behärska sporten. Eftersom man enbart är två personer i samma lag 

och man alltid är en del i spelet kommer man också känna sig delaktig och ansvarig för 

prestationen som laget uppnår. För att kompetensbehovet ska uppfyllas är det dock relevant 

att man möter och spelar med personer på ungefär samma nivå som en själv för att spelet ska 
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bli hanterbart. Däremot kan det vara positivt att spela med någon som har mer kunskap och 

då kan ge positiv feedback på ens slag och hur man kan utveckla spelet. Det kan stärka 

kompetensbehovet ännu mer att få feedback och beröm från någon som har mer kompetens 

än en själv.  

 

Det tredje grundläggande psykologiska behovet som SDT behandlar är samhörighet. Detta 

behov handlar om att känna gemenskap och tillhörighet. Dels kan vi koppla detta till att 

padeln upplevs som en mycket social sport. Padel är en aktivitet många gör med sin familj 

och vänner vilket vi tydligt kan se på svaren i vår enkät då 520 personer (56 %) har valt att 

deras kompisar/familj bjöd med dem och att de var därför de testade på padel, 272 personer 

(29 %) valde också att de testade på padel just för att det var en social aktivitet att göra med 

familj och vänner. Dessa två alternativ var nummer ett och tre på mest valda alternativ. På 

nästa fråga har även 617 personer (67 %) valt alternativet “det är en kul aktivitet med vänner 

och familj”, det är det näst mest valda alternativet. 127 personer (14 %) har även valt 

alternativet “det är ett bra sätt att umgås med affärsbekanta”, då är det istället en annan 

gemenskap och tillhörighet som uppfylls med kollegor eller affärsbekanta genom padeln. 

Man kan alltså uppleva en gemenskap tillsammans med sin familj, vänner och affärsbekanta i 

utövandet av padel. Men enligt resultatet på vår enkätundersökning är det även många som 

menar på att de träffar mycket nytt folk genom padeln, 425 personer (46 %) har valt detta 

alternativ till varför de fortsätter utöva padel. Det gör att man skapar nya gemenskaper och 

kan känna tillhörighet till nya personer genom padeln. Dessutom är padeln en stark trend just 

nu, genom att utöva padel kan man känna sig delaktig i trenden och dess gemenskap. Som vi 

har upptäckt genom att publicera vår enkät i flera padelforum på Facebook finns det också en 

stark gemenskap online mellan personer från hela Sverige där den gemensamma nämnaren är 

just padel. Att vi fått så många svar som 926 skulle också kunna ses som ett tecken på att man 

känner en tillhörighet till idrotten och därmed vill svara på enkäten.  
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Tidigare forskning i förhållande till enkätstudiens resultat 

Vi går nu vidare till att jämföra resultaten med tidigare forskning. Wijk (2010) blir här 

intressant med sina listade framgångsfaktorer för att lyckas på elitnivå. En viktig aspekt för 

att lyckas på elitnivå menar författaren är att få idrotten ifråga väletablerad i samhället med 

många utövare, och det är just det som padel är i Sverige just nu; många i Sverige utövar den, 

men få på elitnivå. 

 

Samhällsförutsättningarna för padel att bli populär i Sverige kan bedömas som bra. Sverige är 

ett relativt rikt land med en stark idrottskultur. Det kan också argumenteras för att individen 

hävdar sin kulturella och sociala identitet genom att idrotta (Bourdieu kan förklara detta på ett 

liknande sätt som ovan). Relationen arbete-fritid är kanske den mest intressanta faktorn på 

samhällsnivån för padelns tillväxt; tack vare den pågående situationen med Covid-19, som 

kom mitt i padelns boom, så kan det tänkas att flera personer har fått möjlighet att spela padel 

i och med en mer flexibel vardag och mer styrande över sin tid. 

 

För idrottens generella förutsättningar så har padeln haft ett stort ekonomiskt stöd, framförallt 

privat, till byggande av padelhallar. PDL, som är Sveriges största padelkedja, är bara en av 

övervägande del privatägda aktörer. Detta flyter samman med sponsorers intresse för 

idrotten. Likt Wijk (2010) var inne på i sin artikel, så är det inte lätt att svara på varför just en 

specifik idrott blir populär. Varför har padeln blivit populär bland sponsorer och privata 

aktörer att gå in med pengar och få sina namn på padelcenters och banor? Ett argument man 

kan göra utgår från att i princip all sysselsättningsökning sedan 1994 har kommit till i den 

privata sektorn (Ekonomifakta.se, 2021). De flesta idrotterna i Sverige har levt kvar sedan 

förr i tiden, medan padeln tillkommit på senare år då det redan fanns fler aktörer på den 

privata marknaden. I kombination med att sporten är enkel att utöva kan detta erbjuda en 

förklaring till padelns tillväxt och kanske framförallt intresset bland de privata aktörerna. 

Dessutom fyller padeln en viktig funktion i att den har fyllt en lucka i idrottsfältet; Engström 

(2013) redogör för att medelålders och äldre inte har så många idrottsalternativ. Detta var 

innan padeln kom in i bilden; en idrott som är relativt enkel, social, i viss mån lagsport, och 

som även troligen ger en viss status. 

 

När man utgår från Wijks (2010) tabell så får man inte glömma att faktorerna som nämns är 

förutsättningar för att lyckas på elitnivå, vilket inte är denna uppsats fokus. Däremot så 
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bygger det bland annat på att sporten är stor sett till antalet utövare, vilket är varför faktorerna 

ändå i viss grad kan förklara padelns breda utveckling. Padelns ökande exponering i media 

och TV kan tänkas öka intresset kring sporten i landet ännu mer. En annan faktor som kan 

locka ännu mer utövare till sporten är just att den redan är så pass populär som den är. Wijk 

(2010) menar att individer väljer idrotter utifrån sociala och kulturella preferenser. Detta 

stöds dessutom av enkätundersökningen; att man testade på padel för att man blev medbjuden 

av familj/vänner kan i högsta grad klassificeras som en social anledning. Idrottens 

tillgänglighet är också en förutsättning för att locka utövare (Wijk, 2010). Med tanke på hur 

många padelcenters det finns i Sverige idag så får detta kriterium anses vara uppfyllt.  

 

Som tidigare skrivits i presentationen av den tidigare forskningen gjorde Kang et.al. (2020) 

en studie där de undersökte vad det är som bidrar till att människor får en varaktighet i sin 

träning och fortsätter att vara motiverade till fysisk aktivitet. De använde sig av SDT för att 

förstå hur de basala psykologiska behoven kopplas till motivationen. Resultatet visade att de 

basala psykologiska behoven var viktiga att uppfylla genom träningen för att få motivation 

och varaktighet över tid. Intention, yttre motivation eller påtryckning till att vara fysiskt aktiv 

är faktorer som inte bidrar till en långsiktighet. Utifrån analysen ovan går det att konstatera 

att padel verkar vara en idrottsform som till stor del uppfyller de grundläggande psykologiska 

behoven. Att det mest valda alternativet till att testa på padel och fortsätta spela padel är för 

att det verkade kul och är en rolig idrottsform visar tydligt på att det skapas inre motivation 

till att utöva idrotten och att det inte är några yttre påtryckningar som är det främsta motivet 

till att spela padel. Däremot att padeln blivit så populär och att man därför börjar spela just 

för att vara en del av trenden kan ses som en yttre påtryckning. I vår enkät var det 109 

personer (11,8%) som bland annat svarade alternativet “Det blev populärt så jag ville också 

testa på”. Om detta är det enda motivet till att man spelar padel kommer inte de psykologiska 

behoven uppfyllas och därmed kommer man nog sluta utöva padel inom kort. Om det 

däremot endast var anledningen till att man testade och sen fortsätter utifrån andra motiv så 

kan utövandet ändå bli långsiktigt.  

 

Utifrån detta kan man alltså konstatera att padel blivit så populärt att utöva bland många och 

att många blivit fast i det och spelar flera gånger i veckan just för att den inre motivationen är 

stark utifrån att sporten har faktorer som skapar möjlighet till att de inre psykologiska 

behoven uppfylls och därmed blir man motiverad.  
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Utifrån ovan faktorer kan man också diskutera huruvida padel endast är en trend som har 

blivit explosionsartat populärt för att sedan komma att avta lika snabbt, eller om det faktiskt 

är en idrott som kommer fortsätta vara populär och vara en bra träningsform för många. 

Utifrån den tidigare artikeln av (Kang, et.al., 2020) som menar på att om de grundläggande 

psykologiska behoven uppfylls kommer också träningen och den fysiska aktiviteten bli 

varaktig och hållbar. Då hade man kunnat dra slutsatsen att för de personer som uppfyller de 

grundläggande psykologiska behoven, vilket verkar vara många utifrån vår enkät (och 

analysen ovan kopplat till behoven), kommer padel vara en idrottsform och fysisk aktivitet 

som också är varaktig och därmed bidrar till långsiktiga hälsofördelar. Därför kommer 

antagligen inte utövandet minska drastiskt eftersom majoriteten verkar uppnå inre motivation 

till utövandet, däremot kommer idrotten antagligen tappa de som endast spelar på grund av 

yttre påtryckningar så som popularitet eller vara en del av trenden.   

 

Courel-Ibanez et.al (2018), har som nämnts i redovisningen av tidigare forskning, gjort en 

studie där de undersökt vilka fysiska fördelar det finns för medelålders kvinnor att spela padel 

som träningsform. I vår enkätundersökning svarade 211 personer (23 %) att de testade på 

padel i motionssyfte, och 550 personer (59,4) svarade att de fortsätter spela padel för att det 

är en bra motionsform. När vi ställde detta svarsalternativ mot åldersgrupperna kunde vi se 

att det fanns en ökning i andelen personer som svarat detta alternativ i åldersgrupperna 31-45 

och 46-65. Vi kan alltså konstatera att medelålders personer i större utsträckning utövar padel 

i motionssyfte, med stöd av artikeln ovan kan vi se att padel är en bra fysisk aktivitet för att 

hålla sig i form. 

 

Som vi presenterade i den tidigare forskningen har Răsădean (2013) försökt kartlägga varför 

man väljer att utöva squash i både rekreations- och tävlingssyfte. Resultatet av 

undersökningen visade att det finns många anledningar till att individen väljer att utöva 

squash. Några av anledningarna var att hålla sig i form (22 röster), socialisera sig (15 röster) 

och att det går att utöva oavsett väder (11 röster). Även om Răsădeans (2013) undersökning 

var mycket mindre än vår anser vi att det kan vara intressant att jämföra anledningarna till att 

folk spelar squash med att folk spelar padel. Detta just för att squashen under 80-talet 

uppnådde en stor popularitet och utövades av gemene man i Sverige, inte helt olik från hur 

det ser ut med padeln idag, även om padelns popularitet har nått en annan nivå. Precis som i 

ovan undersökning är den sociala biten en stor anledning till att spela padel, i vår enkät har 

618 personer (67 %) svar att det är en kul aktivitet med familj och vänner och 426 personer 
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(46 %) har svarat att de träffar mycket nytt folk genom padeln. Motivet att hålla sig i form 

kan även återfinnas som ett av de populäraste alternativen i vår undersökning, 551 personer 

(59 %) har valt alternativet “Det är en bra motionsform”. Även den sista anledningen som 

Răsădean (2013) nämner “Det går att utöva oavsett väder” (11 röster), kan likställas med att 

289 personer (31 %) i vår undersökning har valt alternativet “Padel är lättillgängligt att utöva 

när det passar mig”, även om många också svarat i enkäten att det är svårt att få tag på tider.  

 

Legg et.al. (2017) som intervjuade spelare som var aktiva i motionstennis kom fram till att 

gemenskap var en central positiv aspekt av att delta i en tennisliga för motionärer. Utifrån att 

tränings- och tävlingstillfällen ledde till andra sociala aktiviteter och att man träffade mycket 

nytt folk. Jenkin et.al., (2018) undersökte vilka fördelar och hinder det finns för äldre vuxna 

att delta i idrott. Fördelarna som identifierades var primärt social- och fysisk hälsa och 

samröre mellan generationer. Många upplevde att de genom idrott kunde umgås med sina 

barn och barnbarn. Dessa positiva effekter var också något som vår enkät visade på. Som 

presenterat ovan ses den sociala biten inom padeln som ett viktigt och drivande motiv, både 

genom att träffa nya människor, men framförallt att det är ett bra och roligt sätt att umgås 

med sin familj och vänner. Som nämnts tidigare är padel en idrott som passar många 

åldersgrupper, 36 % (334 personer) som svarade på vår enkät är i åldern 46–65 och eftersom 

alternativet att det är en kul aktivitet att spela padel med familj och vänner kan vi konstatera 

att det är ett bra sätt att umgås mellan generationer och samtidigt värna om sin hälsa.  

 

De hinder som identifierades av Jenkin et.al., (2018) var bland annat fysisk status, tidsåtgång 

och brist på lämpliga deltagartillfällen inom idrott. Att säkerställa möjlighet för aktiviteter 

som kan förbättra den sociala hälsan är av stor vikt för äldre vuxna. Däremot är den mesta 

idrott idag prioriterad eller inriktad på yngre åldersgrupper och det kan därför bli en stor 

barriär för äldre vuxna att delta i idrott. Jenkins et.al (2018) menar att beslutsfattare inom 

idrott bör inkludera ett fokus mot äldre vuxna för att uppnå fördelar i den sociala hälsan bland 

dessa. Utifrån åldern på de respondenter som svarat på vår enkät kan vi konstatera att padel är 

en idrott som inte bara passar för äldre vuxna utan är, enligt den målgrupp vi nått ut till, mer 

populärt bland äldre vuxna. Dock bör vi ta hänsyn till att det kan vara just den målgruppen vi 

har nått ut till och inte nått ut till den yngre åldersgruppen som eventuellt också finns inom 

padeln. 
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En annan faktor som är intressant är att endast 14 % har uppgett att avsaknad av det ideella 

föreningslivet är en negativ aspekt, då allmännyttiga ideella föreningar i regel erbjuder en 

lägre prisbild, eftersom de oftast inte bedriver sin verksamhet i vinstsyfte. Eventuellt kan man 

förklara den här svarsfrekvensen med att folk inte saknar andra delar av det ideella 

föreningslivet inom padeln. Exempelvis finns det kanske padelutövare som tycker att det är 

skönt att det inte springer omkring lika många barn på ett privatägt padelcenter som i en hall 

driven av en ideell förening. Värt att nämna är att föreningslivet i padel växer sig större och 

större hela tiden (inte minst för att det var ett av kraven för att sporten skulle få komma med i 

Riksidrottsförbundet (Padelfeber, 2018), och det är inte helt orimligt att juniorverksamheten i 

padel skulle öka i och med fler föreningar. 
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Slutsats 

Sammanfattningsvis har vi i vårt arbete kommit fram till en hel del olika slutsatser kring 

personers padelutövande. Vi har fått en bild av vad som skulle kunna vara den typiska 

padelutövaren utifrån de mest valda svaren på vår enkät. Denne beskrivs som en man eller 

kvinna i åldern 31–65 (48 år specifikt om man ska lägga sig i mitten), personen är klart mer 

högutbildad än genomsnittet, tjänar klart mer än den genomsnittlige svensken, och har varit 

aktiv inom idrott med boll under en längre tid innan, men lade ner detta för ett antal år sedan. 

Vad gäller skillnader mellan den typiska padelmannen respektive padelkvinnan så kan man 

konstatera att padelkvinnan är i högre utsträckning högutbildad. 

 

Vi har även identifierat vad som får personer att testa på padel, där de mest valda alternativen 

är “mina kompisar/familj bjöd med mig” och “det såg kul ut”. Vi har också identifierat varför 

man fortsätter att spela padel, där det mest valda alternativet är “det är en rolig idrottsform”. 

Resultatet visar alltså faktorer som attraherar folk till padeln och motiverar folk till att 

fortsätta spela padel och vara fysiskt aktiva. Till sist sammanställer vi en överblick av hur 

personer rutiner kring padelutövandet ser ut. Hur långt de har till hallen, vilken tid på dygnet 

de spelar, hur ofta de spelar. De mest valda alternativen i respektive fråga var att 50 % av 

respondenterna har 0–5 km till den padelhall de oftast spelar i, 59 % spelar vanligtvis under 

kvällen (18–23) och 50 % spelar padel 2-3 gånger i veckan. 77 % svarade att padel är den 

idrott som de utövar mest. 

 

Vi har sedan försökt att förklara resultatet utifrån Bourdieus samhällsteori och SDT. Utifrån 

kapitalbegreppet i Bourdieus teori så har vi fört diskussioner som föreslår att de med hög 

kapitalsammansättning utövar padel. Högt ekonomiskt kapital ger goda förutsättningar till att 

utöva den relativt dyra sporten. I själva utövandet kan individen få nytt samt reproducera sitt 

sociala kapital genom nätverkande, och genom att spela padel så reproducerar individen ett 

visst kulturellt kapital. Individer med ett habitus där exempelvis hög utbildning anses som 

fint, kan antas lockas av padel. Utifrån SDT har vi analyserat huruvida padel uppfyller de 

grundläggande psykologiska behoven och därmed skapar motivation. Vi har identifierat 

många faktorer som talar för att de grundläggande psykologiska behoven uppfylls av att spela 

padel och att padel har blivit så populärt att utöva kan ha sin grund i att behoven uppfylls och 

det därmed skapas motivation till att spela padel.  
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Som tidigare nämnt i metodavsnittet har vi valt att prioritera vissa bivariata analyser framför 

andra. I metodavsnittet nämndes exemplet att padel i affärssammanhang och lön, bedömdes 

subjektivt som mer intressant än padel i affärssammanhang och kön. Med den mängd data 

som vi har fått in hade många fler samband kunnat analyseras, men som tidigare nämnt har 

uppsatsens omfång (samt begränsade Excelkunskaper) begränsat oss här. Teorierna som har 

använts i detta arbete hade varit intressanta att använda för att analysera andra eventuella 

bivariata analyser. Exempelvis sambandet mellan hur ofta man spelar padel, och hur mycket 

man tjänar, hade varit intressant; om det hade visat sig att de som tjänar mer också spelar 

oftare, så hade Bourdieu kunnat förklara detta med att de med högt ekonomiskt kapital också 

vill öka sitt kulturella kapital genom att utöva mer padel än medelklassen, för att hävda sin 

position ytterligare. Som sagt; det finns många samband som hade varit intressanta att 

analysera, men vissa har prioriterats då de ansågs som mest intressanta. Det finns alltså 

möjlighet att göra ytterligare studier och arbeten, där fler variabler och samband kan 

analyseras, utifrån den data vi redan har samlat in.   

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att många av de frågor vi ställde oss i inledningen, som 

väckte intresset för att göra studien, har vi fått svar på genom arbetets resultat och analys. Vi 

har identifierat varför folk väljer att spela padel och hur deras padelutövande ser ut, kopplat 

till deras bakgrund. Utifrån detta har vi kunnat dra en slutsats kring varför padeln blivit så 

populär och är en attraktiv idrottsform för många. Genom vårt resultat och vår analys kan 

man också dra slutsatser kring vilka faktorer andra aktiviteter och idrotter kan ta efter för att 

attrahera folk till fysisk aktivitet.  

 

Slutligen vill vi poängtera att covid-19 antagligen har haft en påverkan på studiens resultat. 

Exempelvis arbetar fler hemifrån och kan styra sin arbetstid och därmed spela padel på 

dagtid, vilket antagligen inte lika många kunnat annars. Det är även många andra saker i 

samhället som varit nedstängt eller inställt, vilket har lett till att folk antagligen haft mer tid 

över att spela padel än de haft annars. Även att många eventuellt kan ha börjat spela padel 

just på grund av corona och att andra aktiviteter uteblivit. Med detta ville vi reflektera kort 

över hur covid-19 eventuellt kan ha påverkat resultatet i studien, det är dock såhär samhället 

ser ut just nu, vilket speglas i resultat.  
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Framtida forskning 

Padel är ett väldigt nytt ämne på forskningsfältet. Den tidigare forskningen vi hittat om 

sporten handlar mer om vilken effekt utövandet har på hälsan. Mer forskning bör göras om 

padel som socialt fenomen. I detta arbete har relativt mycket data samlats in, och all har inte 

presenterats eller analyserats i denna uppsats. Detta på grund av tidsbrist, begränsat utrymme 

i uppsatsen och framförallt svårigheter att sammanställa datan på grund av bristfällig 

utformning av enkäten, detta löstes dock i slutskedet av uppsatsen men tiden fanns inte för att 

sammanställa och analysera datan. Det är dock relevant data som kan användas i ett framtida 

arbete.  

 

Ett förslag på framtida forskning är att analysera om det finns olika motiv till att spela padel 

utifrån kön, ålder och tidigare idrottsbakgrund. Vi har analyserat dessa bakgrundsfaktorer 

mot specifika svarsalternativ i arbetet ovan, men vi har inte analyserat utifrån ett 

helhetsperspektiv vilket hade varit relevant att göra i framtiden.  

 

Något annat som hade varit intressant, hade varit en fallstudie. Det hade exempelvis varit 

intressant om forskare iakttog padelmatcher på olika nivåer, allt från nybörjare till den 

svenska padeleliten, och försökte identifiera likheter och skillnader utifrån de olika 

kapitalbegreppen. Kan det tänkas att sporten blir mindre social och avslappnad när nivån på 

spelet blir högre? 

 

Ett annat framtida forskningsförslag är att undersöka hur det eventuella inträdet i RF kan 

påverka padeln. Både utifrån ett organisatoriskt och sportsligt perspektiv. Intressant 

frågeställning är hur samarbetet mellan de kommersiellt ägda anläggningar och de ideella 

allmännyttiga föreningarna kommer se ut. Även om tillgången till bantider kommer minska 

för privatpersoner när föreningsverksamheten ökar och då även hur detta kommer påverka 

populariteten och intresset från den målgruppen som vi undersökt i detta arbete. Då utbudet 

av rekreationsidrott för medelålders vuxna personer inte är prioriterat kommer detta vara ett 

svårt dilemma att hitta balans mellan att prioritera barn och ungdomsidrott inom padeln, men 

samtidigt inte bortprioritera tillfällena för vuxna att vara aktiva inom padeln.  

 

Bale (2003) redogör för geographical innovation diffusion theory, en teori som ämnar att 

förklara hur en sport blir stor och sprider sig över världen geografiskt. Det hade varit 
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intressant att se någon analysera padeln utifrån denna teori. Det kan emellertid vara en 

utmaning, då det finns många länder som padeln inte har hunnit till än, men om den så 

småningom blir ännu mer geografiskt etablerad kanske denna teori kan ge en 

tillfredsställande förklaring. 
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Bilaga 3 - Informationsblad 

Delta i enkätundersökning och hjälp oss i 

vår forskning! 

Hej! Vi är två studenter på Malmö Universitet som just 

nu skriver vår examensuppsats. Uppsatsens syfte är att 

förklara varför folk väljer att spela padel. Vi hade blivit 

oerhört tacksamma om du hade tagit 5-10 minuter att 

svara på den här enkäten! Enkäten är helt anonym och 

den är helt frivillig att svara på. 

Skanna QR-koden nedan med din 

mobilkamera för att komma till enkäten: 

 

Har ni några frågor om enkäten så är ni välkomna att kontakta oss. 

Christoffer_karlen@hotmail.com 

mathilda0809@gmail.com 
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