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Abstract 

Young People and Sport. Teenagers’ Sporting Practices in Four Different 
Environments. 

 
The main aim of the study is to generate increased knowledge about young 
people’s leisure time sporting habits in a contextual perspective. The inten-
tion is to highlight the circumstances in which young people pursue and par-
ticipate in different activities, with a particular focus on sport in terms of 
one’s own life circumstances. An essential point of departure of the study is 
regarding sport as an important pedagogic environment of norms and values. 

The perspective of the study is mainly cultural-sociological. In the analy-
ses, Pierre Bourdieu’s key concepts habitus and capital have been used as 
research tools together with gender. The data on which the thesis is based is 
collected from young people from school year 9 living in four different mi-
lieus and comes from three different collections, conducted in 1996, 2002 
and 2007. In each data collection about 1200-1500 pupils replied to a ques-
tionnaire.  

Sport occupies a central position in young people’s life on the recreational 
field. The results show that sport culture can best be understood in the local 
perspective. Young people’s sporting habit development can be said to be a 
result of a complex interplay between personal preferences, the home envi-
ronment, local traditions, what is on offer, living conditions and the prevail-
ing laws of gender and status.  

For the group of teenagers as a whole the proportion of members, as well 
as those who pursue personal sports, increases with higher educational capi-
tal and higher economic capital. When it comes to organised sport outside 
the sports club milieu no such connection can be determined.  

The thesis has shown that sport is not accessible for all and opportunities 
for participation are curtailed for large groups of young people in our soci-
ety. This is especially true for sport organised in sport clubs, i.e. sport mainly 
supported by public funds.   
 
Keywords: youth, sports, leisure, learning, sport habits, context, habitus, 
symbolic capital, gender. 
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Upptakt 

Sport is a human activity resting on fundamental social, educational and cul-
tural values. It is a factor making for integration, involvement in social life, 
tolerance, acceptance of differences and playing by the rules. Sporting activ-
ity should be accessible to every man and woman, with due regard for indi-
vidual aspirations and abilities, throughout the whole gamut of organised or 
individual competitive sports.1 

 
Ovanstående är ett utdrag ur Europeiska kommissionens programförklaring 
om idrott. I texten talas om den betydelse som läggs vid idrotten och dess 
höga värde som social funktion i samhället. Inte minst talas om att idrottsak-
tiviteter borde vara tillgängliga för alla. I vårt land är idrott ett samhällsfe-
nomen med stor bredd som spänner över tävlingsidrott, motionsidrott, fri-
luftsverksamhet och skolämnet idrott och hälsa. Den framträder såväl i orga-
niserad form som i icke organiserad form och bär upp värden som vi som 
individer och samhällsmedborgare har lätt att instämma i och bejaka. Som 
iakttagare av företeelsen idrott kan man få en känsla av att dess position som 
samhällsfostrare är oomtvistad. Men man kan även betrakta idrotten med en 
kritisk blick och inta ett förhållningssätt som öppnar för frågor och funder-
ingar om idrottens betydelse. Exempel på sådana är frågor om idrottens till-
gänglighet samt dess roll som socialisations- och lärandemiljö. Kan man 
exempelvis ingå i idrottskulturen och ta del av det utbud som där erbjuds 
oavsett vem man är och hur ens livsvillkor ser ut? Vilket lärande pågår inom 
idrotten och vilka konsekvenser får detta i ett vidare perspektiv? Detta är 
frågor som den här avhandlingen intresserar sig för och som undersöks ut-
ifrån bland annat den franske sociologen Pierre Bourdieu’s analysverktyg 
habitus och symboliskt kapital. Avhandlingen belyser och problematiserar 
livsvillkorens betydelse för ungdomars chanser och möjligheter att ta del av 
och ingå i samhällsfenomenet idrott samt diskuterar de pedagogiska implika-
tionerna av detta.  

                               
1 Nice European Council Meeting 2000. Declaration on the specific characteristics of sport 
and its social function in Europe, of which account should be taken in implementing common 
policies. In Presidency Conclusions Annex IV, s. 32.   
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1. INLEDNING 

Föreliggande avhandling handlar om 16-åriga ungdomar i Sverige och om 
deras relation till idrott som en av flera fritidsaktiviteter på fritidsarenan. 
Den tar sin utgångspunkt i det kontextuella, det vill säga den studerar ung-
domars idrottsvanor i ett större livssammanhang med fokus på boendeort, 
socioekonomiska och kulturella villkor samt även kön. Det övergripande 
syftet är dels att ge en bild av och problematisera vad som sker när flickor 
och pojkar från olika boendeorter och sociala grupper möter rådande idrotts-
utbud, dels att diskutera de pedagogiska konsekvenserna av detta. Vilka val 
av aktiviteter är i realiteten möjliga att göra och vilka val görs?  

Det är alltså idrott som kulturfenomen som står i fokus men avhandlingen 
berör även fritiden som arena då idrotten måste ses i ljuset av det totala fri-
tidsutbudet. Min utgångspunkt när jag betraktar idrott som samhällsfenomen 
är alltså att detta fenomen inte kan studeras som en isolerad enhet. För att 
förtydliga mitt ställningstagande tar jag hjälp av Bourdieu:  
 

…this space of sports is not a universe closed in on itself. It is inserted into a 
universe of practices and consumptions themselves structured and constituted 
as a system. We are altogether justified in treating sporting practices as a 
relatively autonomous space, but you shouldn’t forget that this space is the 
locus of forces which do not apply only to it. I merely mean that you can’t 
study the “consumption” of sport, if you will grant me the use of the term, 
independently of the consumption of food or of the consumption of leisure in 
general.2 

 
För att på djupet förstå idrotten är det således nödvändigt att se den som en 
av många företeelser på fritidsarenan. Bourdieu talar här om idrottens rum 
såsom inplacerat i ett öppet, strukturerat ”universum” (exempelvis fritidsare-
nan) bestående av såväl praktiker (verksamheter) som konsumtionen (vad vi 
gör) av dessa. Han ser idrottens rum som förhållandevis autonomt samtidigt 
som han menar att det är utsatt för, och påverkat av, krafter som också ver-
kar utanför detta rum, det vill säga i ett helt ”universum”. På dessa premisser 
är det med andra ord inte möjligt att studera idrotten utan att ta hänsyn till 
fritidsarenan i vid mening.   

                               
2 Bourdieu, P. (1990). Programme for a sociology of sport. I In Other Words. Essays Towards 
a Reflexive Sociology. Cambridge, Polity Press, s. 159. 
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Utbudet på fritidsområdet är idag mycket stort och det verkar även ha en 
benägenhet att hela tiden växa. I enlighet med Bourdieu menar jag att det är 
nödvändigt att känna till något om fritidsarenan som helhet, hur den är upp-
byggd och vilka krafter som verkar där, för att kunna studera den i dess olika 
delar. I det här fallet är det fenomenet idrott som ska sättas in i ett större 
sammanhang för att bli begripligt. Av detta skäl uppehåller sig avhandlingen 
även en hel del kring fritiden. Fritiden är primärt inte avhandlingens fokus 
men utgör en viktig grund för framställningen och förståelsen av ungdomar-
nas idrottsvanor. 

Idrott på fritidsarenan 
I avhandlingen riktar jag intresset mot ungdomar och deras förhållande till 
kulturfenomenet idrott. Begreppet idrott använder jag i dess vidaste form, 
det vill säga här ingår tävlingsidrott, motions- och rekreationsidrott samt 
friluftsliv. Jag intresserar mig företrädesvis för i vilka former ungdomar i 
Sverige bedriver idrott, för enskilda idrottsaktiviteters betydelse och före-
komst samt för boendeortens och den sociala positionens betydelse för del-
tagande i idrott. De former för idrott som står i fokus är medlemskap i en 
idrottsförening, idrott i organiserad form utanför en idrottsförening samt 
idrott på egen hand. Här reser sig frågor som bland annat har att göra med 
vem eller vilka som söker sig till olika former av idrott och även specifikt till 
enskilda idrottsgrenar och idrottsliga verksamheter. Andra frågor handlar om 
det lokala sammanhangets betydelse för möjligheten att vara delaktig i idrot-
ten. Jag uppmärksammar och diskuterar också frågor om idrottens pedago-
giska konsekvenser, vilka lärprocesser som förekommer inom idrotten och 
vad det innebär att idrotten inte når alla ungdomar. Det perspektiv som står i 
förgrunden och som ovanstående frågor relateras till är huvudsakligen socio-
kulturellt.  

Föreliggande studie har sin upprinnelse från mitten av 1990-talet. Då på-
börjades ett omfattande forskningsprojekt om ungdomars kultur- och fri-
tidsvanor vid dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm. Detta projekt har 
bland annat avrapporterats i publikationerna Fritid i skilda världar, Idrottens 
former och Arenor för alla.3   

Från dessa studier kan man exempelvis se att idrott som fritidsintresse har 
mycket hög popularitet bland ungdomar i Sverige. Idrott upptar en stor del 
av många unga människors fritid, särskilt utifrån ett görandeperspektiv. De 
flesta ungdomar som ägnar sig åt idrott i dess olika former är organiserade i 
                               
3 Nilson, P. (1998). Fritid i skilda världar. Fritid i skilda världar. En undersökning om ung-
domar och fritid i ett nationellt och kontextuellt perspektiv. Stockholm, Ungdomsstyrelsens 
utredningar 11. Larsson, B. (2000). Idrottens former. En studie om ungdomars idrottsvanor. 
Stockholm, HLS Förlag, Larsson, B. (2005). Arenor för alla. En studie om ungas kultur- och 
fritidsvanor. Stockholm, Ungdomsstyrelsen. 
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föreningar och klubbar men många idrottar och motionerar också på egen 
hand utanför den organiserade verksamheten.4 Detta gör idrott till den största 
organiserade fritidssysselsättningen såväl bland flickor som bland pojkar och 
idrottsföreningar är den typ av förening i Sverige som har ojämförligt högst 
andel medlemmar bland barn och ungdomar.5 Även utanför den organiserade 
idrottsverksamheten försiggår en omfattande motionsutövning. Vi har alltså 
här att göra med ett samhällsfenomen som engagerar en stor andel barn och 
ungdomar.  

Idrotten tilldelas också av ungdomarna stor betydelse och värderas såle-
des högt. I slutet av 1990-talet då 16-åriga ungdomar värderade skilda fri-
tidssysselsättningar visade det sig att ca två tredjedelar av ungdomarna ansåg 
att idrott i olika former betyder mest för dem. Som jämförelse uppgav knappt 
hälften att kompisar betyder mest och ca en tredjedel lyfte fram musik som 
mest betydelsefullt. Samma grupp hade även till uppgift att bedöma olika 
fritidsaktiviteter som statusgivande. Även här hamnade idrott bland de mera 
prestigefyllda aktiviteterna.6 Detta verifieras i en studie från Ungdomsstyrel-
sen där nära 60 procent av 13-20-åringar uppgav att idrott har ganska eller 
mycket stor betydelse i deras liv. Nästan 70 procent av samma grupp ansåg 
också att idrott har hög status i ungdomskulturen.7 

Sammantaget visar detta att idrott som fritidssysselsättning har en central 
betydelse för unga människor. Idrott är en aktivitet som, förutom att den 
utövas av många, också är en högt prioriterad syssla i många ungdomars liv 
och därtill förknippad med högt anseende.  

Mot denna bakgrund finns det goda skäl att studera ungdomar och deras 
förhållande till idrott och idrottsutövning. Då idrotten omfattar en mycket 
stor andel av ungdomsgruppen och tillika omnämns av ungdomarna själva 
som en betydelsefull, viktig och prestigefylld sysselsättning bör studier på 
detta område kunna bidra till ökad förståelse för unga människors livsvärld.  
För att kunna ge en nyanserad bild av våra ungdomars fritidsvanor och för 
förståelsen av idrottens betydelse i deras liv och för deras socialisation blir 
frågor om deras idrottsvanor viktiga att ställa.  

Idrotten i samhället  
Idrott som samhällsföreteelse är mycket framträdande och väl synlig i vårt 
samhälle. Den uppträder i många skepnader och engagerar människor i alla 
åldrar. Idrotten kan exempelvis ses utifrån ett aktivitets- eller deltagarper-

                               
4 Larsson, B. (2005).  
5 SCB. (2003). Politiska resurser och aktiviteter 1992-2001. Rapport nr 102. Statistiska cen-
tralbyrån, Stockholm. 
6 För en mera utförlig redovisning se Nilsson, P. (1998).  
7 Trondman, M. (2005). Unga och föreningsidrotten. En studie om föreningsidrottens plats, 
betydelser och konsekvenser i ungas liv. Stockholm, Ungdomsstyrelsens skrifter 2005:9. 
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spektiv, det vill säga vi ”gör” idrott, vi utför idrottsliga aktiviteter. Barn- och 
ungdomsidrotten är här särskilt omfattande men även motions- och rekrea-
tionsidrotten är betydande. Den senare märks bland annat genom de många 
massevenemang som arrangeras av typen Göteborgsvarvet, Vårruset eller 
”en svensk klassiker”.8 På barn- och ungdomssidan är idrotten välorganise-
rad och väletablerad med en mycket stor mängd idrottsföreningar spridda 
över landet. Idrott är starkt förknippat med tävling, något som förekommer 
på idrottens alla nivåer. En särskild plats intar här elitidrotten, en begränsad 
del av idrottens översta skikt, där mestadels professionella idrottsutövare har 
sin utkomst genom att vara mycket duktiga på just sin idrott. Till detta akti-
vitetsperspektiv kan även föras friluftsliv och ämnet idrott och hälsa i skolan.  

Idrotten kan också betraktas utifrån ett åskådarperspektiv, det vill säga vår 
konsumtion av idrott. Idrotten får då ett underhållningsvärde. I detta per-
spektiv utgör idrotten en viktig funktion i många människors vardag, bland 
annat som samtals- och debattämne. Massmedia spelar här en stor roll och 
förstärker onekligen bilden av idrott som en betydelsefull företeelse genom 
sin bevakning. I teve, radio och tidningar har idrotten sin särskilda plats där 
resultat och tävlingar kommenteras, redovisas och analyseras. Praktiskt taget 
varje sportsändning har numera också en bisittare som, vid sidan av huvud-
kommentatorn, ger tittarna och lyssnarna expertkommentarer under och efter 
tävlingarna.  

Man kan också se på idrott i ett sysselsättningsperspektiv. Förutom de 
professionella idrottarna är det många som har sitt dagliga värv inom idrot-
ten, exempelvis journalister, ledare, sjukgymnaster, läkare, tränare, ekono-
mer, marknadsförare, jurister och klädskapare. Idrott på elitnivå är idag en 
mångmiljonindustri. Som motpol till denna industri har vi också det ideella 
perspektivet. En stor del av folkrörelsen idrott bärs upp av ideellt arbetande 
ledare, tränare och inte minst föräldrar till idrottande barn. 

Genom sin bredd och omfattning är idrotten unik som samhällsföreteelse. 
Få andra sociala fenomen griper in i våra liv från så många olika håll. Att 
idrotten och idrottsrörelsen har en viktig funktion att fylla råder ingen tvekan 
om. Den är exempelvis en mycket betydelsefull miljö för alla de barn och 
ungdomar som kommer i kontakt med och ingår i den. På grund av sin popu-
laritet och stora omfattning har den ett stort kulturellt och socialt värde som 
uppfostrings- och utvecklingsmiljö.9 Idrotten har också en betydelsefull 
funktion i ett hälsoperspektiv då fysisk och motorisk träning på ett positivt 
vis bidrar till befolkningens hälsomässiga status. I detta sammanhang ska 
också uppmärksammas problemet med överviktiga barn. Fetma hos barn är 
ett växande folkhälsoproblem och vikten av fysisk aktivitet är en betydelse-
                               
8 I det senast (12 maj 2007) genomförda Göteborgsvarvet deltog ca 40000 löpare. En svensk 
klassiker innefattar Vätternrundan (cykel), Vasaloppet (skidor), Vansbrosimningen och Li-
dingöloppet (terränglöpning). 
9 Engström, L-M. (2002). Idrottspedagogik. I Pedagogiska perspektiv på idrott. (red. Eng-
ström, L-M & Redelius, K.). Stockholm, HLS Förlag. s. 20.  
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full faktor i kampen mot fetman. Detta område är nu ett prioriterat forsk-
ningsområde och idag finns exempelvis ett Rikscentrum för överviktiga barn 
vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.  

Att idrotten är av stort värde som samhällsföreteelse märks också på de 
statliga och kommunala satsningar som görs. Handslaget är ett exempel på 
en sådan satsning där den socialdemokratiska regeringen under en fyraårspe-
riod (2003-2007) satsade en miljard på föreningsidrotten. Syftet var bland 
annat att göra idrotten tillgänglig för fler, att satsa på idrott för flickor, ut-
veckla samverkan mellan idrotten och skolan och att bekämpa droger.10 Här 
kan man ställa frågor som har att göra med idrottens tillgänglighet och vilka 
barn och ungdomar som får del av dessa stora satsningar. Också dessa om-
ständigheter gör idrotten intressant att studera ur ett pedagogiskt perspektiv. 
Handslaget följs nu av ytterligare en stor satsning på barn- och ungdomsid-
rotten, Idrottslyftet, vilken ska pågå under åren 2007-2011. Idrottslyftet rik-
tas mot barn och ungdomar med det uttalade syftet att få fler att börja idrotta 
och att få fler att stanna kvar inom idrotten. För detta ändamål utlovas Riks-
idrottsförbundet, av den nuvarande regeringen, två miljarder kronor som ska 
komma idrotten till del under de närmaste fyra åren.11 

Nya villkor för socialisation 
Socialisationsvillkoren för dagens unga ser annorlunda ut än de som tidigare 
generationer ställdes inför. Ungdomsperioden har, som en följd av att utbild-
ningsåren förlängts, fått en större vidd än någonsin tidigare. Den tyske socio-
logen Thomas Ziehe är en av dem som har försökt förstå och tolka hur ung-
domar växer upp och socialiseras under nya villkor. Som en följd av den 
moderniseringsprocess som västvärlden genomgått under efterkrigstiden ser 
han tendenser till djupgående förändringar i människors kulturella verklighet 
som främst beror på att olika livsområden blir mer specialiserade och mer 
tekniskt komplicerade. Ziehe använder sig bland annat av begreppet kulturell 
friställning vilket innebär en frikoppling från traditionella socialisations-
mönster. De norm- och värdesystem som tidigare fungerat som riktmärken i 
individernas sätt att inrätta och organisera sina liv förändras och försvinner. 
Traditioner, regler och vanor som byggts upp under generationer är på väg 
att försvinna. De formas nu om i ett tempo som är så högt att dagens föräld-
rageneration förlorar möjligheten att bidra med relevanta råd och anvisningar 
för hur livet bör levas. Enligt Ziehe berövas därmed föräldrarna även möj-
ligheten att fungera som de trygga ledsagare och normbildare de tidigare har 
varit.12  

                               
10 För en utförligare beskrivning se Riksidrottsförbundets hemsida www.rf.se 
11 Ibid. 
12 Ziehe, T. (1986). Ny ungdom. Om ovanliga läroprocesser. Stockholm, Norstedts. 
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Thomas Ziehe diskuterar också hur ungdomarna möts av budskapet om 
valfrihet och valmöjligheter i sökandet efter livsformer. Vuxenvärlden ver-
kar med ens mycket nära, påtaglig och nåbar. Den uppenbarar sig för de 
unga som får insyn i den innan de själva hunnit ta del av den. De vet allt om 
den utan att kunskapen är självupplevd. Förr var vuxenvärlden avgränsad, 
idag är den bekant redan innan den kan upplevas och blir inte längre något 
att längta efter då ungdomarna, om än på ett symboliskt plan, redan har till-
gång till den. Vuxenvärlden blir på så sätt avmystifierad. Bearbetningen av 
denna livssituation kan skapa förvirring och vilsenhet men också ge nya 
positiva möjligheter och innebära en befrielse från det gamla.13 

En följd av denna beskrivning blir ett antagande om att ungdomar i dag 
har större möjligheter än tidigare generationer att bryta gamla mönster som 
är formade av sociala omständigheter och att, oavsett klass och social här-
komst, skapa sin egen framtid och ta del av dagens utbud och erbjudanden.  

Att själv få bestämma över sitt liv innebär både frihet och ansvar. Men 
detta tillstånd skapar även konflikter och frustration över att mycket av den 
mångfald och de livsformer som utmålas som möjliga för ungdomarna i 
själva verket visar sig vara svåra att förverkliga. Visserligen drabbar moder-
niseringen alla men möjligheterna att dra nytta av den varierar enligt Ziehe i 
ett socialt perspektiv − landsort eller storstad, kvinna eller man, rik eller 
fattig, ung eller gammal.14  

Även Ulrich Beck diskuterar modernitetens konsekvenser och menar att 
människor idag alltmer frigörs från den gamla ordningens sociala strukturer 
som en konsekvens av att man tvingas hantera de nya risker och möjligheter 
som den moderna tiden erbjuder. Beck ser på sikt en upplösning av de socia-
la klasserna vilket öppnar för en utveckling av individualistiska livsstilar.15  

Lättare välja individuell livsstil? 
Vår tid erbjuder allt fler levnadsmöjligheter och nya sätt att leva och organi-
sera våra liv. Den ökade chansen att välja olika stilar gör också att valet av 
livsstil blir allt mer betydelsefullt för oss i det dagliga livet och när den egna 
identiteten ska formas.16 

Den så kallade kulturella friställningen ger utrymme för en större hand-
lingsfrihet än tidigare. När traditionen försvagas blir det lättare att forma sin 
egen livsstil. Frågor om hur man vill leva sitt liv och vem man vill vara 
kommer i fokus på ett annat vis än förr. Möjligheterna tycks öka och valet av 
livsstil blir ett mer individuellt val utifrån egna intressen och önskningar. 
                               
13 Ziehe, T. (1989). Kulturanalyser. Ungdom, utbildning, modernitet. Stockholm, Symposion. 
14 Ziehe, T. (1986). s. 83. 
15 Beck, U. (1992). Risk Society. Towards a New Modernity. London, Sage. 
16 Giddens, A. (1997). Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna 
epoken. Daidalos, Göteborg. s. 9−18. 
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Men att se sig själv som en individ, frikopplad från det kollektiva, innebär 
inte nödvändigtvis att valen idag är mer individuella än tidigare eller är fria 
från individens levnadsvillkor. Valet av livsstil är alltid knutet till sociala 
och kulturella sammanhang.17   

Att vara ung i dag innebär bland annat att orientera sig i en tid som för-
ändras snabbare än för tidigare generationer. Vissa forskare talar om att 
västvärlden nu befinner sig i en senmodern tid. En tid bortom den moderna 
tiden som utmärks av att den process, som verkar i en tidsaxel och i vilken vi 
alla befinner oss, nu på ett markant sätt har intensifierats och accelererat.18 
Bland annat förändras samhälls- och arbetslivet i en allt snabbare takt. Detta 
gäller redan verksamma processer i vårt samhälle som industrialiseringen 
och urbaniseringen samt i det senmoderna samhället även den ökade före-
komsten av massmedier och globaliseringen.19  

De rumsliga avstånden för kommunikation och kontakt får allt mindre be-
tydelse. Omvärlden kommer närmare. Det lokala står idag under större infly-
tande av det globala och tvärtom.20 Den dynamiska växelverkan som uppstår 
då dessa olika processer möts får våra samhällen att framstå som allt mer 
sammansatta och snabbt föränderliga. Ett sådant samhälle kan bli svåröver-
skådligt, motsägelsefullt och svårtolkat för individen.  

I takt med ändrade arbetsmarknadsförhållanden, uppkomsten av nya fa-
miljeformer, utbildningssystemets förnyelse samt ökad social och geografisk 
mobilitet förändras också våra levnadsvillkor. Ungdomarna är kanske den 
grupp i samhället som tydligast konfronteras med dessa. På väg mot att bli 
vuxen ska yttre intryck brytas mot inre upplevelser och nya identiteter ska-
pas och prövas. Fritiden har kommit att bli en viktig arena för ungdomars 
identitetsskapande. 

Fritidens roll i unga människors liv  
Fritidsarenan har mångskiftande karaktär. Den är olikartad på flera vis och 
det faktiska utbudet varierar. Allt är inte möjligt att ta del av eller göra över-
allt. Vad som förenar 16-åringarna är att de befinner sig i spänningsfältet 
mellan barndom och vuxenvärld, vilket för många är en tid fylld av möjlig-
heter och löften. Att ha nära relationer med kamrater är något som ungdo-
marna skattar mycket högt. Denna sociala samvaro vävs sedan in i olika 

                               
17 Reimer, B. (1996). Ungdomar och massmedier. I Krokig väg till vuxen. Ungdomsrapporten 
1996 del 2, Ungdomsstyrelsen, Stockholm, s. 50.  
18 Se Fornäs, J. (1995). Cultural Theory and Late Modernity. SAGE Publications, London, s. 
19, Reimer, B. (1994). The Most Common of Practices. On Mass Media Use in Late Moder-
nity. Almqvist & Wiksell International, Stockholm, s. 16. 
19 Reimer, B. (1994). s. 18. 
20 Giddens, A. (2003). En skenande värld. Hur globaliseringen är på väg att förändra våra 
liv. SNS Förlag, Stockholm. 
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aktiviteter och sysselsättningar som tillsammans ger fritiden innehåll och 
mening.    

Att vara ung är att väldigt mycket vilja leva i nuet. Möjlighetshorisonten 
ter sig mycket vid och ger ungdomarna en känsla av att det mesta är möjligt 
samtidigt som de känner av den annalkande vuxenvärldens kravfyllda tillva-
ro. De befinner sig i en livsfas mellan barn och vuxen och är egentligen 
mycket nöjda med detta. Framtiden ter sig inte särskilt lockande eftersom de 
just nu har fullt upp med att upptäcka sin samtid.21  

Fritiden kretsar runt kompisar, musik, Internet, vara på fest, se på teve, 
vara hemma och idrotta. Detta kan sägas vara vad de flesta unga faktiskt gör 
och intresserar sig för men denna beskrivning blir inte heltäckande. För att 
göra bilden nyanserad krävs att hänsyn även tas till de omständigheter ung-
domarna befinner sig i vid olika tidpunkter. Det är också av betydelse vilka 
sociala och kulturella miljöer ungdomarna vistas i, om man är flicka eller 
pojke, vilken ålder man är i, den etniska tillhörigheten eller om man bor på 
landsbygden eller i staden. Aktiviteterna betyder, värderas och viktas olika 
av ungdomarna beroende på skilda livsvillkor.22 

Att utöva en viss aktivitet är många gånger frukten av ett omedvetet val 
som görs utifrån bland annat sociala och ekonomiska villkor. Valet av aktivi-
teter kan ses som ett sätt att tala om för andra vem man är eller vill vara. I 
ungdomarnas värld, där skapandet av identiteter och utforskandet av den 
egna personligheten är centrala processer, blir de synliga uttrycken i form av 
klädstil, musiksmak, språkbruk, hårmode och val av aktivitet viktiga instru-
ment i kampen om positionerna på fritidsarenan och i samhället.  

Den fria tiden skattas synnerligen högt av våra ungdomar. Ungdomssty-
relsens attityd- och värderingsstudie visar att drygt 80 procent av ungdoms-
gruppen värderar fritiden som ett mycket viktigt livsområde och att andelen 
som angav att fritiden ger livet mest mening ökade mellan åren 1997 och 
2002.23 Fritiden kan ha olika funktioner och användas på olika sätt. Gemen-
samt för en stor del av ungdomarna är ändå en önskan om att umgås med 
sina nära vänner under fritiden.  

Utmärkande för fritiden i vår tid är mångfalden. Det är numera berättigat 
att tala om skilda fritidsstilar och fritidskulturer som exempelvis flickors 
fritid, pojkars fritid, medelklassbarns fritid, stadsungdomars fritid etc. Detta 
innebär att ungdomarna gör olika erfarenheter och tillägnar sig skilda förmå-
gor på fritiden. Det stora utbud av aktiviteter som finns idag möjliggör en 
stor valfrihet för individuella val. Dessa val påverkas av ungdomarnas eget 

                               
21 Larsson, B (2005). Arenor för alla. En studie om ungas kultur- och fritidsvanor. Ungdoms-
styrelsens skrifter 2005:1. 
22 Nilsson, P. (1994). Den allvarsamma fritiden. En litteraturstudie om barns och ungdomars 
fritids- och kulturvanor. Stockholm, Statens ungdomsråd. 
23 Ungdomsstyrelsen (2003). De kallar oss unga. Ungdomsstyrelsens Attityd- och värderings-
studie 2003. Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:1, Stockholm. s. 101–113 
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förhållningssätt till möjliga aktiviteter samt bakomliggande ekonomiska, 
kulturella och sociala förutsättningar.24  

När ungdomarna värderar fritidens funktion menar drygt 90 procent att 
det är viktigt eller mycket viktigt att det man gör på fritiden är roligt. Att 
man lär sig nya saker på fritiden tycker 80 procent är viktigt eller mycket 
viktigt, 66 procent anser att det är viktigt eller mycket viktigt att man får 
uttrycka sin personlighet på fritiden medan 43 procent uppger att det är vik-
tigt eller mycket viktigt att man i framtiden kan ha nytta av det man gör på 
fritiden.25  

Synen på och värderingen av fritiden har även visat sig variera i ett socio-
ekonomiskt perspektiv. I högre socialgrupper har fritiden ofta använts som 
ett medel i en långsiktig uppfostringsstrategi där aktiviteterna också valts 
utifrån en nyttoaspekt i syfte att ge utövaren betydelsefulla erfarenheter inför 
vuxenlivet. I de lägre sociala grupperna har en mer expressiv hållning till 
fritiden och dess olika aktiviteter kunnat iakttas. Fritiden har för dessa grup-
per inte varit lika planerad och oftare innehållit aktiviteter som skiljt sig från 
det skollika.26  

Flera forskare har uppmärksammat utvecklingstrender på fritidens område 
vilka antas svara mot den senmoderna tidseran.27 Man talar nu om en ökad 
differentiering inom kultur- och fritidsområdet. Utbudet av aktiviteter och 
stilar verkar öka oavbrutet. Detta är särskilt tydligt inom populärmusiken och 
inom medierna. Nya stilar och genrer uppstår vilket betyder nya förhåll-
ningssätt och nya smakriktningar. Inte heller idrotten går fri från denna diffe-
rentieringsprocess. På senare år har en rad nya sporter gjort entré på markna-
den såsom inlines, snowboard, wakeboard och beachvolley. Utmärkande för 
flertalet av dessa nya idrotter är att de även verkar vara nära förbundna med 
och en del i en vidare livsstil som omfattar såväl klädmode som musikstil.  

I samband med vissa aktivitetsval kan ett motsatsförhållande uppstå. 
Ungdomarna väljer att lägga ner mycket tid och kraft på någon särskild eller 
enstaka aktivitet och avstår från andra. Detta är särskilt tydligt inom idrot-
tens område. Här finns grupper av ungdomar som kan betecknas som mycket 
aktiva medan andra inte ägnar sig åt någon form av motion eller fysisk an-
strängning utan istället kanske sysslar med något helt annat.  

Från mitten av 1960-talet och under 30 år framåt märktes en ökad institu-
tionalisering inom kultur- och fritidsområdet.28 Ungdomars fritid har beskri-
vits som väl organiserad, kontrollerad och institutionaliserad. Denna trend 
verkar idag vara under utplaning då ungdomarna nu även i stor utsträckning 

                               
24 Nilsson, P. (1998). 
25 Ungdomsstyrelsen. (2003). s. 108 
26 Jönsson, I., Trondman, M., Arnman, G., Palme, M. (1993). Skola-fritid-framtid. En studie 
av ungdomars kulturmönster och livschanser. Lund, Studentlitteratur. s. 46 
27 Nilsson, P. (1998). s. 207 ff. Se även Reimer, B. (1996). s. 52 ff. 
28 Nilsson, P. (1998). s. 209. 
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söker sig till verksamheter som inte är föreningsbundna eller finansierade av 
offentlig huvudman.29  

Ungdom som begrepp 
Ungdomsbegreppet är relationellt bestämt i förhållande till barndom och 
vuxenhet och får sin betydelse i relation till dessa. Att vara ungdom är ex-
empelvis att inte vara barn och att inte vara vuxen.30  

Att vara ungdom innebär att befinna sig i en livsfas som på många sätt är 
annorlunda andra skeden i livet. Man har lämnat barndomen och är på väg 
mot ett vuxenblivande. Denna period ser olika ut för olika individer, men det 
är en tid i livet som helt eller delvis delas med andra i den egna generatio-
nen. Yttre och inre utvecklingsprocesser är ständigt närvarande i de ungas 
vardag och identitetsskapandet har en mycket central roll under denna period 
av livet. Man ska bli någon, forma sin egen identitet.  

Begreppet ungdom kan ringas in och förstås utifrån fyra kategorier, en bi-
ologisk, en psykologisk, en social och en kulturell.31 Den biologiska dimen-
sionen av ungdomsbegreppet fokuserar den period som är knuten till fysio-
logisk och biologisk utveckling och mognad under framför allt tonårstiden. 
Inträdet i och utträdet ur puberteten varierar i ett individperspektiv och infal-
ler vanligen någon gång i åldersspannet 12-18 år. Men också över tid finns 
en variation. Idag kommer ungdomar i genomsnitt in i sin pubertetsutveck-
ling cirka tre år tidigare än för 100 år sedan.32 

Att se på ungdom utifrån ett psykologiskt perspektiv ställer de inre, psy-
kiska förändringsprocesserna i centrum. Ungdomsperioden ses som en över-
gångsfas mellan barndomen och vuxenlivet där sökandet efter identitet blir 
framträdande. Adolescensutvecklingen delas in i olika skeden eller stadier 
som förklarar och problematiserar de psykologiska förlopp unga människor 
genomgår på väg mot sitt vuxenblivande.33 Även adolescensen varierar i ett 
historiskt perspektiv. Nu förtiden frigör sig barnen från föräldrarna i vissa 
fall i yngre år än vad som var vanligt i tidigare generationer. Detta som en 

                               
29 Larsson, B. (2005). 
30 Bolin, G. & Lövgren, K. (1995). Inledning. I Om unga män. Identitet, kultur och livsvill-
kor.(red. Bolin, G & Lövgren, K.). Lund, Studentlitteratur, s. 12. 
31 Bolin, G. (2004). Themed section introduction: Research on youth and youth cultures. In 
YOUNG, Nordic Journal of Youth Research. Vol 12 (3). s. 237-243. Se även Fornäs, J. 
Boëthius, U. Forsman, M. Ganetz, H. Reimer, B. (1994). Ungdomskultur i Sverige. FUS-
rapport nr 6. Stockholm, Brutus Östlings bokförlag Symposion, s. 19.  
32 Westin-Lindgren, G. (1979). Physical and Mental Development in Swedish Urban School-
children. Studies in Education and Psychology 5. Stockholm Institute of Education. Stock-
holm, GOTAB. 
33 Se exempelvis Blos, P. (1962). On adolescence. A psychoanalytic interpretation. New 
York, The Free Press. Erikson, E. H. (1968). Identity, youth and crisis. New York, W.W 
Norton.   
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följd av bland annat att kärnfamiljen idag är mera öppen och att barn har fler 
vuxna i sin närhet än tidigare.34  

Att vara ungdom kan också innebära att man ses som en socialt bestämd 
kategori, avgränsad i förhållande till barn och vuxna i ett visst historiskt 
skede.35 Begreppet ungdom omges då av samhälleliga institutioner och ritua-
ler såsom skolan, konfirmationen, lagstiftning kring åldersgränser men även 
relationen till myndigheter, utbildning och yrke.36  

När man betraktar ungdom som en kulturellt bestämd kategori är man sär-
skilt uppmärksam på de kulturella uttryck som ungdomar förmedlar, hur man 
ser ut, vad man sysslar med, vilken livsstil man lever etc. Dessa uttryck ställs 
då i relation till vad som förmedlar exempelvis vuxenhet eller barnslighet.  

Ungdomsbegreppet är svårdefinierbart och de kategorier jag just redogjort 
för påverkar varandra i en sammansatt växelverkan där ingen av dem egent-
ligen utgör något yttersta fundament. Att ungdomstiden idag är alltmer otyd-
lig i sina gränser verkar det råda konsensus om.37 Detta gäller särskilt ung-
dom som social och kulturell kategori. Som en följd av samhällsförändringar 
är fenomenet ungdom stadd i ständig förändring. Ungdomsperioden blir 
något icke statiskt − den omskapas. Vad som kännetecknade begreppet ung-
dom igår är något annat än vad som kännetecknar det i dag eller i morgon. 
Dagens ungdomstid utmärks bland annat av dess utdragna längd. Detta har 
både biologiska och sociala förklaringar som ger konsekvenser såväl för 
inträdet i som utträdet ur ungdomstiden. Den biologiska mognaden har tidi-
garelagts medan vuxenblivandet däremot verkar ha förskjutits uppåt i åldrar-
na som en följd av bland annat förlängd skoltid och senare inträde på ar-
betsmarknaden.  

I avhandlingen betraktar jag ungdomar som en social och kulturell kate-
gori vilka befinner sig i en övergångsfas, i ett identitetsskapande på väg mot 
en vuxenidentitet. Visserligen utgörs avhandlingens empiriska material av en 
avgränsad åldersgrupp men det är en viktig utgångspunkt att kunna ge ung-
domarna en social och kulturell bestämning. De analyser som görs i avhand-
lingen har ett grupperspektiv men vi ska för den skull inte glömma bort att 
ungdomar inte utgör någon homogen grupp. Variationerna inom ungdoms-
gruppen är stora; dels är ungdomarna formade av sina objektiva livsvärldar 
som kan se väsensskilda ut, dels lever de i olika föreställningsvärldar och har 
då också avsevärt olika förväntningar på hur livet ska levas, vem man ska 
vara och hur man ska vara.38 
                               
34 Ganetz, H. (1991). Inledning: Unga kvinnor? I Om unga kvinnor. Identitet, kultur och 
livsvillkor. (red. Ganetz, H & Lövgren, K.). Lund, Studentlitteratur. s. 9. 
35 Jönsson, I. Trondman, M. Arnman, G. Palme, M. (1993). s. 18. 
36 Fornäs, J. m.fl. (1994). 
37 Se exempelvis Bolin, G. (2004). s. 240, samt Bossius, T. (2003). Med framtiden i backspe-
geln. Black metal och transkulturen. Ungdomar, musik och religion i en senmodern värld. 
Göteborg, Daidalos. s. 16 ff.  
38 Vogel, J. Amnå, E. Munck, I. Häll, L. (2003). Föreningslivet i Sverige. Välfärd, socialt 
kapital, demokratiskola. Levnadsförhållanden, rapport nr 98. Statistiska centralbyrån. s. 95 ff. 
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Fritidsbegreppet 
Man kan se på fritiden ur en tidsaspekt. Fri tid, tid (i timmar och minuter) 
som ligger utanför det yrkesverksamma livet och som man själv förfogar 
över. En närmare precisering är att, förutom arbetstiden, även räkna bort den 
tid man använder för dagliga sysslor i hemmet. Den tid som då återstår kan 
indelas ytterligare efter frihetsgrader och innebörder. Man kan på detta vis 
tala om exempelvis självstyrd fritid för inre upplevelser med stor frihetsgrad, 
som promenader, teaterupplevelser eller bokläsning.39  

För att kunna se och förstå fritidens funktion i samhället är det nödvändigt 
att studera fritiden som ett socialt fenomen, dvs. i relation till det kulturella 
sammanhang den ingår i. Den betraktas då som en social konstruktion och 
får sin gestaltning av människors föreställningar om den samt deras förmåga 
att iscensätta den. Detta innebär att fritiden är föränderlig över tid men att 
den också skiljer sig mellan olika sociala sammanhang.40 Att se på fritiden 
med denna blick betyder också att den gestaltas olika och i nära relation till 
människors sociala positioner. Vi kan alltså tala om människors eller grup-
pers olika fritidskulturer eller livsstilar. Jag ansluter mig till denna syn på 
fritidsbegreppet. 

Många gör saker på fritiden, individuellt och kollektivt, och den beskrivs 
ofta också i termer av just aktiviteter. Detta är fritidens yttre observerbara 
aspekt. Men man kan även tala om fritidens inre, subjektiva aspekt.41 Att den 
har en kvalitativ innebörd och på så vis får och har betydelse för individen 
då han eller hon alstrar mening i sitt liv. Den blir en del av ett meningsska-
pande. Fritiden strukturerar och binder samman ungdomarnas vardag samti-
digt som den skapar gränser mot skola, familj eller arbete. På fritiden öppnar 
sig arenor med erbjudanden om gemenskap, upplevelser, nöjen, kärlek, 
drömmar, vänskap etc. Vad som görs och utspelar sig på dessa arenor, stort 
som smått, sammanflätas till en väv som håller ihop vardagen och ger den 
mening. Vad som sker på fritiden har också pedagogisk betydelse. 

Fritiden och idrottens pedagogiska relevans 
I vår globaliserade tid har lärandet kommit att få en annan plats och kanske 
också en annan uppmärksamhet än tidigare. Det lärande som är intressant för 
den här avhandlingen är det informella lärandet, det vill säga det lärande som 
i huvudsak sker utanför skolan. Skillnaden mellan det lärande som sker i 
skolan och andra institutioner, det formella lärandet, och det informella lä-

                               
39 Lindar, P. (1999). Fritidsboken, Stockholm, Bonnier. 
40 Bjurström, E. (1998). Den moderna ungdomspolitiken och ungdomars fritidskulturer. I 
Zetterberg, O. (red.). Fritid i ny tid. Malmö, Sober Förlag.  
41 Se Roos, H-E. (1995). Den fria tiden som kunskapsfält i det senmoderna samhället. I Berg-
gren, L. och Olofsson, U. (red.). Fritid på tvären. Stockholm, Fritidsforums Förlag.  
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randet uppmärksammas bland annat av Lave och Wenger samt Säljö.42 I 
skolan är lärandet oftast ett mål i sig, man går till skolan för att lära, medan 
det informella lärandet sker genom deltagande i olika aktiviteter utan att 
själva lärandet är det centrala. Säljö menar att lärande sker i alla de olika 
sociala situationerna och miljöer vi ingår i och att lärandet så att säga är en 
produkt av all mänsklig verksamhet. Även Ödman talar om detta som ett 
omedvetet lärande som finns inneboende i situationer och handlingar. Han 
benämner denna oavsiktliga och smygande påverkan för immanent pedago-
gik vilken utmynnar i ett lärande som han kallar kryptoinlärning.43  

Pedagogik som forskningsämne intresserar sig för frågor som har att göra 
med uppfostran, undervisning och lärprocesser, kommunikation och påver-
kan. Den idrottspedagogiska forskningen strävar mot, liksom övrig pedago-
gisk forskning, att öka kunskapen om dessa processer och studerar hur och i 
vilka sammanhang kunskaper, värderingar och förhållningssätt lärs in. Här 
behandlas frågor om hur barn och ungdomar socialiseras in i olika idrottskul-
turer och hur rådande normer, värderingar, kunskaper och beteenden skapas 
och återskapas i dessa.44 Då idrotten som samhällsföreteelse omfattar en 
mycket stor andel barn och vuxna speglar den också förhärskande normer 
och uppfattningar i samhället. Vi har alltså att göra med ett samhällsfenomen 
som har stor påverkan på och stort inflytande över den uppväxande genera-
tionen och deras införlivande av normer, värderingar och livsstil.45 På detta 
vis är idrotten pedagogiskt intressant. Att vara aktiv inom idrott och ta del av 
olika idrottskulturer innebär också att man som barn och ungdom lär sig en 
mängd saker som alla kan få konsekvenser och betydelse i det fortsatta livet.  

För att belysa lärandet inom idrotten kan det vara fruktbart att utgå från 
Engströms idrottspraktiker.46 Engström har, för att synliggöra idrottens logik 
samt diskutera dess pedagogiska konsekvenser, delat in idrotten i ett antal 
praktiker med utgångspunkt i vilket meningserbjudande som finns inbäddat i 
den valda praktiken. De praktiker han diskuterar är bland annat tävling och 
rangordning, fysisk träning, lek och rekreation, friluftsliv, fysisk utmaning 
och äventyr samt färdighetsträning. Engström menar alltså att det spelar en 
avgörande roll om man som individ deltar i ett idrottsevenemang av tävlings-
                               
42 Lave, J. & Wenger, E. (1994). Situated learning. Legitimate peripheral participation. 
Cambridge University press. Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt per-
spektiv. Stockholm, Norstedts Akademiska Förlag.   
43 Ödman, P-J. (1995). Kontrasternas spel. En svensk mentalitets- och pedagogikhistoria. 
Stockholm, Bokförlaget Prisma, s. X. 
44 Se exempelvis Nilsson, P. (1993). Fotbollen och moralen. En studie om fyra allsvenska 
fotbollsföreningar. Stockholm, HLS Förlag. Redelius, K. (2002). Ledarna och barnidrotten. 
Idrottsledares syn på idrott, barn och fostran. Stockholm, HLS Förlag. Bäckström, Å. (2005). 
Spår. Om brädsportkultur, informella lärprocesser och identitet. Studies in Educational Sci-
ences 74. Stockholm, HLS Förlag. Arnegård, J. (2006). Upplevelser och lärande i äventyrs-
sport och skola. Studies in Educational Sciences 80. Stockholm, HLS Förlag. 
45 Engström, L-M (2002).  
46 För en mera ingående redogörelse se Engström, L-M. (1999). Idrott som social markör. 
Stockholm, LHS Förlag samt Engström, L-M, & Redelius, K. (2002). s. 270 ff. 
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intresse eller i exempelvis rekreationssyfte. Detta kan åskådliggöras genom 
att betrakta utförsåkning på skidor som tävlingsidrott eller något man gör för 
nöjes skull. Man går alltså in i verksamheten med olika ingångsvärden och 
kommer då också att förhålla sig till verksamheten utifrån detta samtidigt 
som verksamheten förväntar sig en viss inställning från individen. Inom 
utförsåkning på skidor gör man alltså olika erfarenheter beroende på den 
praktik man inordnar sig under. Detta öppnar för ett resonemang om vilka 
lärprocesser som äger rum inom de olika praktikerna. Man kan alltså tänka 
sig att tävlingskulturen ställer andra krav än rekreationskulturen, att leken 
innehåller andra utmaningar än äventyrsidrotten etc. Frågan om lärandet är 
inte bara en fråga om vad man lär sig utan också i hög grad en fråga om hur 
man lär.  

Inbäddat i idrottspraktikerna ligger olika pedagogiska budskap vilka ut-
övarna har att förhålla sig till. Genom att delta i olika fritidskulturer påverkas 
ungdomarna av de normer, traditioner och värderingar som utmärker dessa 
vilket får betydelse för det lärande som pågår, både det uppenbara och det 
mer fördolda.  

Jag ska nu i det följande diskutera sex av de mest förekommande prakti-
kerna.47 Den första praktiken är tävling och rangordning vilken har som bä-
rande idé att tävla och att komma högt upp i den rangordning som följer av 
tävling. I denna miljö lär man sig att mäta sig med andra och att helst vinna 
över sina motståndare. Man lär sig också att vara duktig, att framgångar 
hänger nära ihop med hård träning och en förmåga att vara målinriktad och 
fokuserad på sin prestation. Den andra praktiken kallar Engström för fysisk 
träning med den bärande idén att träna upp den fysiska kapaciteten. Den som 
går in i denna praktik lär sig alltså att man kan påverka kroppen, det vill säga 
bli vältränad i olika avseenden med hjälp av fysisk träning. Den tredje prak-
tiken, lek och rekreation, har som syfte att engagera och roa för stunden. Här 
finns inget fokus på tävling eller rangordning utan leken och det lustfyllda 
kommer i förgrunden. I den här praktiken lär sig deltagarna att fysisk aktivi-
tet kan vara roligt och meningsfullt för stunden. Den fjärde praktiken är fri-
luftsliv där själva upplevelsen av att vistas i naturen sätts i centrum. Som en 
följd av det lär sig också deltagarna att värdesätta naturupplevelser och ut-
omhusvistelse. Den femte praktiken som Engström föreslår är fysisk utma-
ning och äventyr vars bärande idé är utmaning, ansträngning och upplevelse. 
De som går in under denna praktik lär sig bland annat att man måste stå ut 
med och klara av stora ansträngningar och påfrestningar. Man lär sig att 
kalkylera med risktagande, att utsätta sig för utmaningar men också att detta 
kan ge rika upplevelser. Den sjätte praktiken är färdighetsinlärning som 
huvudsakligen handlar om en strävan att bli en skicklig utförare av den akti-
vitet eller verksamhet som är aktuell. Den motoriska skickligheten och tek-

                               
47 Dessa praktiker ska inte ses som statiska eller för evigt fastlagda. De befinner sig i rörelse 
såväl i förhållande till innehåll som till antal.  
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niken i utförandet står i centrum. Här lär man sig bland annat att träna för att 
öka sin skicklighet samt att behärska sin kropp. Jag menar att dessa praktiker 
är av intresse med tanke på att avhandlingens studieobjekt, det vill säga ung-
domarna, genom sina idrottsvanor kommer i kontakt med och gör erfarenhe-
ter i vitt skilda idrottsmiljöer. 

Man lär sig alltså olika saker beroende på den idrottskultur man vistas i 
vilket får konsekvenser för de värderingar och det förhållningssätt man se-
dan bär med sig för kanske lång tid framöver. Då många barn och ungdomar 
ägnar sig åt tävling och fysisk träning ska jag återvända till dessa praktiker 
och, ur ett pedagogiskt perspektiv, peka på några konsekvenser av det läran-
de som sker där. Den allt överskuggande idén med tävlingsidrott är rangord-
ningen, det vill säga man ska försöka vinna över sin motståndare. Eftersom 
kroppen intar en central funktion inom idrotten lär man sig hur man ska an-
vända den på bästa sätt för att nå de uppställda målen. Man lär sig att träna 
hårt, att betrakta kroppen som ett instrument, att man kan påverka kroppens 
prestationsförmåga och utseende med träning, att prestera så bra som möj-
ligt, att inte ge upp, att jämföra sig med andra, att tävling och konkurrens är 
stimulerande och att vara målinriktad. Man får med andra ord ett instrumen-
tellt förhållningssätt till kroppen.48  

En annan pedagogisk konsekvens av tävlingsidrott är den syn som där 
förmedlas om flickor och pojkar. Eftersom tävlingsidrotten mestadels är 
uppdelad efter kön och alltså gör åtskillnad på flickor och pojkar lär sig del-
tagarna att detta är något naturligt och viktigt att upprätthålla. På detta vis 
medverkar tävlingsidrotten till att bevara en viss genusordning, det vill säga 
ett visst maktförhållande mellan könen.49  

Av pedagogiskt intresse är också det faktum att tävlingsidrotten ger barn 
och ungdomar fysisk och motorisk träning. Detta är viktiga inslag i deras 
totala utveckling men också av stor vikt utifrån ett hälsoperspektiv. Här har 
skolan en viktig uppgift men de få lektionstillfällen per vecka som vanligtvis 
utgör skolans undervisning i idrott och hälsa räcker här inte till. Förutom 
fysisk och motorisk träning lär man sig också olika idrottsaktiviteter när man 
håller på med idrott, det vill säga man lär sig en eller flera idrotter. Detta har 
ett värde i sig och kan i nutid eller senare i livet berika ens liv genom att öka 
möjligheterna till en rikare fritid.50  

Idrottskulturen är med andra ord viktig och betydelsefull som pedagogisk 
miljö. Då man på goda grunder kan påstå att denna miljö och de lärprocesser 

                               
48 Engström, L-M, Redelius, K. (2002), s. 275. 
49 Se Hargreaves, J. (1994). Sporting Females. Critical Issues in the History and Sociology of 
Women’s Sports. London and New York, Routledge.. Olofsson, E. (1989). Har kvinnorna en 
sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet. Institutionen 
för pedagogik, Umeå universitet. Fagrell, B. (2000). De små konstruktörerna. Flickor och 
pojkar om kvinnligt och manligt i relation till kropp, idrott, familj och arbete. Stockholm, 
HLS Förlag. 
50 Engström, L-M, Redelius, K. (2002), s. 283. 
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som pågår här har stor inverkan och påverkan på barn och ungdomar blir 
också frågor om denna miljö angelägna och av stort pedagogisk intresse. 
Men även frågan om idrottens tillgänglighet är av pedagogiskt intresse, vilka 
som är med och vilka som står utanför. 

Avslutningsvis 
Efter detta inledande kapitel vars syfte har varit att teckna en fond till den 
fortsatta framställningen ämnar jag nu sätta idrotten och frågor om idrottens 
tillgänglighet i fokus. Detta görs utifrån ungdomars livssammanhang. För att 
kunna föra en diskussion med sådana utgångspunkter har jag hämtat det 
datamaterial som avhandlingen baseras på från ungdomar boende i fyra skil-
da miljöer. Miljöerna kan bland annat beskrivas som glesbygd, mellanstor 
landsortsstad, storstad och förort. De är alltså strategiskt utvalda just i syfte 
att synliggöra betydelsen av det kontextuella. Det bidrag avhandlingen ger 
till svensk idrottspedagogisk forskning ligger framför allt i att den belyser 
och problematiserar fritids- och idrottsvanorna i ett kontextuellt perspektiv. 
Jag menar alltså att vi, för att öka kunskapen om ungdomars idrottsvanor, 
behöver ägna de lokala förutsättningarna uppmärksamhet och studera hur de 
för livsstilsvalen verksamma faktorerna arbetar i sin kontext.  

Studiens huvudsyfte är således att ge ökad kunskap om ungdomars id-
rottsvanor på fritiden i ett kontextuellt perspektiv. Mot bakgrund av de egna 
livsvillkoren belyses ungdomarnas möjligheter att bedriva och delta i idrott.  

Läsanvisningar 
Avhandlingen består av nio kapitel. I det första inledande kapitlet presente-
ras problemområdet samt några utgångspunkter och motiv för studien. Ung-
domarnas uppväxtvillkor i en globaliserad tid uppmärksammas liksom friti-
dens och idrottens betydelse.  

I det andra kapitlet redogörs för studiens teoretiska utgångspunkter. 
I det tredje kapitlet ges en syftesbeskrivning. 
I det fjärde kapitlet tecknas studiens undersökningsdesign samt genomfö-

rande.  
I det femte kapitlet tecknas en översiktlig bild av 16-åringarnas fritidsva-

nor där också idrottens position på fritidsarenan tydliggörs. 
I det sjätte kapitlet står 16-åringarnas idrottande i centrum. Här redogörs 

för ungdomarnas olika idrottsformer, det vill säga idrott i förening, idrott 
utanför förening i organiserad form och idrott på egen hand samt vilka speci-
fika idrotter de ägnar sig åt. Detta görs i ett nulägesperspektiv men även över 
tid under åren 1996, 2002 och 2007. 
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Det sjunde kapitlet ägnas åt 16-åringarnas idrottande i förhållande till de-
ras sociala position. I redovisningen ställs ungdomarnas idrottande i relation 
boendeort, utbildningskapital, ekonomiskt kapital samt etnicitet. 

Det åttonde kapitlet avslutar resultatredovisningen där relationen mellan 
idrottshabitus och ungdomarnas socioekonomiska bakgrund undersöks.   

I det nionde kapitlet, slutligen, förs en avslutande diskussion kring av-
handlingsarbetet och några av de centrala resultaten, liksom av de pedago-
giska konsekvenserna av resultaten. 
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Det perspektiv som läggs på materialet är i första hand sociokulturellt. Fri-
tids- och idrottsvanor ses som sociala fenomen, meningsbärande och me-
ningsalstrande aktiviteter som utövas i samspel med andra inom ramarna för 
ett samhälles strukturella och kulturella ordning. Jag menar att vad man äg-
nar sig åt och den livsstil man anammar påverkas av och är en följd av de 
strukturer man innefattas av. Att utöva en viss fritidsaktivitet är i detta per-
spektiv inte en frukt av slumpens skördar utan istället ett, många gånger 
omedvetet, val som görs utifrån bland annat sociala, kulturella och ekono-
miska villkor. Fritids- och idrottsvanorna är alltså sociala konstruktioner och 
de uttryck dessa ger är ett resultat av människors förmåga och möjligheter att 
iscensätta dem. I mina strävanden att förstå ungdomars fritids- och idrottsva-
nor som företeelse har jag inspirerats av den franske sociologen Pierre Bour-
dieu. Det är alltså med hjälp av hans begreppsapparat som jag tar mig an 
uppgiften att försöka tolka forskningsresultaten.  

Som vi kommer att se i det följande uppehåller sig avhandlingen på ett 
mycket centralt vis omkring skillnader i fritids- och framför allt idrottsvanor 
mellan just flickor och pojkar. Därför väljer jag att även tydliggöra val av 
livsstil utifrån ett genusperspektiv. Avhandlingen utgår således från en ge-
nusdimension, det vill säga den förhåller sig till kvinnligt och manligt på en 
social och kulturell nivå. Föreställningar om kvinnor och män och dessa 
föreställningars konsekvenser bildar utgångspunkten för förståelsen av olik-
heter. Det socialt formade könet står i fokus till skillnad mot det biologiska. I 
detta kapitel kommer jag att redogöra för de bärande begreppen i Bourdieus 
teori liksom för genussystemet. 

Livsstilarnas fält 
Den värld och de omständigheter under vilka vi lever våra liv betraktas av 
sociologen Pierre Bourdieu som en värld av meningsbärande strukturer. 
Människan föds in i och danas av en av makt- och statusförhållanden men 
också av kultur, normer och symboler strukturerad tillvaro. Vi formas av 
våra existensbetingelser vilket bland annat innebär att vårt tanke- och hand-
lingssätt påverkas utifrån samhällets övergripande strukturer. I en mening 
blir vi begränsade av de sociala sammanhang i vilka vi verkar men förhål-
landet mellan struktur och individ ska inte enbart betraktas som något sta-
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tiskt och ensidigt tillstånd. Istället menar Bourdieu att människorna på ett 
aktivt sätt deltar i konstruktionen av den sociala verkligheten. Genom att 
vistas i bestämda sociala miljöer och formas av det liv som där levs, tänker, 
handlar och orienterar vi oss i den sociala världen. Här förvärvar vi även 
dispositioner i form av tanke- och handlingsramar med vilkas hjälp vi ut-
vecklar smaker, praktiker och livsstilar.51  

Pierre Bourdieu tänker sig samhället likt ett spektrum av förhållandevis 
autonoma sektorer eller områden vilka alla har sitt eget sätt att fungera. Des-
sa områden, fält, kan ses som ett antal sociala rum, befolkade av individer 
vilka på olika vis har intresse av att ingå i fältet.52 Donald Broady ger följan-
de minidefinition av ett fält: med socialt fält avses ett system av relationer 
mellan positioner besatta av specialiserade agenter och institutioner som 
strider om något för dem gemensamt.53 Varje individ i fältet innehar en posi-
tion och definieras i förhållande till övriga individer. Man blir alltså någon i 
det sammanhang man verkar och i relation till andra. Man intar, eller får sig 
tilldelat, olika positioner inom fältet. Man kan till exempel tala om det kultu-
rella fältet, det politiska fältet, det akademiska fältet, det litterära fältet, spor-
tens fält eller livsstilarnas fält. I den här framställningen står ungdomarna 
och livsstilarnas fält i centrum.  

Ett samhälles olika fält är inte statiska utan de befinner sig i ständig inre 
rörelse. Aktörerna i fältet har att förhålla sig till för fältet specifika spelreg-
ler, värderingar och maktstrukturer där olika krafter verkar mot varandra och 
ger fälten en inre dynamik. Rent konkret kan det handla om olika syn på 
exempelvis fältets spelregler, förhållandet mellan styrande och styrda, rätten 
till tolkningsföreträde etc.  

Enligt Bourdieu lever vi alltså våra liv i olika sociala rum eller livsvärl-
dar. De olika positioner som individerna innehar i fälten är relaterade till 
sociala maktförhållanden vilka baseras på tillgången av olika former av kapi-
tal. Bourdieu avser här i första hand kapital av symbolisk eller social karak-
tär vilket alltså inte ska förväxlas med kapital i form av materiella tillgångar. 
Den grundläggande formen av kapital är det symboliska kapitalet vilket 
Broady kortfattat definierar som det som av sociala grupper igenkännes som 
värdefullt och tillerkännes värde.54  

Exempel på symboliskt kapital kan vara utbildningsnivå, titel eller tjänst. 
Bourdieu använder sig av detta begrepp för att belysa vad som ger anseende, 
prestige, social status etc. i olika sociala grupper. I förhållandet mellan män-
niskors symboliska kapital och den sociala ordningen i fältet framträder des-

                               
51 Bourdieu, P. (1984). Distinction. A social Critique of the Judgement of Taste. London, 
Routledge & Kegan Paul. 
52 Bourdieu, P. (1991). Några egenskaper hos fälten. I Kultur och kritik. Anföranden av Pierre 
Bourdieu. Göteborg, Daidalos, s. 131-138.  
53 Broady, D. (1990). Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den 
historiska epistemologin. Stockholm, HLS Förlag, s. 266. 
54 Broady, D. (1990). s. 169. 
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sa symboliska tillgångar och egenskaper som mer eller mindre värdefulla. 
Det symboliska kapitalet är knutet till individen eller grupper av individer 
och aktiveras i de sammanhang där det uppfattas och efterfrågas, det vill 
säga där det finner en marknad.  

En individs eller en grupps symboliska tillgångar får alltså ett värde först i 
relation till andra individer, positioner och grupper. På de olika fälten är 
olika typer av symboliskt kapital gångbart. Det kan uppträda i form av titlar, 
utbildningsnivåer eller betyg, men också som bildning, språklig kompetens, 
stil eller smak. De olika kapitalen skall inte uppfattas som statiska tillgångar 
som en gång är givna utan de är tvärtom dynamiska. Det föregår hela tiden 
strider om och för dem. Grupper i samhället strider exempelvis om värdet 
hos ett visst kapital i förhållande till ett annat, eller striden kan bestå i att 
utveckla strategier i syfte att bevara eller öka värdet av det egna kapitalet.  

Habitus 
I det sociala rummet pågår ett spel om positioner men det är även här som 
praktiker, stilar och smaker uppstår och förändras. Dessa är förknippade med 
de egna existensvillkoren och faller olika ut beroende på individens relation 
till den sociala struktur under vilken han eller hon verkar. De praktiker som 
människan deltar i uttrycker positionen i det sociala rummet. Dessa uttryck 
är ingen slump utan ska istället ses som det sammanlagda resultatet av våra 
livsvillkor. Vår benägenhet att handla och tänka är en produkt av förvärvade 
erfarenheter och minnen från vår tidigaste barndom. Detta system av disposi-
tioner kallar Bourdieu för en individs habitus.  

Habitus ger oss ett bestämt spelrum i hanteringen av olika situationer som 
vi dagligen ställs inför.55 I mötet mellan habitus och de sociala omständighe-
terna vill Bourdieu förklara våra handlingar och beteenden. Tanken är att det 
liv som man hittills har levt påverkar sättet att handla, tänka och orientera sig 
i det sociala rummet i nutid. De erfarenheter som man har gjort, med början 
under den tidigaste barndomen, och de minnen som har anhopats i kroppen 
utgör ett inpräglat system av dispositioner och vanor som fungerar likt ett 
styrinstrument, ett schema som anger det spelrum och de strategier som står 
till buds i hanteringen av olika sociala situationer. Begreppet sammanfogar 
människors yttre livsvillkor med deras sätt att leva sina liv samt deras sätt att 
värdera. Resultatet av detta kan uttryckas i termen livsstil.56 Habitus handlar 
alltså om ett förkroppsligat sätt att vara. De sociala förhållandena finns lag-
rade inom oss – inristade i våra kroppar och sinnen.57  

                               
55 Broady, D. (1990) s. 225 ff. 
56 Nilsson, P. (1993). s. 45. 
57 Broady, D. (1990). s. 225. 
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Vi är alla utrustade med habitus vilket innebär att det finns lika många 
habitus som individer. Eftersom kapital definieras som tillgångar som tillde-
las ett visst värde följer att även habitus värderas olika beroende på vilken 
grupp man som individ tillhör eller vem som gör värderingen. Analogt med 
resonemanget huruvida kapital är beroende av en marknad som styrs av till-
gång och efterfrågan värderas habitus utifrån samma principer.  

Bourdieu talar såväl om en individhabitus som en klasshabitus.58 Hans 
tanke är att individer som växer upp under likartade sociala betingelser och 
gör kollektiva erfarenheter införlivar likartade handlings- och tolkningsstra-
tegier, vilka förkroppsligas och tar sig uttryck i en benägenhet eller tendens 
att uppfatta och värdera den sociala verkligheten på ett likartat sätt och där-
med handla i en bestämd riktning.  

Habitus är på en och samma gång ett system som genererar och klassifice-
rar klassificerbara handlingar och beteenden. Dessa båda förmågor definierar 
habitus och resulterar tillsammans i, individers eller gruppers, olika livsstilar 
eller sätt att leva sina liv.59 Att människor väljer olika livsstilar ska alltså 
förstås utifrån habitus. Men hänsyn måste även tas till det utbud av praktiker 
som står till buds och till vilket individer med en viss habitus har att förhålla 
sig.  

Smak 
Smaken är bunden till habitus på så vis att den kan, precis som livsstilen, 
sägas manifestera habitus i praktiken. De preferenser vi har ifråga om exem-
pelvis mat, klädstil, litteratur, konst eller sport uttrycker vår smak. Smaken 
är så att säga praktikerna, det vill säga vad vi gör eller vad vi äger.60 Med 
smaken förfogar vi även över ett instrument som har förmågan att kategori-
sera människor. I och med att smaken uppfattar praktikernas inbördes förhål-
lande till varandra förenar den individer med liknande smak och skiljer ut 
andra. Den används alltså som ett sätt att skapa distinktioner.61 Smaken är ett 
uttryck för distinktioner som i sin tur är ett uttryck för habitus. 

Genom våra praktiker signalerar vi vår smak för omvärlden samtidigt som 
vi tar avstånd från den smak som inte är vår. Vi visar för andra vilka grupper 
vi vill tillhöra eller inte vill tillhöra. Smaken blir ett redskap i ett slags posi-
tioneringsspel.  

Smakerna uppstår i mötet mellan en marknads utbud och dess efterfrågan. 
I en strävan att förstå varför vi människor utövar specifika fritidsaktiviteter 

                               
58 Broady, D. (1990). s. 227. 
59 Bourdieu, P. (1993). Kultursociologiska texter. Stockholm, Brutus Östlings Bokförlag, s. 
298. 
60 Bourdieu, P. (1991). Smakernas förvandling. I Kultur och kritik. Anföranden av Pierre 
Bourdieu. Göteborg, Daidalos Bokförlag, s. 181. 
61 Bourdieu, P. (1993). s. 304 ff. 
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är det, enligt Bourdieu nödvändigt att utgå från våra dispositioner, det vill 
säga habitus, för eller emot det utbud som erbjuds. Detta utbud är en histo-
risk produkt vilket innebär att det varierar i ett tidsperspektiv men även 
rumsligt. Man kan alltså tänka sig att samma smak, i ett annorlunda utbuds-
läge eller på en annan ort med ett annat utbud, uttrycker sig i annorlunda 
praktiker.62  

Det verkar finnas en medveten strävan bland praktikernas producenter att 
anpassa utbudet till efterfrågan så att det finns varor, praktiker och produkter 
till alla smaker. I mötet mellan habitus och de fritidsaktiviteter som ungdo-
marna möter uppstår valmöjligheter. De val som här görs varierar med den 
sociala positionen och är på så vis även socialt bestämda.63 De kan alltså, på 
gruppnivå, härledas till och förstås som yttringar för viljan att visa inför sig 
själv och andra vem man är.  

Detta medför att vad man faktiskt gör eller inte gör blir viktigt och av be-
tydelse som distinktionsinstrument. Olika fritidsaktiviteter värderas olika 
beroende på den sociala tillhörigheten. Att bekänna sig eller inte bekänna sig 
till en fritidsaktivitet eller stil ger individen ett visst värde, en viss kompetens 
och en identitet på ungdomsmarknaden.64  

Fritidsvanor kan således studeras i förhållandet mellan utbudet av och ef-
terfrågan på aktiviteter på fritidsmarknaden. De livsstilar, och de förändring-
ar i livsstilar, som kan iakttas på det ungdomskulturella fältet bör alltså kun-
na ses och förstås som en effekt av historiska förändringar i utbud och efter-
frågan. 

Att ha likartad social position behöver inte betyda att fritidsvanorna ser 
likadana ut om man bor i skilda miljöer. Habitus är i samtliga fall verksamt 
enligt sina principer men kommer till uttryck på skilda sätt.  

En viktig utgångspunkt är att de aktiviteter och aktivitetsformer som före-
kommer på fritidsarenan är skapade för att möta en social efterfrågan. De är 
historiska produkter och förändras från tid till annan. Aktiviteter uppstår och 
försvinner eller transformeras, förädlas och finner andra former. Dessa pro-
cesser sker inte friktionsfritt utan innefattar också en kamp mellan det etable-
rade och det nya. Då olika fritidsarenor förbinds med olika sociala grupper 
leder detta till att rangsystem uppstår. Vissa aktiviteter anses som värdefulla, 
andra som mindre värdefulla.  

Utfallet av vårt förhållande till olika fritidsaktiviteter blir i Bourdieus so-
ciologi en fråga om smak eller avsmak. Strävan efter distinktion genom att ta 
avstånd från vad som inte anses värdefullt är stark. Habitus intar i detta 
smakspel en central position och är den motor som är verksam både i ska-
pandet och i bedömningen av skilda aktiviteter. De system av dispositioner 
för handlingsstrategier, de erfarenheter och minnen, vilka anhopats i våra 

                               
62 Bourdieu, P. (1991). s. 187. 
63 Bourdieu, P. (1993). s. 298 ff.  
64 Nilsson, P. (1994).  
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kroppar och sinnen under livets gång blir verksamma när vi ställs inför olika 
sociala situationer. Dessa handlingsstrategier leder till att individer eller 
grupper av individer intar skilda förhållningssätt till skilda företeelser.  

Då känslan för vad som är god och dålig smak ska sökas i människors 
uppväxt- och levnadsvillkor bidrar även smaken till att göra skillnader här-
vidlag synliga. Smaken är alltså ett instrument för att visa andra vem man är. 
Att demonstrera intresse för vissa aktiviteter och ta avstånd från andra ger 
individen ett visst värde i de sammanhang man ingår.  

Kapital 
Begreppet kapital används för att utforska förhållandet mellan människors 
tillgångar och den sociala ordning som gör att dessa tillgångar framstår som 
värdefulla. Kapital skall här förstås som värden och tillgångar av symbolisk, 
social eller ekonomisk karaktär. Exempel på symboliskt kapital är en männi-
skas anseende eller heder. Under detta symboliska kapital sorterar det kultu-
rella kapitalet som kan förekomma i tre olika former; 1. Förkroppsligad form 
(habitus). 2. Objektiverad form (texter). 3. Institutionaliserad form (utbild-
ningstitlar, examina). Till socialt kapital räknar Bourdieu tillgångar i form av 
släktrelationer, personkontakter och förbindelser. Det ekonomiska kapitalet 
slutligen, skall ses som motpol till det kulturella kapitalet och är således 
starkt orienterat mot ekonomiska tillgångar. 

Den mest grundläggande kapitalformen är symboliskt kapital. Bourdieu 
använder sig av detta begrepp för att belysa vad som ger heder, anseende, 
prestige, social status etc. i olika sociala grupper. Symboliskt kapital kan 
förekomma överallt; inom familjen, umgängeskretsen eller på arbetsplatsen 
under förutsättning att det inom den givna gruppen finns en marknad för det, 
dvs. individer som uppfattar och kan ge de symboliska tillgångarna ett värde. 
Saknas detta är det symboliska kapitalet inte gångbart på just denna marknad 
och har alltså här inget värde, existerar inte. En utbildningstitel kan vara ett 
exempel på detta. 

Det kulturella kapitalet betraktar Bourdieu som den viktigaste formen av 
symboliskt kapital och han använder det för att utforska de dominansförhål-
landen som han anser råder i det franska samhället. Särskilt intresse riktas 
här mot individers eller gruppers förhållande till kulturen. Ojämlikheten 
inför kulturen ser Bourdieu som en central fråga i studierna av dominerande 
och dominerade grupper inom det franska samhället. De grupper som har en 
nära relation till utbildningssystemet, dvs. som innehar kompetenser vilka 
möjliggör, underlättar och öppnar dörrar för barnen att hitta och beträda de 
utbildningsvägar som leder fram till önskade examina, är också de grupper 
som står kulturen nära. De som vuxit upp i en familj välförsedd med kultu-
rellt kapital har med Bourdieus ögon alltså ett försprång gentemot andra 
beträffande utsikterna att nå en hög position i samhället, kanske likvärdig 
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med föräldrarnas, och som skulle garantera den egna gruppens reproduktion 
som social klass.  

Det kulturella kapitalet kan ta många skiftande skepnader; exempelvis ett 
sätt att vara, tala eller att förmedla sig genom en text. Det kan också ta for-
men av en institutions anseende, en titel eller en tjänst. Det kulturella kapita-
let är intimt förknippat med en människas utbildningsnivå och skall ses som 
en mycket betydelsefull resurs i en individs strävan att nå höga positioner i 
samhället.  

Det sociala kapitalet ser Bourdieu som ett särskilt slags tillgång och skil-
jer därför detta kapital från de övriga kapitalformerna. Vänskapsrelationer, 
släktband eller andra sorters förbindelser är tillgångar av en art som inte kan 
lagras i materiella ting, texter eller titlar. Däremot kan det sociala kapitalet 
bidra till att förklara varför andra tillgångar (ex. kulturellt kapital) ger en viss 
utdelning. En högt värderad examen behöver inte i sig betyda att den fortsat-
ta yrkeskarriären går i dur. Här kan det sociala kapitalet och fortlöpande 
investeringar i detta vara den brygga som leder till det uppsatta målet. 

De olika kapitalen skall inte uppfattas som statiska tillgångar som en gång 
är givna utan de är synnerligen dynamiska. Det föregår hela tiden strider om 
och för dem. Grupper i samhället strider exempelvis om värdet hos ett visst 
kapital i förhållande till ett annat, eller striden kan bestå i att utveckla strate-
gier i syfte att bevara eller öka värdet av det egna kapitalet. I Bourdieus so-
ciologi knyts de olika kapitalen till positioner i samhället och på så vis till 
individer eller grupper som innehar olika art och omfång av kapital. Dessa 
relationer mellan grupper och mellan olika kapital är föränderliga; dels som 
en följd av de strider kapitalen utsätts för men även som en följd av olika 
omvandlingsstrategier. Ett sorts kapital kan användas i syfte att nå ett annat; 
exempelvis kan ekonomiskt kapital användas för att skaffa en god utbildning 
eller tvärtom. Man kan även genom giftermål komma i åtnjutande av kapital 
som man saknar eller på detta vis förstärka det egna kapitalet. 

I sin sociologi blottlägger Bourdieu de sociala strukturer som till stora de-
lar styr våra liv. De sociala omständigheterna och de livsvillkor vi lever un-
der begränsar och anger de livsval som är möjliga att göra. Som individer 
uppfattar vi dessa val som fria och rimliga eftersom de svarar mot de dispo-
sitioner vi tillägnat oss, det vill säga mot vår uppfattning om oss själva och 
vilka val som är tänkbara i relation till omvärlden. Vi uppfattar alltså om-
världen utifrån våra dispositioner. Då dessa är socialt fastlagda kan de härle-
das till bestämda sociala positioner där man alltså kan tänka sig att vissa 
grupper har större utsikter än andra att ta del av ett visst fritids- och idrotts-
utbud och då också kunna ta del av de möjligheter och livschanser som friti-
den kan erbjuda. 
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Perspektiv på genus  
Tankar och föreställningar om vad man kan eller bör göra när man är flicka 
respektive pojke är ett resultat av sociala och kulturella förhållanden. Det 
innebär bland annat att uppfattningar om kvinnligt och manligt förändras 
över tid och varierar mellan olika kulturer.65 Att vara en socialt och kulturellt 
konstruerad man eller kvinna är alltså något annat än att vara en biologisk 
könsvarelse. Genus, det sociala könet, skapas på en social och kulturell arena 
av och genom vårt sätt att vara och förhålla oss till olika fenomen i samhäl-
let. Manlighet och kvinnlighet är relationella i förhållande till varandra och 
är i vår kultur varandras motsatser.66  

Genussystemet är ett system som sorterar könen och fastlägger deras plat-
ser i samhället. Detta system, denna könsordning, har alltid funnits och är en 
historisk produkt som vi oftast finner helt rimlig just därför att våra liv på ett 
mycket genomgripande vis är organiserade efter den.67 Genussystemet lyfter 
fram det sociala samspelet mellan könen i stället för det biologiska och blott-
lägger på så vis även den sociala skillnaden mellan män och kvinnor. En av 
de forskare som ligger bakom begreppet genussystemet är den amerikanska 
historikern Joan Scott som ansåg det nödvändigt att utveckla det tidigare 
talet om biologiskt och socialt kön för att på ett bättre sätt kunna synliggöra 
och problematisera just denna omständighet.68  

Yvonne Hirdman har vidareutvecklat begreppet och talar om en ordnings-
struktur av kön som är verksam enligt två bärande principer - dikotomin och 
hierarkin - åtskiljandets princip och värderandets princip.69 Den första prin-
cipen utgår från att hålla isär kvinnligt och manligt, det vill säga strävan är 
att kvinnligt och manligt inte ska blandas. Föreställningar om vad som är 
kvinnligt och manligt leder enligt denna princip exempelvis till en arbetsdel-
ning vars konsekvenser är ett samhälle uppdelat i kvinnliga och manliga 
områden. Den andra principen utgår från att mannen bildar norm för vad 
som anses vara det normala. I denna princip ligger en maktordning där kvin-
nan är underordnad mannen och mannen följaktligen överordnad. Genussy-
stemet är numera, jämte andra ordningar såsom sociala, ekonomiska och 
politiska, en grundkategori när det gäller att förklara sociala och kulturella 
samhällsfenomen.70  

                               
65 Redelius, K. (2002).  
66 Ganetz, H. Lövgren, K. (red.). (1991). Om unga kvinnor. Lund, Studentlitteratur. s. 7. 
67 Fagrell, B. (2002). Genus-historien om manligt och kvinnligt. I Pedagogiska perspektiv på 
idrott. (red. Engström & Redelius). Stockholm, HLS förlag. 
68 Scott, J. W. (1988). Gender and the Politics of History. New York. Columbia University 
Press. 
69 Hirdman, Y. (1993). Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning. I 
Ericsson, C (red.). Genus i historisk forskning, Lund, Studentlitteratur. 
70 Koivunen Bylund, T. (1994). Frukta icke, allenast tro. Ebba Boström och Samariterhem-
met 1882-1902. Stockholm, Almqvist & Wiksell International. s. 19.  
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Genussystemet kan liknas vid ett osynligt mönster som på en föreställ-
ningsnivå inordnar kvinnor och män i samhället. Vi socialiseras in i detta 
system genom att osynliga kontrakt ingås mellan könen − överenskommelser 
som innehåller föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt, hur 
kvinnor och män ska vara mot varandra, vilka arbetsuppgifter kvinnor och 
män bör ha, vad som kan sägas av vem, hur relationen mellan kvinnor och 
män bör vara etc. Genom att verka i samhället enligt genussystemets grund-
läggande strukturer upprätthålls och återskapas detta. Det kan vara svårt att 
finna biologiska argument till varför exempelvis pojkar ”ska” ägna sig åt 
ishockey eller meka med motorer och flickor ”ska” rida eller skriva dagbok. 
Däremot kan genusbegreppet hjälpa oss att förstå varför vissa aktiviteter 
tillskrivs pojkar och andra tillskrivs flickor.  

Vad har då Bourdieu att säga om förhållandet mellan män och kvinnor, 
pojkar och flickor, kan hans begrepp vara användbara för att undersöka frå-
gor om genus? Bourdieu ser kön som en social och kulturell konstruktion 
vilken skapas i kontakt med och i samspel med andra. Han tar utgångspunkt 
i vad han kallar symboliskt våld, ett manligt dominansförhållande som upp-
rätthålls genom kommunikation, kunskap, misskännande, erkännande och 
känslor gentemot det andra könet. Detta symboliska våld är resultatet av den 
manliga ordningens historiska strukturer där omedvetna värderingsscheman 
styr kvinnors och mäns förhållningssätt till varandra. Denna ordning behöver 
inte rättfärdigas eftersom den tycks ingå i ”tingens ordning” och alltså i den 
sociala världen uppfattas som något naturligt och självklart. Bourdieu talar i 
dessa sammanhang om genus som bekönad habitus där förkroppsligade vär-
derings- och handlingsscheman upprätthåller den manliga dominansen.71 

Genus och idrott 
Idrottsarenan är ett område som på ett mycket tydligt sätt är uppdelat i flick- 
och pojkaktiviteter. Att idrotten håller sig med flickidrott och pojkidrott och 
att åtskillnad görs mellan dessa är väl synligt i vårt samhälle. Så gott som 
inom all tävlingsverksamhet låter man flickor tävla mot flickor och pojkar 
mot pojkar. Frågan är om inte denna åtskillnad mellan könen är något av 
idrottens mest utmärkande drag.  

På vilket sätt äger då genussystemet giltighet inom idrotten? Enligt flera 
forskare är systemet verksamt på denna arena både när det gäller ledare och 
utövare.72  

                               
71 Bourdieu, P. (1999). Den manliga dominansen. Göteborg. Daidalos Förlag. 
72 Se exempelvis Olofsson, E. (1989). Koivula, N. (1999). Gender in Sport. Department of 
Psychology, Stockholm University. Fagrell, B. (2000). Larsson, H. (2001). Iscensättningen av 
kön i idrott. En nutidshistoria om idrottsmannen och idrottskvinnan. Stockholm, HLS Förlag. 
Redelius, K. (2002). Stockholm, HLS Förlag. Fundberg, J. (2003). Kom igen gubbar! Om 
pojkfotboll och maskuliniteter. Stockholm, Carlssons. 
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Låt oss, med genussystemet för ögonen, betrakta idrotten i ett historiskt 
perspektiv. Hur uppstod egentligen idrott, träning och tävling? Vilka ideal 
styrde och vilka var idrottens företrädare? Den moderna tävlingsidrotten 
eller sporten har sin vagga i England. Under 1800-talets senare del utveckla-
des där särskilt idrotterna fotboll och rugby. I några public schools, reserve-
rade för det borgerliga samhällets elit, skulle framtidens ledare tränas i mod 
och manlighet, formas i karaktären samt ges en vilja att vinna. För denna 
karaktärsdanande "utbildning" blev nu idrotten ett viktigt och betydelsefullt 
verktyg där begreppet fair play fick en central plats.73 Att vinna enligt regler-
na var ett sätt att spela spelet hos dem som kunde behålla distansen till sin 
idrottsroll. Denna aristokratiska filosofi präglade alltså de institutioner där 
nu folkliga lekar och spel ändrades till sin funktion och innebörd för att ga-
rantera de dominerande klassernas fortsatta dominans i samhället och även 
underlätta "erövringen av världen". Här kom idrotten att bli av betydelse och 
tjäna såväl inrikes- som utrikespolitiska syften. Den engelska tävlingsidrot-
ten importerades sedermera till Sverige där den blev mycket populär och är 
nu en självklar verksamhet i vårt samhälle. Dåtidens argument för tävlingsid-
rott var framför allt dess karaktärsdanande funktion. Målgruppen var unga 
män vilka här kunde fostras i exempelvis uthållighet, disciplin, laganda, 
viljestyrka, mod, renlevnad och fosterlandskärlek. För att tala med Eva 
Olofsson är alltså tävlingsidrotten en företeelse skapad av män för män.74 
Även i våra dagar värdesätts dessa dygder inom exempelvis fotbollen.75  

Då villkoren för kvinnors idrottande har varit och företrädesvis är sådana 
att kvinnor träder in i av män skapade idrotter träder de samtidigt också in 
under de dygder och ideal som denna idrottskultur bär upp. Genom att be-
trakta fritidsaktiviteten idrott utifrån ett genusperspektiv kan man synliggöra 
delar av fritidens könsordning. Verksamheter blir till kvinnliga respektive 
manliga på grund av föreställningar om dem samt det faktiska utövandet och 
iscensättandet av dem.  
 

                               
73 Bourdieu, P. (1978). Sport and Social Class. I Social Science Information (SAGE Publica-
tions). Vol. 17, nr 6. Nilsson, P. (1993). s. 55 ff. 
74 Olofsson, E. (1989). s. 11. 
75 Nilsson, P. (1993). 
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3. SYFTE 

En väsentlig utgångspunkt för studien är att betrakta idrotten som en viktig 
pedagogisk miljö och uppmärksamma dess betydelse som förmedlare av 
kunskaper och färdigheter liksom också av normer och värderingar. En an-
nan utgångspunkt är att betrakta fritidens aktiviteter som sociala fenomen på 
fritidsarenan, aktiviteter skapade för att möta en social efterfrågan som får 
sin gestaltning utifrån ungdomarnas föreställningar om vad som är görbart 
samt ungdomarnas förmåga att iscensätta dem. 

Studiens huvudsyfte är att ge ökad kunskap om ungdomars idrottsvanor 
på fritiden i ett kontextuellt perspektiv. Avsikten är att belysa ungdomars 
möjligheter att bedriva och delta i olika aktiviteter med särskild fokus på 
idrott mot bakgrund av de egna livsvillkoren. Inom ramen för detta under-
söks och diskuteras vilka val som är möjliga att göra och vilka val som görs 
utifrån vem man är och de livsbetingelser man lever under. Ambitionen är att 
närmare förstå de mekanismer som ligger bakom unga människors idrottsval 
samt hur dessa mekanismer verkar i sin kontext. 

Inom detta huvudsyfte kan fyra delsyften inordnas. I avhandlingen står 
ungdomarnas idrottsvanor i centrum men då dessa ska förstås som en del av 
fritidsvanorna handlar det första delsyftet om fritiden.  

 
Det första delsyftet är att  
 
teckna en översiktlig bild av 16-åringarnas fritidsvanor och urskilja idrot-
tens position på fritidsarenan. Här beskrivs i allmängiltiga termer hur friti-
den kan gestaltas för de ungdomar som är i fokus. En schematisk bild teck-
nas också av deras syn på fritidens betydelse, aktiviteters statusordning samt 
vad de faktiskt sysselsätter sig med, både på den icke institutionaliserade och 
på den institutionaliserade fritidsarenan. Detta görs med utgångspunkt i ung-
domarnas boendeort och kön. 
 
Det andra delsyftet är att  
 
beskriva 16-åringarnas idrottande på fritid i ett nulägesperspektiv samt att 
studera förändringar över tid utifrån de tre formerna idrott i idrottsförening, 
idrott utanför idrottsförening i organiserad form och idrott på egen hand. 
Här ges en nulägesbeskrivning av ungdomarnas idrottsvanor och eventuella 
förändringar mellan åren 1996, 2002 och 2007 belyses. I blickfånget står de 
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former idrott bedrivs i samt de specifika idrotter man ägnar sig åt. Analysen 
görs i relation till ungdomarnas boendeort och kön.    
 
Det tredje delsyftet är att  
 
beskriva 16-åringarnas idrottsvanor med utgångspunkt i deras socioekono-
miska och etniska bakgrund. Utifrån ungdomarnas sociala positioner ges en 
bild av de egna livsvillkorens betydelse för deltagande i idrott. De bak-
grundsvariabler med vilkas hjälp idrottsvanorna belyses och problematiseras 
är boendeort, utbildningskapital, ekonomiskt kapital och etnicitet.   
 
Det fjärde delsyftet är att 
 
undersöka relationen mellan idrottshabitus och 16-åringarnas socioekono-
miska bakgrund. Begreppet idrottshabitus sätts här i relation till ungdomar-
nas socioekonomiska förhållanden. De bakgrundsvariabler som ligger till 
grund för redovisningen är boendeort, kön, utbildningskapital och ekono-
miskt kapital. 
 
De iakttagelser som görs vilar på ett omfattande material och har uteslutande 
ett grupperspektiv. I sammanhanget ska dock sägas att ett viktigt perspektiv-
val har varit att sätta in 16-åringarnas fritids- och idrottsvanor i sitt samman-
hang, det vill säga att hela tiden ha ungdomarnas kontextuella villkor i åtan-
ke vid analysarbetet. I ljuset av detta vill jag formulera avhandlingens de-
skriptiva syfte som att  
 
öka kunskapen om 16-åriga ungdomars fritids- och idrottsvanor i ett lokalt 
perspektiv med särskild inriktning mot i vilka former de bedriver idrott samt 
betydelsen av den socioekonomiska bakgrunden och kön för valet av idrott 
och för formandet av idrottshabitus. 
 
Avhandlingen är beskrivande till sin karaktär men den har även en ambition 
att förstå och analysera den framställning som ges av ungdomarnas idrotts-
vanor. Genom att undersöka de socioekonomiska villkorens betydelse för att 
bedriva idrott vill jag också analysera och diskutera vilka mekanismer som 
ligger bakom ungdomars möjligheter att vara idrottsaktiva. Avsikten är att ge 
ökad insikt i dessa villkors inflytande över ungdomars deltagande i fritidsak-
tiviteten idrott. Avhandlingens analytiska syfte kan således formuleras som 
att  
 
med hjälp av begreppen habitus, kapital och genus analysera unga männi-
skors möjligheter att delta i kulturformen idrott i fyra skilda kontexter. 
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Det är framför allt genom detta analytiska syfte jag kan knyta avhandlingen 
till de teoretiska referensramar som jag redogjort för i föregående kapitel.  
Avslutningsvis kommer jag att föra en diskussion om ungdomarnas fritids- 
och idrottsvanor i relation till social position, genus, etnicitet och boendeort. 
Jag ska också diskutera de pedagogiska implikationerna av dessa vanor. 
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4. STUDIENS GENOMFÖRANDE OCH 
ANALYSMETODER 

I detta kapitel ska avhandlingens uppläggning och genomförande redovisas. 
Här redogörs för de olika delstudier som avhandlingen bygger på, dess histo-
ria och tillkomst samt de datainsamlingsmetoder som har använts. Vidare 
presenteras de fyra områden som ingår i studien och avslutningsvis görs en 
forskningsmetodisk reflektion. 

Bakgrund till studien 
Den empiri som ligger till grund för avhandlingen består av data från tre 
olika datainsamlingar. Dessa gjordes 1996, 2002 och 2007 i fyra orter med 
ungdomar i årskurs nio. Utgångspunkten tas i undersökningen om ungdo-
mars kultur- och fritidsvanor från 1996. Ungdomsstyrelsen, Statens kulturråd 
och Riksidrottsförbundet samarbetade då i en studie som avsåg att ge en 
samlad bild av ungas fritids- och kulturvanor. Denna studie hade även som 
syfte att belysa variationer i kultur- och fritidsmönster, exempelvis köns-
skillnader och skillnader mellan olika sociala grupper. Urvalet bestod av 
1597 ungdomar i 16-årsåldern (skolår 9) från fyra särskilt utvalda miljöer. 
Avsikten med detta så kallade strategiska urval var att finna boendeorter som 
kunde antas representera skilda delar av landet men också inrymma en varia-
tion med avseende på såväl socioekonomiska som kulturella och etniska 
förhållanden. Studien genomfördes i sin helhet av Per Nilsson, då verksam 
vid Lärarhögskolan i Stockholm, och mig själv. Resultaten har bland annat 
redovisats i publikationerna Fritid i skilda världar och Idrottens former.76 I 
dessa skrifter analyseras och diskuteras ungdomars fritids-, kultur- och id-
rottsvanor samt huruvida samhällsförändringar och förhållanden i ung-
domarnas livsvillkor kan fungera som förståelsebakgrund till de skillnader 
och förändringar som påträffas i valet av kultur- och fritidsaktiviteter och 
livsstil.  

Sex år senare, det vill säga år 2002, genomfördes en uppföljningsstudie i 
syfte att ge en aktuell översikt av ungdomars kultur- och fritidsvanor men 
även iaktta förändringar såväl över tid som i ett longitudinellt perspektiv. I 

                               
76 Nilsson, P. (1998), Larsson, B (2000).  
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denna studie som genomfördes i samma boendemiljöer som användes år 
1996 var urvalet nu 1360 ungdomar, även dessa i skolår 9. Fokus låg på så-
väl ungdomarnas praktiker (vad de gör, men även var och med vem de gör 
vad), som ungdomarnas värdering av och förhållningssätt till skilda fritids- 
och kulturaktiviteter. Även denna undersökning genomfördes av mig själv i 
samarbete med Per Nilsson. Resultaten från denna studie finns redovisade i 
skriften Arenor för alla.77 Stora delar av det datamaterial som ligger till 
grund för Arenor för alla används också som underlag för analyser i kapitel 
5 i avhandlingen och gäller det material som samlats in avseende 16-
åringarna.   

Dessa båda studier (1996 och 2002) hade som ambition att ge en bred bild 
av ungdomarnas kultur- och fritidsvanor men också en förståelse för fritiden 
som social funktion. Data samlades av dessa skäl in med hjälp av såväl frå-
geformulär som intervjuer.  

Den tredje datainsamlingen skedde under våren 2007 och vände sig, som 
de tidigare två, till ungdomar i skolår 9. Denna datainsamling genomfördes i 
sin helhet av mig själv i samma boendemiljöer som de två tidigare och nu 
var urvalet 1563 ungdomar. Denna datainsamling skilde sig från de övriga 
då den endast fokuserade på ungdomarnas idrottsvanor.   

Fyra områden 
De skilda livsmiljöer och boendeorter som ungdomarna kommer från är dels 
en skogsbygd i norra Dalsland och södra Värmland med tätorterna Bengts-
fors och Årjäng, dels Luleå, mellanstor stad i Norrbotten, dels Stockholms 
innerstad med Östermalm och Södermalm samt slutligen Stockholms södra 
förorter Vårby, Flemingsberg och Tumba.  

Bengtsfors och Årjäng är två mindre samhällen som liknar varandra i sto-
ra stycken. Båda är centralorter i sina respektive kommuner med samma 
namn och båda har en folkmängd runt ca 3000 invånare. Geografiskt ligger 
de i samma del av västra Mellansverige på ca 50 km avstånd från varandra. 
De ligger båda i glesbefolkade skogskommuner och de är båda betydelseful-
la industri-, handels- och turistorter för sina regioner. För Bengtsfors del 
skapade närheten till vattenleder och skogen förutsättningar för en omfattan-
de etablering av massafabriker och pappersbruk under senare delen av 1800-
talet. Detta har satt sin prägel på såväl bygden som tätorten Bengtsfors då 
många idag har sin utkomst inom just trä-, pappers- och skogsindustrin. Vid 
sidan av dessa näringar finns även en småskalig men betydande verkstadsin-
dustri i båda tätorterna. I Bengtsfors finns kommunens enda grundskola för 
år 7-9 vilket betyder att elever som inte bor i tätorten pendlar till skolan. Så 
är förhållandena även för 7-9-eleverna i Årjängs kommun med undantag för 
                               
77 Larsson, B. (2005). 
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det mindre antal elever som går i Töcksfors skola ca 20 km väster om År-
jäng. I såväl Bengtsfors som Årjäng är föreningslivet ett viktigt inslag i den 
totala livsmiljön. Detta bärs framför allt upp av ett mindre antal föreningar. 

Luleå är centralort i Luleå kommun och befolkas av drygt 40000 invåna-
re. Dess betydelse som viktig handels- och marknadsplats i Norrbotten går 
tillbaks till 1300-talet. I takt med industrialiseringen, vilken bland annat möj-
liggjorde järnvägsförbindelser med Gällivare tog Luleås moderna utveckling 
fart och staden är nu en betydande exporthamn för järnmalm och stålproduk-
ter. Luleå är främst en industristad men bland andra viktiga näringar kan 
nämnas landstinget, Norrbottens flygflottilj och Luleå tekniska universitet. 
Luleå är såväl residensstad som stiftsstad och också kulturellt centrum med 
bland annat säte för Norrbottensteatern. Föreningslivet i Luleå är betydande 
med bland annat ett stort utbud av idrottsföreningar med mycket skiftande 
och bred verksamhet. 

Östermalm och Södermalm, två stadsdelar i Stockholms innerstad, repre-
senterar storstadsmiljön i studien. Östermalm, från början Ladugårdslandet, 
och dess historia sträcker sig tillbaks till 1400-talet. Området hade ursprung-
ligen en lantlig prägel till mitten av 1800-talet då en genomgripande utveck-
ling av stadsdelen vidtog. Det nuvarande Östermalm anlades med breda ga-
tor, alléer och parker samtidigt som ljusa, rymliga bostäder byggdes, främst 
för de välsituerade.78 Idag är Östermalm en central del av Stockholm med i 
huvudsak bostadsbebyggelse, statliga institutioner, museer och ambassader. 
Södermalm, belägen söder om Gamla stan, var en av de tidigaste holmarna 
att bebyggas och är omnämnd redan på 1200-talet. Åsön som den då hette 
nyttjades under lång tid av stadens borgare som betesmark. Efter hand tilltog 
bebyggelsen och i samband med industrialiseringen växte stadsdelen kraftigt 
och kom att bli främst arbetarklassens bostadsområde. Södermalm är idag en 
livfull stadsdel med främst bostäder men också ett rikt utbud av restauranger 
och butiker.    

Vårby, Storvreten och Flemingsberg representerar i studien en förortsmil-
jö. Dessa områden som ligger i Stockholms sydvästra ytterområden byggdes 
upp under 1960 och 70-talet och ingick till delar i det så kallade miljonpro-
grammet. Gemensamt för dessa områden är alltså att de har en ung historia 
och att de är byggda främst för boende.  

Olika livsmiljöer 
De områden eller livsmiljöer som innefattar studien skiljer sig från varandra 
på flera sätt. De representerar olika delar av Sverige och kan också beskrivas 
som skogsbygd, medelstor stad, storstad samt förort. Även med avseende på 
socioekonomisk och etnisk sammansättning framträder skillnader mellan 
                               
78 Odelberg, M. (1996). Från Vädlas kalvhage till Bajonetten-Ett kvarters historia.  
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orterna. Vid datainsamlingen år 1996 uppgick andelen ungdomar vars för-
äldrar tillhörde socialgrupp 1 eller 2 till 14 procent i Bengtsfors/Årjäng, 34 
procent i Luleå, 47 procent i Stockholms innerstad och 18 procent i Stock-
holm syd.79 För utbildningsnivån var motsvarande andelar högskole- eller 
universitetsutbildade pappor och mammor i Bengtsfors/Årjäng 12 respektive 
19 procent, i Luleå 35 respektive 38 procent, i Stockholm city 55 respektive 
59 procent samt i Stockholm syd 24 respektive 23 procent. Andelen ungdo-
mar som var födda i ett annat land än Sverige eller som hade någon förälder 
som var född i annat land än Sverige uppgick i Bengtsfors/Årjäng till 20 
procent, i Luleå till 17 procent, i Stockholms innerstad till 34 procent och i 
Stockholm syd till 68 procent.  

År 2002 var andelen 16-åriga ungdomar med föräldrar tillhörande social-
grupp 1 eller 2 i Bengtsfors/Årjäng 19 procent, i Luleå 34 procent, i Stock-
holm city 48 procent och i Stockholm syd 12 procent. Andelen högskole- 
eller universitetsutbildade pappor och mammor var 21 respektive 32 procent 
i Bengtsfors/Årjäng, 42 respektive 52 procent i Luleå, 64 respektive 66 pro-
cent i Stockholm city och 29 respektive 25 procent i Stockholm syd. Ande-
len 16-åringar 2002 som var födda i ett annat land än Sverige eller med för-
äldrar (mamma eller pappa eller båda) som var födda i ett annat land än Sve-
rige var i Bengtsfors/Årjäng 20 procent, i Luleå 16 procent, i Stockholm city 
33 procent samt i Stockholm syd 66 procent. Vi ser att de sociala, ekonomis-
ka och kulturella skillnaderna mellan de fyra områdena vid de båda datain-
samlingstillfällena består och i stort sett är intakta. Endast när vi ser på för-
äldrarnas utbildningsnivå är större förändringar märkbara på så vis att ande-
len föräldrar med högskole- respektive universitetsutbildning är högre 2002 
jämfört med 1996. Detta är en följd av att andelen högskoleutbildade i Sve-
rige ökat generellt sett.  

Det datamaterial som erhölls år 2007 tillåter inte vare sig någon social-
gruppsindelning eller någon redogörelse för ungdomarnas etnicitet. Däremot 
kan något sägas om föräldrarnas utbildningsnivå. Andelen högskole- eller 
universitetsutbildade pappor och mammor var 20 respektive 36 procent i 
Bengtsfors/Årjäng, 47 respektive 58 procent i Luleå, 64 respektive 70 pro-
cent i Stockholm city och 42 respektive 47 procent i Stockholm syd. 

Dessa fyra miljöer har alltså avsiktligt valts ut för att möjliggöra studier 
av hur skilda kontext inverkar på ungdomarnas idrottsvanor. 
 

                               
79 Indelningen i socialgrupp baseras här på pappans yrke enligt SEI-kod SCB. Motsvarande 
uppgifter grundade på mammans yrke är 26, 37, 52 respektive 13 procent.   
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Det empiriska materialet 
Avhandlingens empiriska underlag är alltså inhämtat vid tre olika tidpunkter 
och redovisas i kapitel 5-8. Jag ska i det följande redogöra för vilka material 
de olika resultatdelarna och analyserna bygger på.  

Materialet kommer från sammanlagt 13 skolor. I Bengtsfors/Årjäng har 
båda kommunernas samtliga elever i årskurs 9, sammanlagt tre skolor, delta-
git i studien. I övriga områden har ett urval gjorts med avsikt att få en så 
representativ bild som möjligt. I Luleå bestod urvalet av tre skolor, i Stock-
holm city av fyra skolor (två skolor på Östermalm och två skolor på Söder-
malm) och i Stockholm syd av tre skolor. Skälet till att Stockholm innerstad 
är överrepresenterat i jämförelse med övriga områden var att möjliggöra för 
särskilda analyser inom området (Östermalm, Södermalm). 

Den första datainsamlingen genomfördes under våren 1996. Insamlingen 
skedde med hjälp av ett omfattande frågeformulär där ungdomarna ombads 
besvara frågor om sina kultur-, fritids- och idrottsvanor. Frågeformuläret 
besvarades klass- eller årskursvis på de olika skolorna under handledning av 
forskare från dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm. Dessa insamlingstill-
fällen var väl förberedda och förankrade i respektive skolledning. När all 
information var insamlad vidtog ett omfattande kodningsarbete innan data-
materialet kunde bearbetas i statistikprogrammet SPSS. Den andra datain-
samlingen som genomfördes under våren 2002 följde samma mönster som 
den första. Frågeformuläret var i stort sett identiskt och deltagande elever 
kom från samma skolor med ett undantag. Det visade sig att eleverna från 
det upptagningsområde som vi år 1996 fann i en skola i Stockholm syd nu 
återfanns i en nystartad friskola i närheten. Efter att vi försäkrat oss om att 
det rörde sig om samma elevunderlag togs nu den nya skolan in i studien. 
Den tredje datainsamlingen (2007) skiljde sig däremot en del från de två 
övriga. Det var fortfarande samma skolor som ingick i denna men enkäten 
var nu reducerad till ett fåtal frågor som berörde idrott. Denna enkät skicka-
des med post till skolorna varefter den besvarades på skoltid under ledning 
av lärare eller skolledning, denna gång alltså utan handledning från någon 
forskare.  

Avhandlingens huvudsakliga material härrör från datainsamlingen år 
2007. Detta material bildar grund för de redovisningar och analyser som görs 
i kapitel sex, sju och åtta. Materialet från 2002 används i syfte att ge en bild 
av fritidens gestaltning (kapitel fem) samt beskriva idrotten i ett etnicitets-
perspektiv (kapitel sju). Materialet från 1996 används i kapitel sex i de fall 
där förändringar mellan åren 1996, 2002 och 2007 redovisas.  
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Bortfall 
Undersökningsgruppen i de olika studierna varierar en del beroende på fö-
delsetal för de olika årskullarna. År 1996 bestod urvalet av 1597 ungdomar, 
823 flickor och 774 pojkar, år 2002 var urvalet 1360 ungdomar, 628 flickor 
och 732 pojkar och år 2007 var urvalet 1563 ungdomar fördelade på 789 
flickor och 774 pojkar. I tabellerna 1-3 redovisas deltagare och bortfall.   

Tabell 1. Deltagare och bortfall.16-åringar. 1996 

Område Urval Deltagare Bortfall  
 antal antal  % 
Bengtsfors/Årjäng 266 262  1  
Luleå 335 310  7 
SthlmC 689 649  6 
SthlmS 307 299  3 
Tot 1597 1520  5 
 
 
Bortfallet år 1996 är som vi kan se mycket litet i samtliga områden och be-
står huvudsakligen av elever som på grund av sjukdom inte kunde nås vid 
insamlingstillfällena. Det finns ingenting som tyder på att de som var oan-
träffbara vid undersökningstillfället på något avgörande vis har påverkat 
resultatet.   

Tabell 2. Deltagare och bortfall. 16-åringar. 2002 

Område Urval Deltagare  Bortfall  
 antal antal  % 
Bengtsfors/Årjäng 234 221  6 
Luleå 296 250  16 
SthlmC 581 491  15 
SthlmS 249 208  17 
Tot 1360 1170  14 
 
 
År 2002 var bortfallet större än sex år tidigare men fortfarande relativt be-
gränsat. Som framgår av tabellen är bortfallet i Bengtsfors/Årjäng betydligt 
mindre än i övriga områden. I Bengtsfors/Årjäng möttes studien av ett 
mycket stort intresse bland lärare och skolledning och vi fick hjälp med att 
”fånga in” de elever som av olika skäl inte hade kunna delta i den första, av 
oss, handledda enkätskrivningen. I övriga områden är bortfallet jämnt förde-
lat över de olika skolorna. Efter att ha varit i kontakt med samtliga skolor 
försäkrade man att de elever som inte besvarat enkäten inte på någon väsent-
lig punkt skiljer sig från dem som svarat. Bortfallets storlek ska alltså inte på 
något avgörande vis ha inverkat på de resultat som redovisas.  
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Tabell 3. Deltagare och bortfall. 16-åringar. 2007 

Område Urval Deltagare Bortfall  
 antal antal  % 
Bengtsfors/Årjäng 299 248  17 
Luleå 391 307  21 
SthlmC 661 522  21 
SthlmS 212 167  21 
Tot 1563 1244  20 
 
 
År 2007 var bortfallet något större än tidigare och är också jämt fördelat över 
de fyra områdena. Jag har även här varit i kontakt med de olika skolorna där 
man framhåller att de frånvarande eleverna inte på något avgörande sätt skil-
jer sig från dem som deltog i studien. Jag antar därför att bortfallet inte på 
något väsentligt vis påverkar studiens resultat.  

Analysverktyg 

Social bakgrund 
Att tala om social bakgrund är ett sätt att beskriva de betingelser som präglar 
människors uppväxt. Kunskap om den sociala bakgrunden kan användas för 
att förstå varför människor lever under olika villkor. Ett samhälles sociala 
strukturer påverkar våra levnadsvillkor och våra handlingar vilket medför att 
våra livschanser och möjligheter i livet ser olika ut. I en sådan beskrivning 
intar föräldrarnas sociala position en central roll. Ett sätt att uttrycka den 
sociala positionen är exempelvis yrke, ett annat är utbildning. Trots att yrke 
som variabel kan sägas vara ett ganska grovt mått på social bakgrund får vi 
genom detta ändå information som vidgar bilden av uppväxttidens sociala 
villkor. Vi får indirekta upplysningar om boendeförhållanden, familjeintres-
sen, utbildningsplaner, fritidsintressen, familjens arbetslivserfarenhet etc.80  

Detta förfaringssätt, att sortera in människor i sociala grupper utifrån yr-
ken är väl etablerat.81 Men det är också förenat med en del svårigheter. En 
osäkerhetsfaktor inträder exempelvis när unga människor ombeds uppge 
föräldrarnas yrken och utbildning. Andra faktorer som skapar osäkerhet är 

                               
80 Palme, M. (1989). Högskolefältet i Sverige. En empirisk lägesrapport. Arbetsrapport 
1989:4, UHÄ. s. 7 ff. 
81 Se Svensson, A. (1999). Socialgruppsbegreppet-sett ur den pedagogiska forskningens 
synvinkel. Göteborgs Universitet, IPD-rapport nr 1999:5. 
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otillräcklig precisering av yrket vilket i många fall omöjliggör en indelning 
enligt Socioekonomisk indelning (SEI).82 

Man kan även få en bild av den sociala positionen i samhället genom att 
se till utbildningsnivån.83 I denna studie undersöks hur idrottsvanorna är 
relaterade till föräldrarnas utbildningsnivå. Att göra denna indelning motive-
ras av att föräldrarnas yrke och högsta utbildning inte alla gånger är liktydiga 
för den sociala positionen. Utbildning följer inte alltid yrkesval och omvänt. 
Så kan exempelvis en företagare lika gärna ha högskolestudier som enbart 
grundskola som högsta utbildning. Lars-Magnus Engström har i sina studier 
visat att det finns ett starkt samband mellan utbildning och motionsutövan-
de.84  

Vid tidpunkten för datainsamlingen hade studiens ungdomar gjort sitt ut-
bildningsval genom att välja gymnasieprogram. I och med detta val har de 
även markerat sin position i skolan och i samhället. Flera studier visar att 
valet mellan yrkesinriktade och teoretiskt inriktade program i gymnasiesko-
lan är en mycket tydlig social selektionsprocess.85 Även utifrån vald utbild-
ningsväg skulle det alltså vara möjligt att göra en social bestämning. 

För att beskriva den sociala bakgrunden väljer jag att utgå från två kapi-
talformer, utbildningskapital samt ekonomiskt kapital. Dessa två former är 
liktydiga med några av Bourdieus centrala begrepp. Utbildningskapital är ett 
särskilt slag av symboliskt kapital vilket kommer till uttryck i betyg och 
examina medan det ekonomiska kapitalet främst mäter materiella tillgång-
ar.86 Med hjälp av dessa båda begrepp är det alltså möjligt att göra en socio-
ekonomisk positionsbestämning. Som indikatorer för utbildningskapital an-
vänder jag mig i avhandlingen av båda föräldrarnas utbildningsbakgrund 
samt det egna valet av gymnasieprogram. Motsvarande indikatorer för det 
ekonomiska kapitalet är boendeform, att äga båt med kojplatser samt att äga 
sommarstuga/fritidshus. En mera ingående redogörelse för dessa indikatorer 
förs i avhandlingens kapitel 7. 

Etnicitet 
Avhandlingen uppehåller sig inte explicit vid ungdomar med olika etniskt 
ursprung. Det är ändå aktuellt att beröra detta begrepp då det görs några ana-
lyser i kapitel sju med utgångspunkt tagen i ungdomar med annat ursprung 
än svenskt. När man vill veta vilken betydelse etnicitet har för exempelvis 

                               
82 SCB 1989:5. Socioekonomisk indelning (SEI). Meddelanden i samordningsfrågor. 
83 Utbildningsstatus relateras här till föräldrarnas högsta utbildning enligt indelningen gymna-
sieskola, universitet/högskola.  
84 Engström, L-M. (1999).  
85 Gesser, B. (1985). Utbildning, jämlikhet, arbetsdelning. Lund. Arkiv förlag. Westerberg, B. 
(1987). – det är ju vi som är negern… Om kulturmöten i skolan. Lund. Dialogos. 
86 Broady, D. (1998). Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg. Uppsala Univer-
sitet. Skeptronhäften/Skeptron Occasional Papers nr 15.  
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ungdomars idrottsvanor ställs man inför flera frågor. En sådan fråga är vilka 
kriterier som ska gälla när det gäller det egna eller föräldrarnas födelseland. 
Hur ska den etniska bakgrunden se ut, vilka kriterier ska gälla, för att betrak-
tas som invandrare eller ha annan härkomst än svensk? En annan fråga är 
huruvida man kan betrakta invandrare som en grupp oavsett i vilken del av 
världen man har sitt ursprung. Man kan känna tveksamhet inför att betrakta 
ungdomar från olika delar av världen och med olika kulturer såsom en kate-
gori med annan härkomst än svensk samtidigt som man betraktar den svens-
ka gruppen (som också i många stycken är olikartad) som homogen. Det är 
stor skillnad på att växa upp i USA jämfört med Turkiet liksom det är skill-
nad på att ha sin härkomst i Chile jämfört med Polen. Det finns ingenting 
som talar för att dessa ungdomar har mer gemensamt med varandra än de har 
med svenska ungdomar. Avsikten med den analys som görs utifrån etnicitet 
är att, i generella ordalag, kunna föra en diskussion om etnicitetens betydelse 
för medlemskap i idrottsförening i ett kontextuellt perspektiv. Analysen gör 
inga anspråk på att på ett mera nyanserat och ingående sätt studera etnicitet 
(i all sin komplexitet) i relation till ungdomarnas fritids- och idrottsvanor.  

I de analyser som görs i avhandlingen anses man ha annan etnicitet än 
svensk om man själv eller någon av föräldrarna har vuxit upp i annat land än 
Sverige med undantag för de nordiska länderna Finland, Norge och Dan-
mark. Skälet att ta bort dessa länder ur analysen är att de anses representera 
en kultur som är lik den svenska. När det gäller etnicitet har i övrigt ingen 
åtskillnad gjorts med hänsyn tagen till vilket land eller världsdel man har 
vuxit upp i. I gruppen med annat etniskt ursprung än svenskt återfinns sålun-
da ungdomar med skiftande kulturell och språklig bakgrund. Det är alltså ett 
grovt mått på etnicitet som används och risken finns att man här också in-
ordnar någon ungdom med svenska föräldrar som har arbetat och bott utom-
lands under många år. Det rör sig alltså inte om någon homogen grupp. Detta 
faktum är naturligtvis en svaghet i analyserna men jag menar ändå att dessa 
kan tjäna som underlag för diskussioner om och ge en bild av det etniska 
ursprungets betydelse för ungdomars idrottsvanor.          

Analysmetoder 
De analyser som görs i avhandlingen grundar sig på statistiska material, det 
vill säga kvantitativa data. Jag använder mig i huvudsak av tre olika analys-
metoder i redovisningen; korstabellsanalyser (chi2), korrespondensanalys 
och logistisk regressionsanalys.87 I tabeller och figurer anges enheten i pro-
centandelar (undantaget figur 1). För att säkerställa att skillnader i tabeller 
och figurer inte är ett utslag av tillfälliga variationer, det vill säga slumpens 
inverkan, testas om differenserna är signifikanta. Signifikansnivån har be-
                               
87 Om korrespondensanalys kan läsas mera ingående på s. 73 och framåt. 
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räknats med chi2 test respektive logistisk regressionsanalys. De signifikans-
nivåer som anges i avhandlingen är p<.05, p<.01 och p<.001. Dessa marke-
ras med en, två respektive tre asterix-tecken (*).  

Några forskningsmetodiska reflektioner 
Som forskare ska man, i sin kunskapsproduktion, hantera och förhålla sig till 
grundläggande begrepp som sanning, objektivitet och värderingar. Inom 
samhällsvetenskaplig forskning är dessa begrepp inte helt oproblematiska. 
En bidragande orsak till detta är att de fenomen vi studerar ofta är flertydiga 
och komplexa. Att hålla forskningen och den forskningsprocess man är del-
aktig i fri från och opåverkad av värderingar syns som ett näst intill omöjligt 
uppdrag. Frågan är om det ens är önskvärt. Detta positivistiska arv har, inom 
samhällsvetenskapen, varit föremål för diskussion och ifrågasättande under 
lång tid. När Max Weber diskuterar samhällsvetenskapernas objektivitet 
talar han bland annat om hur samhälleliga värdeuppfattningar genererar tids-
aktuella frågor. Då samhällen över tid genomgår sociala och kulturella för-
ändringsprocesser kommer också de samhällsvetenskapliga forskningsfrå-
gorna, det vill säga vad som det är värt att veta något om, att påverkas av 
dessa. Ur denna synvinkel blir forskningen värderelaterad eftersom forskaren 
är den som formulerar forskningsfrågorna.88 Jürgen Habermas menar att 
samhällsforskaren ska vara en del av det samhälle han eller hon lever och 
verkar i och att den forskning man bedriver med nödvändighet ska formas av 
de värderingar man utgår från.89 Även Alvesson och Sköldberg förutsätter att 
den som producerar kunskapen är sammanvävd med själva kunskapen och 
att dessa egentligen inte kan särskiljas. På så vis blir också den kunskap eller 
de fakta som produceras ett resultat av tolkningar och konstruktioner där 
forskaren interaktivt och aktivt är i samspel med och skapar bilder om forsk-
ningsobjektet.90 Utifrån detta synsätt är med andra ord kunskapen som tas 
fram avhängig av den enskilde forskarens val av forskningsfråga, perspektiv 
och metoder. Att ha en medvetenhet om dessa förhållanden är en förutsätt-
ning för mig som forskare att bedriva insiktsfull forskning och kunna inta ett 
reflekterande förhållningssätt. 

Data i föreliggande studie har insamlats genom att ungdomar i årskurs nio 
har besvarat ett frågeformulär. Denna insamlingsteknik, liksom andra, har 
svagheter vilka man har att förhålla sig till och hantera. Bland annat utmärks 
den kvantitativa informationsinsamlingen av avstånd, urval och strukture-

                               
88 Weber, M. (1991). Vetenskap och politik. I Tre klassiska texter. Göteborg, Bokförlaget 
Korpen. 
89 Habermas, J. (1969). Vitenskap som ideologi. Oslo, Gyldendal. s. 3-17. 
90 Alvesson, M & Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvali-
tativ metod. Lund, Studentlitteratur. s. 7, 13.  
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ring.91 De frågor som ställs, liksom de svar som är tänkbara, är i förväg be-
stämda av forskaren. Detta innebär begränsningar för respondenten att ut-
trycka något utöver vad som efterfrågas. Forskaren har här inte heller någon 
möjlighet att anpassa sin datainsamling efter aktuell situation. Vi får alltså 
ett förhållandevis ytligt material att hantera, fritt från individuell anpassning 
och reducerat till minsta gemensamma nämnaren för ett stort antal individer 
som inbördes kan vara mycket olika.  

En osäkerhetsfaktor som ligger inbäddad i frågeformulär är i vilken mån 
respondenten tolkar och uppfattar frågorna på annat sätt än det tänkta. Jag 
ska ge några exempel för att förtydliga detta. På frågan om vilka fritidssys-
selsättningar som betyder mest kan någon respondent räkna upp tre idrotter 
medan en annan kan svara att umgås med mina vänner. Dessa svar speglar 
olika dimensioner av vad fritiden kan innebära för ungdomarna. När det 
gäller frågan om man har sysslat med idrott som inte har arrangerats av nå-
gon idrottsförening, men som är organiserad och där en vuxen varit ledare 
kan det hända att ungdomar inte alltid kan urskilja föreningsidrott från annan 
verksamhet. För att komma till rätta med detta har ungdomarna fått skriva 
vilka föreningar de är medlemmar i. Jag måste alltså som forskare vara öp-
pen för flertydigheten i materialet samt att tolkningar av detsamma kan vara 
nog så komplexa.  

Beträffande de frågor som ställs i frågeformulären har jag i görligaste 
mån sökt säkerställa noggrannheten i dessa. De är bland annat bearbetade av 
andra forskare samt utprovade och använda i flera tidigare studier.92 Detta tar 
jag som intäkt på att tillförlitligheten i frågorna är god. För att säkerställa 
frågornas kvalitet ytterligare är några frågor av den arten att de inbördes ska 
ge höga samband. Exempel på sådana frågor är om man är medlem i en id-
rottsförening ställd i relation till fysisk ansträngning. Här finner jag ett tyd-
ligt samband. Jag har också genomfört personliga intervjuer med ett antal 
ungdomar för att öka min förståelse för enkätsvarens innebörd. Mot bak-
grund av detta anser jag att resultaten är tillförlitliga. 
 

 
 

                               
91 Magne Holme, I. Krohn Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvanti-
tativa metoder. Lund, Studentlitteratur. s. 80 ff. 
92 Se exempelvis Nilsson (1998), Larsson (2000), Larsson (2005).  



 55

5. UNGDOMARNA OCH FRITIDEN 

Inledning 
Syftet med detta inledande resultatkapitel är i enlighet med studiens första 
delsyfte att teckna en översiktlig bild av 16-åringarnas fritidsvanor och ur-
skilja idrottens position på fritidsarenan. Kapitlet belyser fritiden i ett köns- 
respektive lokalt perspektiv.  

Då avhandlingens huvudsyfte är att nå ökad kunskap om ungdomars id-
rottsvanor på fritiden behöver idrotten sättas in i sitt sammanhang som en 
fritidsaktivitet bland andra. Skälet är att idrotten måste betraktas som en del 
av fritidsvanorna i stort. På fritidsarenan verkar dels den offentligt organise-
rade fritiden i form av ungdomsgårdar, musikskola och idrottsföreningar, 
dels den kommersiella som exempelvis populärmusik, mode eller köpid-
rott.93 Om man tänker sig att det här pågår en kamp om utövarna, det vill 
säga ungdomarna, handlar kampen om tycket eller smaken för eller emot 
olika utbud. Detta innebär att valet eller smaken för fritidsaktiviteten idrott 
ska förstås i förhållande till det totala utbudet på fritidsarenan. 
Det datamaterial som ligger till grund för översynen samlades in våren 2002. 
Kapitlet inleds med en genomgång av ungdomarnas syn på sin egen fritid 
samt huruvida de anser att fritiden erbjuder dem ett tillräckligt utbud eller 
inte. Därefter redovisas vilka fritidssysselsättningar som ungdomarna värde-
rar högst samt deras syn på statusgivande aktiviteter. Kapitlet innehåller 
också en redogörelse av vad ungdomarna sysselsätter sig med på den icke 
institutionaliserade respektive den institutionaliserade fritidsarenan. Därefter 
granskas ett antal fritidsaktiviteter mera ingående utifrån sex olika livsområ-
den. Med hjälp av en korrespondensanalys tecknas så en bild av det sociala 
rummet av fritidsaktiviteter. Kapitlet avslutas med sammanfattning och 
kommentarer.  

Utgångspunkten för framställningen är att betrakta fritidsarenan som ett 
fält i Bourdieus mening, ett avgränsat socialt område med egna oskrivna 
regler.  
 

                               
93 Med köpidrott menas den idrott som erbjuds av privata intressenter. 
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Begreppet fält är ett generellt redskap för konstruktionen av system av rela-
tioner mellan positioner, och tillåter undersökningar av varje område som ka-
raktäriseras av dominansförhållanden och av en tillräcklig grad av autonomi, 
oavsett om positionerna besätts av individer, grupper, institutioner, veten-
skapliga skolor, litterära eller konstnärliga verk eller något annat.94  

 
Så skriver Donald Broady om fältbegreppet, detta redskap som Bourdieu 
utvecklat för att kunna konstruera och förstå det system av relationer som 
förbinder olika positioner inom ett område. Man kan tänka sig fälten som 
strukturerade rum besatta av ett antal positioner (människor eller institutio-
ner), där varje positions egenskaper blir avgörande för dess placering. Vi har 
här att göra med ett relationellt begrepp. Bourdieu intresserar sig för hur 
agenterna eller institutionerna förhåller sig till varandra, och han definierar 
varje position utifrån sina relationer till övriga positioner utan att positioner-
na värderas eller tillskrivs vissa egenskaper. I fokus ställs dominansförhål-
landet, dvs. styrkeförhållandet mellan de aktörer som omfattar fältet. Ett fälts 
struktur kan även definieras som  
 

… ett tillstånd i fördelningen av det fältspecifika kapital som ackumulerats 
under loppet av tidigare strider och som styr uppläggningen av strategier för 
framtiden. 95  

 
Ett fält förutsätter specialister, institutioner och erkända värdehierarkier. 
Man kan som individ, grupp eller institution tillhöra mer än ett fält; det kul-
turella produktionsfältet innefattar exempelvis litteraturens, konstens, jour-
nalistikens eller universitetets fält. Dessa, i sin tur, inrymmer ett antal del-
fält.96 I fältet tydliggörs också de tidigare i avhandlingen nämnda nyckelbe-
greppens integration; den som träder in i ett fält har en habitus som möjlig-
gör inträdet samt är utrustad med en viss mängd kapital som har betydelse 
för den position man intar i fältet. 

För fälten gäller allmänna lagar, man kan alltså utifrån kunskapen om ett 
fält förstå andra fält, men Bourdieu talar också om ett fälts specifika egen-
skaper, ett specifikt kapital som fungerar i förhållande till ett visst fält. Den 
maktposition agenterna innehar i ett bestämt fält beror till största delen på 
det specifika kapital (utbildningskapital, ekonomiskt kapital, socialt kapital 
etc.) som är gångbart inom just detta fält.97 Så definieras agenterna också 
utifrån sitt kapital och intar sin rang inom fältet utifrån detta.  

Tankefiguren att se fritidsarenan som ett fält är enligt min mening frukt-
bar i sig men belyser också idrottens plats på fältet. Det innebär således att 
det på denna arena finns aktörer, individer eller institutioner, som är relate-

                               
94Broady, D. (1990). s. 272. 
95Bourdieu, P. (1992). Texter om de intellektuella. Brutus Östlings Bokförlag, Stockholm. s. 
43. 
96Broady, D. (1990). s. 269 ff. 
97Bourdieu, P. (1991). s. 270 ff. 
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rade till varandra i ett komplext samspel som även innefattar en värdehierar-
ki. Ungdomarna har här att förhålla sig till detta och definieras på fältet ut-
ifrån sitt erkännande till fältets olika aktörer, exempelvis idrottens. 

Forskning inom problemområdet 
Per Nilsson ger i boken Fritid i skilda världar en omfattande beskrivning av 
barns och ungdomars kultur- och fritidsvanor i Sverige under sent 1990-tal.98 
I åldern 13−25 år uppgav cirka 80 procent att de var med i någon förening, 
pojkarna i något högre grad än flickorna. Den typ av förening som lockade 
störst andel medlemmar var idrottsföreningen där cirka 50 procent av ung-
domarna var med. För övriga föreningar och organisationer låg andelen med-
lemmar under 15 procent. Flera föreningar upptog både flickor och pojkar i 
ungefär lika hög grad men det fanns också föreningar med tydliga könsskill-
nader – till exempel kultur- och solidaritetsföreningar som lockade en större 
andel flickor.  

I ett socioekonomiskt perspektiv varierade medlemskap i förening avse-
värt. Högst andel föreningsmedlemmar fanns bland ungdomar vars föräldrar 
var företagare och lägst bland ungdomar vars föräldrar var arbetare. Musik-
föreningar, idrottsföreningar, politiska organisationer samt solidaritetsföre-
ningar hade betydligt större andel medlemmar bland ungdomar vars föräldrar 
var högre tjänstemän än bland de vars föräldrar var arbetare. Andra före-
ningar kunde visa en jämnare fördelning avseende social bakgrund, exem-
pelvis fredsorganisationer och religiösa organisationer.  

Vanorna visade sig också vara olika i storstaden jämfört med på lands-
bygden. Idrottsföreningar och ridklubbar hade betydligt större anslutning 
bland ungdomar på landsbygden än i storstaden. Det omvända gällde solida-
ritetsföreningar och politiska organisationer medan dataföreningar, musikfö-
reningar och scouterna hade ungefär lika stor anslutning i staden som på 
landsbygden. Ungdomarna på landsbygden ägnade sig i högre grad åt att 
besöka idrottstävlingar, fiska, besöka fritidsgårdar, syssla med sällskapsdjur, 
umgås med familjen och idka friluftsliv än ungdomar i storstaden.  

Ungdomarna i storstaden besökte i stället i högre grad museer, konstut-
ställningar och gallerier, gick oftare på bio och teater, träffade oftare sina 
pojk- och flickvänner samt reste i större utsträckning utomlands än ungdo-
marna på landsbygden. Exempel på aktiviteter som en högre andel av poj-
karna än flickorna ägnade sig åt var då att besöka idrottstävling, spela data-
spel, meka med motorer och fiska. Aktiviteter som en högre andel av flick-
orna än pojkarna ägnade sig åt var att skriva dagbok, sjunga i sånggrupp, 
rida och spela teater. Flickor värderade också skola och utbildning, familj 

                               
98 Nilsson, P. (1998). 
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och vänner samt kultur som konst, teater och litteratur högre än pojkarna 
som i sin tur värderade sport och friluftsliv högre än flickorna.  

Per Nilsson pekar också på några utvecklingstrender för ungdomarnas fri-
tid. För det första är en differentiering och en fragmentering av utbudet inom 
kultur- och fritidsområdet tydlig. För det andra ser vi att den institutionalise-
ring av fritiden som vi levt med sedan 1960-talet tenderar att plana ut samti-
digt som en möjlig rörelse mot mer privatiserade kultur- och fritidsaktiviteter 
kan skönjas. Vidare noteras en specialisering eller polarisering på fritidens 
område, det vill säga att ungdomarna lägger ner all sin tid på någon särskild 
aktivitet.    

I boken Arenor för alla belyses fritidens betydelse för unga under tidigt 
2000-tal. Boken ger dels en nulägesöversikt av 16-åriga ungdomars fri-
tidsvanor, dels en bild av förändringar såväl över tid som i ett longitudinellt 
perspektiv.99 Detta perspektiv avser åldern 16 till 22 år. Studien visar kultur- 
och fritidsarenans mångskiftande karaktär och diskuterar ungdomarnas chan-
ser att ta del av ett givet fritidsutbud beroende på vem man är och vilka livs-
villkor man lever under. Den behandlar områden som kulturvanor och kultu-
rens arenor, kropp och hälsa och kvinnligt och manligt på fritidsarenan.  

Den möjliggör även iakttagelser i ett förändringsperspektiv. De föränd-
ringar som uppmärksammas över tid är bland annat informations- och kom-
munikationsteknologins genomslag i ungdomarnas vardagsliv, förenings-
medlemskap, idrottsvanornas förändringar samt hemmets betydelse för friti-
den. Den verkligt stora innovation som skedde på fritidsarenan och som 
medförde genomgripande förändringar i ungdomars fritidsvanor mellan åren 
1996 och 2002 var den ökade tillgången till mobiltelefoner och Internet.  

Hemmet som fritidsarena observeras som en betydelsefull plats för diver-
se fritidsaktiviteter och identitetsskapande. Det visade sig bland annat att 
hemmet var den plats där de flesta ungdomarna, förutom sådant som teve-
tittande, datoranvändning, vara med familjen eller träffa vänner hemma utan 
att göra något särskilt, såg film, läste litteratur, lyssnade på musik, spelade 
musik, dansade balett, jazzdans eller breakdans samt såg på dans.   

I det longitudinella perspektivet uppmärksammas hur föreningsmedlem-
skapet minskar för exempelvis idrottsförening och ökar för solidaritets- och 
miljöorganisationer med stigande ålder. Boken tar även upp ungdomars före-
ställningar om vad som ses som kvinnliga och manliga aktiviteter. Det visar 
sig att pojkarna markerar könsordningen på fritidsarenan mycket tydligare än 
flickorna. Det verkar vara viktigare för pojkarna att inte uppfattas som flick-
aktiga än vad det är för flickorna att inte uppfattas som pojkaktiga. Studien 
visar också hur synen på kvinnligt och manligt utifrån aktivitetsval varierar 
mellan olika miljöer och också förändras under individers levnadsbana. 
Sammanfattningsvis ger boken en översiktlig blid av den komplexa och 
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sammansatta fritidsarenan samtidigt som den belyser fritidens föränderlighet 
såväl över tid som under ungdomars levnadsbana.  

I Ungdomsstyrelsens omfattande rapport Fokus06 analyseras ungdomars 
fritids- och kulturaktiviteter i ett tillgångs- och efterfrågeperspektiv.100 Rap-
porten konstaterar bland annat att en mindre andel flickor än pojkar är nöjda 
med fritidsutbudet liksom ungdomar med utländsk bakgrund i jämförelse 
med ungdomar med svensk bakgrund. I kommuner med hög medelinkomst 
eller en hög andel tätortsboende är ungdomarna i större utsträckning nöjda 
med fritidsutbudet jämfört med ungdomar boende i glesbygdskommuner. I 
dessa senare kommuner efterfrågas i större utsträckning idrottsaktiviteter 
medan ungdomar i större städer önskar mötesplatser, såsom ungdoms- eller 
fritidsgårdar. Vidare konstaterar rapporten att kulturutbudet är ojämlikt för-
delat över ungdomsgruppen där de yngre barnen är mer prioriterade än de 
äldre åldersgrupperna. Ungdomarna efterfrågar öppna verksamheter där de 
får möjlighet till inflytande, att lära sig saker samt att vårda sina sociala rela-
tioner, vilket är centralt och betydelsefullt i deras liv. Rapporten tar också 
upp ungdomarnas relation till informationsteknologin och de nya kommuni-
kationsformer som följer med denna. Användningen av Internet sker inte på 
bekostnad av exempelvis tevetittande utan verkar i stället förstärka och ut-
veckla de kultur- och fritidsaktiviteter som ungdomarna redan intresserar sig 
för.    

Den brittiske sociologen Paul Willis har, förutom studier kring identitets-
bildning inom arbetarklassen, även intresserat sig för ungdomars förhållande 
till populärkulturen. Willis menar att det finns stora inslag av kreativitet i 
konsumtionen av musik, bilder, stil, mode och media och använder sig i sin 
argumentation för detta, av begreppet symboliskt arbete. I arbetet med att 
tillägna sig kulturella varor ligger en symbolisk skapandekraft som kan ge-
nerera ny mening och nya sammanhang i ungdomarnas liv. Willis talar här 
om särskilt tre processer där ungdomarnas återanvändning av kulturproduk-
tionen blir synlig. Dels identifierar han kommunikation med nya budskap 
som ett resultat av symboliskt arbete, det vill säga ungdomarna tar till sig ett 
budskap som efter mottagandet uttyds och kommuniceras vidare i ny eller 
omvandlad form. Dels ser han hur betydelser uppstår genom det sätt på vil-
ket ungdomarna tillägnar sig kulturella varor och dels ser han en utveck-
lings- och tillämpningsprocess, det vill säga en förmåga att knyta an kultur-
produktionen till det egna vardagslivet. På detta sätt utför ungdomarna, med 
hjälp av populärkulturens råvarumaterial, ett symboliskt arbete som alstrar 
innebörder och som på så vis blir ett viktigt inslag i deras vardagsliv och i 

                               
100 Ungdomsstyrelsen (2006). Fokus06. En analys av ungas kultur och fritid. Ungdomsstyrel-
sens skrifter 2006:4. 
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umgänget med andra.101 Efter de här genomgången ska nu avhandlingens 
första resultat redovisas. 

Fritidsvanor bland 16-åringar 2002102 
På fritidsarenan tillhandahålls ett rikt utbud av aktiviteter och sysselsättning-
ar. Detta utbud ska ses som en historisk produkt och har alltså i sig vidhäftad 
en förändringsdimension, det vill säga det varierar över tid som en effekt av 
omväxlingar i utbud och efterfrågan. Den fritid ungdomarna förfogar över 
anses av många som väl tilltagen men av andra som alltför knapp. För grup-
pen som helhet gäller att något fler än hälften har en fritid som motsvarar 
minst fyra timmar per dag under vardagar. Tre procent av hela gruppen upp-
gav att de inte har någon fritid alls. Pojkarna uppgav att de hade mer fritid än 
flickorna, sex av tio pojkar hade mer än fyra timmar fritid per dag medan 
motsvarande andel för flickorna var fem av tio, en skillnad som är statistiskt 
säkerställd.  

Uppdelat på områden visar det sig att ungdomarna i Luleå och Bengts-
fors/Årjäng hade mest fritid (sex av tio mer än fyra timmar per vardag) me-
dan de i Stockholm city hade minst (fem av tio mer än fyra timmar per var-
dag). Den enskilda grupp som hade minst fritid var flickorna i Stockholm 
city där knappt fyra av tio hade mer än fyra timmar fritid per vardag. Detta 
ska jämföras med pojkarna i Luleå där nästan sju av tio hade motsvarande tid 
för fritid. Samtliga utsagor är statistiskt säkerställda. 

Hur ser då ungdomarna på möjligheterna till en meningsfull fritid och an-
ser de att det finns tillräckligt att göra där de bor? I ett könsperspektiv var det 
främst pojkarna som tyckte att fritiden erbjuder tillräckliga möjligheter. Sex 
av tio pojkar ansåg att det fanns tillräckligt eller mer än tillräckligt att göra 
på fritiden, ett påstående som fyra av tio flickor instämde i (statistiskt säker-
ställt). Även mellan de olika områdena framträder icke slumpmässiga skill-
nader. De ungdomar som var mest tillfreds med rådande utbud var de i 
Stockholm city. Här ansåg nästan åtta av tio pojkar och sex av tio flickor att 
det fanns tillräckligt eller mer än tillräckligt att göra på fritiden. I Stockholm 
syd var motsvarande andel fyra av tio pojkar och tre av tio flickor. Flickorna 
i Bengtsfors/Årjäng var särskilt missnöjda. Här ansåg knappt en av tio att det 
fanns tillräckligt eller mer än tillräckligt att göra på fritiden.  

Det är alltså så att pojkarna i betydligt högre grad än flickorna anser att 
det finns tillräckligt eller mer än tillräckligt att göra på fritiden men att detta 
varierar kraftigt mellan områdena. Frågan som infinner sig är då varför det 

                               
101 Willis, P. (1990). Common Culture: symbolic work at play in the everyday cultures of the 
young. Milton Keynes: Open University Press. 
102 I detta avsnitt liksom i de två följande (Den icke institutionaliserade fritiden samt Den 
institutionaliserade fritiden) redovisas resultat som även finns rapporterade i Arenor för alla. 
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generellt förhåller sig på detta viset och vad flickornas stora missnöje i 
Bengtsfors/Årjäng bottnar i. Är det möjligen så att fritiden är mera anpassad 
till pojkarnas behov eller har de lättare att ta till sig av det utbud som er-
bjuds?  

När ungdomarna själva berättar om varför de håller på med en specifik 
fritidsaktivitet blir svaret, i de flesta fall, något i stil med ”det är så kul”, 
”kompisarna håller på”, ”ett bra sätt att umgås”, ”träffar kompisar”.103 
Detta säger oss att ungdomarna ser ett värde i själva aktiviteten som sådan 
men också att det de sysslar med ger mervärden i form av exempelvis um-
gänge med kamrater.  

Det senare blir särskilt tydligt när ungdomarna, i en öppen enkätfråga, 
uppmanas att skriva ner de tre fritidssysselsättningar som betyder mest för 
dem. I topp hamnar idrott följt av att umgås med kompisar. Hälften av ung-
domsgruppen, eller drygt fyra av tio flickor och nästan sex av tio pojkar, 
anser att idrott som verksamhet är fritidens mest betydelsefulla funktion.104 
En något mindre andel, sex av tio flickor och tre av tio pojkar tycker att um-
gänge med kompisar är den mest betydelsefulla funktionen fritiden erbjuder. 
Dessa relationer är statistiskt säkerställd vilket även gäller samtliga följande 
utsagor om fritidssysselsättningar av betydelse för ungdomarna, såväl mellan 
flickor och pojkar som mellan områden. Andra viktiga sysselsättningar är för 
flickorna att lyssna på musik, vara på fest med kamrater samt att vara med 
pojkvän och för pojkarna att syssla med datorer, spela fotboll och lyssna på 
musik.  

Flera av de fritidssysselsättningar som uppges vara betydelsefulla värde-
ras också olika av flickor och pojkar i de fyra områdena. Några exempel på 
detta är att syssla med datorer vilket fyra av tio pojkar i Luleå anger som 
betydelsefullt att jämföra med två av tio pojkar i Stockholm syd. Att spela 
fotboll är en betydelsefull sysselsättning för lite drygt tre av tio pojkar i 
Stockholm syd mot knappt en av tio i Bengtsfors/Årjäng. Vara med pojkvän 
är betydelsefullt för något mer än två av tio flickor i Bengtsfors/Årjäng me-
dan motsvarande andel i Stockholm syd är knappt en av tio. När det gäller att 
besöka café tycker nästan två av tio flickor i Stockholm city att det är en 
betydelsefull sysselsättning att jämföra med flickorna i Bengtsfors/Årjäng 
där ingen flicka uppger café som betydelsefullt. 

Den värld ungdomarna rör sig i är inte neutral utan i hög grad värdelad-
dad i form av symboler, musik- och klädstilar, hårmode och språkliga ut-
tryck. Men också de aktiviteter unga ägnar sig åt är statusfyllda – i olika hög 
grad beroende på vem man är och var man befinner sig i det sociala rummet. 
När ungdomarna besvarar den öppna enkätfrågan Skriv några fritidssyssel-

                               
103 Larsson, B. (2005). s. 31  
104 Här har alla olika verksamheter på temat idrott slagits samman till en kategori (exempelvis 
innebandy, kampsport, fotboll, simning, inlines etc.). Jämför Nilsson, P. (1998). s. 79 
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sättningar som har hög status bland dina kamrater idag faller ett mönster av 
just denna statusordning ut.  

Även här hamnar idrott i olika former och av olika slag högst upp och an-
ges av totalt en tredjedel av ungdomarna som den verksamhet som ger högst 
status. Nästan fyra av tio pojkar och tre av tio flickor anser detta. Att vara på 
fest med kamrater är också något som är förknippat med hög status bland 
ungdomarna. En tredjedel av flickorna och en knapp femtedel av pojkarna 
anser det vara förenligt med hög status att festa med kamrater. Andra syssel-
sättningar där flickorna bedömde statusen högre än pojkarna var att besöka 
café samt att gå ut och dansa medan det omvända förhållandet rådde för att 
syssla med datorer samt spela fotboll. Men aktiviteters värde förändras och 
är olika gångbara på olika arenor. Att sitta på café förknippades med hög 
status främst av flickorna i Stockholm city. Tre av tio tyckte detta mot 
knappt en av tio i Bengtsfors/Årjäng och i Luleå. Bland pojkarna hade akti-
viteten att syssla med datorer den högsta statusen i Luleå där nästan fyra av 
tio uppgav detta jämfört med lite drygt en av tio i de båda stockholmsområ-
dena. Fotboll rankades, bland pojkarna, högst i Stockholm syd eller av fyra 
av tio mot knappt en av tio i Bengtsfors/Årjäng. Det måste alltså finnas en 
marknad för aktiviteten för att den ska vara gångbar. Ett annat exempel på 
detta är motorrelaterade aktiviteter som att meka, köra moped, epa-traktor 
eller cross. Marknaden för den här sortens aktiviteter finns bland pojkarna i 
Bengtsfors/Årjäng.  

Som vi ser av redovisningen kan fritidens verksamheter och den ordning 
som råder på fritidens område avseende ungdomars iscensättande av verk-
samheter och upplevelser av statushierarkier etc. förstås i det kontextuella 
perspektivet. Det råder tydligen såväl skiftande genus- som statusordning i 
olika områden vilket bland annat pekar på vikten av att se till ungdomars 
livssammanhang vid analyser och förståelsen av deras fritidsverksamheter.      

Den icke institutionaliserade fritiden 
I grova ordalag kan fritidsarenan sägas vara tudelad och bestå av en mera 
organiserad del och en del som inte är lika tydligt organiserad. I den förra 
delen ryms den offentligt organiserade fritiden men också verksamheter som 
innebär att man är med i en klubb, förening eller organisation. Denna del 
benämner jag i avhandlingen den institutionaliserade fritiden. I den senare 
ryms således verksamheter eller sysselsättningar som är mera fria till sin 
karaktär såsom att lyssna på musik, se på teve, gå omkring på stan, gå på bio 
eller sitta på café. I avhandlingen kallar jag denna del den icke institutionali-
serade fritiden. Denna del av fritiden är nog så viktig för ungdomarna vilket 
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är något som även Paul Willis ger uttryck för när han resonerar om ungdo-
mars symboliska arbete.105  

När ungdomarna rör sig på den icke institutionaliserade delen av fritids-
arenan handlar mycket om att lyssna på musik, se teve eller video, vara 
hemma med familjen, träffa kamrater hemma, använda datorn och tala i tele-
fon. Dessa är de allra vanligaste verksamheterna som ungdomarna sysslar 
med så gott som dagligen. Musiklyssnande och tevetittande hamnar i topp 
och här föreligger heller inga egentliga skillnader eller olikheter vare sig 
mellan flickor och pojkar eller mellan områden. I fråga om dessa aktiviteter 
är alltså gruppen homogen såväl i ett köns- som i ett områdesperspektiv.  

När vi betraktar de övriga sysselsättningarna kan vi däremot notera en del 
säkerställda differenser mellan flickor och pojkar. Det visar sig att flickorna i 
högre utsträckning än pojkarna är hemma med familjen, talar länge i telefon 
samt skickar e-post. Pojkarna i sin tur, surfar och söker information på nätet i 
större utsträckning än flickor samt ägnar sig åt data- eller tevespel i högre 
grad. De säkerställda skillnader som uppkommer mellan områden gäller för 
flickornas del att surfa på nätet samt att spela data-/tevespel. Nio av tio 
flickor i Bengtsfors/Årjäng surfade på nätet jämfört med sju av tio i Stock-
holm city. Vidare uppgav fyra av tio flickor i Stockholm syd att de spelade 
data-/tevespel att jämföra med två av tio i Luleå. När det gäller pojkarnas 
fritidsvanor skiljer de sig åt mellan områden i fråga om att vara hemma med 
familjen, att surfa på nätet, att tala länge i telefon, att söka information på 
nätet samt när det gäller att spela data-/tevespel.  

De aktiviteter som ungdomarna utför en gång i månaden eller oftare, det 
vill säga de mindre förekommande sysselsättningarna, är att gå på stan och 
shoppa, gå på McDonald’s, spela data-/tv-spel, gå på bio, gå på fest med 
vänner, idrotta utanför förening, gå på café, syssla med sällskapsspel, läsa 
skönlitteratur och chatta. 

Det finns naturligtvis även aktiviteter som utövas i mycket liten utsträck-
ning av de ungdomar som ingår i undersökningen. Till dessa mindre populä-
ra aktiviteter kan räknas spela rollspel, arbeta med samhällsfrågor, spela i 
band, sola solarium och meka med motorer.  

Den institutionaliserade fritiden 
Den institutionaliserade fritidsarenan bärs upp av mera organiserade aktivite-
ter och sysselsättningar. Följaktligen tar här den offentligt anordnade fritiden 
stor plats i form av föreningar och organisationer. Tabell 4 ger en bild av 16-
åringarnas institutionaliserade fritid år 2002. Tabellen redovisar de vanligas-
te föreningarna som ungdomarna då var medlemmar i. Som vi ser var id-
rottsföreningen utan jämförelse den typ av förening som attraherade 16-
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åringarna mest. Därefter var de vanligast förekommande föreningarna film-
klubb, musik-/sångförening, religiös organisation samt bokklubb medan 
intresset för politiska organisationer, solidaritetsföreningar, dataföreningar 
och scouterna var lågt. Signifikansprövning har gjorts mellan flickor och 
pojkar i de olika områdena samt mellan områden.  

Tabell 4. Föreningsmedlemskap bland 16-åringar 2002. Procent. N106 
 B/Å  L  Sc  Ss  Diff omr 
 ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 
Idrottsförening 40 49 52 51 41 53** 25 39* ** ** 
Filmklubb 4 7 12 7 17 15 14 6* * * 
Musik-/sångför. 11 5 3 8 12 9 2 3 ** - 
Religiös org. 4 8 5 2 8 9 8 9 - * 
Bokklubb 7 3 3 2 6 3* 9 1** - - 
Politisk org. 0 5* 3 1 6 5 0 2 ** - 
Solidaritetsför. 2 1 7 2* 6 2* 1 1 - - 
Dataförening 0 6* 1 2 0 6*** 2 2 - * 
Scouterna 1 7* 2 1 1 4* 1 1 - ** 
 
Chi2 test: * p<.05 ** p<.01 *** p<.001 
 
Som vi kan se i tabellen framträder variationer i medlemskap såväl mellan 
flickor och pojkar som mellan områden. Kommentarerna avser förening för 
förening och vi börjar således med att titta på idrottsföreningen.  

Här visar det sig att en högre andel pojkar än flickor är medlemmar i 
Stockholm city och i Stockholm syd än i övriga områden. Likaså uppträder 
säkerställda skillnader mellan områdena såväl för flickorna som för pojkar-
na. Den högsta andelen medlemmar finns, för flickornas del, i Luleå där ca 
hälften är medlemmar att jämföra med Stockholm syd där en fjärdedel är 
med i en idrottsförening. Också beträffande pojkarna finner vi högst andel 
medlemmar i Luleå och lägst andel i Stockholm syd även om skillnaden här 
inte är lika stor som för flickorna.  

När det gäller filmklubb är det endast i Stockholm syd flickor och pojkar 
skiljer sig åt på så vis att flickorna i dubbelt så hög grad är medlemmar. I en 
jämförelse mellan områden kan vi även här lägga märke till den ca tre gång-
er högre andel medlemmar i Stockholm city jämfört med ungdomarna i 
Bengtsfors/Årjäng. När vi tittar på medlemskapet i musik-/sångförening 
finner vi att detta varierar mellan områden för flickornas del. Så är en avse-

                               
106 För att inte tynga framställningen redovisas inte antal ungdomar i varje tabell. Det antal 
som besvarat enkäten är i de olika områdena: Bengtsfors/Årjäng (B/Å) flickor (99), pojkar 
(122), Luleå (L) flickor (116), pojkar (134), Stockholm city (Sc) flickor (226), pojkar (265), 
Stockholm syd (Ss) flickor (88), pojkar (120). Det interna bortfallet är marginellt och uppgår 
inte i något fall till mer än 5 procent om inte annat anges. Detta gäller tabellerna 4-10.  
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värt högre andel flickor engagerade i Bengtsfors/Årjäng och Stockholm city 
mot situationen i Luleå och Stockholm syd.  

Att vara medlem i religiös organisation är något som är jämnt fördelat 
mellan könen men som vi ser skiljer sig något i ett områdesperspektiv för 
pojkarnas del med en särskild låg andel medlemmar i Luleå. När vi så över-
går till att betrakta bokklubb ser vi att en betydligt högre andel flickor än 
pojkar i de båda stockholmsområdena är medlemmar. I övrigt är inga köns-
skillnader och heller inga variationer mellan områden att se.  

Få ungdomar engagerar sig i politisk organisation och i materialet kan vi 
se att inga flickor vare sig i Bengtsfors/Årjäng eller i Stockholm syd är poli-
tiskt aktiva i någon organisation. I Bengtsfors/Årjäng hittar vi också en sä-
kerställd skillnad mellan könen. Sett till områden är det så att flickorna i 
Stockholm city i högre utsträckning än i andra områden är med i en politisk 
organisation. Solidaritetsföreningar fångar främst flickorna i Luleå och i 
Stockholm city. Skillnaderna mellan könen är här mycket stora medan vi 
inte kan iaktta några variationer mellan områden.  

Bland de redovisade föreningarna/organisationerna är medlemskap i en 
dataförening något som företrädesvis pojkar i Bengtsfors/Årjäng och i 
Stockholm city innehar. I dessa två områden är inga flickor medlemmar och 
som vi ser varierar medlemskapet mellan områden för pojkarnas del. Scou-
terna uppvisar samma mönster som dataföreningen, det vill säga en större 
andel pojkar än flickor är medlemmar i Bengtsfors/Årjäng och i Stockholm 
city än i övriga områden. Likaså ser vi här en variation i medlemskap mellan 
områden för pojkarna där högst andel finns i Bengtsfors/Årjäng och lägst i 
Luleå och i Stockholm syd. Utöver de föreningar som finns redovisade i 
tabellen angav sju procent av ungdomarna medlemskap i andra typer av fö-
reningar. Dessa spänner över ett brett fält och de vanligast förekommande 
varianterna i den här kategorin är djurrättsorganisation, dansklubb, gym och 
fanclub.  

Vi kan alltså konstatera att den institutionaliserade fritiden visar stor vari-
ation beträffande medlemskap i förening såväl i ett könsperspektiv som i ett 
områdesperspektiv. Detta ska ses i ljuset av utbud och efterfrågan som varie-
rar mellan områden och där de lokala omständigheterna och förutsättningar-
na för medlemskap eller inte ser olika ut. Men man kan också reflektera över 
den lokala genusordningens inverkan, det vill säga de föreställningar som 
finns i de olika miljöerna om vad flickor och pojkar kan och bör ägna sig åt.  

Sex livsområden 
För att ge en bild av ungdomarnas fritid kommer i det följande ett antal akti-
viteter att skärskådas mera ingående. De aktiviteter som har valts ut för detta 
ändamål spänner över ett ganska brett område och tanken är att de tillsam-
mans ska ge en relevant bild av ungdomarnas fritidsvanor. För att nå struktur 
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och göra genomlysningen överskådlig har aktiviteterna inordnats i sex livs-
områden. Dessa livsområden presenteras i det följande utan att vara rangord-
nade.  

Det första livsområdet som belyses handlar om ungdomarnas förhållande 
till nöjen, något som de värdesätter särskilt högt och som de också menar har 
en stor betydelse i deras liv. De särskilda aktiviteter som undersöks är att gå 
på stan och shoppa eller titta på kläder, gå på café, vara på bio, vara på fest 
med vänner, vara på disco eller dans samt gå på restaurang eller pub.  

Det andra livsområdet som ska belysas handlar om familj och kamrater. 
De aktiviteter som bär upp denna sfär är att vara hemma med familjen, träffa 
vänner hemma utan att göra något särskilt, prata länge i telefon, umgås med 
pojk-/flickvän, samt vara på fritidsgård/ungdomshus.  

Det tredje livsområdet handlar om ungdomarnas relation till datorer och 
Internet och beskrivs med hjälp av aktiviteterna surfa på Internet, söka in-
formation på Internet, spela data-/tevespel, chatta, hämta musik/spel från 
nätet, använda datorn för studier/arbete samt jobba med hemsidor.  

Det fjärde livsområdet utgörs av ett antal aktiviteter som inte självklart 
kan rubriceras på något sammanfattande eller enhetligt vis. Dessa aktiviteter 
är syssla med sällskapsdjur, utföra konstnärligt arbete, snickra/slöjda/måla, 
handarbeta, fiska samt meka med motorer.  

Det femte livsområdet som ska belysas handlar om ungdomarnas förhål-
lande till vad som i allmänt tal kallas kultur. De aktuella aktiviteterna är att 
spela musikinstrument, sjunga i kör, spela i band, vara på konsert, spela tea-
ter, besöka teater, gå på konstutställning/galleri samt gå på teater, opera, 
balett.  

Det sjätte livsområdet, slutligen, handlar om idrott och motion och be-
skrivs med hjälp av aktiviteterna idrotta, motionera och träna på egen hand, 
idrotta, träna och tävla i förening, besöka idrottstävling/match samt idka 
friluftsliv.  

Genom att närmare belysa dessa livsområden skapas en bild av hur ung-
domarna gestaltar sin fritid utifrån rådande livsvillkor. Den enkätfråga som 
skulle besvaras och som ligger till grund för redovisningen löd Har du under 
de senaste tolv månaderna, någon gång i veckan eller oftare, gjort något av 
följande på din fritid?  

Nöjen  
Som vi tidigare sett har nöjesrelaterade sysselsättningar en framskjuten plats 
i de flesta ungdomars liv. En viktig del av fritiden upptas av aktiviteter eller 
sysselsättningar som har just en sådan inriktning. Nöjesarenan värderas högt 
och dess funktion som scen att ha kul och roligt på är väl uttalad bland ung-
domarna.107 Detta ger också följande redovisning uttryck för. De verksamhe-
                               
107Ungdomsstyrelsen (2003).  
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ter som ska granskas närmare utifrån detta livsområde kan ses mera över-
skådligt i tabell 5. Frågan är alltså hur denna arena ter sig för våra ungdomar.  

Tabell 5. Sysselsättningar som görs någon gång i veckan eller oftare bland 16-
åringar på fyra orter. 2002. Procent. 
 B/Å  L  Sc  Ss  Diff omr 
 ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 
Gå på stan och 
shoppa eller 
titta på kläder 21 9* 62 23*** 52 30*** 49 25*** *** *** 
Café 15 11 27 13** 54 32*** 24 14*** *** - 
Bio 6 2 10 10 11 15 18 25 - *** 
Festa 26 7*** 25 26 35 33 16 31* ** *** 
Disco, dans 8 8 14 10 15 12 11 20 - * 
Restaurang/ 
pub 13 12 10 12 10 17* 15 18 - - 
 
Chi2 test: * p<.05 ** p<.01 *** p<.001 
 
Vi ser här att det är en stor andel av ungdomarna som använder fritiden till 
dessa nöjesrelaterade sysselsättningar. För flertalet sysselsättningar kan vi se 
signifikanta skillnader mellan flickor och pojkar samt mellan områden, dock 
i varierad grad och omfattning. I Bengtsfors/Årjäng är det en signifikant 
högre andel flickor än pojkar som går på stan och shoppar eller tittar på klä-
der och är på fest med vänner. I Luleå är skillnaderna mellan flickor och 
pojkar säkerställda beträffande att gå på stan och shoppa eller se på kläder 
samt besöka café. I båda fallen är det en högre andel flickor än pojkar som 
ägnar sig åt dessa sysselsättningar. Även i Stockholm city ser vi en högre 
andel flickor som går på stan och shoppar eller tittar på kläder och som be-
söker café. Däremot besöker pojkarna i Stockholm city i större utsträckning 
än flickorna restaurang/pub. När vi så tittar på förhållandena i Stockholm 
syd finner vi också där en signifikant högre andel flickor än pojkar som går 
på stan och shoppar eller tittar på kläder medan dubbelt så stor andel pojkar 
än flickor är på fest med vänner. I ett könsperspektiv kan vi alltså identifiera 
sysselsättningen gå på stan och shoppa eller titta på kläder som något främst 
flickor gör oavsett område. I övrigt tillåter oss materialet inte några generella 
uttalanden.  

När vi så ser till variationer för flickor och pojkar mellan områden finner 
vi sådana i samtliga fall förutom att besöka restaurang/pub och att gå på bio 
och disco/dans för flickorna. Att gå på stan och shoppa eller titta på kläder 
ägnar sig ungefär sex av tio flickor i Luleå åt någon gång i veckan. Motsva-
rande andel i Bengtsfors/Årjäng är två av tio. Att gå på café någon gång i 
veckan görs av drygt fem av tio flickor i Stockholm city jämfört med knappt 
två av tio i Bengtsfors/Årjäng och av tre av tio pojkar i Stockholm city jäm-
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fört med en av tio i Bengtsfors/Årjäng. Andra exempel där skillnader före-
ligger är biobesök som görs av drygt två av tio pojkar i Stockholm syd att 
jämföra med nästan ingen av tio i Bengtsfors/Årjäng eller att gå på di-
sco/dans vilket två av tio pojkar i Stockholm syd ägnar sig åt mot knappt en 
av tio i Bengtsfors/Årjäng.  

Observera även de skillnader som framkommer mellan flickor och pojkar 
med de mellan områden. I vissa fall är skillnaderna mellan områden (såväl 
för pojkarna som för flickorna) större än skillnaderna mellan könen. Detta 
betyder att vi inte kan uttala oss om flick- respektive pojkaktiviteter utan att 
ta hänsyn till område och tvärtom. Återigen visas alltså på de kontextuella 
omständigheternas betydelse för ungdomars fritidsverksamheter. De varia-
tioner som kan iakttas måste, för att bli begripliga, ses i ljuset av lokala för-
utsättningar, utbud, efterfrågan samt vad flickor respektive pojkar förväntas 
göra på sin fritid.  

Kamrater/familj 
Den arena som innefattar ett antal utvalda sysselsättningar vilka antas vara 
relevanta för ungdomarnas gestaltning av ett livsområde som omfattar livet 
med kamrater och familj på ett mera explicit sätt står nu i fokus för en när-
mare granskning. Vi har i det tidigare sett att just umgänget med kamrater 
och vänner är den fritidsfunktion som betyder allra mest såväl för flickorna 
som för pojkarna. Den bild tabell 6 ger av de 16-åriga ungdomarna är att vi 
har att göra med en hemmaorienterad grupp. 

Tabell 6. Aktiviteter som görs någon gång i veckan eller oftare bland 16-åringar på 
fyra orter. 2002. Procent. 
 B/Å  L  Sc  Ss  Diff omr 
 ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 
Vara hemma  
med familjen  88 91 89 75** 92 89 95 92 - *** 
Träffa vänner  
hemma 59 61 73 63 67 67 68 59 - - 
Tala länge i  
telefon 59 22*** 68 36*** 73 48*** 73 39*** - *** 
Vara med pojk 
-/flickvän 45 23** 35 24 35 30 45 44 - ** 
Besöka  
fritidsgård 20 17 23 29 12 23** 26 42* * *** 
 
Chi2 test: * p<.05 ** p<.01 *** p<.001 
 
Så gott som samtliga säger att de är hemma med familjen utan att göra något 
särskilt någon gång i veckan eller oftare. Ungefär nio av tio ungdomar ägnar 
mycket av sin fritid hemma. Den grupp som inte i lika hög utsträckning är 
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hemma är, som vi ser, pojkarna i Luleå. Att träffa vänner i hemmet är också 
mycket vanligt förekommande i den här gruppen. Ca två tredjedelar uppger 
att de gör detta minst någon gång i veckan. Som vi ser är det inga skillnader 
mellan flickor och pojkar och inte heller några större variationer mellan om-
råden. Att tala länge i telefon är däremot något som främst flickorna gör.  

Mellan områden finner vi inga stora variationer beträffande flickorna men 
däremot i förhållande till pojkars telefonerande. I Bengtsfors/Årjäng talar 
exempelvis sex av tio flickor länge i telefon någon gång i veckan eller oftare 
jämfört med två av tio pojkar. För pojkarnas del talar en högre andel pojkar i 
Stockholm city länge i telefon än pojkarna i övriga områden. Att vara med 
sin pojk- respektive flickvän någon gång i veckan är ca en tredjedel av ung-
domsgruppen. Här är skillnaden mellan flickor och pojkar särskilt stor i 
Bengtsfors/Årjäng med drygt fyra av tio flickor jämfört med två av tio poj-
kar. Likaså umgås en större andel pojkar i Stockholm syd med pojk-/flickvän 
i jämförelse med pojkarna i övriga områden. Som vi ser besöks fritidsgården 
av ungdomarna i varierad grad beroende på såväl kön som område. I de båda 
stockholmsområdena är pojkarna i mycket högre grad besökare av fritids-
gård någon gång i veckan i jämförelse med flickorna. I Stockholm syd går 
exempelvis fyra av tio pojkar på fritidsgård mot drygt två av tio flickor. I ett 
områdesperspektiv återfinner vi lägst andel pojkar i Bengtsfors/Årjäng med 
knappt två av tio och i Stockholm city en av tio flickor.   

Hemmets roll som arena för diverse aktiviteter verkar ha förstärkts under 
senare år. Hemmet är en plats som används för många aktiviteter och verk-
samheter som görs varje vecka men även för att titta på film, spela musik 
eller dansa har hemmet stor betydelse. Film ses exempelvis i större utsträck-
ning hemma än på biograf. Nio ungdomar av tio använder hemmiljön för 
detta medan tre fjärdedelar ser film på biografsalong. Även skolan och fri-
tidsgården är platser där ungdomar tittar på film om än i begränsad utsträck-
ning. Spela musik är också ett exempel på aktivitet där hemmet har stor be-
tydelse. Här, samt i skolan, sker till största delen det egna musicerandet.108 

Datoranvändning 
Under senare år har tillgången till Internet ökat avsevärt. År 2002, då studi-
ens datamaterial insamlades, hade två tredjedelar av de svenska hushållen 
tillgång till dator och i åldersgruppen 15−19 år hade 88 procent av ungdo-
marna möjlighet att använda Internet. En genomsnittlig dag 2002 använde 
ungdomar, mellan 15 och 24 år, 63 minuter till att surfa på Internet i hem-
met.109  De nordiska länderna har kommit längst i Europa när det gäller till-
gång till och användning av informationsteknologi. I Sverige har praktiskt 

                               
108 Larsson, B. (2005).  
109 SIKA (2004). Fakta om informations- och kommunikationsteknik i Sverige 2004. Statens 
institut för kommunikationsanalys, Stockholm. 
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taget alla tillgång till teve, mobiltelefon och Internet, men det är åldersgrup-
pen 16−24 år som är de mest aktiva användarna. En större andel ungdomar 
än äldre använder Internet för att lyssna på webbradio, se på teve, spela spel, 
chatta och ladda ner musik, spel och filmer.110 Detta innebär att den här 
kommunikationsformen tar en väsentlig plats i ungdomarnas vardagsliv och 
att den med stor säkerhet upplevs som angelägen och betydelsefull.  

De datoraktiviteter som redovisas här var i vilken utsträckning ungdo-
marna under den senaste veckan hade surfat, sökt information på nätet, spe-
lat data- eller tv-spel, chattat, hämtat musik eller spel från nätet, använt da-
torn för studier eller arbete samt arbetat med hemsidor.  

Tabell 7. Aktiviteter som görs någon gång i veckan eller oftare bland 16-åringar på 
fyra orter. 2002. Procent.  
 B/Å  L  Sc  Ss  Diff omr 
 ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 
Surfa på  
Internet 89 73** 83 89 74 91*** 85 87 ** *** 
Söka inform. 
på nätet 49 61 42 68*** 54 77*** 61 67 - * 
Spela data-/ 
tv-spel 32 79*** 22 92*** 26 79*** 39 79*** * ** 
Chatta 32 26 36 56** 19 45*** 48 54 *** *** 
Hämta musik 
/spel från nätet 22 40** 52 81*** 40 69** 49 70** *** *** 
Använda datorn  
för studier/ 
arbete 36 43 35 29 47 60** 46 52  - *** 
Arbeta med  
hemsidor 12 15 7 13 6 18*** 11 24*  - - 
 
Chi2 test: * p<.05 ** p<.01 *** p<.001 
 
Som vi ser i tabell 7 använder 16-åringarna datorn främst till att surfa på 
nätet. Av den totala gruppen ägnade sig drygt åtta av tio åt detta någon gång 
i veckan eller oftare. Säkerställda skillnader mellan flickor och pojkar kan vi 
se i Bengtsfors/Årjäng och i Stockholm city. I Bengtsfors/Årjäng surfade 
nästan nio av tio flickor mot sju av tio pojkar och i Stockholm city gällde det 
omvända förhållandet. I ett områdesperspektiv surfade högst andel pojkar i 
Stockholm city och lägst andel i Bengtsfors/Årjäng och även här gäller det 
omvända förhållandet för flickorna.  

                               
110 SCB (2004). Privatpersoners användning av datorer och Internet 2004. Statistiska cen-
tralbyrån, Stockholm. 
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Det är också många av 16-åringarna som söker information på Internet. 
Ungefär två tredjedelar av ungdomarna gjorde detta minst någon gång i 
veckan. Den grupp som oftast sökte information på Internet var pojkarna och 
särskilt i Stockholm city där nästan åtta av tio gjorde detta någon gång i 
veckan jämfört med något mer än fem av tio flickor i samma område och sex 
av tio pojkar i Bengtsfors/Årjäng.  

Att spela dataspel är den datoraktivitet där vi ser de största skillnaderna 
mellan flickor och pojkar. Totalt sett är det ungefär tre gånger så vanligt att 
pojkar ägnar sig åt olika spel på datorn än att flickor gör det. Den grupp som 
i allra störst omfattning spelade dataspel var pojkarna i Luleå. Här spelar 
något mer än nio av tio att jämföra med två av tio flickor.  

Pojkarna hämtar även musik och spel från nätet i högre grad än flickorna. 
Också här är det pojkarna i Luleå som i störst utsträckning gjorde detta med 
åtta av tio jämfört med fem av tio flickor och fyra av tio pojkar i Bengts-
fors/Årjäng. I Bengtsfors/Årjäng återfinner vi även den grupp som i minst 
utsträckning hämtar musik och spel från nätet. Två av tio flickor gör detta 
mot fem av tio i Luleå och i Stockholm syd.  

Vilka använder då datorn för studier och arbete? Totalt sett är det pojkar-
na och särskilt de i Stockholm city med sex av tio pojkar mot knappt fem av 
tio flickor och tre av tio pojkar i Luleå.  Även när det gäller att chatta var det 
pojkarna som var flitigast. Detta var särskilt tydligt i Stockholm city där mer 
än dubbelt så stor andel pojkar som flickor chattade minst en gång i veckan 
eller oftare.  

Att jobba med hemsidor är den av de undersökta datoraktiviteterna som 
förekom i minst utsträckning. De som ändå ägnade sig åt detta var företrä-
desvis pojkarna i Stockholm syd där vi kan se att drygt två av tio gör detta 
vilket är ca dubbelt så stor andel som flickorna. Även i Stockholm city är 
könsskillnaderna mycket stora.  

Det är tveklöst så att datorn som kommunikations- och arbetsredskap har 
etablerat sig med eftertryck i våra ungdomsgrupper. Drygt 80 procent av 16-
åringarna surfade någon gång i veckan eller oftare. Generellt ägnade sig 
pojkarna i högre grad åt datoraktiviteter än flickorna. De vanligaste datorak-
tiviteterna bland pojkarna var att surfa, spela spel och söka information. 
Bland flickorna var det att surfa och söka information.  

Såväl i ett könsperspektiv som i ett områdesperspektiv ser vi stora skill-
nader för flera av aktiviteterna. För flickorna hittar vi variationer i aktivite-
terna att chatta, spela dataspel, hämta musik eller spel samt söka informa-
tion. Bland pojkarna är motsvarande aktiviteter använda datorn för studier 
eller arbete, hämta musik eller spel samt chatta. Att använda datorn för nöjes 
skull innebär bland annat att man söker avkoppling och underhållning. 
Många fördriver tiden med att surfa runt på olika sidor, spela något spel, 
besöka hemsidor eller ladda ner musik. I föreliggande studie var detta tydli-
gast bland pojkarna (särskilt i Luleå).  
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Datorernas intåg och uppkomsten av Internet har inneburit att en mängd 
nya aktiviteter har uppstått i ungdomarnas vardagsliv. En fråga som då kan 
ställas är om och i vilken utsträckning datorrelaterade aktiviteter av det här 
slaget får konsekvenser för andra aktiviteter i ungdomarnas liv. Studier har 
visat att i den grad detta inträffar är det främst tevetittandet som får stå till-
baka. Att vara ”nyttig” framför datorn däremot, det vill säga att använda 
datorn för studier och informationssökning går inte på samma sätt ut över 
andra aktiviteter utan ska istället ses som ett alternativt sätt att främst organi-
sera sitt skolarbete.111 Här kan vi se att pojkarna, och särskilt de i Stockholm 
city, i högre grad än flickorna använde sig av datorn på det här viset.  

Om man betraktar Internet som ett kommunikationsredskap kan en effekt 
vara att ungdomarnas totala kommunikation ökar. Internet ersätter inte mö-
ten i verkliga livet utan kompletterar såväl fysiska möten som att telefonera. 
Man kommunicerar främst med personer som man redan känner. På så vis är 
Internet också en kommunikationsform där upplevelser och erfarenheter 
talas om och flätas samman i en väv som håller ihop vardagen och hjälper 
till att ge den mening.  

Hantverk, djur, fiske och motorer 
Det livsområde som nu står i fokus innefattar ett antal aktiviteter som inte 
självklart kan rymmas under någon omslutande rubrik. Ingen av aktiviteterna 
har heller angetts såsom särskilt värdefull eller högt värderad av ungdomarna 
själva. Likväl tar flera av dem ganska stor plats i ungas liv medan andra har 
en mera marginell funktion. Med hjälp av tabell 8 ska vi titta närmare på 
dessa verksamheter.  

 

 

 

 

 

 

 

                               
111 Thulin, E. (2002). Ungdomars användning av dator, Internet och mobiltelefon. Konse-
kvenser för vardagslivets geografiska dimensioner. Göteborg: Göteborgs universitet. s. 178–
186. 
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Tabell 8. Aktiviteter som görs någon gång i veckan eller oftare bland 16-åringar på 
fyra orter. 2002. Procent.  
 B/Å  L  Sc  Ss  Diff omr 
 ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 
Sällskapsdjur 71 50*** 44 32* 41 26*** 27 19 *** *** 
Konstnärligt  
arbete 35 20* 30 21 38 31 22 19 * * 
Snickra/slöjda/ 
måla 19 39** 13 16 20 17 18 20 - *** 
Handarbeta 17 4** 26 2*** 13 6** 15 8 * - 
Fiska 5 30*** 1 14*** 0 4** 0 5* ** *** 
Meka med  
motorer 2 36*** 2 28*** 1 7** 0 13*** - *** 
 
Chi2 test: * p<.05 ** p<.01 *** p<.001 
 
De aktiviteter, av de utvalda, som ungdomarna i högst grad ägnar sig åt är att 
syssla med sällskapsdjur där en tredjedel av ungdomarna uppger att de håller 
på med detta minst någon gång i veckan med en signifikant större andel 
flickor än pojkar. I det lokala perspektivet återfinner vi dock stora variatio-
ner. Ungdomarna i Bengtsfors/Årjäng ägnar sig i betydligt högre grad åt 
denna syssla än övriga medan 16-åringarna i Stockholm syd i minst ut-
sträckning sysslar med sällskapsdjur. I Bengtsfors/Årjäng ägnar sju av tio 
flickor sig åt sällskapsdjur jämfört med knappt tre av tio i Stockholm syd. 
Det är alltså betydligt vanligare att man ägnar sig åt sällskapsdjur om man är 
flicka och bor i Bengtsfors/Årjäng än om man är flicka och bor i Stockholm 
syd.  

En ganska stor andel ungdomar utför också, någon gång i veckan, konst-
närligt arbete av olika slag. Intrycket är, trots signifikans endast i Bengts-
fors/Årjäng, att det även inom denna verksamhet är en högre andel unga 
flickor än unga pojkar som är aktiva. Den grupp som i störst utsträckning 
ägnar sig åt konstnärligt arbete är ungdomarna i Stockholm city och då fram-
för allt flickorna. Nästan fyra av tio flickor i Stockholm city utför konstnär-
ligt arbete minst någon gång i veckan att jämföra med två av tio flickor i 
Stockholm syd.    

Att snickra, slöjda och måla är en sysselsättning som ca en femtedel av 
ungdomsgruppen ägnar sig åt någon gång i veckan eller oftare. Den grupp 
som i absolut störst utsträckning sysslar med den här sortens verksamheter är 
pojkarna i Bengtsfors/Årjäng med fyra av tio sysselsatta vilket är dubbelt så 
stor andel som flickorna i samma område men också betydligt högre än poj-
karna i övriga områden.  

Handarbete är, som vi ser, en verksamhet som särskilt flickorna ägnar sig 
åt och där skillnaderna mellan könen är avsevärda. I Luleå, finner vi den 
högsta andelen handarbetande flickor eller en fjärdedel att jämföra med en 
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ytterst liten andel pojkar och hälften så stor andel flickor i Stockholm city. 
För pojkarnas del är det överlag väldigt få som sysslar med handarbete.  

Att ägna sig åt fiske på sin fritid är något som särskilt pojkarna säger sig 
hålla på med. Den grupp som i högst utsträckning fiskar är pojkarna i 
Bengtsfors/Årjäng där tre av tio ägnar sig åt fiske någon gång i veckan. Det-
ta ska jämföras med pojkarna i de båda stockholmsområdena där vi återfin-
ner en mycket liten andel som fiskar. I dessa båda områden håller inga flick-
or på med fiske.  

Att meka med motorer är också en verksamhet som främst pojkarna håller 
på med. Sett till hela gruppen är det en femtedel av pojkarna som mekar med 
motorer minst någon gång i veckan och en mycket liten andel flickor. I det 
lokala perspektivet kan vi dock se att skillnaderna på sina håll är mycket 
stora. Så är det exempelvis knappt fyra av tio pojkar i Bengtsfors/Årjäng 
som mekar med motorer jämfört med ca en av tio i de båda stockholmsom-
rådena och nästan tre av tio i Luleå.  

Kulturrelaterade aktiviteter 
För att ge en bild av ungdomars förhållande till aktiviteter som kan kopplas 
till vad som i allmänt tal kallas kultur kommer några sådana aktiviteter att 
granskas närmare. Vissa av aktiviteterna förs ofta till den så kallade finkultu-
ren medan andra är av annat slag. Aktiviteterna kan även indelas i konsum-
tionsaktiviteter och produktionsaktiviteter. I något grova ordalag kan man 
säga att produktionen av kultur ligger 16-åringarna varmare om hjärtat än 
konsumtionen. Hur är det då med själva utövandet av kulturaktiviteter och i 
vilken utsträckning utnyttjar ungdomarna möjligheten att ta del av det rå-
dande utbudet? Vi tittar närmare på tabell 9. 
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Tabell 9. Aktiviteter som görs någon gång i veckan eller oftare bland 16-åringar på 
fyra orter. 2002. Procent.  
 B/Å  L  Sc  Ss  Diff omr 
 ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 
Spela musik 
instrument 28 30 19 37** 29 34 7 17* *** ** 
Sjunga i kör 29 7*** 9 1** 16 7** 6 3 *** * 
Spela i band 6 7 0 11*** 4 14*** 1 3 * ** 
Gå på konsert 0 2 1 5 1 5* 2 7 - -  
Spela teater 4 3 1 2 11 3** 1 3 *** - 
Besöka museum 1 3 1 3 9 15 4 5 ** *** 
Gå på konst- 
utställn./galleri 6 3 2 4 8 10 4 5 - * 
Gå på teater, 
opera, balett 2 2 2 2 12 9 1 4 *** ** 
 
Chi2 test: * p<.05 ** p<.01 *** p<.001 
 
Av de utvalda verksamheterna är den mest populära att spela ett musikin-
strument, något som flickor och pojkar ägnar sig åt i ungefär lika stor ut-
sträckning i Bengtsfors/Årjäng och i Stockholm city. I Luleå och i Stock-
holm syd däremot är det ca dubbelt så stor andel pojkar än flickor som syss-
lar med detta någon gång i veckan. Den variation som uppträder mellan om-
råden gäller främst, såväl för flickor som för pojkar, att ungdomarna i 
Stockholm syd i mycket mindre utsträckning än övriga spelar något instru-
ment. I Stockholm city och i Bengtsfors/Årjäng spelar exempelvis tre av tio 
flickor ett musikinstrument jämfört med knappt en av tio i Stockholm syd.     

Att sjunga i kör gör flickorna i högre grad än pojkarna i Bengts-
fors/Årjäng, Luleå och i Stockholm city. I Bengtsfors/Årjäng ägnar sig tre av 
tio flickor åt körsång jämfört med knappt en av tio pojkar. Särskilt få pojkar 
sjunger i kör i Luleå och i Stockholm syd.  

Spela i band gör pojkarna i högre utsträckning än flickorna i Luleå och i 
Stockholm city. I Stockholm city spelar drygt tre gånger så hög andel pojkar 
i ett band jämfört med flickor. Även i ett områdesperspektiv ser vi att det är 
stora skillnader mellan pojkarna i Stockholm city och de i Stockholm syd.  
Att gå på konsert någon gång i månaden gör flickor och pojkar i ungefär 
samma utsträckning i de olika områdena utom i Stockholm city där en högre 
andel pojkar än flickor gör detta. I ett områdesperspektiv ser vi heller inga 
säkerställda variationer.  

När det gäller att spela teater är det så att den enda säkerställda skillnaden 
mellan flickor och pojkar finns i Stockholm city där en avsevärd högre andel 
flickor ägnar sig åt detta jämfört med pojkar. Även i fråga om denna verk-
samhet skiljer sig andelen utövare åt, för flickorna, mellan områden med 
högst andel i Stockholm city och lägst i Luleå och Stockholm syd.  
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Som vi har sett är det så att boendeorten påverkar möjligheten att utöva 
och uppleva kulturaktiviteter. Bor man exempelvis i Stockholm city verkar 
man ha större möjligheter än övriga. Detta blir synligt för i stort sett samtliga 
utvalda aktiviteter. Kan då utbudet av aktiviteterna sägas vara likvärdigt 
mellan de olika områdena? Även om möjligheten att ta del av detta utbud 
finns på samtliga orter är naturligtvis ungdomarna i Stockholm city gynnade 
så till vida att det finns fler teaterscener, fler museer och fler gallerier att 
besöka. Men att söka en sådan förklaring kanske inte blir heltäckande. Ex-
empelvis har ungdomarna i Stockholm syd cirka en halvtimmes resa med 
tunnelbanan eller pendeltåget till dessa scener. 

Den sammantagna bilden visar att de kulturrelaterade aktiviteter som är 
producerande, dvs. att spela teater, spela i band eller sjunga i kör är de som 
också 16-åringarna ägnar sig åt i större utsträckning än de konsumerande, 
det vill säga att gå på teater, opera, museum eller konstutställning. Möjlighe-
terna att ta del av aktiviteter av det här slaget varierar med såväl boendeort 
och kön. Ungdomarna i Stockholm city tar i större utsträckning än övriga del 
av utbudet av kulturella aktiviteter.  

Idrott 
Det sista livsområde som ska granskas i det här kapitlet är ungdomarnas 
förhållande till idrott. För att få en översiktlig bild av detta har frågor om 
eget idrottande, friluftsliv och konsumtion av idrott ställts. Det ska redan nu 
sägas att idrott som fritidsaktivitet kommer, i egenskap av dess ställning som 
en mycket utbredd och av ungdomarna omtyckt sysselsättning, senare i av-
handlingen att granskas mera ingående. Här görs en första översikt.  

Idrotten är omtyckt bland ungdomarna. Även i förhållande till icke före-
ningsbundna aktiviteter såsom att lyssna på musik, titta på teve, läsa böcker 
och tidningar eller träffa kamrater hävdar sig idrott som fritidsaktivitet 
mycket väl och kan i detta sammanhang sorteras in bland de mest populä-
ra.112  

Då 16-åriga ungdomar värderade skilda fritidssysselsättningar visade det 
sig att ca två tredjedelar av ungdomarna ansåg att idrott i olika former betyd-
de mest för dem. Som jämförelse uppgav knappt hälften att kompisar betyd-
de mest och ca en tredjedel lyfte fram musik som mest betydelsefullt. Sam-
ma grupp hade även till uppgift att bedöma olika fritidsaktiviteter som sta-
tusgivande. Även här hamnade idrott bland de mer prestigefyllda aktiviteter-
na. Sammantaget antyder detta att idrott som fritidssysselsättning har en 
verkligt stor betydelse för unga människor. Förutom att den utövas av många 
är den också en högt prioriterad sysselsättning i många ungdomars liv samt 
förknippad med högt anseende.113  

                               
112 För en mera utförlig redovisning se Nilsson, P. (1998).  
113 Ibid. s. 79 ff. 
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Tabell 10. Aktiviteter som görs någon gång i veckan eller oftare bland 16-åringar på 
fyra orter 2002. Procent.  
 B/Å  L  Sc  Ss  Diff omr 
 ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 
Idrotta på  
egen hand 45 48 47 45 40 47 30 46* - - 
Idrotta i  
förening 40 43 51 54 40 56*** 28 53*** * - 
Besöka match/ 
idrottstävling 4 13* 15 31** 5 12** 7 16 ** *** 
Friluftsliv 13 15 3 6 5 7 4 7 ** * 
 
Chi2 test: * p<.05 ** p<.01 *** p<.001 
 
Det är något mindre än hälften av ungdomarna som, minst någon gång i 
veckan, ägnar sig åt att idrotta på egen hand. Mellan flickor och pojkar kan 
vi se en säkerställd skillnad i Stockholm syd där pojkarna i högre utsträck-
ning än flickorna idrottar på egen hand. Sett till de fyra områdena kan inga 
större skillnader iakttas bland vare sig flickorna eller pojkarna vilket visar att 
idrott på egen hand är en verksamhet som inte uppvisar några stora variatio-
ner beroende på boendemiljö.  

En något större andel, knappt halva gruppen säger sig idrotta i en idrotts-
förening. Här uppträder en säkerställd skillnad mellan flickor och pojkar i de 
båda stockholmsområdena. I Stockholm syd idrottar fem av tio pojkar jäm-
fört med knappt tre av tio flickor i en förening och i Stockholm city nästan 
sex av tio pojkar och fyra av tio flickor. De variationer som förekommer 
mellan områden gäller för flickorna där fem av tio i Luleå men endast knappt 
tre av tio i Stockholm syd idrottar i en förening.  

När det handlar om att besöka idrottstävlingar eller matcher är det så att 
pojkarna gör detta i högre grad än flickorna. Detta blir särskilt tydligt i Lu-
leå, Stockholm city och Bengtsfors/Årjäng där vi också har säkerställda 
skillnader. I Luleå besöker exempelvis tre av tio pojkar match eller idrotts-
tävling någon gång i veckan jämfört med drygt en av tio flickor. Att besöka 
match eller idrottstävling görs även i olika hög grad mellan områden. De 
lokala variationerna beträffande denna sysselsättning är till delar ganska 
stora och även signifikanta för såväl flickor som pojkar. Som vi kan se är det 
främst ungdomarna i Luleå som besöker match eller idrottstävling. De som i 
minst utsträckning ägnar sig åt detta är flickorna i Bengtsfors/Årjäng, Stock-
holm city och Stockholm syd.  

Den fjärde aktiviteten som redovisas här är friluftsliv, något som flickor 
och pojkar ägnar sig åt i ungefär samma utsträckning i vart och ett av de fyra 
områdena. Däremot ser vi att friluftslivet visar på en del lokala variationer. I 
Bengtsfors/Årjäng bedriver en betydligt högre andel såväl flickor som pojkar 
friluftsliv någon gång i veckan i jämförelse med ungdomarna i övriga områ-
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den. En rimlig tolkning är här att söka förklaringar utifrån ett landsorts-
/stadsperspektiv.  

Strukturer av fritidsverksamheter 
Tidigare i avhandlingen har jag, med hjälp av Pierre Bourdieu, talat om ung-
domarnas och livsstilarnas fält som ett socialt rum av fritidsverksamheter 
vilka får mening i förhållande till varandra och till dess utövare. Frågan som 
uppstår nu är om det går att urskilja en struktur av relationer mellan verk-
samheter på fritidens område samt urskilja idrottens position. Till hjälp i 
detta har en så kallad korrespondensanalys genomförts och redovisas här. En 
korrespondensanalys är, i korthet, en statistisk metod som syftar till att kart-
lägga system av relationer i ett material bestående av kategoriska variabler.114  

En utgångspunkt är att korrespondensanalysen till sitt väsen är induktiv, 
det vill säga den är inte framtagen i avsikt att bevisa eller verifiera samband 
utan erbjuder istället en samordnad översikt över ett helt system av relationer 
mellan data. Den är inte heller rangordnande utan förutsätter att alla värden 
som ska behandlas är av kvalitativ art. Den är undersökande och i avsaknad 
av hierarkier. Poängen med en statistisk metod av det här slaget är alltså att 
den ger en samtidig totalbild över ett antal variabler och deras inbördes rela-
tioner. I detta fall konstruerar korrespondensanalysen ett rum av fritidsverk-
samheter åskådliggjorda som punkter i ett koordinatsystem. Dessa punkter är 
resultatet av en jämförelse mellan en tänkt, teoretisk fördelning av observa-
tioner och en faktisk observerad fördelning av observationer.115 Utifrån detta 
fördelar sig punkterna i koordinatsystemet såsom kartor där fördelningar 
som liknar varandra hamnar bredvid varandra och fördelningar som skiljer 
sig från varandra hamnar långt ifrån varandra.  

I en korrespondensanalys skiljer man mellan aktiva och icke aktiva vari-
abler.116 De aktiva variablerna är de som skapar avstånd mellan punkter och 
på så vis också upprättar rummet. De icke aktiva variablerna läggs in i ana-
lysen i syfte att skapa struktur och mening åt punkterna i det rum som ska 
analyseras. En sådan strukturerande variabel eller faktor kan exempelvis 
vara kön eller social klass.117  

Arbetssättet i en korrespondensanalys går till så att man provar sig fram 
genom en rad datakörningar där variabler, av olika skäl, gradvis tas bort ur 

                               
114 Se Greenacre, M. J. (1993). Correspondence Analysis in Practice. Academic Press, Lon-
don. Bourdieu, P. (1990). Homo Academicus. Polity press, Cambridge. Broady, D. (1990).  
115 Löfgren, K. (2001). Studenters fritids- och motionsvanor i Umeå och Madison. Umeå 
universitet. s. 63. 
116 Lundin, S. (2005). Korrespondensanalys. Rapportering från en kurs. ESEP: Ethos in 
Society, Education and Practices. Rapport nr 4. Uppsala Universitet. 
117 Dessa kallas också supplementära variabler eller élémentes supplémentaires. Se Broady, 
D. (1990) s. 498. 
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analyserna tills en solid och tydbar karta över systemet av relationer åter-
står.118 Ett skäl att ta bort en variabel kan vara att den antas av mycket få 
individer, ett annat att den antas av så gott som samtliga individer. Är för 
många variabler med få individer verksamma finns en risk att analysen en-
dast får relevans för en liten del av populationen. Antas å andra sidan många 
variabler av ett mycket stort antal individer riskerar analysen att bli grötig 
och svårtolkad.  

I analysarbetet är man som forskare inte strikt bunden till något regelverk 
utan har i stället att förhålla sig till kvaliteten i rådata, det vill säga de tabel-
ler som utgör grund för analysen och de samlade kunskaper som så att säga 
redan finns beträffande det material som är i fokus. I det följande ska en 
korrespondensanalys redovisas. Syftet med analysen är att åstadkomma en 
karta över ungdomarnas fritidsverksamheter (de aktiva variablerna) och de-
ras ömsesidiga relationer. Som strukturerande faktor läggs kön och ort in. 
Utfallet av analysen återges i figur 1. Det ursprungliga antalet aktiva variab-
ler var 46 stycken. Under analysernas gång reducerades de efterhand till 36 
stycken. Som vi ska se i det följande är det möjligt att göra olika tolkningar 
av figuren.  
 
 

                               
118 Ibid. s. 498 
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Figur 1. Korrespondensanalys av ungdomars fritidsverksamheter med kön och om-
råde som strukturerande faktor.119  
 
Om vi börjar med att titta på de aktiva variablerna och deras inbördes rela-
tioner kan vi se hur de olika verksamheterna fördelar sig utifrån nollpunkten 
i rummets fyra fält. I rummets övre högra fält återfinner vi verksamheterna 
fiska och meka med motorer långt från origo, det vill säga nollpunkten, me-
dan aktiviteterna åka mc, slöjda och jobba extra befinner sig nära nollpunk-
ten. I det övre vänstra fältet ser vi hur aktiviteterna rida och sjunga i kör drar 
sig bort från origo medan verksamheter som besöka galleri, gå på disco, 
måla samt läsa böcker ligger nära nollpunkten. I det nedre vänstra fältet är 
motsvarande verksamheter sola solarium och sy respektive besöka café, gå 
på bio samt festa. I det nedre högra fältet, slutligen, drar sig aktiviteterna att 
spela på tips och lotto samt att gå på konsert bort från centrum samtidigt som 
aktiviteterna idrotta i förening och besöka pub eller restaurang ligger nära 
centrum.  

                               
119 FB – flickor Bengtsfors/Årjäng, FL – flickor Luleå, FC – flickor Stockholm city, FS – 
flickor Stockholm syd. PB – pojkar Bengtsfors/Årjäng, PL – pojkar Luleå, PC – pojkar 
Stockholm city, PS – pojkar Stockholm syd. 



 81

I det rum av fritidsverksamheter som korrespondensanalysen visar upp är 
en utgångspunkt deras relation till kartans nollpunkt. De aktiviteter som 
hamnat nära nollpunkten ska betraktas som genomsnittliga och i liten ut-
sträckning såsom avvikande från det tänkta utfallet medan de verksamheter 
som hamnat långt från nollpunkten ska ses som i ganska stor utsträckning 
avvikande från det förväntade utfallet. En annan utgångspunkt är aktiviteter 
som polariserar mot varandra.  

När vi så tittar på de strukturerande faktorerna kön och område kan vi se 
hur de placerat sig i kartans fyra fält enligt principen pojkar till höger om 
mittlinjen och flickor till vänster.120 Detta är alltså ingen slump utan ett resul-
tat av de frekvenstabeller som utgör en del av analysen. Dessa tabellers kva-
litet verifieras av rimligheten i den struktur som nu uppstår. När vi betraktar 
denna finner vi hur de verksamheter som i tidigare genomgångar visat sig 
utövas främst av pojkar ligger i de högra fälten medan motsvarande verk-
samheter för flickorna ligger i de vänstra fälten, undantaget de aktiviteter 
som ligger närmast origo.  

Ett sätt att tolka figuren är att studera de aktiviteter som samlas runt de 
olika strukturerande variablerna. Vi ser då hur verksamheterna fiska, meka 
med motorer, slöjda, åka mc samt ägna sig åt friluftsliv ligger i närheten av 
pojkarna i Bengtsfors/Årjäng.121 De verksamheter som samlas omkring flick-
orna i detta område är sjunga i kör, syssla med sällskapsdjur samt spela tea-
ter. I Luleå hopas verksamheterna spela på tips, arbeta med hemsidor, besö-
ka idrottstävling/match, spela i band och resa runt pojkarna medan aktivite-
terna besöka café, sitta barnvakt samt sy och handarbeta ligger i närheten av 
flickorna. Runt pojkarna i Stockholm city samlas aktiviteter som att gå på 
restaurang/pub och idrotta och runt flickorna skriva dagbok, läsa böcker, 
måla och gå på galleri. Slutligen ser vi hur verksamheterna besöka fritids-
gård, ladda ner musik från nätet och chatta hamnar hos pojkarna i Stockholm 
syd och att vara med pojkvän, besöka solarium och delta i gudstjänst hos 
flickorna.  

Ett annat sätt är att granska de verksamheter som polariserar mot varandra 
och som alltså har motsatta positioner i figuren. Man skulle då kunna säga 
att fiska och meka med motorer står i polaritet mot att sy och sola solarium. 
På samma sätt står ridning och körsång i motsatsförhållande till att besöka 
konsert och att spela på tips och trav. Tolkningen blir då att de ungdomar 
som fiskar och mekar med motorer knappast alls besöker solarium eller äg-
nar sig åt sömnad. Analogt med detta skulle inte de som rider och sjunger i 
kör syssla med spel på tips och trav eller göra konsertbesök i någon större 
omfattning. 

                               
120 De strukturerande variablerna är till antalet åtta och återges i figuren som trianglar. 
121 Detta betyder inte att övriga grupper inte ägnar sig åt dessa verksamheter. Man kan läsa 
kartan på så vis att de verksamheter som samlas runt en strukturerande variabel kan anses vara 
typiska för just den gruppen. 
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På detta vis kan alltså en korrespondensanalys på ett aktivt vis bidra till 
att ge en överblick av en struktur av relationer mellan verksamheter på fri-
tidsfältet.  

Kapitlets andra huvudsyfte var att urskilja idrottens position på fritidsare-
nan. När vi betraktar figur 1 kan vi se hur verksamheterna idrott och idrott i 
förening hamnar nära origo vilket ska tas som intäkt för att idrott intar en 
mycket central roll på fritidsfältet. Den får sin position därför att den förenar 
ungdomarna oavsett kön eller område. I den här framställningen tycks den 
inte vara särskiljande men detta är en illusion då den, som tidigare diskute-
rats, består av olika praktiker som är vitt skilda. Till detta ska jag återkomma 
i senare kapitel.   

Sammanfattning och kommentarer 
Den bild som i detta kapitel tecknats av ungdomarnas fritidsvanor visar på 
en stor spännvidd beträffande enskilda aktiviteter. Den visar också på skill-
nader i vanor mellan flickor och pojkar samt mellan de olika områdena. 
Dessutom visar den att flickor anser sig ha mindre fritid än pojkar. Genom-
gången kan utgöra underlag för ett tal om skilda ungdomsgruppers fritidsva-
nor, exempelvis flickors fritid eller storstadsungdomars fritid. Men i detta 
kan även spåras mycket som förenar ungdomarna oavsett kön eller område. 
Man kan säga att ungdomsgruppen på samma gång är både heterogen och 
homogen i sin relation till fritidens olika arenor och de aktiviteter som där 
erbjuds och utövas.  

Att vara 16 år innebär för de flesta att man har ganska gott om fritid och 
att man också använder den till en mängd saker och på många olika sätt. Den 
fria tiden är för ungdomarna mycket värdefull och den blir en arena där man 
provar stilar, söker identiteter, brottas med vuxenblivandet, utvecklar och 
skaffar sig olika kompetenser och erfarenheter. Livet på fritidsarenan kretsar 
främst runt umgänge med kamrater, lyssna på musik, se på teve och video, 
vara hemma, idrotta samt gå på musikkonserter, discon och filmvisningar.122 
På denna arena ges ungdomarna möjligheter att prova upplevelser, utveckla 
sin personlighet, forma stilar och utveckla livsprojekt. Många förverkligar 
sig själva och sina drömmar på fritiden och valen av fritidsaktiviteter bidrar 
på så vis till att ge ungdomar skilda kompetenser och olika förutsättningar i 
livet.123  

I de fyra områden som varit föremål för denna undersökning och mellan 
flickor och pojkar är olikheterna i ungdomarnas fritidsvanor i bland mycket 
stora. Vi har kunnat notera verksamheter som uppvisar betydande variationer 
i utövandegrad mellan områden men också hittat prov på det motsatta. De 

                               
122 Larsson, B. (2005). 
123 Nilsson, P. (1998). 
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verksamheter där de största regionala skillnaderna kan iakttas återfinns för 
flickornas del inom det livsområde där de kulturrelaterade verksamheterna 
redovisas. Att spela musikinstrument, sjunga i kör, spela teater och gå på 
teater är alla verksamheter där område spelar en avgörande roll i vilken grad 
man som flicka kan delta. Ett annat livsområde där skillnader uppstår mellan 
boendeorter är det nöjesrelaterade med verksamheter som att gå på stan och 
shoppa eller titta på kläder. För pojkarnas del hittar vi långt fler verksamhe-
ter som uppvisar regionala skillnader jämfört med flickorna. Dessa återfinns 
främst i livsområdena nöjen, kamrater/familj och hantverk, djur, fiske och 
motorer. Att gå på stan och shoppa eller titta på kläder, gå på café, gå på bio, 
festa, vara hemma med familjen, tala länge i telefon, besöka fritidsgård, sur-
fa på nätet, chatta, spela data-/tevespel, använda datorn för studier/arbete, 
syssla med sällskapsdjur, slöjda, fiska och meka med motorer är verksamhe-
ter där område blir betydelsefullt för utövandet om man är pojke.  

Detta kan bland annat förstås som en effekt av lokala variationer i fråga 
om utbud och traditioner och de olika livsvillkor som ungdomarna represen-
terar. I mötet mellan utbud och livsvillkor framträder fritidsvanornas kultu-
rella uttryck. Att dessa uttryck varierar säger oss att val av aktivitet får olika 
innebörd i olika sammanhang. Att vara exempelvis idrottande ungdom i en 
idrottsförening tycks i Luleå betyda något annat än att ha motsvarande prefe-
renser och bo i Stockholm city. Ytterligare en faktor att väga in i ett försök 
till förståelse är ungdomars smak för olika fritidsaktiviteter. Smaken är rela-
terad till tillgång och efterfrågan och också anpassningsbar till rådande ut-
bud. Eftersom detta utbud varierar över tid och rum blir också uttrycket för 
”smaken för fritidsaktiviteter” olika, dels beroende på i vilken tid man befin-
ner sig, dels beroende på var någonstans man lever sitt liv.  

Genomgången har också visat på skillnader mellan flickors och pojkars 
förhållande till flera fritidsverksamheter men har också gjort tydligt att det 
finns verksamheter där ingen skillnad i utövande blir synlig beroende på 
kön. De verksamheter där störst skillnad föreligger mellan flickor och pojkar 
och där flickorna till störst andel är utövare är att gå på stan och shoppa eller 
titta på kläder, gå på café, tala länge i telefon, syssla med sällskapsdjur, be-
driva handarbete samt sjunga i kör. Motsvarande verksamheter som pojkarna 
utövar i högre grad än flickorna är söka information på nätet, spela data-
/tevespel, chatta, hämta musik från nätet, fiska, meka med motorer, spela i 
band, idrotta i förening samt gå på idrottstävling/match. 

Verksamheter där inga skillnader framträder mellan könen är att gå på 
bio, gå på disco/dans, träffa vänner hemma, gå på museum, gå på konstut-
ställning/galleri samt gå på teater. Med utgångspunkt tagen i den här fram-
ställningen kan vi alltså identifiera ett antal könsneutrala verksamheter lik-
som ett antal verksamheter där kön har betydelse för utövandet.  

Genom att betrakta fritidsaktiviteterna utifrån ett genusperspektiv synlig-
görs också delar av fritidens könsordning. Verksamheter blir till manliga 
respektive kvinnliga bland annat därför att föreställningar om dem samt det 
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faktiska utövandet och iscensättandet av dem samverkar på ett nära och 
sammanbundet vis. Tidigare studier visar, när det gäller vissa fritidsvanor, 
att ungdomarna har klara föreställningar om vad som kan anses kvinnligt 
respektive manligt.124 Intresset för och valet av andra fritidsvanor uppvisar 
dock en mer komplicerad relation mellan könstillhörighet och aktivitetsval. 
Som en följd av studiens nedslag i fyra skilda boendemiljöer kan vi också se 
att dessa föreställningar varierar i ett lokalt perspektiv. När det gäller att 
förstå fritidens könsordning är det alltså nödvändigt att ta hänsyn till de re-
gionala sammanhang ungdomarna ingår i.  

Sammantaget har framställningen visat att såväl utbud och efterfrågan, 
kontextuella omständigheter och rådande genusordning är verksamma fakto-
rer i val av verksamheter på fritidsarenan. Fritiden är utan tvekan en del av 
ungdomarnas livsvärld som ska betraktas med största respekt. De arenor som 
där öppnar sig för ungdomarna med erbjudanden om gemenskap, upplevel-
ser, nöjen, kärlek, drömmar, vänskap etc. ska inte underskattas. Fritiden ger, 
under en för många omvälvande livsfas, mening och innehåll i själva livet. 
Vad som görs och utspelar sig på denna arena, stort som smått, sammanflä-
tas till en väv som håller ihop vardagen och ger den betydelse. Det är alltså 
inte oviktigt att ha möjlighet att kunna kommunicera med sina vänner efter 
exempelvis skoldagens slut. Det är heller inte oviktigt att gå runt på stan, 
sitta på ett café, se ett visst tv-program, meka med mopeden, hålla på med 
sin idrott, lyssna på musik, slappa, besöka fritidsgården eller vara med i den 
lokala sångföreningen. I ungdomarnas perspektiv har allt detta innebörder 
som ger mening och som för dem framåt i sitt sökande efter identitet men 
också mot vuxenlivet. Det är också utan tvekan så att de erfarenheter ung-
domarna gör på fritidsarenan kommer att ha betydelse för dem senare i livet.  

Idrotten intar en central position i ungdomarnas liv på fritidsfältet. Det är 
inte bara som vi sett en aktivitet som många ägnar sig åt utan är i tillägg till 
detta också den fritidsverksamhet som anses vara mest betydelsefull och den 
med högst status i ungdomsgruppen. Av dessa skäl är idrott som ungdoms-
kulturellt fenomen också särskilt intressant att studera närmare, såväl ur ett 
sociologiskt perspektiv som ur ett pedagogiskt. 
 

                               
124 Larsson, B. (2005). 
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6. UNGDOMARNA OCH IDROTTEN 

Inledning 
Analogt med studiens andra delsyfte ska detta andra resultatkapitel beskriva 
16-åringarnas idrottande på fritid i ett nulägesperspektiv samt studera för-
ändringar över tid utifrån de tre formerna; idrott i idrottsförening, idrott 
utanför idrottsförening i organiserad form och idrott på egen hand.  

Följande tre kapitel handlar om ungdomar och idrott. För att beskriva id-
rottsvanorna har jag valt att bryta ner dessa vanor i tre från varandra särskil-
jande delar. Den första delen handlar om i vilka former ungdomarna utövar 
idrott samt vilka enskilda idrotter man ägnar sig åt i respektive form. Den 
andra delen behandlar de socioekonomiska förutsättningarna för idrottsutöv-
ning medan den tredje delen analyserar de ungdomar vars livsstil är särskilt 
inriktad på idrott. Dessa tre delar utgör sålunda, så som jag har valt att be-
trakta dem, ungdomarnas idrottsvanor. Här ryms inte den idrott som bedrivs 
inom skolans ramar men i övrigt är min definition av idrott vid. Dessa id-
rottsvanor kan analyseras på skilda vis och utifrån varierande perspektiv.  

I avhandlingen har jag valt att göra analyserna i den första delen utifrån 
variablerna kön och område och i de två andra delarna utifrån variablerna 
utbildningskapital och ekonomiskt kapital. I detta kapitel redogörs inled-
ningsvis för relevant forskning för problemområdet varefter själva resultaten 
redovisas. Avsikten är att belysa ungdomarnas idrottsvanor i ett nulägesper-
spektiv och även jämföra dessa över tid. De frågor detta avsnitt ska behandla 
och besvara är alltså hur medlemskapet i idrottsförening, organiserad idrott 
utanför idrottsförening samt idrott på egen hand är fördelat utifrån variabler-
na kön och område. Förutom detta ska också de vanligaste idrotterna inom 
respektive kategori redovisas. Vidare ska en jämförelse över tid göras i syfte 
att undersöka huruvida några förändringar beträffande idrottsvanorna, det 
vill säga såväl för formerna som för de enskilda idrotterna, kan iakttas för 
16-åringar mellan åren 1996, 2002 och 2007.  
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Forskning inom problemområdet 
Lars-Magnus Engström vid Lärarhögskolan i Stockholm har under det senas-
te kvartsseklet ägnat sig åt att studera barns och ungdomars idrottsvanor och 
kan visa hur dessa, sedan 1960-talet och fram till våra dagar, har förändrats 
på ett genomgripande vis. Bland annat har idrotten, från att företrädesvis ha 
utövats i spontan form, genomgått en institutionalisering för att numera till 
största delen utövas i organiserad form. Det betyder att andelen aktiva ung-
domar i idrottsförening under denna tid har ökat markant, något som är sär-
skilt tydligt när det gäller flickorna. På 1960-talet var det få flickor, både 
generellt och i jämförelse med pojkar, som var medlemmar i en idrottsföre-
ning medan det idag är en betydligt jämnare balans mellan flickor och pojkar 
i relation till medlemskap. Under den här tidsperioden har Engström även 
kunnat konstatera hur flickors och pojkars idrottsvanor blivit mer och mer 
lika vilket till stor del beror på att flickorna har engagerat sig i så kallad 
pojkidrotter än tvärtom.125  

Engström har även intresserat sig för hur sociala omständigheter påverkar 
människors förhållande till idrott, och en av hans slutsatser blir att föräldrars 
sociala och ekonomiska status är av betydelse för om barnen blir och förblir 
medlemmar i en idrottsförening. Barn till högutbildade föräldrar som bor i 
villa och har bil är i mycket större utsträckning medlemmar i idrottsföre-
ningar än barn vars föräldrar saknar dessa materiella tillgångar.  

När det gäller vuxnas motionsvanor har Engström haft en unik möjlighet 
att följa en förhållandevis stor grupp individer under snart 40 år. Den första 
datainsamlingen gjordes när de var 15 år och den senaste (som är rapporte-
rad) när de var 47. Detta material medger ingående analyser av idrottsvanor 
och fysisk aktivitet. Engström gör bland annat här den något oväntade upp-
täckten att idrottslig aktivitet i ungdomsåren inte betyder att man även som 
medelålders är mer fysiskt aktiv än den som inte var idrottsligt aktiv. I stället 
visar det sig att faktorer som pappans socialgrupp, det genomsnittliga bety-
get i teoretiska ämnen samt idrottsbetyget har mycket stor betydelse för mo-
tionsutövning i vuxna år. Vidare visar sig, för den medelålders, den egna 
utbildningsnivån vara starkt relaterad till motionsutövning. Engström kan 
med andra ord visa att människans livsvillkor spelar en avgörande roll när 
det gäller att delta i idrottskulturen eller inte.126  

Ulf Blomdahl har, ofta tillsammans med Stig Elofsson, under lång tid 
kartlagt barns och ungdomars förhållande till föreningslivet.127 Han visar i 
                               
125 Engström, L-M. (2004). Barns och ungdomars idrottsvanor i förändring. I Svensk idrotts-
forskning nr 4. Centrum för idrottsforskning. 
126 Engström, L-M. (2006). Motion som social markör. I Fältanteckningar. Utbildnings- och 
kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. (red. Börjesson m.fl.). Uppsala, Uppsala 
universitet. s. 339 ff. 
127 Se exempelvis Blomdahl, U. Elofsson, S. (1985). Fritidsmönster med avseende på kön och 
socialgrupp: resultatredovisning. Stockholm, Fritid Stockholm; (1987). Fritids- och kultur-
vanor i Eskilstuna: en studie av årskurserna 1-9. Eskilstuna, Kultur och fritidsnämnden;  
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sina studier hur såväl kön som ålder och socioekonomisk hemvist påverkar 
medlemskap i förening. Bland annat framkommer med tydlighet att ungdo-
mar från de övre socioekonomiska grupperna är överrepresenterade inom 
idrottsföreningar samt att dessa även är fysiskt aktiva i högre grad än mot-
svarande ungdomar från lägre socioekonomiska grupper. Likaså visar han att 
pojkar är fysiskt aktiva i större utsträckning än flickor. Detta förklarar 
Blomdahl med att pojkar får ett större stöd för sitt idrottande av omgivning-
en. Blomdahl har också intresserat sig för ungdomar med invandrarbakgrund 
och fysisk aktivitet. Han konstaterar här att pojkar med invandrarbakgrund 
idrottar i lika stor utsträckning som pojkar med svensk bakgrund.128 Däremot 
finner han att flickor med invandrarbakgrund idrottar mindre än flickor med 
svensk bakgrund. Blomdahl söker här förklaringar i dessa flickors ur-
sprungskulturer och det främlingskap som kan uppstå i mötet med den 
svenska idrottskulturen.129    

Stig Elofsson diskuterar jämställdhetsfrågan inom idrotten och då särskilt 
den sociala rekryteringen till idrotten bland ungdomar. Elofsson konstaterar 
att pojkar är medlemmar i en idrottsförening i högre grad än flickor. Elofs-
son menar också att pojkar i större utsträckning än flickor ägnar sig åt lagid-
rotter medan det omvända gäller för individuella idrotter. Beträffande den 
sociala rekryteringen till idrotten kan Elofsson visa att ungdomar tillhörande 
familjer med stora ekonomiska resurser i högre grad är medlemmar i en id-
rottsförening än de med små resurser. Detta förhållande gäller både flickor 
och pojkar men är särskilt tydligt bland flickorna. Den sociala snedrekryte-
ringen är alltså större bland flickor än bland pojkar. Elofsson kan också visa 
att den sociala snedrekryteringen är betydligt större bland ungdomar som 
ägnar sig åt individuella idrotter än de som sysslar med lagidrotter.130     

Mats Trondman har, för Ungdomsstyrelsens räkning, genomfört en studie 
om unga och föreningsidrotten i Sverige. Trondman har bland annat under-
sökt föreningsidrotten som fritidsaktivitet och vilken betydelse och omfatt-
ning den har i 13-20 åriga ungdomars liv. Trondman noterar att knappt sex 
av tio ungdomar uppger att idrott har mycket stor eller ganska stor betydelse 
i deras liv samt att nästan sju av tio unga även tillskriver idrotten en hög 
status i ungdomskulturen. Bland 15-16 åringarna uppger knappt en tredjedel 
av pojkarna och en fjärdedel av flickorna att idrott har mycket stor betydelse 
i deras liv. Vidare fann Trondman att 44 procent av ungdomarna förenings-
idrottade varje dag eller nästan varje dag samt att motsvarande andel idrotta-
re utanför en idrottsförening var 15 procent. I undersökningsgruppen medde-

                                                                                                                             
(2007). Hur många motionerar/idrottar för lite och vilka är dom? En studie av den unga 
befolkningen i Stockholm, Haninge, Helsingborg, Jönköping och Lidingö. Idrottsförvaltningen 
i Stockholms stad. 
128 Detta under förutsättning att den sociala bakgrunden hålls under kontroll. 
129 Blomdahl, U., Elofsson, S. (2007).  
130 Elofsson, S. (2000). Större ojämlikhet inom flick- än pojkidrott. I Svensk Idrottsforskning 
nr 2, 2000.   
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lade två tredjedelar att de spontanidrottade med kamrater minst en gång i 
månaden. De vanligaste idrotterna att utöva inom idrottsföreningen var fot-
boll, ridning, innebandy, ishockey, handboll och kampsport. Trondman frå-
gade även efter de ungas mål med sitt föreningsidrottande och fann att drygt 
hälften idrottade för att det är roligt och ca en fjärdedel för att bli elitidrottare 
på svensk eller internationell nivå.131      

Även Göran Patriksson har ägnat sig åt att studera barns och ungdomars 
idrottsvanor i förening. Patriksson har främst studerat frågor om idrottsav-
brott och idrottsbyten men har också bidragit med utförliga forskningsöver-
sikter om ungdomars socialisation in i idrott, motiv för att bedriva idrott 
samt upplevelser av idrott.132 När det gäller idrottsavbrott kunde Patriksson 
visa att dessa var vanligare bland flickor än bland pojkar liksom bland yngre 
barn och äldre ungdomar. Som de främsta skälen angavs missnöje med trä-
naren eller träningen, att idrott var tråkigt samt att man prioriterade skolarbe-
tet. Patriksson noterar särskilt att en stor andel flickor slutar med idrott och 
reflekterar i sammanhanget över könsrollsförväntningar och deras eventuella 
inverkan. Han ser även idrottsledarna och tränarna som en mycket betydelse-
full grupp i relation till idrottsavbrott.   

I en senare studie om barn- och ungdomsidrott undersöker Patriksson till-
sammans med Stefan Wagnsson bland annat idrottsspecialisering som feno-
men.133 Detta görs med avseende på kön, ålder, etnicitet samt idrottsgren. I 
studien definieras tidig idrottsspecialisering som föreningsidrottande barn 
och ungdomar som tränar och tävlar 10 timmar eller mer i veckan i minst en 
idrottsgren och är under 13 år. Det visar sig att bland dessa är en tiondel 
idrottsspecialiserade. Motsvarande andel bland 16-åringarna är en femtedel. 
Patriksson/Wagnsson finner också att pojkar specialiserar sig i högre grad än 
flickor samt att det främst är de som sysslar med individuella idrotter som 
specialiserar sig liksom de med svensk bakgrund.  

Sammanfattningsvis kan sägas att den tidigare forskningen visat att det 
finns sociala skillnader mellan dem som ägnar sig åt idrott och de som inte 
gör det, liksom mellan flickors och pojkars idrottsvanor. Däremot har inte 
kontextuella faktorers betydelse belysts tidigare. Inte heller har olikheter 
beträffande organisationsformer av idrott, eller deras förändring över tid, 
studerats. Det är mot denna bakgrund mitt bidrag till kunskapsbyggnaden 
inom fältet ska ses.  

                               
131 Trondman, M. (2005). 
132 Patriksson, G. (1987). Idrottens barn. Idrottsvanor-stress-”utslagning”. Stockholm, Frisk-
vårdscentrum. 
133 Patriksson, G. Wagnsson, S. (2007). Specialisering i barn- och ungdomsidrotten. I Svensk 
idrottsforskning nr 1, 2007. 
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Idrottsvalet 
Att betrakta idrott som ett kulturellt fenomen innebär bland annat att också 
tillskriva idrotten en social bestämning. När utbudet av idrotter möter en 
social efterfrågan väljs och utövas dessa idrotter enligt vissa grundläggande 
principer. Dessa principer, menar Bourdieu, står att finna i habitus – princi-
pen bakom livsstilarna.134 Om man vill närma sig ett svar på frågan hur id-
rottsaktiviteter väljs ska man alltså i första hand studera habitus, dispositio-
nerna. Många har en föreställning om att det finns idrotter som tydligare än 
andra utövas av särskilda socioekonomiska grupper i samhället. Dessa före-
ställningar leder också till att vissa idrotter utpekas som exempelvis arbetar-
idrotter och andra som överklassidrotter. Vi sammankopplar specifika idrot-
ter med samhällsklass vilket möjligtvis är relevant men inte mer än halva 
sanningen enligt Bourdieu. För att på djupet förstå idrott som socialt feno-
men och dess utövande är det nödvändigt att ta utgångspunkt i människors 
habitus, det vill säga våra smakpreferenser. Men samtidigt behöver vi veta 
något om de olika idrotternas positioner i det sociala rummet av idrotter, det 
vill säga hur de förhåller sig till varandra. I detta rum av idrotter har vissa 
idrotter stora ekonomiska resurser medan andra har små, en del idrotter har 
hög popularitet medan andra har låg etc.135 Detta gör att man kan tala om 
statushierarkier inom idrottens värld. När vi nu känner till något om detta 
idrotternas rum är det också nödvändigt att sätta detta rum i relation till de 
sociala relationernas rum, det vill säga till det sociala rum som kommer till 
uttryck inom idrotternas rum.136 Vi ska alltså se upp med att ta utgångspunkt 
i en specifik idrott och härleda den till en bestämd social position utan vi ska 
i stället gå den andra vägen med start i de sociala relationernas rum.     

I tillägg till ovanstående omständigheter för förståelse av idrottsvalet läg-
ger Bourdieu ytterligare en betydelsefull faktor, nämligen sätten att utöva 
idrotter på. Den idrott man sysslar med kan ha olika innebörder för indivi-
derna. Avsikterna och motiven för idrottsutövning kan variera, inte bara 
mellan idrottsformer och idrottsgrenar utan också inom samma idrott. Man 
kan exempelvis ägna sig åt skidåkning med vitt skilda intentioner och i 
mycket varierade sammanhang. Innebandy kan för någon spelas i syfte att 
vinna matcher i ett seriesystem medan det för andra kan vara ett sätt att um-
gås för nöjes skull. Dessa tankegångar utvecklar Lars-Magnus Engström när 
han skärskådar principerna för meningsskapande inom kroppsövningskultu-
ren.137  

                               
135 Bourdieu, P. (1992). Idrottsutövning och idrottskonsumtion. I Kultur och kritik. Anföran-
den av Pierre Bourdieu. Göteborg, Daidalos AB. 
135 Här bör observeras att de idrotter som är organiserade genom ett förbund och tillhör Riks-
idrottsförbundet stöds av offentliga medel. 
136 Bourdieu, P. (1990). Programme for a sociology of sport. I In Other Words. Essays To-
wards a Reflexive Sociology. Cambridge, Polity Press s. 156-167. 
137 Engström, L-M. (1999). Idrott som social markör. Stockholm, HLS Förlag. s. 18-41. 
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Idrott i och utanför en förening 
I detta avsnitt ska en genomgång av ungdomarnas idrottsvanor, avseende i 
vilka former idrott bedrivs, göras. Med idrottsvanor menas idrottande i vid 
bemärkelse, det vill säga idrottande såväl i varierande former som med vari-
erande syfte och intensitet. Observera att fokus ligger på idrottsvanornas 
kulturella uttryck vilket innebär att graden av fysisk aktivitet eller regelbun-
denhet i träning har underordnad betydelse för framställningen. I avsnittet 
redovisas tre olika former för ungdomarnas idrottsutövande. Den första for-
men är idrott i en idrottsförening och de två andra är idrott utanför idrottsfö-
reningen. I det senare fallet är det framför allt två former av träning som 
iakttas. För det första den som bedrivs på ett organiserat sätt där någon vux-
en person är ledare. Exempel på en sådan idrottsform kan vara träning på ett 
gym eller ridverksamhet som inte sker inom ramen för en ridklubb. För det 
andra den som bedrivs helt på egen hand ensam eller tillsammans med någon 
kamrat eller förälder. Exempel på en sådan form kan vara joggning eller 
simning. När det gäller dessa två former av idrottsutövning utanför en id-
rottsförening har ungdomarna svarat på enkätfrågorna Har du den senaste 
månaden sysslat med någon idrott eller motion, som inte har arrangerats av 
någon idrottsförening, men som är organiserad och där en vuxen varit leda-
re? (t ex. aerobics, ridskola) samt Har du den senaste månaden sysslat med 
idrott eller motion på egen hand eller tillsammans med kompisar eller för-
äldrar som inte har med någon förening att göra? (t ex. joggning, skate-
board, skidåkning, simning, skridskoåkning, mountainbike, innebandy). Ut-
ifrån dessa frågor har ungdomarna vägletts och gjort en bedömning av i vil-
ken form deras aktuella verksamhet passar in. Dessa båda former är identifi-
erade av såväl Engström som Larsson i tidigare studier.138 I efterföljande 
avsnitt kommer de vanligaste idrotterna/verksamheterna inom respektive 
idrottsform att redovisas.  

I kraft av sin popularitet omfattar idrotten en mycket stor andel av ung-
domarna i 16-årsåldern. Om man inte ställer några krav på fysisk ansträng-
ning eller regelbundenhet i utövandet visar det sig att knappt nio av tio ung-
domar håller på med idrottslig verksamhet i någon form någon gång i måna-
den. Knappt fyra av tio sysslar med idrott i organiserad form eller på egen 
hand utan att vara medlemmar i en idrottsförening medan fem av tio är med i 
en idrottsförening. Majoriteten av medlemmarna bedriver också idrott utan-
för föreningen. Endast sex procent är medlemmar i en idrottsförening utan 
att syssla med idrott i annan form, fyra procent ägnar sig enbart åt idrott i 
organiserad form medan 23 procent av ungdomarna enbart bedriver idrott på 
egen hand. I den följande redovisningen återfinner vi alltså till delar samma 
individer i de tre idrottsformerna men dock inte överallt.     

                               
138 Engström, L-M. (1996). Chapter 20. Sweden. I Worldwide Trends in Youth Sport. (red. De 
Knop, P. et al.). Leeds, Human Kinetics. Larsson, B. (2000). 
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Medlemskap   
Som vi tidigare sett är idrott den största organiserade fritidssysselsättningen 
såväl bland flickor som bland pojkar. Andelen medlemmar är störst bland 
yngre barn och ungdomar och sjunker sedan med stigande ålder.139  Under en 
20-års period från slutet av 1960-talet och framåt ändrade idrotten karaktär 
från en aktivitet som företrädesvis ägde rum utanför föreningen till att nästan 
uteslutande utövas inom idrottsföreningen.140 Under denna tidsperiod ökade 
också andelen medlemmar, särskilt bland flickor, kraftigt. Under 1990-talet 
förändrades detta förhållande något och från den här tiden kan man också 
iaktta en framväxande idrottskultur med kommersiella förtecken utövad fö-
reträdesvis på gym och i fitnesslokaler.141 Jag återkommer till detta längre 
fram i avsnittet och tänker nu börja med att redovisa medlemskapet i idrotts-
förening (se tabell 11). 

Tabell 11. Medlemskap i idrottsförening bland 16-åringar 2007. Procent.  

Område Flickor   Pojkar   Differens: kön 
 N % N % 
Bengtsfors/Årjäng 117 48 126 52 - 
Luleå  164 63 142 63 -  
Stockholm C  247 39 269 54 **  
Stockholm S  94 36 71 44 - 
Tot  622 46 608 54 **  
Differens område  ***  -  - 
 
Chi2 test: * p<.05 ** p<.01 *** p<.001 
 
En första överblick ger vid handen att pojkarna är medlemmar i högre ut-
sträckning än flickor. Vid en mera ingående granskning finner vi emellertid 
att detta påstående endast har relevans för förhållandena i Stockholm city där 
skillnaden mellan flickor och pojkar är säkerställd. I övriga områden kan vi 
alltså inte med säkerhet uttala oss om eventuella könsskillnader. Avseende 
medlemskap i en idrottsförening är som vi kan se könsfördelningen förhål-
landevis jämn. Det är följaktligen när analyserna görs i det lokala perspekti-
vet som likheter och olikheter blir synliga och kan ses i nytt ljus.  

I en betraktelse mellan områden finner vi att särskilt andelen flickor skil-
jer sig åt. I flickornas fall är också skillnaderna mellan områden signifikanta 
vilket inte är fallet för pojkarna. För flickornas del ska vi uppmärksamma 
den stora andelen medlemmar i Luleå jämfört med Stockholm syd. Något 
mer än sex av tio flickor i Luleå är medlemmar i en idrottsförening men en-
                               
139 RF (2004). Svenskarnas idrottsvanor. En studie av svenska folkets tävlings- och motions-
vanor 2003. FoU-rapport 2004:5. RF (2005). Ungdomars tävlings- och motionsvanor. En 
statistisk undersökning våren 2005. FoU-rapport 2005:6. 
140 Detta förutsätter att idrottsutövningen sker med regelbundenhet. 
141 Engström. L-M. (2004). s. 10-15. Larsson, B. (2000). 
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dast drygt tre av tio i Stockholm syd. I Stockholm city är fyra av tio med-
lemmar och i Bengtsfors/Årjäng fem av tio. För pojkarnas del är det också 
Stockholm syd som skiljer ut sig med en lägre andel medlemmar än övriga. 
Stockholm city och Bengtsfors/Årjäng utgör här en mellangrupp där ca hälf-
ten är medlemmar. En intressant iakttagelse är att flickorna i Luleå är med-
lemmar i betydligt högre utsträckning än pojkarna i Bengtsfors/Årjäng, 
Stockholm city och i Stockholm syd. Genomgången har visat att medlem-
skap i en idrottsförening inte i första hand är en könsfråga utan att också 
andra faktorer har betydelse för vem som blir medlem eller inte. 

Idrott utanför förening 
Utanför idrottsföreningarna förekommer en omfattande idrottsverksamhet. 
Den bild vi får av 16-åringarnas organiserade träning utanför idrottsföre-
ningen redovisas i tabell 12. De skillnader som vi kan iaktta mellan flickors 
och pojkars idrott i den här formen är inte i något område säkerställda. Där-
emot uppnås signifikans mellan områdena i flickornas fall.  

Tabell 12. Organiserad idrott utanför förening bland 16-åringar 2007. Procent  

Område Flickor   Pojkar   Differens: kön 
 N % N % 
Bengtsfors/Årjäng 107 25 126 29 - 
Luleå  163 33 140 24 - 
Stockholm C  241 41 63 33 - 
Stockholm S  94 33 68 32 - 
Tot  605 35 597 30 - 
Differens område  *  - - 
 
Chi2 test: * p<.05 ** p<.01 *** p<.001 
 
Ungefär en tredjedel av ungdomarna idrottar organiserat utanför en förening, 
en något större andel flickor än pojkar. Detta verkar komma till uttryck 
främst i Stockholm city men även i Luleå. Eftersom inga skillnader mellan 
flickors och pojkars idrottande kan säkerställas ska också en viss försiktighet 
iakttas i en jämförelse mellan flickors och pojkars idrottsutövning i den här 
formen. I det lokala perspektivet däremot tillåter oss resultaten att göra mera 
precisa uttalanden. Detta gäller emellertid endast för flickorna. Vi ser då att 
störst andel flickor återfinns i Stockholm city. Här är andelen som idrottar 
organiserat utanför idrottsföreningen två femtedelar, att jämföra med en fjär-
dedel i Bengtsfors/Årjäng och en tredjedel i Luleå och i Stockholm syd.   

Det är också många ungdomar som är fysiskt aktiva på egen hand eller 
tillsammans med kamrater eller föräldrar, det vill säga utanför såväl idrotts-
förening som andra organisationsformer för idrott. Tre fjärdedelar av ung-
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domsgruppen uppgav att de idrottade på det här viset, lika stor andel flickor 
som pojkar. Resultaten för denna idrottsform redovisas i tabell 13. Signifi-
kans uppnås för denna idrottsform mellan flickor och pojkar i Bengts-
fors/Årjäng och mellan områden för flickorna. 

Tabell 13. Idrott på egen hand utanför förening bland 16-åringar 2007. Procent. 

Område Flickor   Pojkar   Differens: kön 
 N % N %  
Bengtsfors/Årjäng 117 86 128 70 ** 
Luleå  164 76 139 79 - 
Stockholm C  247 72 267 78 - 
Stockholm S  95 66 70 77 - 
Tot  623 75 604 77 -   
Differens område  **  - 
 
Chi2 test: * p<.05 ** p<.01 *** p<.001 
 
Att idrotta på egen hand är, generellt sett, inte knutet till om man är flicka 
eller pojke. På lokal nivå kan vi däremot se att andelen flickor och pojkar 
skiljer sig åt. I Bengtsfors/Årjäng återfinner vi en säkerställd skillnad där 
nästan nio av tio flickor idrottar på egen hand jämfört med sju av tio pojkar. 
I en jämförelse mellan områden finner vi inga signifikanta skillnader för 
pojkarnas del medan flickorna återigen uppvisar sådana. Högst andel åter-
finns i Bengtsfors/Årjäng med som tidigare nämnts nästan nio av tio att jäm-
föra med nästan sju av tio i Stockholm syd.  

Förändringar över tid – mellan åren 1996, 2002 och 
2007 
Som jag i kapitlets inledning redogjorde för ska också de tre formerna för 
idrottsutövning analyseras i ett tidsperspektiv, det vill säga medlemskap i en 
idrottsförening, organiserad idrott utanför en förening samt idrott på egen 
hand. Avsikten med detta är att öka kunskapen om och i så fall hur ungdo-
mars idrottande förändras över tid. Den tid analysen gäller sträcker sig över 
en 11-årsperiod där tre nedslag har gjorts, 1996, 2002 och år 2007. Frågan är 
alltså vilka förändringar vi kan se för 16-årsgruppen i ett relativt närliggande 
tidsperspektiv. Vi börjar med att se till medlemskap i idrottsförening och hur 
detta har utvecklats under åren 1996, 2002 och 2007 (se tabell 14).   
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Tabell 14. Medlemskap i idrottsförening bland 16-åringar 1996-2002-2007. Procent.  
 Flickor  Pojkar 
 96 02 07 96 02 07 
Bengtsfors/Årjäng 50 40 48 53 49 52 
Luleå 65 52 63 68 51 63* 
Stockholm C 43 41 39 52 53 54 
Stockholm S 21 25 36* 53 39 44 
Tot 44 40 46 55 50 54 
 
Chi2 test: * p<.05 ** p<.01 *** p<.001 
 
Som vi ser har inga större förändringar inträffat under tidsperioden sett till 
hela gruppen. Vi kan iaktta en mindre tillbakagång under år 2002 både för 
flickor och för pojkar men som vi ser är dessa inte säkerställda. Generellt för 
hela urvalsgruppen kan alltså sägas att medlemskapet har varit i stort sett 
oförändrat under den aktuella tidsperioden.  

I det lokala perspektivet ska vi emellertid fästa uppmärksamheten vid de 
två säkerställda förändringarna, det vill säga de som vi kan se i Stockholm 
syd för flickornas del och i Luleå för pojkarnas del. I Stockholm syd kan vi 
lägga märke till en ökning av medlemsandelen under tidsperioden. År 1996 
var två av tio och år 2007 är uppemot fyra av tio flickorna medlemmar i en 
idrottsförening. I Luleå har medlemskapet för pojkar sjunkit för att sedan 
stiga igen. Här kan vi åse en ganska kraftig tillbakagång mellan åren 1996 
och 2002 och en tydlig ökning fram till 2007. 1996 var nästan sju av tio poj-
kar medlemmar, sex år senare fem av tio och ytterligare fem år senare sex av 
tio. Beträffande flickorna kan vi även i Bengtsfors/Årjäng och i Luleå se en 
tillbakagång följt av en ökning men eftersom denna tendens inte är signifi-
kant kan vi inte dra några egentliga slutsatser av den. De mest stabila siffror-
na hittar vi annars i Stockholm city för både flickor och pojkar samt även i 
Bengtsfors/Årjäng för pojkarna.  

När det gäller medlemskap i idrottsförening i ett tidsperspektiv kan vi 
alltså inte se några större förändringar utifrån materialet. Av de åtta grupper 
som redovisas kan endast förändringar säkerställas för två. Den förändring 
över tid som vi ser i Stockholm syd förefaller vara en stabil ökning av med-
lemskapet i idrottsförening, det vill säga vi ser en utveckling som på ett tyd-
ligt vis pekar mot en stadigvarande uppgång. Förklaringar till denna ökning 
kan mycket väl ligga i omständigheter som har att göra med ökade satsning-
ar och uppmärksamhet på flickors idrott i det här området, exempelvis via 
Handslaget.  

När det gäller utvecklingen för pojkarnas medlemskap i Luleå har denna 
en annorlunda karaktär och av särskilt intresse blir den stora minskningen av 
medlemmar år 2002. Efter kontakt med representanter från fritidsförvalt-
ningen i Luleå har jag informerats om att det under vintern 2001/2002 sked-
de en stor omorganisation av framför allt basketbollen i Luleå. Denna omor-
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ganisation fick bland annat till följd att basket som idrott i förening i det 
närmaste blev utraderad under en tid i särskilt ett av de områden där datain-
samlingen ägde rum.142 Denna omständighet kanske inte kan förklara hela 
nedgången men den kastar i alla händelser ljus över fenomenet. Detta säger 
oss att föreningslivet, särskilt på mindre orter, är utsatt och beroende av 
människors och organisationers möjligheter att organisera det på bästa sätt.  

Den allmänna slutsatsen när det gäller medlemskap i en idrottsförening 
över tid måste ändå bli att detta är relativt stabilt under tidsperioden sent 
1990-tal till tidigt 2000-tal. Vidare behöver vi, för att kunna göra nyanserade 
uttalanden om utvecklingen, fokusera det lokala perspektivet. Efter denna 
genomgång ska vi nu övergå till att göra en likadan analys av den organise-
rade idrotten utanför idrottsföreningen (se tabell 15). 

Tabell 15. Organiserad idrott utanför förening bland 16-åringar 1996-2002-2007. 
Procent. 
 Flickor  Pojkar 
 96 02 07 96 02 07 
Bengtsfors/Årjäng 31 42 25* 23 27 29 
Luleå 35 38 33 13 27 24* 
Stockholm C 42 42 41 23 27 33* 
Stockholm S 30 25 33 24 21 32 
Tot 36 38 35 22 26 30** 
 
Chi2 test: * p<.05 ** p<.01 *** p<.001 
 
Om vi så börjar med att titta på hela gruppen kan vi se att utvecklingen i 
stort sett är oförändrad för flickorna medan en tydlig ökning är märkbar för 
pojkarna. Generellt verkar det alltså vara så att organiserad idrott utanför en 
idrottsförening ökar för pojkar och är oförändrad för flickor. När vi vänder 
blicken mot den lokala situationen bekräftas den bilden med något undantag.  

För flickornas del kan vi se att den organiserade idrotten ligger på en i 
stort sett oförändrad nivå under tidsperioden. Undantaget finns i Bengts-
fors/Årjäng. År 1996 idrottade här ca en tredjedel av flickorna i den här for-
men. Sex år senare sysselsatte sig två femtedelar med organiserad idrott 
utanför en förening för att år 2007 utgöra en fjärdedel. Vi ser alltså här en 
relativt stor ökning som följs av en ännu större tillbakagång. En förklaring 
som ligger nära till hands är här den lilla ortens känslighet i fråga om föränd-
ringar i utbud och efterfrågan.  

För pojkarnas del ser vi även på lokal nivå en ökning av andelen idrottare 
under tidsperioden. Denna tendens är tydlig och även säkerställd i Luleå och 
i Stockholm city. I Luleå sysslade drygt tio procent av pojkarna med organi-
serad idrott utanför förening år 1996. Därefter skedde en fördubbling och 
även vid senaste mätningen visar det sig att en fjärdedel utövar idrott i den 
                               
142 Samtal med Börje Andersson, fritidsförvaltningen i Luleå. 2006-11-02. 
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här formen. I Stockholm city kan vi också se en ökning av andelen utövare. 
Idag idrottar här en tredjedel av pojkarna i organiserad form mot en knapp 
fjärdedel år 1996. Att pojkarnas idrottande i den här formen tilltar ska antag-
ligen också ses i ljuset av utbud och efterfrågan och med tanke på den tydli-
ga tendensen är det kanske så att dessa samverkar. Man kan tänka sig att i 
samma takt som möjligheterna ökar för pojkar att exempelvis bedriva så 
kallad fitnessträning i tilltalande former förändras också föreställningen om 
vilken sorts idrott som kan bedrivas. Vi kan alltså se två tendenser i materia-
let, den ena beskriver inga egentliga förändringar över tid och gäller flickor 
medan den andra, som gäller pojkar, berättar om en ökning.  

Slutligen ska vi så titta närmare på den idrott som bedrivs på egen hand 
utanför organiserade former (se tabell 16). 

Tabell 16. Idrott på egen hand utanför förening bland 16-åringar 1996-2002-2007. 
Procent. 
 Flickor  Pojkar 
 96 02 07 96 02 07 
Bengtsfors/Årjäng 79 63 86*** 67 59 70 
Luleå 71 60 76* 70 66 79 
Stockholm C 70 71 72 70 70 78* 
Stockholm S 65 64 66 71 56 77** 
Tot 71 66 75** 70 65 77*** 
 
Chi2 test: * p<.05 ** p<.01 *** p<.001 
 
Med avseende på idrott på egen hand kan vi, för hela gruppen, till att börja 
med konstatera förändringar över tid för såväl flickor som pojkar. För båda 
grupperna är det så att eget idrottande, efter en nedgång 2002, har ökat fram 
till år 2007. Detta märks också på det lokala planet, beträffande flickorna i 
Bengtsfors/Årjäng och i Luleå och för pojkarnas del i de båda stockholms-
områdena. I samtliga fall kan vi konstatera att idrott på egen hand har ökat 
under tidsperioden.  

För flickornas del har ökningen föregåtts av en nedgång i båda områdena. 
I Bengtsfors/Årjäng idrottade åtta av tio och i Luleå sju av tio flickor på egen 
hand år 1996. År 2002 var motsvarande siffror sex av tio och 2007 nästan 
nio av tio i Bengtsfors/Årjäng och nästan åtta av tio i Luleå.  

Gällande pojkarna höll sju av tio, såväl i Stockholm city och i Stockholm 
syd, på med idrott på egen hand 1996. År 2002 var andelen oförändrad i 
Stockholm city men lägre i Stockholm syd med nästan sex av tio aktiva. År 
2007 var det återigen en större andel utövare eller åtta av tio. Inte heller id-
rott på egen hand visar på några dramatiska förändringar men av analyserna 
kan ändå sägas att, av dessa tre idrottsformer, är den senare den mest förän-
derliga över tid.   
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De enskilda idrotterna 
I syfte att ge en mera ingående bild av ungdomarnas idrottsvanor och för att 
få hjälp med att förstå de förändringar vi hittills sett i materialet ska en när-
mare granskning göras av de enskilda idrottsgrenar ungdomarna ägnar sig åt. 
Denna granskning görs beträffande idrotter i idrottsförening, idrotter i orga-
niserad form utanför en idrottsförening samt idrotter på egen hand. De en-
skilda idrotter ungdomarna ägnade sig åt år 2007 redovisas samtidigt som en 
jämförelse görs med situationen för åren 1996 och 2002. Sammantaget rör 
det sig om ett stort antal idrotter men för att göra framställningen så tydlig 
som möjligt redovisas endast de största idrotterna samt de som visar sig vara 
intressanta i ett förändringsperspektiv. Redovisningen tar utgångspunkt från 
situationen år 1996 för att läsaren, i kronologisk ordning, ska ges en bild av 
de förändringar som har skett. Den fråga detta avsnitt ska besvara är således 
vilka de vanligaste idrotterna 16-åringarna ägnar sig åt år 2007 samt vilka 
förändringar beträffande dessa som kan iakttas under åren 1996, 2002 och 
2007.  

Tidigare forskning har visat att fotboll var den dominerande idrotten 
bland barn- och ungdomar i mitten av 1990-talet. I 10-12-årsåldern spelade 
nästan varannan pojke och var fjärde flicka fotboll i någon förening. I 15-
års-åldern var drygt var tionde en fotbollsspelare. De mest populära idrotter-
na, vid sidan av fotboll, var för flickornas del ridning, handboll och basket-
boll. Bland pojkarna var motsvarande idrotter tennis och ishockey. Sett till 
fördelningen lagidrott/individuell idrott hade då lagidrotterna ett starkare 
fäste bland pojkarna. Här återfanns, förutom fotboll, även basketboll, inne-
bandy och volleyboll. Flickorna i sin tur spelade handboll och basketboll.143 
Tio år senare visas att fotboll fortfarande är den vanligaste föreningsidrotten 
bland 13-20 åringar. Denna följs av innebandy, ridsport, golf och ishockey. 
Uppdelat på flickor och pojkar spelar tre av tio flickor i åldern 13-20 år fot-
boll, två av tio ägnar sig åt ridsport och en av tio spelar innebandy. För poj-
karnas del spelar drygt fyra av tio fotboll i en förening, två av tio spelar in-
nebandy och en av tio golf och ishockey.144 Hur väl stämmer nu detta över-
ens med de idrotter 16-åringarna år 2007 ägnade sig åt i sina idrottsförening-
ar och vilka förändringar kan iakttas mellan åren 1996 och 2007?  

Flickornas föreningsidrott 
Som vi har sett i det tidigare sysselsätter och aktiverar idrottsföreningarna en 
stor andel av våra ungdomar. De idrotter som utövas är många till antalet 
och spänner över ett brett fält bestående av såväl lag- som individuella idrot-

                               
143 Engström, L-M. (1996).  
144 Se www.rf.se - Idrotten i siffror. 
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ter. I det material som den här avhandlingen bygger på är antalet idrotter 
som utövas i en förening år 2007 ca 70. För åren 1996 och 2002 är antalet 
ungefär detsamma. I den följande redovisningen av idrotter har jag begränsat 
antalet till de fem vanligast förekommande för flickorna och de sex vanligas-
te för pojkarna. Skälet till detta är att göra framställningen överskådlig och 
så intressant som möjligt. De allra flesta idrotterna ligger under enprocents-
nivån varför de blir ointressanta i ett jämförande perspektiv. När det gäller 
idrotter i en idrottsförening ska också sägas att själva utbudet av sådana vari-
erar i ett lokalt perspektiv. I Stockholm city är det exempelvis möjligt att 
hålla på med långt fler idrotter än i Bengtsfors/Årjäng där utbudet är starkt 
begränsat. Den signifikansprövning som är gjord, med hjälp av chi2-test, 
gäller dels inom varje område över tid (p-värdet anges i tabellen), dels för år 
2007 mellan områden (p-värdet anges till höger i tabellen – Diff.). Detta 
gäller för tabellerna 17-22, det vill säga samtliga tabeller som återger enskil-
da idrotter över tid.  

I läsningen av tabellerna är det således information av två slag som är av 
intresse, nämligen förändringar över tid inom respektive område samt jämfö-
relser av idrotter mellan områden för år 2007. Vi börjar med att titta närmare 
på de vanligaste idrotterna som flickorna utövar i en idrottsförening. Dessa 
är fotboll, ridning, basketboll, dans och innebandy. Innan vi ger oss i kast 
med förändringarna över tid ska vi titta lite närmare på idrotterna år 2007 i 
relation till område. Som vi ser i tabell 17 är skillnaderna härvidlag särskilt 
stora och säkerställda för idrotterna fotboll och basketboll.  

Tabell 17. Idrotter i förening bland 16-åriga flickor 1996-2002-2007. Procent.  
 B/Å  L   Sc   Ss 
 96 02 07 96 02 07 96 02 07 96 02 07 Diff.145 
Fotboll 23 8 20* 30 5 27*** 2 3 6* 4 3 5 *** 
Ridning 12 7 4 6 1 8* 9 8 6 5 4 3 - 
Basketboll 0 0 0 14 3 13** 4 1 1* 1 2 3 *** 
Dans 0 3 8** 9 3 6 6 2 3* 1 1 3 - 
Innebandy 3 4 4 8 1 4* 0 1 3** 0 2 7** - 
 
Chi2 test: * p<.05 ** p<.01 *** p<.001 
 
I Bengtsfors/Årjäng spelar en femtedel och i Luleå ca en fjärdedel av flick-
orna fotboll i en förening. I jämförelse med de båda stockholmsområdena är 
fotbollen här både omfattande och dominerande. Den andra idrotten som är 
intressant i ett områdesperspektiv är basketboll. Den förekommer inte alls i 
Bengtsfors/Årjäng och spelas i mycket liten omfattning i Stockholm city och 
Stockholm syd. I Luleå, däremot, ägnar sig en åttondel åt basketboll i före-
ning. För övriga idrotter kan vi inte se några säkerställda skillnader varför 
andelen utövare måste betraktas som tämligen jämnt fördelade mellan områ-
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dena. Vad vi ser i Bengtsfors/Luleå är med stor sannolikhet effekterna av en 
stark fotbolls- respektive basketbollkultur som förmår engagera flickorna på 
ett helt annat sätt än i övriga områden. Möjligtvis är det också på det viset att 
konkurrensen om ungdomarna, det vill säga utbudet av aktiviteter, är mindre 
i vissa områden.  

Betraktar vi så idrotterna i ett tidsperspektiv finner vi att år 1996 domine-
rades flickornas idrottsutövning i Bengtsfors/Årjäng av fotboll och ridning. 
Nästan var fjärde flicka spelade då fotboll och var åttonde red. Sex år senare 
var fotboll och ridning fortfarande störst men båda hade minskat rejält. Yt-
terligare fem år senare, det vill säga 2007, var fotboll tillbaks på ungefär 
samma nivå som år 1996 medan ridning har minskat än mer. Dans har ökat 
under perioden och utövas av åtta procent medan innebandy ligger kvar på 
en låg nivå. Basketboll spelas inte alls. De säkerställda förändringar över tid 
som har skett i Bengtsfors/Årjäng gäller för fotboll och dans. I det ena fallet 
med en kraftig nedgång följt av en uppgång och i det andra en uppgång. I 
Luleå var de största föreningsidrotterna 1996 fotboll och basketboll. Var 
tredje flicka spelade fotboll och var sjätte spelade basketboll. En mindre 
andel dansade, spelade innebandy och ägnade sig åt ridning. År 2002 spelade 
endast en bråkdel fotboll, det vill säga en mycket stor minskning hade ägt 
rum. Även basketboll, innebandy, dans och ridning har gått tillbaka under 
samma tid.  

Mellan åren 2002 och 2007 kan vi däremot se en ökning för samtliga des-
sa idrotter. Såväl fotboll, basketboll och ridning är år 2007 tillbaks på unge-
fär samma nivåer som 1996. Innebandy verkar däremot minska över tid. 
Föreningsidrotten i Stockholm city har inte förändrats lika dramatiskt som i 
Bengtsfors/Årjäng och i Luleå. Fotboll och innebandy har ökat något medan 
basketboll och dans har minskat. Således är de största idrotterna i detta om-
råde fotboll och ridning men observera att de inte alls är så dominerande som 
i Bengtsfors/Årjäng och i Luleå. Inte heller i Stockholm syd har det skett 
några stora förändringar under åren 1996, 2002 och 2007. Undantaget är 
innebandy som har ökat från att över huvud taget inte ha spelats 1996 till att 
2007 nu spelas av nästan en tiondel.  

De förändringar som blir synliga i materialet över tid är på vissa orter 
mycket dramatiska. Luleå och Bengtsfors/Årjäng är exempel på orter med 
kraftiga svängningar medan Stockholm city och Stockholm syd uppvisar en 
mycket lugnare utveckling under tidsperioden. I dessa senare områden ökar 
vissa idrotter över tid medan andra minskar, något som antagligen ska till-
skrivas helt naturliga svängningar i utbud och efterfrågan. I kampen om 
ungdomarnas tid och intresse finns vinnare och förlorare. Vinnare är den 
som lyckas skapa intresse och popularitet kring sin verksamhet medan förlo-
raren inte lyckas med detta. Det finns naturligtvis också andra förklaringar. I 
Bengtsfors/Årjäng och Luleå kan de stora förändringar som exempelvis fot-
boll visar upp rimligen inte förklaras på samma vis. Här är det mera troligt 
att i första hand söka strukturella förklaringar såsom svårigheter att organise-
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ra verksamheter, ledarbrist, nedlagda verksamheter etc. Mindre orter drabbas 
på ett mera direkt och tydligt vis än större när verksamheter av olika skäl 
inte kan upprätthålla sin normala standard eller nivå. Läggs verksamheten i 
en dominerande förening ner på orten kan det visa sig vara nästan omöjligt 
att fortsätta i en annan förening av det enkla skälet att det inte finns någon att 
tillgå på lämpligt avstånd.      

Pojkarnas föreningsidrott 
De idrotter som redovisas i det följande är fotboll, innebandy, basketboll, 
ishockey, tennis samt golf. Dessa är alltså i materialet från 2007 de vanligast 
förekommande. I ett totalt perspektiv är kanske bilden av pojkarnas före-
ningsidrott något mer enhetlig än vad som är fallet för flickorna. Men även 
här har de lokala villkoren stor betydelse för vad som görs och inte görs.  

Vi börjar med att titta närmare på de idrotter som utövades 2007 och dess 
fördelning över områden. Av intresse är främst innebandy, basketboll, is-
hockey och tennis där skillnaderna mellan områden är säkerställda. Även 
fotboll förtjänar att nämnas i kraft av sin popularitet och som varande den 
största idrotten bland 16-åriga pojkar.   

Tabell 18. Idrotter i förening bland 16-åriga pojkar 1996-2002-2007. Procent.  
 B/Å  L   Sc   Ss 
 96 02 07 96 02 07 96 02 07 96 02 07 Diff.146 
Fotboll 21 12 26* 21 7 16** 13 13 16 24 11 14* - 
Innebandy 16 13 16 14 2 11** 6 5 6 1 3 8* ** 
Basketboll 1 0 0 18 1 7*** 5 5 0** 6 2 1 *** 
Ishockey 1 1 2 12 9 17 3 5 2 6 3 1 *** 
Tennis 4 2 0 1 0 2 4 7 8 4 0 3 *** 
Golf 2 1 2 1 1 2 2 9 4*** 0 1 0 - 
 
Chi2 test: * p<.05 ** p<.01 *** p<.001 
 
Innebandy har, som vi kan se i tabell 18, sitt starkaste fäste i Bengts-
fors/Årjäng samt i Luleå. Här utövar 16 respektive elva procent denna idrott 
i en förening vilket är dubbelt så stor andel jämfört med Stockholm syd re-
spektive Stockholm city. Basketboll spelas främst i Luleå och inte alls i 
Bengtsfors/Årjäng och Stockholm city samt nästan inte alls i Stockholm syd. 
Ishockey är också den en idrott som utövas i särskilt stor utsträckning i Luleå 
medan den ligger på en mycket låg nivå i övriga områden. Tennis, slutligen, 
utövas generellt sett sparsamt men har störst andel aktiva i Stockholm city. 
Även med avseende på pojkarnas föreningsidrotter kan vi alltså se hur utbud 
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och efterfrågan samt rådande idrottskulturer har inverkan på fördelningen av 
idrotter i ett områdesperspektiv. 

Vilka förändringar ser vi då över tid med avsikt på pojkarnas föreningsid-
rotter? Vi ska nu titta närmare på den saken i område för område. I Bengts-
fors/Årjäng är föreningsidrotten begränsad och handlar nästan enbart om 
fotboll och innebandy. Under perioden ökar här fotboll medan övriga idrotter 
varken ökar eller minskar. Liksom för flickorna inträffade här en kraftig 
minskning för fotbollen år 2002 vilken följdes av en ännu större uppgång. I 
Luleå kan vi urskilja fyra idrotter som utövas mer än andra, ishockey, fot-
boll, innebandy och basketboll. Vi ser också att av dessa minskar fotboll, 
innebandy och basketboll som föreningsidrotter, en minskning som är sär-
skilt stor för basketbollen.  

I Stockholm city är det återigen fotboll som är den största föreningsidrot-
ten med lika stor andel utövare som i Luleå, det vill säga en sjättedel. De 
förändringar som blir märkbara här gäller för idrotterna basketboll och golf 
där basketboll minskar så mycket att den hamnar under enprocentsnivån. 
Golf däremot visar på en ökning fram till 2002 och sedan en minskning fram 
till 2007. Även i Stockholm syd är fotboll den största föreningsidrotten och 
även här ser vi en avsevärd minskning under tidsperioden. I Stockholm syd 
minskar fotboll ganska rejält medan innebandy ökar.  

Över den här 11-års-perioden kan vi se att de flesta förändringar inte har 
skett gradvis utan ganska ryckigt med stora nergångar år 2002. Detta är sär-
skilt utmärkande för idrotterna i Bengtsfors/Årjäng och Luleå. Förklaringen 
är antagligen att föreningarna på dessa båda orter är extra känsliga för exem-
pelvis rekryteringsunderlag, statusförändringar i ungdomsgruppen eller före-
ningarnas existensvillkor.  

Organiserad idrott utanför föreningen 
I det här avsnittet ska de idrotter som utövas utanför föreningen men i orga-
niserad form redovisas. Som vi kan se i det följande är det andra idrotter och 
aktiviteter än de som utövas inom föreningen som träder fram. Här hittar vi 
främst verksamheter såsom aerobics, workout, styrketräning, spinning etc. 
Dessa är av typen kommersiell köpidrott, det vill säga man köper sitt delta-
gande per gång eller per termin. Av förklarliga skäl återfinner vi här främst 
individuella idrotter och få lagidrotter. De lagidrotter som ändå bedrivs en-
ligt ungdomarna är företrädesvis fotboll och innebandy. Vi hittar även några 
av föreningsidrotterna här men de är relativt få. Exempel på sådana är rid-
ning, dans, innebandy och fotboll. Ridning är en aktivitet som, av flickorna 
själva, definieras både som föreningsidrott, organiserad verksamhet och nå-
got man gör helt på egen hand. Man kan alltså tänka sig att en flicka är med-
lem i en ridklubb, en annan är inte medlem i någon ridklubb men har tillgång 
till och utnyttjar organiserad ridverksamhet medan en tredje rider helt på 
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egen hand exempelvis med egen häst i privat stall. Av detta skäl dyker rid-
ning upp som en verksamhet som utövas i flera former. Att innebandy och 
fotboll förekommer i den här formen förvånar kanske en smula. Men detta 
betyder att ungdomarna, i vissa områden i större utsträckning än i andra, har 
funnit en form för lagbollspel som ligger mellan föreningsidrotten och den så 
kallade spontanidrotten. Det kan exempelvis röra sig om ungdomar som, av 
olika skäl, inte har möjlighet att praktisera sin sport i en förening. Överlag 
utövas idrotterna i den här formen i ringa utsträckning och det totala antalet 
idrotter uppgår även här till ca 60 för år 2007, de allra flesta under enpro-
centsnivån.  

Tabell 19. Idrotter i organiserad form utanför förening bland 16-åriga flickor 1996-
2002-2007. Procent.  
 B/Å  L   Sc   Ss    
 96 02 07 96 02 07 96 02 07 96 02 07 Diff. 147 
Aerobics 8 9 2 15 4 2*** 12 8 3*** 14 5 2** - 
Ridning 9 8 3 4 1 9* 8 6 4 5 4 5 - 
Dans 0 5 3 1 1 5* 4 4 8 2 1 5 ** 
Gym 0 0 1 0 0 5** 0 0 7*** 0 0 0 ** 
Innebandy 4 3 3 3 0 0* 0 0 0 0 1 1 - 
 
Chi2 test: * p<.05 ** p<.01 *** p<.001 
 
I ett områdesperspektiv är dans och gym de aktiviteter där vi kan iaktta sä-
kerställda skillnader. Vi finner att flickorna i Stockholm city såväl dansar 
som besöker gym i högre utsträckning än flickorna i övriga områden. När det 
gäller gym kan vi konstatera att denna verksamhet inte alls förekommer 
bland flickorna i Stockholm syd. I det här sammanhanget vill jag gärna 
uppmärksamma att flera av idrotterna i den här kategorin över tid ändrar 
karaktär och också benämning. Som vi ser i tabellen var det exempelvis inga 
flickor som uppgav att de besökte gym åren 1996 och 2002 men däremot en 
relativt stor andel år 2007. Med aktiviteten aerobics är det tvärtom.  Den har 
minskat över tid men frågan är om inte siffrorna meddelar ungefär samma 
sak fast i olika språkdräkt. I dag går man och gymmar, det vill säga man 
besöker ett gym där många varianter av fysisk träning är möjlig. Ingen eller 
väldigt få talar idag om exempelvis styrketräning eller workout, något som 
emellertid uttrycktes betydligt mera frekvent åren 1996 och 2002.  

Om vi så övergår till att studera förändringar över tid inom varje område 
finner vi att samtliga aktiviteter i tabellen har genomgått sådana. Beträffande 
aerobics har den minskat i såväl Luleå, Stockholm city som i Stockholm syd, 
i samtliga områden mycket kraftigt. Frågan är, som jag varit inne på tidigare, 
om aerobics som träningsform verkligen är på väg att försvinna från arenan 
eller om den fortlever men under andra benämningar. Ridning och dans har 
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under tidsperioden ökat i Luleå medan flickorna i övriga områden bedriver 
rid- och dansverksamhet i den här formen i ungefär lika stor utsträckning 
över tid. Som vi redan noterat talar ungdomarna idag om att besöka gym. 
Denna verksamhet som plötsligt dyker upp 2007 står också för en säkerställd 
ökning i Luleå och i Stockholm city. Aktiviteten innebandy, slutligen, har 
över tid minskat i Luleå och utövas idag inte alls i organiserad form utanför 
idrottsförening.    

Aktiviteter som tillkommit sedan 1996 är dans, gym, fotboll, spinning och 
yoga. Att dans tillkommer kan tyda på en förflyttning bort från idrottsföre-
ningarna men det kan även vara ett uttryck för ökat intresse bland ungdo-
marna i kombination med en framväxt av exempelvis dansstudios i olika 
former. Spinning och yoga ska nog ses som exempel på den ständiga diffe-
rentieringsprocess som pågår inom ungdomskulturen. Detta märks också på 
det faktum att vi år 2007 kan hitta långt fler aktiviteter som utövas i organi-
serad form utanför en idrottsförening jämfört med år 1996. 

Vi ska nu övergå till att titta närmare på de aktiviteter pojkarna utövar i 
organiserad form utanför en förening. De tre vanligast förekommande år 
2007 återges i tabell 20.  

Tabell 20. Idrotter i organiserad form utanför förening bland 16-åriga pojkar 1996-
2002-2007. Procent.   
 B/Å  L   Sc   Ss   
 96 02 07 96 02 07 96 02 07 96 02 07 Diff. 148 
Fotboll 1 0 3 0 0 1 4 3 2 4 6 10 ** 
Innebandy 8 5 10 2 0 1 2 2 0 1 0 1 *** 
Gym 0 2 4 0 2 9*** 0 3 6*** 0 0 1 - 
 
Chi2 test: * p<.05 ** p<.01 *** p<.001 
 
I Bengtsfors/Årjäng spelas framför allt innebandy i den här formen, i Luleå 
och Stockholm city besöker man särskilt gym och i Stockholm syd är fotboll 
den helt dominerande aktiviteten. Vi kan till en början konstatera att vi mel-
lan områden finner en säkerställd skillnad för idrotterna fotboll och inneban-
dy för år 2007. Fotboll spelas av en relativt stor andel pojkar i Stockholm 
syd. Här ägnar sig en av tio åt att spela fotboll i organiserad form medan 
andelen i övriga områden är mycket liten. Om vi så tittar på innebandy som 
främst spelas av pojkarna i Bengtsfors/Årjäng finner vi att förhållandena är 
desamma i jämförelse med övriga områden. Som jag tidigare varit inne på 
har vi alltså här att göra med en grupp unga pojkar i Stockholm syd och 
Bengtsfors/Årjäng som har utvecklat en särskild fotbolls- respektive inne-
bandykultur som utmynnar i att dessa båda lagbollspel hålls igång utan att de 
utövas i en förening. I fråga om förändringar över tid inom respektive områ-
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de ser vi att verksamheten gym återspeglar en säkerställd sådan i Luleå och i 
Stockholm city. I båda dessa områden har den också ökat rejält.     

Vad som inte framgår av tabellen är att aktiviteten styrketräning har för-
svunnit över tid. År 1996 och även 2002 sa sig en ganska stor andel pojkar 
syssla med styrketräning. År 2007 återfinns ingen enda vilket jag återigen tar 
som intäkt för ett ändrat språkbruk. Min förklaring ligger i att man idag går 
på gym och tränar styrka men att man då anger just gym som svar på frågan 
om aktivitet.  

Idrott som utövas på egen hand  
De idrotter som ungdomarna bedriver på egen hand är betydligt fler än de 
organiserade idrotterna. Många av de här idrotterna eller verksamheterna är 
inte heller särskilt vanliga vare sig inom föreningar eller i annan organiserad 
form. Exempel på sådana är att jogga, cykla, promenera, åka skidor, snow-
board, skridskor och skateboard. Gemensamt för aktiviteterna som görs på 
egen hand är att de till övervägande del är individuella, det vill säga de är 
inga lagsporter. I tabellerna 21 och 22 redovisas de nio vanligaste idrotter-
na/aktiviteterna för såväl flickor som pojkar år 2007. De för flickor och poj-
kar gemensamma aktiviteterna är skidor, skridskor, joggning, simning, 
snowboard, gym och promenad. För flickornas del tillkommer dans och rid-
ning och för pojkarna fotboll och innebandy. Dessa fyra idrotter är också de 
som utövas i samtliga tre former. Listan kan göras mycket längre men förlo-
rar då i intresse och precision.  

När det gäller de idrotter/aktiviteter som förekommer i tabellerna är det 
naturligtvis så att de kan innehålla olika utövandevarianter. Detta gäller kan-
ske särskilt skidor och skridskor. Beträffande skidrelaterade aktiviteter finns 
i tabellen endast de ungdomar med som, på frågan om vilken/vilka idrotter 
som görs, svarat skidåkning eller skidor. Jag har alltså gjort åtskillnad på det 
mindre antal som skrivit slalom eller längdskidor. Ett rimligt antagande är 
att inom kategorin skidor ryms till största delen ungdomar som ägnar sig åt 
utförsåkning men det kan inte uteslutas att där även finns några längdskid-
åkare. I fråga om skridskor har jag resonerat på liknande vis, det vill säga det 
fåtal som svarat långfärdsskridskor är inte medtagna utan endast de som 
skrivit skridskor eller skridskoåkning. Ett rimligt antagande är även här att 
bakom aktiviteten skridskor döljer sig till största delen ungdomar som åker 
skridskor på kommunala isbanor eller allmänhetens åkning i ishallar.  

Analogt med tabellerna för idrotter i förening och organiserade idrotter 
utanför förening redovisas endast de verksamheter där signifikans uppnås 
antingen mellan områden för år 2007 eller i ett förändringsperspektiv över 
tid. Låt oss börja med flickorna och titta närmare på situationen för år 2007. 
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Tabell 21. Idrotter som utövas på egen hand bland 16-åriga flickor 1996-2002-2007. 
Procent.  
 B/Å  L   Sc   Ss 
 96 02 07 96 02 07 96 02 07 96 02 07 Diff. 149 
Joggning 23 21 28 17 9 21* 23 21 23 25 25 23 - 
Promenad 16 11 25* 5 4 22*** 5 12 15*** 5 7 26*** * 
Simning 33 7 17*** 20 5 12** 22 21 14 25 25 19 - 
Skidor 15 3 12* 12 0 10** 18 13 14 9 1 8 - 
Gym 0 0 5** 0 2 13*** 0 1 8*** 0 0 8*** - 
Skridskor 15 0 4*** 6 1 9* 14 7 12 9 0 3** * 
Ridning 9 9 5 1 0 6** 3 3 2 2 2 3 - 
Dans 0 4 6* 0 0 1 0 3 4** 0 3 6** - 
Snowboard 5 1 4   12 3 2***  3  5 2  2 0  1 - 
 
Chi2 test: * p<.05 ** p<.01 *** p<.001 
 
De vanligast förekommande aktiviteterna som utövas på egen hand är, för 
samtliga områden, joggning och promenad. Många ägnar sig också åt sim-
ning och skidåkning. Som vi ser uppträder en del variationer mellan områ-
den men de enda säkerställda gäller promenad och skridskor. De flickor som 
till störst del ägnar sig åt promenad finns i Stockholm syd och i Bengts-
fors/Årjäng. Här promenerar en fjärdedel att jämföra med en sjättedel i 
Stockholm city. Någon entydig förklaring till varför flickorna i Stockholm 
city skiljer ut sig och inte promenerar i samma utsträckning som de övriga 
kan vara svårt att ge. Men man kan kanske tänka sig att promenader ligger 
närmare till hands för den som inte bor i en storstad eller också har den pro-
menadkultur som vi kan se utvecklas över tid etablerat sig snabbare i de 
andra områdena.  

I fråga om skridskor yttrar sig skillnaderna på så vis att denna aktivitet fö-
reträdesvis utövas i Stockholm city medan en tre till fyra gånger så låg andel 
åker skridskor i Bengtsfors/Årjäng och Stockholm syd. Varför flickorna åker 
skridskor i större utsträckning i Stockholm city har förmodligen att göra med 
tillgängligheten. Här finns ett flertal isbanor öppna för åkning under såväl 
dag- som kvällstid, något som saknas på övriga orter.  

Nu övergår vi till att se på förändringar över tid område för område. I 
Bengtsfors/Årjäng ser vi då hur aktiviteterna promenad, simning, skidor, 
gym, skridskor och dans visar säkerställda förändringar under den aktuella 
tidsperioden. Simning och skidor har minskat påtagligt mellan åren 1996 och 
2002 för att sedan öka stort till år 2007. Skridskor har, mellan åren 1996 och 
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2007 minskat med ca en tredjedel medan promenad, gym och dans har ökat. 
Även i Luleå kan vi se hur flera idrotter uppvisar en stor minskning för år 
2002 som följs av en uppgång 2007. Detta gäller joggning, simning, skidor 
samt skridskor. Snowboard har minskat medan promenad, gym och ridning 
har ökat. I Stockholm city är förändringarna inte alls lika påtagliga och berör 
inte lika många aktiviteter som i Luleå eller Bengtsfors/Årjäng. Vi kan här 
notera en säkerställd ökning över tid för promenad, gym samt dans. I Stock-
holm syd ser vi en signifikant minskning när det gäller skridskor samt säker-
ställd ökning för promenad, gym och dans.    

De lokala upp- och nedgångar som kan iakttas är antagligen inte mer 
dramatiska än resultatet av lokala förändringar i utbud och efterfrågan samt i 
några fall möjligen också avhängiga av statushierarkier i ungdomsgruppen. 
Det faktum att fler verksamheter förändras över tid i Bengtsfors/Årjäng och i 
Luleå än i övriga områden får sannolikt sin förklaring i den mindre ortens 
känslighet för förändringar av nämnda slag.  

Vi övergår nu till att titta på de aktiviteter pojkarna utövar på egen hand. 
Till att börja med ska en redovisning ske beträffande de olika verksamheter-
nas status för år 2007. Därefter redovisas förändringarna över tid. Redogö-
relsen kommer företrädesvis att ägnas de verksamheter som uppvisar signifi-
kans mellan områden år 2007 samt över tid (se tabell 22). 

Tabell 22. Idrotter som utövas på egen hand bland 16-åriga pojkar 1996-2002-2007. 
Procent.  
 B/Å  L   Sc   Ss 
 96 02 07 96 02 07 96 02 07 96 02 07 Diff. 150 
Gym 0 2 14*** 0 1 34*** 0 3 22*** 0 0 13*** *** 
Joggning 11 7 18* 7 2 11* 7 16 17** 13 11 21 - 
Fotboll 0 1 4* 0 1 0 8 9 14* 10 18 24* *** 
Skidor 16 7 11 5 0 7* 14 10 8 7 1 3* - 
Skridskor 14 1 4* 5 1 10** 6 4 6 2 0 0 * 
Simning 5 2 2 9 0 4** 8 9 6 10 5 10 - 
Promenad 2 3 5 0 0 3* 0 2 4** 1 1 7** - 
Innebandy 13 7 7 12 3 4** 9 6 1*** 7 3 6 * 
Snowboard 5 0 5*  14 2 6***  8  5 2** 4 0  3 - 
 
Chi2 test: * p<.05 ** p<.01 *** p<.001 
 
De två stora verksamheter som pojkarna generellt ägnar sig åt på egen hand 
är att träna på gym och joggning. När vi söker verksamheter där säkerställda 
skillnader kan iakttas mellan områden år 2007 finner vi att träna på gym, 
spela fotboll, åka skridskor samt spela innebandy alla uppvisar sådana. Att 
träna på gym är framför allt något som pojkarna i Luleå ägnar sig åt. Drygt 
tre av tio gör detta i Luleå att jämföra med Bengtsfors/Årjäng och Stockholm 

                               
150 Avser differensen mellan områden för år 2007. 
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syd där drygt en av tio tränar på ett gym. Att spela fotboll på egen hand görs 
företrädesvis av pojkarna i Stockholm syd. Här spelar en fjärdedel fotboll i 
den här formen mot en enda procent i Luleå vilket är en ansenlig skillnad. 
Skridskor åks i störst utsträckning i Luleå (en av tio) medan inte någon ägnar 
sig åt denna verksamhet i Stockholm syd. Innebandy, slutligen, spelas av 
något större andel pojkar i Bengtsfors/Årjäng och i Stockholm syd än i övri-
ga områden. Särskilt få spelar innebandy i Stockholm city.  

Även vad gäller pojkarnas idrott på egen hand kan vi iaktta en hel del för-
ändringar över tid. I Bengtsfors/Årjäng ökar andelen som tränar på gym lik-
som de som joggar. Särskilt stor är ökningen för gymverksamheten. Fotboll 
ökar också fast i mindre grad medan andelen skridskoåkare minskar. I Luleå 
ökar andelen som tränar på gym med över trettio procent under tidsperioden. 
Även verksamheterna joggning, skridskoåkning och promenad visar på en 
ökning av andelen utövare. Den minskning vi ser gäller simning, innebandy 
samt snowboard. I Stockholm city är det återigen gym som står för en avse-
värd ökning av andelen utövare. En femtedel tränar på gym 2007 jämfört 
med tre procent 2002. Ökar gör även joggning, fotboll och promenad medan 
innebandy och snowboard minskar över tid. I Stockholm syd ökar träning på 
gym liksom fotboll och promenad. Fotboll är den aktivitet som bedrivs i 
störst utsträckning i det här området med en fjärdedel utövare. Den minsk-
ning som återfinns i Stockholm syd gäller skidåkning.  

De exempel på stora förändringar som vi ser i materialet ska i första hand 
ses som uttryck för den faktiska möjligheten orten erbjuder men också i 
smaken för idrottsaktiviteter ungdomarna utvecklar i de olika sammanhang 
de befinner sig. Smaken för eller emot olika former för fysisk aktivitet för-
ändras alltså över tid och får också olika utslag i olika sociala sammanhang.  

Sammanfattning och kommentarer 
Generellt sett, för hela ungdomsgruppen, är knappt hälften av flickorna och 
drygt hälften av pojkarna medlemmar i en idrottsförening. Organiserad idrott 
utanför en förening bedrivs av ca en tredjedel och egen idrott utövas av ca 
tre fjärdedelar. De olikheter som finns mellan flickors och pojkars sätt att 
utöva idrott blir synliga i det lokala perspektivet och uppträder, för medlem-
skap, i Stockholm city (där pojkarna är medlemmar i högre utsträckning än 
flickor) och, för idrott på egen hand, i Bengtsfors/Årjäng (där flickorna i 
högre utsträckning än pojkarna ägnar sig åt idrott på egen hand).  

I ett områdesperspektiv är bilden sådan att inga skillnader återfinns beträf-
fande pojkarnas idrottsvanor, det vill säga i de fyra områdena utövar pojkar-
na i ungefär lika hög grad idrott såväl i som utanför idrottsföreningen. Flick-
ornas idrottsvanor skiljer sig dock en del mellan områden. Den högsta ande-
len medlemmar finner vi i Luleå (knappt två tredjedelar) och den lägsta i 
Stockholm syd (drygt en tredjedel). I Stockholm city återfinns högst andel 
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flickor som utövar organiserad idrott utanför föreningen (41 procent) och i 
Bengtsfors/Årjäng lägst andel (25 procent). Idrott på egen hand bedrivs av 
86 procent i Bengtsfors/Årjäng och av 66 procent i Stockholm syd.  

I ett förändringsperspektiv (mellan åren 1996, 2002 och 2007) kan vi se 
att medlemskapet i idrottsförening för både flickor och pojkar är relativt 
stabilt över tid. För flickorna kan vi, i Stockholm syd, iaktta en ökning från 
21 procent 1996 till 36 procent 2007. För pojkarna ser vi en minskning i 
Luleå från 68 procent 1996 till 63 procent 2007. Den organiserade idrotten 
utanför förening minskar något över tid i Bengtsfors/Årjäng (flickor) men 
ökar i Luleå och Stockholm city (pojkar). Idrott på egen hand ökar för flick-
orna i Bengtsfors/Årjäng och i Luleå och för pojkarna i de båda stockholms-
områdena.  

Som genomgången har visat bedrivs, i grova drag, ungefär samma idrotter 
av flickor såväl som av pojkar, inom varje idrottsform, i de olika områdena. 
Genomgången har också visat att det finns undantag från detta påstående 
(exempelvis ridning och dans) men framför allt har den visat på de skillnader 
i utövandegrad som framträder vid en jämförelse mellan idrotter och områ-
den. Detta är allra tydligast när vi tittar på föreningsidrotterna fotboll och 
basketboll för flickorna och innebandy och ishockey för pojkarna.  Men gil-
tigheten gäller även för de flesta idrotter eller verksamheter som utövas såväl 
i organiserad form som helt på egen hand. Det är när vi betraktar idrotten i 
det lokala perspektivet som vi kommer nära den och kan förstå dess egen 
inneboende dynamik.  

När det gäller enskilda idrotter eller verksamheter och deras rörelse över 
tid kan några tendenser noteras. En sådan är att lagidrotterna, som förenings-
idrotter, minskar. Detta är något som främst gäller pojkarna i Luleå (fotboll, 
basketboll, innebandy) men vi kan även se en minskning i såväl Stockholm 
syd (fotboll, basketboll) och i Stockholm city (basketboll). Den enda lagid-
rotten som ökar bland pojkarna är innebandy i Stockholm syd. En intressant 
iakttagelse i sammanhanget är att lagidrotten fotboll utanför förening under 
samma period ökar för pojkarna (Bengtsfors/Årjäng, Stockholm city, Stock-
holm syd). Detta är dock särskilt tydligt i Stockholm syd men även i Stock-
holm city. Att spela fotboll på egen hand är något som särskilt pojkarna i 
Stockholm syd ägnar sig åt och den självklara frågan är då varför just här. Ja, 
här finns förutsättningar för ett framväxande, kanske i form av lämpliga ytor 
att vistas på men helt säkert finns här också en stor mängd fotbollsintresse-
rade 16-åriga pojkar som av olika skäl inte ägnar sig åt fotboll som före-
ningsidrott. Här kan man tänka sig flera skäl till detta. Ett kan vara att man 
inte platsar i föreningens fotbollslag och ett annat att man vill spela fotboll 
men inte som tävlingsform. Det kan naturligtvis finnas andra skäl. I alla 
händelser är det ganska överraskande att ett utpräglat lagbollspel ändå utövas 
utanför en förenings regi av en så stor andel pojkar i vissa lokala miljöer.       

En annan tendens som jag vill peka på gäller att gå på gym. Denna verk-
samhet har ökat eller blivit synlig under senare år. Att gå på gym och träna 
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är, som det verkar, på väg att bli en omfattande verksamhet för unga flickor 
och pojkar med en del lokala variationer. Den framväxande gymkulturen 
verkar ha fått störst fäste i Luleå men uppvisar en tydlig ökande tendens 
även i övriga områden. Här rör det sig troligen mer om ett förändrat ut-
tryckssätt än om en ny aktivitet. Idag ”går man på gym”, man ”gymmar”, 
istället för att exempelvis ”gå och styrketräna” eller ”gå på aerobics”. Ett 
exempel på detta är ”aktiviteten” aerobics som har minskat rejält under peri-
oden (gäller flickor), ett annat är ”styrketräning” som har försvunnit helt 
sedan 1996 (pojkar). Men vad karaktäriserar då denna gymkultur? Gymmen 
kan oftast erbjuda ett stort utbud av träningsmöjligheter såsom spinning, 
styrketräning med mera och är idag något av allaktivitetsinstitutioner när det 
gäller så kallad fitnessträning. Att gå på gym innebär också att man rår över 
sin egen tid och sin träning. Det är en fysisk verksamhet där man tränar sin 
kropp utan andras krav än sina egna.  

En aktivitet som mycket tydligt har ökat under perioden är promenad vil-
ket särskilt gäller flickorna. Andelen flickor som uppger att de promenerar år 
2007 är både tre (Stockholm city), fyra (Luleå) och fem (Stockholm syd) 
gånger så stor som år 1996. Frågan är om promenad som aktivitet har ökat 
eller om den numera anses vara en motionsform på ett tydligare vis än tidi-
gare. Möjligen är det så att den har fått ökad status i ungdomsgruppen och då 
särskilt bland flickorna. Det verkar vara på det viset att promenad som mo-
tionsform numera är accepterat även bland ungdomar. 

Ungdomarnas idrottsvanor är över tid utsatta för en förändringsprocess 
påverkad av tillgång och efterfrågan. Detta får konsekvenser för dessa va-
nors kulturella uttryck, det vill säga de praktiker vi kan se och iaktta på fri-
tidsarenan. Formerna för idrottsutövning, liksom särskilda idrottsgrenar, 
förändras i olika tempo i olika miljöer vilket också tydliggjorts i analyserna. 
Ett tydligt exempel på detta är fotboll som föreningsidrott, men även basket-
boll och innebandy. Andra exempel är promenad på egen hand och att gå på 
gym. Över tid blir förutsättningar och smakyttringar för eller emot olika 
idrottskulturer synliga såsom verksamma beståndsdelar i en pågående för-
ändringsprocess. I vissa fall kan dessa processer ske ganska dramatiskt me-
dan andra försiggår i en mindre omvälvande takt.  

Resultaten visar att det är i det lokala perspektivet man bäst kan förstå id-
rottskulturen. Som företeelser är denna kultur beroende av lokala förutsätt-
ningar i form av lokaler och idrottsplatser, men även människors engage-
mang. De idrottsvanor ungdomar utvecklar kan sägas vara en följd av ett 
komplext samspel mellan egna önskningar, uppväxtvillkor, kamraters för-
hållningssätt, lokala traditioner, utbud, livsvillkor samt rådande genus- och 
statusordning.151 I mötet mellan dessa framträder idrottsvanornas kulturella 
uttryck. Att dessa uttryck varierar säger oss att former för idrott eller val av 
aktivitet får olika innebörd i olika sammanhang.  
                               
151 Se ex Nilsson, P. (1998), samt Larsson, B. (2005). 
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Därför blir inte bilden av flickornas och pojkarnas föreningsidrottande 
enhetlig, varken i fråga om nuläge eller i avseende på förändringar över tid. 
En viss idrott kan vara populär i ett område men är inte gångbar i ett annat 
och den kan minska kraftigt över tid i ett område men inte i ett annat. I sam-
ma takt som utbudet av idrottsaktiviteter förändras anpassar sig också sma-
ken till detta utbud. Smaken faller sedan olika ut och det är också så man kan 
förstå de olikheter och de förändringar idrotterna i och utanför idrottsföre-
ningen uppvisar.   
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7. SOCIAL BAKGRUND OCH IDROTT 

Inledning 
Studiens tredje delsyfte är att beskriva 16-åringarnas idrottsvanor med ut-
gångspunkt i deras socioekonomiska och etniska bakgrund. Detta görs i före-
liggande kapitel som inleds med en redogörelse över forskning inom pro-
blemområdet. Därefter redovisas undersökningsgruppens idrottsvanor med 
utgångspunkt tagen i ungdomarnas innehav av utbildningskapital respektive 
ekonomiskt kapital. Utbildningskapitalet är ett mått på symboliska tillgångar 
i form av examina vilka ger oss information om föräldrarnas och i förläng-
ningen ungdomarnas utbildningsbakgrund. Det ekonomiska kapitalet infor-
merar oss om vilka ekonomiska villkor ungdomarna lever under.  

Kapitlets struktur är densamma som i tidigare kapitel, först redovisas den 
sociala bakgrundens betydelse beträffande medlemskap i en idrottsförening, 
därefter i relation till organiserad idrott utanför en idrottsförening och slutli-
gen för det egna idrottsutövandet. Därefter redogörs för den sociala bak-
grundens betydelse i relation till enskilda idrotter. Kapitlet innehåller även 
ett kortare avsnitt om etnicitetens betydelse för medlemskap i idrottsföre-
ning. Avslutningsvis ges sammanfattande kommentarer. De frågor detta 
kapitel ska besvara handlar således om vilken betydelse ungdomars sociala 
och ekonomiska levnadsvillkor har för idrottsutövning i samspel med kon-
text.  

Forskning inom problemområdet 
Från tidigare studier vet vi att idrott som samhällsföreteelse är stratifierad, 
det vill säga olika sociala grupper utövar olika sorters idrott i olika former, 
på olika vis och av olika skäl. Tidigare forskning har framför allt visat att 
denna stratifiering följer ett hierarkiskt mönster. Barn och ungdomar från de 
högre sociala grupperna är i högre utsträckning såväl föreningsmedlemmar 
som medlemmar i en idrottsförening.  

Bo Schelin visar redan i en avhandling från 1985 på utbildningsnivåns be-
tydelse för olika idrotter. Han fann bland annat att idrotterna golf, tennis och 
segling var överrepresenterade bland de högre samhällsskikten medan brott-
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ning och fotboll var underrepresenterade.152 I en senare studie gör Schelin ett 
försök att närmare komma åt frågan vilka mekanismer som är styrande när 
det gäller att välja idrott.153 Schelin arbetar här, liksom i sin avhandling, med 
ett antal närhetsfaktorer (personell-, lokal-, socioekonomisk-, fysiologisk- 
och psykisk närhet) i försöken att förklara valet av idrott. Av de fem fakto-
rerna tillskriver Schelin de socioekonomiska förhållandena störst betydelse. 
Han lyckas dock inte förklara det komplexa idrottsvalet vare sig fullt ut eller 
särskilt övertygande och menar själv att en förutsättning för att komma läng-
re i dessa ansträngningar är att öka kunskapen om den så kallade allmänna 
idrottspreferensen, det vill säga den grad av gillande som en viss idrott äger 
hos individen i relation till andra idrotter.154  

Lars-Magnus Engström har också ägnat sig åt att undersöka idrotts- och 
motionsutövning som ett fenomen relaterat till social position. Med hjälp av 
Bourdieus begreppsapparat finner Engström att smaken för idrott och motion 
kan avläsas socialt. I boken Idrott som social markör visar Engström hur 
särskilt utbildningsnivån, det vill säga det kulturella kapitalet, på ett tydligt 
vis är relaterat till val av motion.155  

I det internationella perspektivet finns ett flertal forskare som har analyse-
rat idrott utifrån Pierre Bourdieus begreppsapparat. En av dem är Carl Stem-
pel som har intresserat sig för sport som kulturellt kapital. Han menar att 
praktiserande av idrott kan ses som en framträdelseform av kulturellt kapital 
i Bourdieu’s mening. Stempel finner, i sina undersökningar, stöd för att id-
rott används i distinktionssyfte mellan olika sociala grupper och samhälls-
klasser. Han jämför också den kulturellt dominerande klassen med den eko-
nomiskt dominerande och finner bland annat att den kulturella gruppen äg-
nar sig mera åt ”fitnessidrotter” än den ekonomiska gruppen.156  

Thomas Wilson har undersökt idrottsutövning i relation till ekonomiskt 
och kulturellt kapital. Hans resultat pekar på att både det ekonomiska och det 
kulturella kapitalet har betydelse för idrottsutövning och idrottskonsumtion. 
Människor med högt ekonomiskt respektive högt kulturellt kapital deltar i 
högre grad i idrott än de med motsvarande lågt kapital. Wilson menar också 
att ett högt kulturellt kapital medför en ovilja att syssla med ”arbetaridrotter” 
men finner inga sådana samband till det ekonomiska kapitalet. Smaken för 

                               
152 Schelin, B. (1985). Den ojämlika idrotten. Om idrottsstratifiering, idrottspreferens och val 
av idrott. Doktorsavhandling. Sociologiska institutionen, Lunds universitet. 
153 Schelin, B. (1990). Väljer individen idrott eller idrotten individen? Danmarks Højskole for 
Legemsøvelser. 
154 Schelin, B. (1985). s. 34. 
155 Engström, L-M. (1999).  
156 Stempel, C. (2005). Adult Participation Sport as Cultural Capital. A Test of Bourdieu’s 
Theory of the Field of Sports. I International Review for the Sociology of Sport. London, Sage 
publications. Volume 40, No 4. 



 113

idrott och särskilda idrotter är alltså, enligt Wilson, förenad med en funktion 
att befästa sociala strukturer.157  

Derek Wynne har studerat fritidens och livsstilens påverkan och inflytan-
de på konstruktionen av social position. Med hjälp av Bourdieus begrepp 
habitus samt ekonomiskt och kulturellt kapital finner Wynne att vissa frak-
tioner av den engelska medelklassen på ett aktivt vis använder sig av fritiden 
i termer av sysselsättningar och konsumtionsmönster för att konstruera social 
position.158   

När det gäller ungdomars idrottande utifrån ett etnicitetsperspektiv finns 
ett flertal studier som intresserat sig för detta.159 Gemensamt för de studier 
som refereras till här är att de konstaterar olikheter mellan utrikes och inrikes 
födda i förhållande till idrottsvanor. Trondman finner, bland ungdomar i 
åldern 13-20 år, att 26 procent av utrikes födda flickor och fyra procent av 
utrikes födda pojkar aldrig föreningsidrottat jämfört med 15 respektive 12 
procent flickor och pojkar födda i Sverige. Vidare finner Trondman att 13 
procent av utrikes födda flickor och 56 procent av utrikes födda pojkar är 
spontanidrottare medan motsvarande andelar inrikes födda flickor och pojkar 
är 23 respektive 39 procent.  

Blomdahl och Elofsson finner, bland högstadieelever, att invandrarflickor 
är fysiskt aktiva i mindre grad än svenska flickor medan de inte kan iaktta 
några skillnader mellan invandrarpojkar och svenska pojkar.  

Carlson konstaterar att invandrarungdomar är mindre aktiva inom före-
ningsidrott än svenska ungdomar. I hans studie, som gäller ungdomar i ål-
dern 11-16 år, var 30 procent av invandrarflickorna medlemmar i en idrotts-
förening jämfört med 54 procent av de svenska flickorna. Motsvarande ande-
lar pojkar var 59 respektive 74 procent.  

Åse Strandbu och Anders Bakken visar i sin omfattande studie gjord 
bland 14-17 åriga ungdomar i Oslo att de med utlandsfödda föräldrar är un-
derrepresenterade som medlemmar i en idrottsförening i jämförelse med 
ungdomar med föräldrar födda i Norge. Så är en fjärdedel av den förra grup-
pen medlemmar jämfört med hälften av den senare gruppen. I ett könsper-
spektiv visar studien på stor skillnad mellan flickor och pojkar i gruppen 
med utlandsfödda föräldrar där 42 procent av pojkarna är medlemmar jäm-
fört med 16 procent av flickorna. Strandbu och Bakken menar att dessa 
skillnader främst ska förklaras utifrån föräldrarnas ekonomiska och kulturel-
la resurser. Dessa exempel gör alla generella uttalanden om etnicitetens be-

                               
157 Wilson, T. (2002). The Paradox of Social Class and Sports Involvement. I International 
Review for the Sociology of Sport. London, Sage publications. Volume 37, No 1. 
158 Wynne, D. (1998). Leisure, Lifestyle and the New Middle Class: A Case Study. London. 
Routledge. 
159 Trondman, M. (2005). Blomdahl, U, Elofsson, S. (2006). Carlson, R. (2001). Etnicitet och 
social mångfald – belastning eller tillgång inom barn- och ungdomsidrotten. Stockholm, 
GIH. Strandbu, Å., Bakken, A. (2006). Aktiv Oslo-ungdom. En studie av idrett, minoritets-
bakgrunn og kjønn. Oslo, Nova rapport 2/07.  
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tydelse för ungdomars idrottsvanor. Min avsikt är nu att belysa denna bety-
delse i ett kontextuellt perspektiv.  

Mitt bidrag till kunskapsfältet är att ge en bild av de socioekonomiska 
villkorens inverkan på ungdomars idrottsvanor särskilt i ett kontextuellt per-
spektiv. Det ekonomiska kapitalets betydelse för idrottsutövning är känt, 
men inte det kulturella kapitalets (när det gäller ungdomar) och heller inte 
hur de samverkar. Till detta ska läggas det kontextuella perspektivet. 

Idrottsvalet 
Hur väljer då individen idrottsaktivitet? Bourdieu talar här om de olika so-
ciala klasserna utifrån ett livsstilsbegrepp där principen bakom livsstilarna är 
habitus. Den livsstil individen representerar är alstrad av habitus, det vill 
säga förvärvade erfarenheter och minnen, som styr orienteringen i tillvaron. 
Valet av idrottsgren blir alltså beroende av individens sociala bakgrund där 
de olika klasserna har utvecklat olika förhållningssätt till olika idrottsaktivi-
teter. Idrottsgrenarnas fördelning mellan de olika sociala klasserna anser 
Bourdieu framför allt påverkas av distinktionens logik, förhållandet till den 
egna kroppen och innehavet av ekonomiskt respektive kulturellt kapital.160 

För att följa Bourdieu är det i habitusbegreppet vi i första hand ska söka 
förståelse för ungdomarnas idrottsval. Habitus är fäst till individen men ef-
tersom den har sin grund i människors ekonomiska och sociala existensvill-
kor kan habitus även knytas till samhällsgrupper med delade sociala erfaren-
heter. På så vis kan man alltså tala om habitus som en kollektiv företeelse, 
det vill säga ett utvecklande av liknande handlingsstrategier. Detta betyder 
att dispositioner för den ena eller andra smaken är verksam på gruppnivå. 
Valet av idrott är alltså beroende av individens sociala bakgrund där olika 
förhållningssätt har utvecklats i relation till det utbud av idrottsaktiviteter 
som offereras. Den uppsättning möjliga aktiviteter som erbjuds ungdomarna 
bryts nu mot deras dispositioner och resultatet blir ett särskiljande mellan 
aktiviteter och grupper av ungdomar.    

Innehavet av ekonomiskt respektive kulturellt kapital är en betydelsefull 
faktor i sökandet efter förståelse för individers livsstilar. Dessa båda kapital-
former kan sägas stå i motsatsförhållande till varandra i Bourdieus sociologi. 
De sociala grupper som har respektive inte har dessa former av kapital blir 
varandras motpoler beroende på vad som skiljer dem åt i valet av livsstil.161 
Dessa olika livsstilar knyts till de sociala positionerna och på så vis kommer 
de att förhålla sig till varandra som uttryck för olika smaker eller sätt att 
inrätta sina liv.162 

                               
160 Bourdieu, P. (1978).  
161 De är dock inte motpoler i hierarkisk mening. 
162 Bourdieu, P. (1994). s. 290. 
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Idrott i relation till utbildningskapital och ekonomiskt 
kapital 
I det följande ska ungdomarnas idrottsvanor analyseras i relation till inneha-
vet av utbildnings- respektive ekonomiskt kapital. Variabeln utbildningska-
pital är sammansatt av de ursprungliga variablerna föräldrarnas utbildnings-
bakgrund samt det egna valet av gymnasieprogram. I indelningsgrunden för 
föräldrarnas utbildning är hänsyn tagen till båda föräldrarnas utbildning.163 
Dessa är indelade i tre grupper.  

För att placeras i den första gruppen (A) krävs att en eller båda föräldrar-
na har högst grundskola eller att en av föräldrarna har högst gymnasieskola 
samtidigt som den andre föräldern har grundskola. För den andra gruppen 
(B) krävs att en eller båda föräldrarna har högst gymnasieutbildning eller att 
en förälder har universitets-/högskoleutbildning samtidigt som den andre 
föräldern har högst grundskola eller i de fall där ungdomarna uppgett en 
förälder som universitets-/högskoleutbildad och utelämnat svar för den andre 
föräldern. För den tredje gruppen (C) krävs att båda föräldrarna har universi-
tets-/högskoleutbildning eller att minst en förälder har högsta utbildning 
samtidigt som den andre har minst gymnasieutbildning.  

Med denna indelning som grund har jag konstruerat utbildningskapitalet 
på följande vis: Om föräldrarna tillhör grupp A samtidigt som man själv inte 
har valt ett studieförberedande gymnasieprogram tilldelas man 0 poäng. Man 
antas då ha den lägsta formen av utbildningskapital. För att få 1 poäng krävs 
att föräldrarna tillhör grupp B samtidigt som man själv inte har valt ett stu-
dieförberedande gymnasieprogram eller att föräldrarna tillhör grupp A sam-
tidigt som man själv har valt ett studieförberedande gymnasieprogram. För 
att få 2 poäng krävs att föräldrarna tillhör grupp B samtidigt som man själv 
har valt ett studieförberedande gymnasieprogram eller att föräldrarna tillhör 
grupp C och man själv inte har valt ett studieförberedande gymnasiepro-
gram. För att få 3 poäng, slutligen, är kravet att föräldrarna tillhör grupp C 
samtidigt som man själv har valt ett studieförberedande gymnasieprogram. 3 
poäng indikerar alltså ett högt utbildningskapital medan 0 poäng pekar på ett 
lågt utbildningskapital.  

Variabeln ekonomiskt kapital är konstruerad utifrån ett antal omständig-
heter som antas vara av betydelse för familjens ekonomiska ställning. Dessa 
är huruvida familjen äger sitt boende eller inte, det vill säga om man bor i 
villa, radhus eller bostadsrättslägenhet. Vidare tas hänsyn till om man har båt 
med kojplatser i familjen samt om man har sommarstuga/fritidshus. Uppfyl-
ler man inga av dessa krav får man 0 poäng, uppfyller man ett av kraven får 
man 1 poäng, uppfyller man två av kraven får man 2 poäng och om man 

                               
163 Tidigare har man företrädesvis utgått från pappans yrke eller utbildning som mått på en 
familjs socioekonomiska status. Eftersom båda föräldrarna arbetar och utbildar sig numera 
finner jag det rimligt att ta hänsyn till bådas utbildningsnivå.   
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slutligen uppfyller alla tre kraven får man 3 poäng. Analogt med utbild-
ningskapitalet anger alltså 3 poäng ett högt ekonomiskt kapital medan 0 po-
äng antyder ett lågt ekonomiskt kapital.164  

Tanken med detta förfaringssätt är att, med hjälp av tillgänglig informa-
tion, skapa en så tillförlitlig indelningsgrund som möjligt för att kunna be-
skriva ungdomarnas socioekonomiska positioner och villkor i samhället. 

Inledningsvis ska också sägas att en sambandsanalys gjorts för utbild-
ningskapital och ekonomiskt kapital i syfte att undersöka relationen dem 
emellan. Man skulle ju kunna misstänka att de individer som har ett högt 
utbildningskapital också har ett högt ekonomiskt kapital och att de på så vis 
skulle ge uttryck för samma sak i analyserna. Sambandet visar sig dock vara 
mycket svagt (+ 0.12) vilket innebär att de individer som har högt i en kapi-
talform kan ha lågt i den andra och vice versa. Det finns således de som har 
hög utbildning men inte har särskilt goda ekonomiska tillgångar samtidigt 
som det finns de som har god ekonomisk standard men inte har hög utbild-
ning. Frågan är nu vad en sådan olikhet vad gäller socioekonomisk bakgrund 
kan ha för betydelse för ungdomarnas idrottsvanor.  

Medlemskap i idrottsförening  
Den första analys som görs i kapitlet rör sig alltså om och på vilket vis ut-
bildningskapital och ekonomiskt kapital har någon betydelse för ungdomars 
idrottande, till att börja med medlemskap i en idrottsförening. Hur ser denna 
relation ut för hela gruppen och vilka mönster lämnar den i det lokala per-
spektivet? Som vi ser i tabell 23 är tendensen sådan att benägenheten till 
medlemskap ökar med såväl ökat utbildningskapital som ökat ekonomiskt 
kapital. Säkerställda samband fås för hela gruppen medan dessa på lokal 
nivå fördelar sig olika. 

 

 

 

 

 

                               
164 Att uppskatta det ekonomiska kapitalet med hjälp av variablerna boendeform, ägare av båt 
med övernattningsmöjligheter och ägare av fritidshus har tidigare gjorts i studier av Ulf 
Blomdahl (1990) Folkrörelserna och folket. Stockholm, Carlssons Bokförlag och av Per 
Nilsson (1998).  
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Tabell 23. Medlemskap i idrottsförening relaterat till utbildningskapital och ekono-
miskt kapital bland 16-åringar 2007. Procent.  
 Utbildningskapital165 Ekonomiskt kapital166 
 0 1 2 3 0 1 2 3 
N 311 234 314 349 123 404 482 216 
Bengtsfors/Årjäng 47 44 51 72 14 55 50 45 
Luleå 54 60 67 71 48 63 65 65 
Stockholm C 39 37 44 53* 39 40 47 60* 
Stockholm S 18 41 55 51** 29 33 52 55 
Total 43 44 55 57*** 36 47 53 57** 
 
Chi2 test: * p< .05 ** p< .01 *** p< .001 
 
För hela ungdomsgruppen är 43 procent med lågt utbildningskapital med-
lemmar medan motsvarande andel med högt utbildningskapital är 57 pro-
cent. När det gäller det ekonomiska kapitalet är 36 procent med lågt ekono-
miskt kapital medlemmar jämfört med 57 procent med högt ekonomiskt 
kapital. Dessa skillnader är också statistiskt säkerställda. I det lokala per-
spektivet ser mönstret likadant ut, det vill säga benägenheten att vara med-
lem ökar med såväl högre utbildningskapital som högre ekonomiskt kapital. 
Vi kan också se att de olika kapitalformerna verkar ha olika stor betydelse i 
de olika områdena. Visserligen är skillnaderna endast säkerställda i Stock-
holm syd och i Stockholm city men tendensen är ändå mycket övertygande 
även i Bengtsfors/Årjäng och i Luleå.  

Den relation mellan utbildningskapital och ekonomiskt kapital som iakt-
tagits beträffande medlemskap i idrottsförening får också stöd när dessa två 
kapitalformer kombineras. Motivet till att göra en sådan analys är att få en 
nyanserad och kompletterande bild av utbildningskapitalet respektive det 
ekonomiska kapitalets betydelse för ungdomarnas idrottsvanor. I figur 2 
åskådliggörs relationen mellan högt och lågt utbildnings-/ekonomiskt kapital 
i förhållande till medlemskap i en idrottsförening.  
 

                               
165 För utbildningskapital gäller: 0 – föräldrarna högst grundskola, ungdomarna har ej valt 
studieförberedande gymnasieprogram. 1 – föräldrarna högst grundskola, ungdomarna har valt 
studieförberedande gymnasieprogram eller föräldrarna högst gymnasieskola, ungdomarna har 
ej valt studieförberedande gymnasieprogram. 2 – föräldrarna högst gymnasieutbildning, ung-
domarna har valt studieförberedande gymnasieprogram eller föräldrarna universitetsutbild-
ning, ungdomarna har ej valt studieförberedande gymnasieprogram. 3 – föräldrarna universi-
tetsutbildning, ungdomarna har valt studieförberedande gymnasieprogram. Detta gäller även 
för tabellerna 28, 30, 31 och 32. 
166 För ekonomiskt kapital gäller: 0 - bor ej i villa, radhus eller bostadsrättslägenhet, har ej båt 
med övernattningsmöjligheter, har ej fritidshus.  1 – uppfyller 1 av ovanstående krav. 2 – 
uppfyller 2 av ovanstående krav. 3 – uppfyller samtliga krav. Detta gäller även för tabellerna 
28, 30, 31 och 32. 
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Figur 2. Medlemskap i idrottsförening i relation till utbildningskapital och ekono-
miskt kapital bland 16-åringar 2007. Procent.167 Chi2 = 17,60. p<.01. 
 

Tillhör man den grupp ungdomar vars föräldrar är innehavare av såväl 
lågt utbildningskapital som lågt ekonomiskt kapital är, som vi ser en fjärde-
del medlemmar i en idrottsförening. Tillhör man däremot den grupp ungdo-
mar som innehar både ett högt utbildningskapital och ett högt ekonomiskt 
kapital är två tredjedelar medlemmar i en idrottsförening. Detta förhållande 
är statistiskt säkerställt (p<.01). 

De mönster som hittills framträder är entydiga och pekar på ett tydligt 
samband mellan medlemskap i en idrottsförening och ungdomarnas socio-
ekonomiska förutsättningar. Jag ska nu gå vidare i analysen i avsikt att förstå 
relationen mellan faktorerna kön, område, utbildningskapital och ekonomiskt 
kapital i förhållande till medlemskap. Syftet är alltså att undersöka de olika 
faktorernas förklaringsvärde för medlemskap där varje faktors betydelse för 
medlemskap prövas då övriga faktorer är under kontroll. 

För att undersöka detta genomfördes en så kallad multivariat logistisk re-
gressionsanalys där varje enskild variabel relaterades till medlemskap i en 
idrottsförening.168 Den beroende variabeln är alltså i den första analysen 
medlemskap i en idrottsförening medan de oberoende variablerna är kön, 
område, utbildningskapital samt ekonomiskt kapital. När dessa samband 
analyseras under kontroll av värdena i övriga variabler finner vi att samtliga 

                               
167 LU = lågt utbildningskapital, HU = högt utbildningskapital, LE = lågt ekonomiskt kapital, 
HE = högt ekonomiskt kapital. LU/LE (N=35), HU/LE (N=21), LU/HE (N=51), HU/HE 
(N=72). 
168 Multivariat logistisk regressionsanalys SPSS version 15. 
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oberoende variabler är signifikant relaterade till medlemskap i en idrottsfö-
rening (se tabell 24). Av oddskvoterna framgår att det högsta sambandet fås 
för område och därefter för utbildningskapital. Dessa två variabler har alltså 
störst förklaringsvärde beträffande medlemskap i en idrottsförening.  

Tabell 24. Samband mellan medlemskap i en idrottsförening och ett antal oberoende 
variabler uttryckt i oddskvot bland 16-åringar 2007. 169 
Variabel Antal Oddskvot 95% konfidensintervall 
Kön 
Flickor 612 1,0  
Pojkar 591 1,5** 1,19 – 1,92 
 
Område 
Stockholm S 160 1,0  
Be/Årjäng 233 1,5 0,95 – 2,27 
Luleå 302 2,4*** 1,59 – 3,61 
Stockholm C 508 1,0 0,68 – 1,45 
 
Utbildningskapital 
Lågt 309 1,0  
Ganska lågt 232 1,3 0,86 – 1,81 
Ganska högt 314 1,6** 1,15 – 2,24 
Högt 348 2,2*** 1,56 – 3,15 
 
Ekonomiskt kapital  
Lågt 120 1,0  
Ganska lågt 396 1,4 0,87 – 2,10 
Ganska högt 473 1,6* 1,05 – 2,51 
Högt 214 1,8* 1,09 – 2,88 
 
* p<.05 ** p<.01 *** p<.001 
 
Kön, område, utbildningskapital och ekonomiskt kapital har, när variablerna 
är kontrollerade för varandra, ett säkerställt samband med medlemskap i 
idrottsförening. Som vi kan se i tabellen är chansen att vara medlem större 
för den som bor i Luleå jämfört med den som bor i Stockholm syd (oddskvot 
2,4). Likaså är chansen till medlemskap större för den med högt utbildnings-
kapital jämfört med den som har ett lågt utbildningskapital (oddskvot 2,2). 
Även det ekonomiska kapitalet och kön visar sig ha betydelse för medlem-
skap. Att både utbildningskapital och ekonomiskt kapital var för sig har be-
tydelse framgår av denna analys. Dessa två kapitalformer ger således inte 
uttryck för samma sak.  

                               
169 Multivariat logistisk regressionsanalys. Det lägsta värdet i varje variabel sätts till 1. En 
oddskvot på exempelvis 2 för ett annat variabelvärde visar att oddset att vara medlem är 
dubbelt så stort. Sambandet är uttryckt i en oddskvot där varje samband prövas under kontroll 
av värdena i övriga variabler.  
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Till exempel är pojkar som bor i Luleå och har ett högt utbildningskapital en 
grupp som har mycket stor chans att vara medlemmar i en idrottsförening 
medan flickor i Stockholm syd med lågt utbildningskapital har liten chans. 
Det visar sig att 80 procent i den förra gruppen är medlemmar i en idrotts-
förening jämfört med 17 procent i den senare gruppen.  

Slutligen ska nu dessa samband beräknas i de fyra områden som studien 
omfattar. Resultatet av denna analys återges i tabell 25. Den analys som görs 
här är alltså även den en multivariat logistisk regressionsanalys där varje 
samband prövas under kontroll av övriga variabler.  

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 25. Samband mellan medlemskap i en idrottsförening och ett antal oberoende variabler uttryckt i oddskvot bland 16-åringar 2007.170 
 B/Å    L   SC   SS 
Variabel N O-k 95% KI N O-k 95% KI N O-k 95% KI N O-k 95% KI 
Kön  
Flickor 113 1,0  164 1,0  244 1,0  91 1,0  
Pojkar 120 1,3 0,74-2,17 138 1,1 0,69-1,82 264 1,8**1,26-2,60 69 1,8 0,89-3,71 
 
Utb. kap 
Lågt 116 1,0  83 1,0  66 1,0  44 1,0 
Ganska lågt 43 0,8 0,41-1,74 53 1,3 0,65-2,77 94 1,1 0,54-2,04 62 3,1* 1,12-8,36 
Ganska högt 49 1,2 0,60-2,35 117 1,6 0,91-2,94 115 1,3 0,68-2,40 33 4,1**1,43-12,07 
Högt 25 3,2* 1,19-8,38 49 2,1 0,96-4,52 233 1,8 1,0-3,13 41 4,1**1,49-11,53 
 
Ek. kap 
Lågt 7 1,0  22 1,0  51 1,0  40 1,0 
Ganska lågt 75 7,9 0,87-71,59 90 1,7 0,64-4,39 171 1,0 0,53-1,95 60 1,1 0,44-2,78 
Ganska högt 95 6,5 0,72-58,38 136 1,8 0,73-4,66 193 1,3 0,66-2,45 49 2,2 0,84-5,92 
Högt 56 5,1 0,55-47,26 54 1,8 0,63-4,96 93 2,0 0,95-4,02 11 2,2 0,52-9,18 
 
* p<.05 ** p<.01 *** p<.001 N = antal O-k = oddskvot  KI = konfidensintervall 

                                                                 
170 Multivariat logistisk regressionsanalys. Sambandet är uttryckt i en oddskvot där varje samband prövas under kontroll av värdena i övriga variabler.  
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Av tabellen framgår att de faktorer som bäst förklarar medlemskap i idrotts-
förening skiljer sig åt en del mellan områdena. För ungdomarna i Bengts-
fors/Årjäng är utbildningskapitalet den variabel som har störst betydelse för 
medlemskap. Här är man i betydligt högre utsträckning medlem om man har 
ett högt utbildningskapital jämfört med ett lågt. Även det ekonomiska kapita-
let verkar ha betydelse för medlemskap i detta område.  

I Stockholm city är det kön som bäst förklarar medlemskap och som vi 
ser är chansen större om man är pojke än om man är flicka. I Stockholm city 
är, som vi tidigare sett, 54 procent av pojkarna och 39 procent av flickorna 
medlemmar (se tabell 11). När det gäller övriga faktorer kan inga samband 
säkerställas men tabellen indikerar ändå att såväl det ekonomiska kapitalet 
som utbildningskapital har betydelse för medlemskap.  

I Stockholm syd visar det sig också vara utbildningskapitalet som bäst 
kan förklara medlemskapet. Är man innehavare av ett högt eller ganska högt 
utbildningskapital är chansen för medlemskap avsevärt mycket högre jäm-
fört med att ha ett lågt utbildningskapital. Som vi kan se är också såväl det 
ekonomiska kapitalet som kön av betydelse för medlemskap i detta område.  

I Luleå kan däremot inga samband säkerställas. Vi kan dock se att utbild-
ningskapital och även det ekonomiska kapitalet verkar ha betydelse för med-
lemskapet här.  

Medlemskap i en idrottsförening kan alltså förklaras såväl av utbildnings-
kapital, ekonomiskt kapital som av kön och område i varierad utsträckning i 
olika sammanhang. Medlemskap i en idrottsförening verkar vara beroende 
av olika faktorer i olika områden eller sammanhang. Vissa variabler är star-
kare knutna till medlemskap än andra vilket säger oss att dessa variabler är 
beroende av de kontextuella förutsättningar som råder i det aktuella området.  

Organiserad idrott utanför idrottsförening  
Jag ska nu göra en liknande genomgång av organiserad idrott utanför före-
ning som av medlemskapet. Jag börjar med att betrakta den organiserade 
idrotten i relation till utbildnings- respektive ekonomiskt kapital var för sig. 
Den första frågan handlar då om vilken betydelse innehavet av utbildnings-
kapital och ekonomiskt kapital har när det gäller just den här formen av id-
rottande (se tabell 26).  
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Tabell 26. Organiserad idrott utanför idrottsförening relaterat till utbildningskapital 
och ekonomiskt kapital bland 16-åringar 2007. Procent.  
 Utbildningskapital  Ekonomiskt kapital 
 0 1 2 3 0 1 2 3 
N 304 224 311 342 116 396 475 211 
Bengtsfors/Årjäng 27 22 33 28 17 24 32 25 
Luleå 26 31 28 31 32 20 30 37 
Stockholm C 28 45 35 37 28 37 38 39 
Stockholm S 19 38 44 35 30 28 38 46 
Total 26 36 33 35* 28 29 34 35 
 
Chi2 test: * p<.05 ** p<.01 *** p<.001 
 
För hela gruppen blir det tydligt att ju högre utbildningskapital man innehar 
ju större är benägenheten att syssla med organiserad idrott utanför idrottsfö-
rening. Samma förhållande verkar också gälla på lokal nivå. Detta kan inte 
säkerställas men tendensen är tydlig i samtliga områden utom Bengts-
fors/Årjäng. För det ekonomiska kapitalet kan vi också uppfatta samma ten-
dens, det vill säga benägenheten att bedriva idrott i organiserad form ökar 
med högre ekonomiskt kapital. Inte heller i det här avseendet kan några 
samband verifieras. Även när det gäller den här formen för idrottsutövning 
ska relationen mellan högt och lågt utbildnings-/ekonomiskt kapital redovi-
sas (se figur 3). 
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Figur 3. Organiserad idrott i relation till utbildningskapital och ekonomiskt kapital 
bland 16-åringar 2007. Procent.171  
 
I en jämförelse mellan dessa kapitalformer kan inga samband säkerställas 
men siffrorna i tabellen verkar ändå peka på att ett sammantaget högt kapital 
ökar benägenheten att idrotta i organiserad form i jämförelse med ett sam-
mantaget lågt. Det verkar även vara så att ett högt utbildningskapital betyder 
mer för den här formen av idrott än ett högt ekonomiskt kapital. Vi ska där-
för se vad en mera inträngande analys ger. Även beträffande organiserad 
idrott ska de inbördes relationerna mellan faktorerna kön, område, utbild-
ningskapital och ekonomiskt kapital prövas i syfte att undersöka deras för-
klaringsvärde. Liksom i de tidigare analyserna undersöks sambanden under 
kontroll av övriga variabler. Utfallet av denna analys ser vi i tabell 27.  

 

 

 

 

                               

171 LU = lågt utbildningskapital, HU = högt utbildningskapital, LE = lågt ekonomiskt 
kapital, HE = högt ekonomiskt kapital. LU/LE (N=34), HU/LE (N=20), LU/HE 
(N=50), HU/HE (N=73). 
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Tabell 27. Samband mellan organiserad idrott utanför förening och ett antal obero-
ende variabler uttryckt i oddskvot bland 16-åringar 2007. 172 
Variabel Antal Oddskvot 95% konfidensintervall 
Kön 
Pojkar 580 1,0 
Flickor 597 1,2 0,95 – 1,57  
 
Område 
Stockholm S 157 1,0 
Be/Å 225 0,7 0,48 – 1,22 
Luleå 299 0,8 0,49 – 1,16 
Stockholm C 496 1,1 0,75 – 1,64 
 
Utbildningskapital 
Lågt 302 1,0 
Ganska lågt 223 1,5* 1,03 – 2,23 
Ganska högt 311 1,3 0,92 – 1,90 
Högt 341 1,3 0,88 – 1,85 
 
Ekonomiskt kapital  
Lågt 113 1,0 
Ganska lågt 389 1,1 0,67 – 1,72 
Ganska högt 466 1,4 0,85 – 2,17 
Högt 209 1,4 0,86 – 2,42 
 
* p<.05 ** p<.01 *** p<.001 
 
Det enda säkerställda sambandet uppnås för utbildningskapital. Oddset att 
idrotta i organiserad form utanför idrottsföreningen är större för den som 
innehar ett ganska lågt utbildningskapital jämfört med den som har ett lågt 
utbildningskapital (oddskvot 1,5).  

När motsvarande analys görs i respektive område, alltså på lokal nivå vi-
sar det sig att inga samband kan säkerställas förutom i Stockholm syd. I detta 
område har den som besitter ett ganska högt utbildningskapital betydligt 
högre chans att idrotta i organiserad form utanför en idrottsförening jämfört 
med den som har ett lågt utbildningskapital (se bilaga 3). 

Som genomgången visar är den organiserade idrotten som bedrivs utanför 
idrottsföreningarna inte på något övertygande vis beroende av vare sig kön, 
område eller socioekonomiska villkor. För den här formen av idrottsutöv-
ning är det alltså inte särskilt möjligt att identifiera utövarna med hjälp av de 
analysverktyg jag använder i avhandlingen.   

                               
172 Multivariat logistisk regressionsanalys. Sambandet är uttryckt i en oddskvot där varje 
samband prövas under kontroll av värdena i övriga variabler.  
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Idrott på egen hand 
Avslutningsvis ska idrott på egen hand genomlysas på samma sätt som med-
lemskapet och den organiserade idrotten. Strukturen är densamma vilket till 
en början ger en redovisning av idrott på egen hand i relation till utbild-
ningskapital och ekonomiskt kapital. (se tabell 28).  

Tabell 28. Idrott på egen hand relaterat till utbildningskapital och ekonomiskt kapital 
bland 16-åringar 2007. Procent.  
 Utbildningskapital  Ekonomiskt kapital 
 0 1 2 3 0 1 2 3 
N 310 234 312 350 122 404 480 217 
Bengtsfors/Årjäng 76 72 79 92 57 73 84 77 
Luleå 67 79 84 80* 52 77 80 83* 
Stockholm C 68 72 65 83** 75 73 72 87* 
Stockholm S 65 71 79 68 68 69 74 82 
Total 70 74 76 82** 67 73 77 83** 
 
Chi2 test: * p<.05 ** p<.01 *** p<.001 
 
För hela ungdomsgruppen kan vi då se ett säkerställt samband mellan såväl 
utbildningskapital som ekonomiskt kapital och idrott i den här formen. Be-
nägenheten att bedriva egen idrott ökar alltså i takt med högre utbildnings- 
respektive ekonomiskt kapital. På lokal nivå fås liknande samband i Luleå 
och i Stockholm city. I Bengtsfors/Årjäng kan samma tendens iakttas dock 
utan några säkerställda samband. I Stockholm syd är tendensen inte alls lika 
tydlig beträffande utbildningskapitalet medan det ekonomiska kapitalet där-
emot visar ett tydligare sådant.  
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Figur 4. Idrott på egen hand i relation till utbildningskapital och ekonomiskt kapital 
bland 16-åringar 2007. Procent.173 Chi2 = 12,28. p<.01. 
 
Jämförs sedan de ungdomar som har lågt utbildningskapital och lågt ekono-
miskt kapital med de ungdomar som har högt utbildningskapital och högt 
ekonomiskt kapital upplyser oss figur 4 om att knappt 70 procent av den 
förra gruppen idrottar på egen hand jämfört med 90 procent av den senare 
gruppen. Detta förhållande är statistiskt säkerställt.  

Utbildningskapital och ekonomiskt kapital ska också prövas i en regres-
sionsanalys i syfte att få en uppfattning om deras inbördes betydelse för id-
rott på egen hand. Även i denna analys prövas varje samband under kontroll 
av övriga variabler. Frågan är alltså vilken av variablerna som har det största 
förklaringsvärdet när det gäller att idrotta på egen hand (se tabell 29). 

 

 

 
 

 

 
                               
173 LU = lågt utbildningskapital, HU = högt utbildningskapital, LE = lågt ekonomiskt kapital, 
HE = högt ekonomiskt kapital. LU/LE (N=34), HU/LE (N=21), LU/HE (N=51), HU/HE 
(N=72). 
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Tabell 29. Samband mellan egen idrott och ett antal oberoende variabler uttryckt i 
oddskvot bland 16-åringar 2007. 174 
Variabel Antal Oddskvot 95% konfidensintervall 
Kön 
Flickor 614 1,0 
Pojkar 588 1,1 0,85 – 1,47  
 
Område 
Stockholm S 160 1,0 
Be/Årjäng 236 1,4 0,89 – 2,35 
Luleå 299 1,4 0,87 – 2,16 
Stockholm C 507 1,0 0,67 – 1,53 
 
Utbildningskapital  
Lågt 308 1,0 
Ganska lågt 233 1,3 0,87 – 1,93 
Ganska högt 312 1,4 0,94 – 1,97 
Högt 349 2,1*** 1,42 – 3,17 
 
Ekonomiskt kapital  
Lågt 119 1,0 
Ganska lågt 396 1,1 0,69 – 1,72 
Ganska högt 472 1,2 0,78 – 1,98 
Högt 215 1,8* 1,03 – 3,09 
 
* p<.05 ** p<.01 *** p<.001 
 
När variablerna kön, område, utbildningskapital och ekonomiskt kapital är 
kontrollerade för varandra finner vi att utbildningskapitalet har det största 
förklaringsvärdet när det gäller att idrotta på egen hand. Är detta kapital högt 
har man en signifikant högre chans att idrotta i den här formen jämfört med 
ett lågt utbildningskapital (oddskvot 2,1). Likaså är det ekonomiska kapitalet 
av betydelse. Den som innehar ett högt ekonomiskt kapital har också högre 
chans till egen idrott i jämförelse med den som har ett lågt ekonomiskt kapi-
tal (oddskvot 1,8). 

Denna analys har även gjorts på lokal nivå.175 De säkerställda resultaten 
av denna visar att flickorna i Bengtsfors/Årjäng har högre chans att idrotta 
på egen hand jämfört med pojkarna (oddskvot 2,9). I Luleå har den med ett 
högt ekonomiskt kapital högre chans att bedriva egen idrott jämfört med den 
som har ett lågt ekonomiskt kapital (oddskvot 4,3). I Luleå har även utbild-
ningskapitalet ett stort förklaringsvärde. De med högt utbildningskapital har 
större benägenhet att bedriva egen idrott jämfört med dem som har ett lågt 
utbildningskapital (oddskvot 2,7). Även i Stockholm city är benägenheten 
                               
174 Multivariat logistisk regressionsanalys. Sambandet är uttryckt i en oddskvot där varje 
samband prövas under kontroll av värdena i övriga variabler.  
175 Se bilaga 4. 
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för idrott på egen hand ansenligt större för de ungdomar som har ett högt 
utbildningskapital jämfört med dem som har ett lågt (oddskvot 2,5) 

Som genomgången visat är alltså även idrott på egen hand beroende av 
ungdomarnas socioekonomiska villkor. Såväl utbildningskapital som det 
ekonomiska kapitalet spelar en roll när det gäller att idrotta på egen hand. 
Observera dock att dessa kapitalformer och även kön får olika betydelse i det 
lokala perspektivet. Detta säger oss att de kontextuella omständigheterna har 
en betydande inverkan på hur dessa faktorer arbetar när det gäller livsstils-
frågor som i det här fallet att idrotta på egen hand.  

Etnicitet och medlemskap i idrottsförening 
Vi har, så här långt in i materialet, kunnat lägga märke till att gruppen 

ungdomar som representerar området Stockholm syd upprepade gånger har 
skiljt ut sig från ungdomarna i de tre övriga områdena. 16-åringarna i Stock-
holm syd har påfallande ofta avvikit från det mönster övriga har kunnat visa. 
Denna iakttagelse gäller särskilt deras relation till idrott i olika former. Frå-
gan som infinner sig är hur detta avvikande kan förklaras. I metodkapitlet 
finns en beskrivning av de fyra områdenas sociala profil. Vi kan där se hur 
social klass, föräldrarnas utbildningsnivå samt om man vuxit upp i annat 
land än Sverige eller inte fördelar sig över materialet. Det blir då tydligt att 
ungdomarna i Stockholm syd skiljer sig från övriga särskilt med avseende på 
om man har utländsk härkomst. Denna iakttagelse kan kanske få oss att 
misstänka att det etniska ursprunget har betydelse för hur idrottsvanorna ter 
sig för dessa ungdomar.  

För att kunna diskutera denna fråga tar jag hjälp av det datamaterial som 
samlades in 2002 eftersom det inte är möjligt att identifiera etnicitet i mate-
rialet från 2007. Sammansättningen av ungdomar födda i annat land än Sve-
rige och födda i Sverige kan antas vara ungefär densamma 2007 som 2002.  

För att undersöka betydelsen av kontext i relation till etnicitet har två nya 
variabler skapats, etnicitet och ekonomiskt kapital samt etnicitet och utbild-
ningskapital. Nedan följer en redogörelse för hur dessa är sammansatta samt 
hur de ska tolkas. Variabeln Etnicitet och ekonomiskt kapital är en samman-
slagning av variablerna etnicitet och ekonomiskt kapital och indelas i två 
kategorier – en för lågt ekonomiskt kapital och en för högt ekonomiskt kapi-
tal. Inom dessa kategorier görs en indelning i fyra grupper beroende på i 
vilket område man bor samt om man själv eller någon av föräldrarna har 
vuxit upp i Sverige eller i annat land. Dessa grupper benämns fortsättnings-
vis A, B, C och D. Grupp A betyder att man bor i Stockholm syd samt att 
man själv och föräldrarna har vuxit upp i Sverige. Grupp B innebär att man 
bor i Stockholm syd samt att man själv eller någon av föräldrarna har vuxit 
upp i annat land än Sverige. Grupp C innebär att man bor i något av område-
na Bengtsfors/Årjäng, Luleå eller Stockholm city samt att man själv och 
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föräldrarna har vuxit upp i Sverige. Grupp D innebär att man bor i något av 
områdena Bengtsfors/Årjäng, Luleå eller Stockholm city samt att man själv 
eller någon av föräldrarna har vuxit upp i annat land än Sverige. Variabeln 
Etnicitet och utbildning är uppbyggd enligt samma princip.  

Med hjälp av dessa nya variabler är det möjligt att nå kunskap om och i 
vilken utsträckning social bakgrund och etnicitet har något förklaringsvärde 
när det gäller ungdomarnas relation till idrott. För att möjliggöra detta ska 
variablerna etnicitet och ekonomiskt kapital samt etnicitet och utbildnings-
kapital prövas mot medlemskap i en idrottsförening.    

Vi ska börja med att titta på variabeln etnicitet och ekonomiskt kapital i 
relation till medlemskap i en idrottsförening. Här jämförs de ungdomar som 
har ett lågt respektive högt ekonomiskt kapital med varandra. Se figur 5a och 
5b.  
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Figur 5a och 5b. Medlemskap i idrottsförening relaterat till etnicitet och ekonomiskt 
kapital bland 16-åringar 2002. Procent.176  Chi2 för lågt ekonomiskt kapital = 9,89. 
p< .05. Chi2 för högt ekonomiskt kapital ej signifikant. 
 
I figur 5a ser vi att de ungdomar som bor i andra områden än Stockholm syd 
och har ett lågt ekonomiskt kapital (grupp C och D), är medlemmar i högre 
utsträckning än ungdomarna från Stockholm syd, en skillnad som är statis-
tiskt säkerställd. Vi ser dessutom att de ungdomar med utländsk härkomst 
som bor i något av områdena Bengtsfors/Årjäng, Luleå eller Stockholm city 
(grupp D) i något högre utsträckning är medlemmar än motsvarande svenska 
ungdomar (grupp C). Bor man i Stockholm syd är skillnaden i medlemskap 
marginell mellan de som är födda i Sverige och de med utländsk härkomst 
(grupp A och B). Skiljelinjen när det gäller medlemskap i en idrottsförening 
                               
176 Figur 5a - A (N=70), B (N=86), C (N=322), D (N=64). Figur 5b – A (N=32), B (N=4), C 
(N=446), D (N=65). 
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går alltså här mellan områden och inte mellan etnicitet. Detta pekar på att det 
etniska ursprunget inte förklarar benägenheten att vara medlem i en idrotts-
förening. I stället visar analysen att område, det vill säga var man bor och de 
kontextuella omständigheterna som följer med detta, har större betydelse för 
medlemskap än om man har utländsk härkomst eller inte. Detta gäller de 
ungdomar som innehar ett lågt ekonomiskt kapital. När det gäller ungdomar-
na med ett högt ekonomiskt kapital är det vanskligt att göra några utlåtanden 
med tanke på det låga antalet boende i Stockholm syd som är födda i annat 
land (4st). Av detta skäl har denna kategori uteslutits ur figuren. Här finns 
heller inga säkerställda skillnader. 

För att nyansera bilden väljer jag också att göra samma analys uppdelat på 
kön vilkas resultat återges i figur 6a och 6b.177  
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Figur 6a och 6b. Medlem i idrottsförening relaterat till etnicitet och ekonomiskt 
kapital bland 16-åringar 2002. Procent.178 Chi2 för lågt ekonomiskt kapital flickor = 
13,44. p< .01. Chi2 för lågt ekonomiskt kapital pojkar ej signifikant. 
 
Om vi börjar med att titta på flickorna (figur 6a) kan vi konstatera en hel del 
olikheter mellan de olika grupperna. Dessa är också signifikanta. I en jämfö-
relse mellan de flickor med utländsk härkomst som bor i Stockholm syd 
(grupp B) och motsvarande grupp som bor i de andra områdena (grupp D) är 
skillnaden i medlemskap avsevärd. I den förra gruppen är något mer än en av 
tio medlemmar jämfört med nästan sex av tio i den senare gruppen. För de 
svenska flickorna (grupp A och C) kvarstår skillnaden men här är den betyd-
ligt mindre. För pojkarna däremot finner vi inga egentliga skillnader mellan 

                               
177 Denna analys görs endast för lågt ekonomiskt kapital då underlaget inte tillåter uppdelning 
på kön och högt ekonomiskt kapital. 
178 I figur 6a – A (N=31), B (N=36), C (N=145), D (N=25). Figur 6b – A (N=39), B (N=50), 
C (N=177), D (N=39). 
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de olika grupperna. Analysen visar med andra ord att medlemskap i en id-
rottsförening inte heller kan förklaras enbart utifrån etnicitet om man tar 
hänsyn till kön. 

Samma analys ska nu göras med variabeln etnicitet och utbildningskapi-
tal. Se figur 7a och 7b. 
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Figur 7a och 7b. Medlemskap i idrottsförening relaterat till etnicitet och utbildnings-
kapital bland 16-åringar 2002. Procent.179 Chi2 för högt utbildningskapital = 15,29. 
p<.01. Chi2 för lågt utbildningskapital ej signifikant. 
 
Vi ser här inga egentliga skillnader mellan de olika grupperna, när det gäller 
det låga utbildningskapitalet, i relation till medlemskap i en idrottsförening. 
Utifrån analysen kan vi ändå se att ungdomar födda i annat land än Sverige 
(grupp B och D) med lågt utbildningskapital inte kan sägas vara medlemmar 
i mindre utsträckning än ungdomar med motsvarande utbildningskapital och 
födda i Sverige (grupp A och C). Beträffande de ungdomar som har ett högt 
utbildningskapital ser vi i figur 7b att de som bor i Stockholm syd och är 
uppvuxna i annat land än Sverige (grupp B) i betydligt mindre utsträckning 
är medlemmar jämfört med övriga. I jämförelse med de ungdomar som bor i 
något av de övriga områdena och som vuxit upp i annat land än Sverige 
(grupp D) är den säkerställda skillnaden mycket stor. Den senare gruppen 
har en dubbelt så stor andel medlemmar jämfört med den tidigare. Detta 
visar åter att området är viktigare för medlemskapet än om man har utländsk 
härkomst.  

Görs så dessa analyser uppdelat på kön och utbildningskapital finner vi 
inga säkerställda skillnader mellan vare sig flick- eller pojkgrupperna när det 
gäller det låga utbildningskapitalet. Skillnader uppträder däremot för högt 
                               
179 Figur 7a - A (N=74), B (N=51), C (N=321), D (N=29). Figur 7b - A (N=22), B (N=40), C 
(N=440), D (N=98). 
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utbildningskapital bland pojkar (chi2 = 9,24 p<.05) men ej bland flickor. 
Tendensen är här tydlig även om det rör sig om förhållandevis få individer. 
Gruppen ungdomar som bor i Stockholm syd med utländsk härkomst är i 
mindre utsträckning medlemmar i en idrottsförening än de övriga. 

Genomgången har visat att det etniska ursprunget ensamt inte kan förklara 
medlemskap i en idrottsförening. Snarare verkar det förhålla sig på det viset 
att medlemskapet i en idrottsförening är starkt relaterat till den kontext man 
befinner sig i. Analysen visar således att etnicitet, som analysverktyg för 
ungdomars idrottsvanor, måste brukas i sitt sammanhang, det vill säga i sin 
kontext för att vara användbar.     

Sammanfattning och kommentarer 
Den sammantagna bilden av den socioekonomiska bakgrundens betydelse 
för ungdomarnas idrottsvanor är något varierad. För hela ungdomsgruppen 
gäller att andelen medlemmar, liksom de som bedriver egen idrott, ökar med 
högre utbildningskapital och högre ekonomiskt kapital. För den organiserade 
idrotten utanför en förening finns inget sådant samband. I det lokala perspek-
tivet är bilden densamma, dock med olika tydlighetsgrad. I Stockholm city 
finner vi ett säkerställt samband mellan såväl ökat utbildningskapital som 
ökat ekonomiskt kapital och medlemskap och i Stockholm syd motsvarande 
samband för utbildningskapital. I övriga områden är tendensen densamma 
dock utan att kunna säkerställas. När det gäller idrott på egen hand finner vi 
motsvarande säkerställda samband för såväl utbildningskapital som ekono-
miskt kapital i Luleå och i Stockholm city.  

När det gäller benägenheten till medlemskap och idrott utanför föreningen 
blir det tydligt att utbildningskapitalet spelar en större roll än det ekonomiska 
kapitalet. Så är exempelvis benägenheten att vara medlem i en idrottsföre-
ning samt idrotta på egen hand större för den med ett högt utbildningskapital 
jämfört med den som har ett lågt. Om de olika kapitalformerna får samverka 
är andelen medlemmar bland dem som har såväl ett högt utbildningskapital 
som ett högt ekonomiskt kapital två och en halv gånger så stor jämfört med 
dem som har ett lågt utbildningskapital och ett lågt ekonomiskt kapital (se 
figur 2).  

På lokal nivå visar sig också särskilt utbildningskapitalet betydelsefullt 
för medlemskapet och det har en väsentlig betydelse om man är ungdom och 
bor i Bengtsfors/Årjäng eller i Stockholm syd. I Bengtsfors/Årjäng är chan-
sen för medlemskap större för den som har ett högt utbildningskapital jäm-
fört med den som har ett lågt. Detsamma gäller även för ungdomarna i 
Stockholm syd. För idrottandet på egen hand har utbildningskapitalet stor 
betydelse om man bor i Luleå och i Stockholm city. Det ekonomiska kapita-
lets betydelse är särskilt väsentlig för ungdomarna i Luleå. 
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Av de tre formerna för idrotts- och motionsutövning som här har redovi-
sats går det alltså att identifiera två (medlemskap i idrottsförening och idrott 
på egen hand) där utövarnas socioekonomiska bakgrund spelar en väsentlig 
roll för chansen eller möjligheten till deltagande i idrottskulturen. Däremot 
verkar det förhålla sig så att de ungdomar som sysslar med den tredje formen 
för idrottsutövning (organiserad idrott utanför förening) inte lika tydligt kan 
identifieras utifrån sina sociala omständigheter. Vad är det då som gör att 
just denna form för idrottsutövning står fri från utövarnas sociala förhållan-
den men inte föreningsidrotten och det egna idrottandet? Och hur ska man 
förstå att de sociala bakgrundsfaktorerna har olika betydelse för idrottsva-
norna i olika områden? Svaret på dessa frågor är intimt förknippade med det 
kontextuella, det vill säga med de sammantagna omständigheter som råder 
vid en bestämd tidpunkt i ett bestämt sammanhang. För att förstå individens 
förhållande till idrott är det följaktligen av största vikt att se till den kontext 
inom vilken individen verkar. Att vara flicka eller pojke, att tillhöra olika 
sociala grupper, att vistas i olika miljöer och påverkas av olika fritidsutbud 
betyder olika saker och får olika konsekvenser för idrottandet i olika kontext. 
För en pojke i Luleå ser det kulturella uttrycket för idrott väsentligt annor-
lunda ut än för en flicka i Stockholm syd, eller för en pojke i Stockholms 
innerstad. För en flicka i Bengtsfors/Årjäng ser villkoren återigen annorlun-
da ut. Hon befinner sig i ett sammanhang som är avsevärt skilt från det en 
pojke i Stockholm syd befinner sig i. Detta säger oss att idrottens villkor på 
ett mycket nära vis hänger samman med den kontext ungdomarna rör sig 
inom. 

Genomgången har också visat att ungdomar med utländsk härkomst inte 
generellt kan sägas vara medlemmar i en idrottsförening i mindre utsträck-
ning än svenska ungdomar.180 Ungdomar med utländsk härkomst med ett 
högt utbildningskapital eller ett högt ekonomiskt kapital och bor i något an-
nat område än Stockholm syd är i minst lika hög grad medlemmar i en id-
rottsförening som svenska ungdomar. Bor man däremot i Stockholm syd och 
har ett högt utbildningskapital är man i mindre utsträckning än svenska ung-
domar medlem i en idrottsförening. Detta gäller såväl flickor som pojkar. 
Har man ett lågt utbildningskapital kan inga olikheter iakttas beträffande 
medlemskap och utländsk eller svensk härkomst i relation till kontextuella 
omständigheter. Har man däremot ett lågt ekonomiskt kapital synliggörs en 
del skillnader. För pojkar med lågt ekonomiskt kapital spelar det etniska 
ursprunget ingen roll för medlemskap i en idrottsförening. Det vill säga man 
är i lika hög grad medlem som svenska pojkar oberoende av var man bor. 
För flickorna blir bilden emellertid en helt annan. Flickor med utländsk här-
komst som bor i andra områden än Stockholm syd är i högre grad medlem-
mar jämfört med svenska flickor. Flickor med lågt ekonomiskt kapital som 
bor i Stockholm syd däremot, är i mindre utsträckning medlemmar än mot-
                               
180 Utifrån den definition och indelningsgrund som här givits.  
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svarande svenska flickor. Med stöd i de analyser som gjorts kan man alltså 
inte hävda att den utländska härkomsten i sig har betydelse för medlemskap. 
Det är när denna kombineras med de kontextuella villkoren den blir betydel-
sefull.  

Enskilda idrotter i relation till utbildningskapital och 
ekonomiskt kapital 
I det följande ställer jag nu valet av idrott i relation till utbildningskapital och 
ekonomiskt kapital i syfte att belysa enskilda idrotter i ett vidare perspektiv 
än utifrån kön och område. En angelägen fråga är nu om enskilda idrotter är 
socialt stratifierade eller inte, det vill säga hur utövandet är relaterat till ut-
bildningskapital respektive ekonomiskt kapital. De idrotter som ingår i den 
följande analysen är de vanligast förekommande i respektive idrottsform, det 
vill säga i idrottsförening, i organiserad form samt på egen hand (se tabell 
17-22). De idrotter som nu har valts ut som idrotter i förening är fotboll, 
basketboll, golf, dans, innebandy, ishockey, ridning och tennis. Idrotterna 
som utövas i organiserad form utanför föreningen är aerobics, dans, gym, 
fotboll, innebandy samt ridning och de som bedrivs på egen hand är dans, 
fotboll, gym, joggning, promenad, ridning, simning, skidåkning, skridskoåk-
ning, innebandy, snowboard och ishockey. Frågan som ska besvaras är alltså 
om och hur utövandet av dessa idrotter kan relateras till utbildningskapital 
och ekonomiskt kapital. Vi börjar med analysen av idrotter som bedrivs i en 
idrottsförening (se tabell 30). 

Tabell 30. Idrotter i idrottsförening relaterat till utbildningskapital och ekonomiskt 
kapital bland 16-åringar 2007. Procent.  
 Utbildningskapital                        Ekonomiskt kapital              
 0 1 2 3 0 1 2 3 
N 315 237 316 352 123 406 486 220 
Fotboll 17 17 17 15 12 16 17 16 
Basketboll 1 3 6 2** 2 2 4 4 
Golf 1 0 2 3* 1 0 2 4** 
Dans 2 3 3 3 2 3 2 1 
Innebandy 9 4 6 8 1 8 7 8 
Ishockey 3 3 4 1 1 2 4 3 
Ridning 3 3 3 4 2 3 4 3 
Tennis 0 2 3 7*** 3 3 2 5 
 
Chi2 test: * p<.05 ** p<.01 *** p<.001 
 
Som vi kan se indikerar några av de enskilda idrotterna ett samband till såväl 
utbildningskapital som ekonomiskt kapital. Utbildningskapitalet visar sig ha 
betydelse när man ägnar sig åt basketboll, golf och tennis, medan det eko-
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nomiska kapitalet endast har betydelse för den som spelar golf. Benägenhe-
ten att ägna sig åt dessa idrotter ökar alltså med ökat innehav av respektive 
kapital. Vad gäller idrotten basketboll är sambandet något svårt att tyda men 
antyder att utbildningskapitalet har betydelse för utövandet upp till en viss 
nivå. För övriga idrotter kan man inte utläsa några säkra samband till de 
båda kapitalformerna. Av de undersökta idrotterna som bedrivs i en idrotts-
förening kan alltså två sägas vara socialt stratifierade, nämligen tennis och 
golf. Efter denna analys av idrotter i en förening ska vi nu granska de idrotter 
som utövas främst i organiserad form men utanför idrottsföreningen (se ta-
bell 31).  

Tabell 31. Organiserad idrott utanför idrottsförening relaterat till utbildningskapital 
och ekonomiskt kapital bland 16-åringar 2007. Procent. 
 Utbildningskapital                        Ekonomiskt kapital 
 0 1 2 3 0 1 2 3 
N 315 237 316 352 123 406 486 220 
Aerobics 0 2 1 3* 2 1 2 1 
Dans 2 4 4 3 1 3 5 1* 
Gym 5 6 5 4 5 4 5 6 
Fotboll 2 2 2 1 6 2 1 0** 
Innebandy 3 1 1 1 1 1 3 2 
Ridning 2 4 3 3 2 2 3 4 
 
Chi2 test: * p<.05 ** p<.01 *** p<.001 
 
Beträffande den organiserade idrotten utanför en idrottsförening återfinner vi 
två idrotter (dans och fotboll) där vi kan säkerställa ett samband till det eko-
nomiska kapitalet. När det gäller fotboll har vi ett omvänt samband, det vill 
säga ju lägre innehavet av ekonomiskt kapital är desto större är benägenhe-
ten att man spelar fotboll i organiserad form på fritiden. Resultaten för akti-
viteterna dans liksom för aerobics är något svårtolkade. När det gäller dans 
får vi en indikation om att ett högre ekonomiskt kapital upp till en viss nivå 
ökar benägenheten att för denna verksamhet. För aerobics däremot, är ande-
larna små och dessutom otydliga vilket avhåller mig från någon vidare tolk-
ning. Beträffande övriga idrotter är det svårt att se några tendenser vare sig 
för utbildningskapital eller för ekonomiskt kapital. 

Om vi så tittar på de idrotter som utövas på egen hand kan vi se att ut-
bildningskapitalet har betydelse för idrotterna eller verksamheterna dans, 
promenad, skidåkning, skridskoåkning och innebandy medan det ekonomis-
ka kapitalet har betydelse för fotboll och skidåkning (se tabell 32). 
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Tabell 32. Idrott på egen hand relaterat till utbildningskapital och ekonomiskt kapital 
bland 16-åringar 2007. Procent.  
 Utbildningskapital  Ekonomiskt kapital 
 0 1 2 3 0 1 2 3 
N 315 237 316 352 123 406 486 220 
Dans 2 6 1 1*** 4 3 1 1 
Fotboll 7 6 4 5 15 6 3 5*** 
Gym 15 16 17 16 15 13 17 17 
Joggning 17 21 17 24 19 20 22 16 
Promenad 12 18 12 10* 8 12 13 14 
Ridning 2 1 2 2 0 1 2 3 
Simning 9 11 9 12 13 10 10 9 
Skidåkning 7 7 8 16*** 3 9 11 12* 
Skridskoåkning 3 6 7 11** 4 6 9 7 
Innebandy 4 1 2 2* 2 3 2 4 
Snowboard 4 3 3 1 1 3 3 4 
Ishockey 2 3 1 1 1 2 2 2 
 
Chi2 test: * p<.05 ** p<.01 *** p<.001 
 
När det gäller utbildningskapitalets relevans för dans, promenad och inne-
bandy är resultaten också här svårbedömda men ett lågt utbildningskapital 
verkar öka benägenheten att utöva dessa aktiviteter. Däremot finner vi ett 
tydligare samband mellan utbildningskapital i förhållande till skidåkning och 
skridskoåkning där benägenheten för utövande ökar med högre utbildnings-
kapital. Beträffande skidåkning är det också så att innehav av ett högt eko-
nomiskt kapital betyder en högre andel utövare. För den enskilda idrotten 
fotboll kan vi se ett omvänt förhållande vad gäller det ekonomiska kapitalet. 
Det är alltså en mycket större andel ungdomar med lågt ekonomiskt kapital 
som spelar fotboll på egen hand än med ett högt ekonomiskt kapital.    

Sammanfattning och kommentarer 
Av den genomgång som gjorts kan vi alltså sluta oss till att några av de id-
rotter som utövas såväl i en idrottsförening som utanför denna är socialt stra-
tifierade, en del i relation till utbildningskapital och andra i relation till eko-
nomiskt kapital. Dessa idrotter är basketboll, golf och tennis (medlemskap i 
idrottsförening), aerobics, dans och fotboll (organiserad idrott utanför id-
rottsförening), dans, fotboll, promenad, skidåkning, skridskoåkning samt 
innebandy (idrott på egen hand). De idrotter som utförs inom en idrottsföre-
ning och där ett säkerställt samband finns till utbildningskapital är basket-
boll, golf och tennis. Detta betyder att ju högre innehavet av utbildningskapi-
tal är desto större är möjligheten att bedriva just dessa tre idrotter (undanta-
get basketboll där ett ökat innehav upp till en viss gräns ökar benägenheten 
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för utövande). För golf finns också ett samband till ekonomiskt kapital som 
likaledes visar på ökad benägenhet att spela golf med ökat ekonomiskt kapi-
tal. De idrotter som utövas i organiserad form utanför en idrottsförening och 
där vi kan se ett säkerställt samband är aerobics, dans och fotboll. Ett högt 
utbildningskapital medför också en ökad benägenhet att utöva aerobics lik-
som ett högt ekonomiskt kapital, upp till en viss gräns, ökar benägenheten att 
dansa. För fotboll gäller emellertid det omvända. Här minskar benägenheten 
att spela fotboll med ökat ekonomiskt kapital. De idrotter som bedrivs på 
egen hand utanför idrottsföreningen och där vi ser säkerställda samband är 
dans, fotboll, promenad, skidåkning och skridskoåkning och innebandy. 
Dans och promenad är något svårbedömda men för båda verkar det vara så 
att ett lägre utbildningskapital (till en viss gräns) medför ökad villighet till 
ett utövande. För skidåkning och skridskoåkning är däremot sambanden 
både starka och tydliga. Likaså finner vi även i den här formen ett omvänt 
samband för fotboll.  

Vid sida av dessa idrotter kan vi även lägga märke till ett antal som är 
okänsliga för utbildningskapital och ekonomiskt kapital. Exempel på sådana 
verksamheter är fotboll i förening, att träna på gym, jogga och simma. Dessa 
idrotter kan ses som mera jämlika och karaktäriseras av att de är individuel-
la.   

Analysen har således visat att det finns några idrotter med ett tydligt sam-
band till socioekonomiska villkor samtidigt som det finns andra med ett 
mera otydligt samband. De idrotter som visar de tydligaste sambanden är 
golf och tennis när det gäller idrotter i förening, fotboll när det gäller organi-
serad idrott utanför förening och skidåkning, skridskoåkning och fotboll när 
det gäller idrott på egen hand. Frågan är nu hur detta kan förstås. Beträffande 
valet av enskilda idrotter erbjuder Bourdieu en förklaring.   

Enligt honom är den mest centrala logiken som vi följer i våra val av livs-
stil distinktionens. Det vill säga en strävan att tillägna oss, och leva, en livs-
stil som visar, inför oss själva och andra, vilka, i de sociala relationernas 
rum, vi vill likna och vilka vi vill ta avstånd från.181 När vi ska förstå indivi-
ders idrottsval är det alltså denna logik som utgör grunden. Att välja livsstil, 
tillägna sig en livsstil eller leva en livsstil är dock en mycket komplex histo-
ria. När det gäller idrottsvalet identifierar Bourdieu ytterligare några betydel-
sefulla faktorer för förståelse. Han talar om synen på och förhållandet till den 
egna kroppen samt innehavet av ekonomiskt respektive kulturellt kapital.182 
Att ha ett instrumentellt förhållningssätt till den egna kroppen, det vill säga 
se kroppen som ett verktyg att använda leder tanken till idrotter som kräver 
en stor investering av ansträngning och kanske också styrka. De kollektiva 
idrotterna som exempelvis basket, handboll och fotboll, eller de individuella 
idrotterna boxning och brottning kan här ses som exempel. Dessa idrotter 

                               
181 Bourdieu, P. (1990). 
182 Bourdieu, P. (1992). 
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framhåller konkurrensen, styrkan, motståndet, dispositionen till våld, andan 
av uppoffring, lydnad och underkastelse under den kollektiva disciplinen. I 
föreliggande studie är fotboll utanför idrottsföreningen ett tydligt exempel på 
en sådan idrott. Mot detta står benägenheten att se på kroppen som ett mål i 
sig, antingen genom att betona kroppen som organism eller genom att betona 
dess utseende. Detta kan ge en fallenhet för en hygienisk hälsokult med 
måttlighet och dietisk stränghet som ideal. Dessa hygieniska funktioner ten-
derar att förenas med de sociala funktionerna ju högre upp i den sociala hie-
rarkin man befinner sig. Idrotter som utmärks av att distans hålls i förhållan-
de till motståndaren och att kroppskontakt är utesluten, exempelvis golf eller 
tennis, kan appellera till denna syn på kroppen. De, för att tala med Bour-
dieu, ”borgerliga” idrotterna utövas huvudsakligen i syfte att vårda kroppens 
fysik samt för de sociala vinster de ger.183 I den redovisning som gjorts här 
faller såväl golf och tennis (i idrottsförening) samt skidåkning och skridsko-
åkning (på egen hand) in i detta sätt att se på relationen social position och 
idrott.  

 

                               
183 Bourdieu, P. (1978). 
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8. IDROTTSHABITUS 

Inledning 
I detta sista resultatkapitel riktas intresset mot de ungdomar vars liv är sär-
skilt inriktat mot idrott på olika vis. Syftet med kapitlet är att undersöka re-
lationen mellan idrottshabitus och 16-åringarnas sociala bakgrund.  

Som vi tidigare sett är ungdomars idrottsvanor starkt relaterade till deras 
socioekonomiska bakgrund. De ungdomar som lever under goda livsvillkor 
har större chans att tillägna sig en livsstil där idrott eller kroppsövning ingår 
än de som lever under mindre goda livsvillkor. Att komma i åtnjutande av 
idrottskulturen och få tillgång till fysisk träning kan, som vi också sett, ske 
på olika sätt och under olika former under ungdomsåren. Det kan ske i id-
rottsföreningen men också i annan organiserad form eller helt på egen hand. 
Bland annat av dessa skäl är en angelägen uppgift att finna ett samlande 
begrepp som kan beskriva de ungdomar som har ett särskilt stort idrottsin-
tresse och för vilka idrotten har stor betydelse i deras liv. Av lika stort intres-
se är det att kunna identifiera de som står utanför idrottskulturen och som en 
följd av detta går miste om de möjligheter som jag ovan redogjort för.   

Det här kapitlet sysselsätter sig med att identifiera dessa ungdomar och tar 
för ändamålet utgångspunkt i Bourdieus habitusbegrepp. Enligt Bourdieu är 
habitus principen bakom livsstilarna. Den är förkroppsligat kapital och 
summan av individernas sociala erfarenheter transformerade i ett system av 
dispositioner. Ordet disposition uttrycker resultatet av en process, sedd som 
en struktur eller sammansättning, men även ett sätt att vara, ett invant till-
stånd, en benägenhet, tendens eller fallenhet.184 Bourdieu talar om ett för-
kroppsligande av en individs beteende, de sociala förhållandena finns lagra-
de inom oss. Habitus handlar alltså om ett sätt att vara och att ha en för-
kroppsligad känsla för praktiken, det vill säga att känna vem man är i olika 
sammanhang och att det man sysslar med eller den livsstil man lever är den 
som passar just mig. Det är i mötet mellan våra dispositionssystem och den 
sociala verkligheten vissa val blir möjliga att göra och andra blir omöjliga att 
göra. På fritidsarenan möter ungdomarnas habitus det utbud som erbjuds, 
vilket ser olika ut i tid och rum. Är man då disponerad för idrott, det vill säga 
                               
184 Bourdieu, P. (1977). Outline of a Theory of Practice. Cambridge University Press. s. 214. 
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man har en habitus som bejakar idrottsverksamheter i olika former betyder 
detta att denna är vägledande i valet av idrott. Denna disposition benämner 
jag i det följande idrottshabitus.185 Att vara innehavare av det förkroppsligade 
kapitalet idrott, det vill säga i sin kropp ha inristade dispositioner för kropps-
övning och fullt ut veta och känna att jag är idrottare är något annat än att på 
ett mera outtalat sätt bekänna sig till och utöva idrott eller att helt ta avstånd 
från idrottsliga verksamheter. Att inneha en stark idrottshabitus är att vara en 
person vars livsstil är särskilt bemängd av idrott samtidigt som det omvända 
gäller den med en svag eller ingen idrottshabitus.  

Kapitlets syfte är således att konstruera begreppet idrottshabitus samt att 
undersöka det i relation till ungdomarnas kön, område samt utbildnings- 
respektive ekonomiskt kapital.  

Forskning inom problemområdet 
Den inhemska idrottsstudie som ligger nära denna avhandlings intresseom-
råde är ungdomsstyrelsens utredning Unga och föreningsidrotten.186 Denna 
omfattande kvantitativa undersökning betraktar idrotten utifrån flera olika 
perspektiv och diskuterar idrott i relation till såväl kön, ålder, etnicitet, ut-
bildningsnivå som geografiskt boende. Studien ger, trots sitt stora bortfall 
(47 procent), intressant information om unga människor och deras idrottsva-
nor idag. Den behandlar bland annat idrottens omfattning, dess betydelse för 
unga människor och idrotten som statusaktivitet. Studien bekräftar tidigare 
forskning avseende medlemskap i idrottsförening, dess stora betydelse för 
unga människor, dess statusgivande ställning samt motiv för idrott. I studien 
diskuteras begreppet idrottshabitus som en kategori ungdomar med ett sär-
skilt uttalat intresse för och hög aktivitetsgrad av idrott. Idrottshabitus analy-
seras bland annat i förhållande till kön, ålder, föräldrarnas utbildningsbak-
grund, etnicitet, socioekonomisk förankring samt föräldrarnas idrottskapital. 
Studien kommer bland annat fram till att idrottshabitus i högre grad innehas 
av pojkar än av flickor, att ungdomar från högutbildade familjer i högre grad 
innehar idrottshabitus än de från lågutbildade familjer samt att den etnogeo-
grafiska miljön är av betydelse för flickors idrottshabitus men inte för poj-
kars.  

Begreppet idrottshabitus har Trondman konstruerat utifrån graden av id-
rottens betydelse i ungas liv samt graden av föreningsidrottande. De som 
kommer i fråga som innehavare av idrottshabitus är sålunda de ungdomar 
som anger att idrotten har mycket stor betydelse i deras liv och som idrottar i 
förening varje dag eller nästan varje dag. Mitt bidrag blir här att utveckla 

                               
185 Detta har även gjorts av Mats Trondman. (2005). 
186 Ibid (2005). 
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begreppet idrottshabitus samt sätta det i relation till ungdomarnas kontextu-
ella omständigheter.     

Idrottshabitus 
För att konstruera begreppet idrottshabitus har jag utgått från tre specifikt 
idrottsrelaterade områden. Det visar sig vara möjligt att i materialet urskilja 
tre variabler som pekar mot ett stort intresse för idrottslig aktivitet.  

Den första variabeln som kommer i fråga är graden av fysisk aktivitet, 
dels i ett regelbundenhetsperspektiv, dels i ett ansträngningsperspektiv. I 
frågeformuläret har ungdomarna svarat på frågan Vilken av de här personer-
na liknar du mest? De svarsalternativ som varit möjliga beskriver en fem-
gradig skala från mycket liten fysisk ansträngning - rör mig ganska lite till 
en hög grad av fysisk ansträngning - rör mig så att jag blir andfådd och svet-
tig varje dag eller nästan varje dag. Däremellan ligger alternativen - rör mig 
en del men aldrig så att jag blir andfådd och svettig - rör mig en hel del och 
blir andfådd och svettig någon gång ibland - rör mig så att jag blir andfådd 
och svettig flera gånger i veckan. De ungdomar som säger sig bedriva fysisk 
träning som motsvarar de två högsta ansträngningsnivåerna, det vill säga de 
rör sig så att de blir andfådda och svettiga flera gånger i veckan eller så att 
de blir andfådda och svettiga varje dag eller nästan varje dag har valts ut som 
tillhörande den grupp som nu är i fokus.  

Den andra variabeln som pekar mot ett stort idrottsintresse är medlem-
skap i en idrottsförening. På enkätfrågan Är du medlem i en idrottsförening? 
har således de som besvarat denna fråga jakande valts ut.  

Den tredje och sista variabel som jag menar indikerar ett särskilt idrottsin-
tresse är betyget i skolämnet idrott och hälsa. Sålunda har de som på frågan 
Vad har du för betyg i ämnet idrott och hälsa? angett betyg VG (väl god-
känt) eller MVG (mycket väl godkänt) också valts ut. För att kunna inordnas 
i den grupp ungdomar som nu är i fokus, det vill säga de som kan sägas vara 
bärare av ett särskilt stort och starkt idrottsengagemang och idrottsintresse, 
krävs att man uppfyller samtliga tre villkor. Det vill säga att man är fysiskt 
aktiv på en hög ansträngningsnivå samtidigt som man är medlem i en idrotts-
förening samt har ett högt betyg i skolämnet idrott och hälsa. Det visar sig att 
denna grupp består av 34 procent av den totala ungdomsgruppen, 28 procent 
av flickorna och 39 procent av pojkarna.  

Med hjälp av variablerna fysisk aktivitet, medlemskap i en idrottsförening 
och betyget i idrott och hälsa kan en grupp ungdomar nu identifieras och 
tillskrivas en särskilt stark idrottshabitus. De frågor som nu väcks är hur 
denna grupp ser ut i ett vidare perspektiv. Hur låter den sig beskrivas i rela-
tion till kön, boendemiljö, utbildningskapital och ekonomiskt kapital?  

I jämförande syfte har även den grupp där idrott inte har någon som helst 
betydelse identifierats samt två mellanliggande grupper med varierad grad av 
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idrottshabitus. Indelningen i dessa grupper har skett med utgångspunkt i de 
redan beskrivna variablerna enligt ett poängsystem som här ska beskrivas i 
korthet. Att vara fysiskt aktiv på de tre lägsta nivåerna, det vill säga att röra 
sig en hel del och bli andfådd och svettig någon gång ibland eller mindre ger 
0 poäng. Att röra sig så att man blir andfådd och svettig flera gånger i veck-
an eller mer ger 1 poäng. Icke medlemskap i en idrottsförening ger 0 poäng 
medan medlemskap ger 1 poäng. De som har angett att de saknar betyg eller 
har betyget G (godkänt) i ämnet idrott och hälsa får 0 poäng medan de som 
har betyget VG eller MVG får 1 poäng. På detta vis har ett index skapats för 
att fastställa den nya variabeln idrottshabitus.  

Denna variabel beskriver alltså mängden idrottshabitus på en fyragradig 
skala från 0 till 3 eller annorlunda uttryckt från avsaknad av idrottshabitus 
till mycket stark idrottshabitus. Den som får summan 0 anses följaktligen 
sakna idrottshabitus medan summan 3 indikerar en mycket stark idrottshabi-
tus. Poängsumman 1 innebär att man har en svag idrottshabitus och kan ex-
empelvis fås av den som är medlem i en idrottsförening men fysiskt inaktiv 
samtidigt som betyget i idrott och hälsa är högst G. För att uppnå 2 poäng, 
stark idrottshabitus, krävs till exempel att man är fysiskt aktiv på hög nivå 
och medlem i en idrottsförening. Nästa steg på skalan, det vill säga 3 poäng 
får den som är fysiskt aktiv på en hög nivå samt medlem i en idrottsförening 
och har betyget VG eller MVG i ämnet idrott och hälsa. Idrottshabitus är 
alltså skapat utifrån graden av fysisk ansträngning, medlemskap i en idrotts-
förening samt betyg i skolämnet idrott och hälsa.  

I det följande ska den nyskapade variabeln idrottshabitus granskas närma-
re i syfte att ge den en beskrivning som kan infogas enligt avhandlingens 
genomgående struktur. Ungdomarnas idrottshabitus kommer alltså att provas 
i förhållande till kön, område, utbildningskapital och ekonomiskt kapital.  

Idrottshabitus, kön och område 
I detta avsnitt ska vi titta närmare på hur idrottshabitus kan beskrivas utifrån 
kön och boendeort. Totalt för hela ungdomsgruppen är det så att nästan fem 
av tio flickor och sex av tio pojkar är innehavare av en stark eller mycket 
stark idrottshabitus. Tre av tio flickor och två av tio pojkar har en svag id-
rottshabitus och två av tio flickor och två av tio pojkar saknar helt idrottsha-
bitus. Dessa skillnader är säkerställda.187 Hur idrottshabitus fördelar sig för 
flickor och pojkar i de fyra områdena ger oss figur 8a och 8b upplysningar 
om.  
 

                               
187 Se bilaga 5. 
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Figur 8a, 8b.  Idrottshabitus bland 16-åringar i fyra områden 2007. Procent.188  Chi2 
flickor  = 51,67. p< .001. Chi2 för pojkar  = 24,64. p< .01.   
 
I det lokala perspektivet kvarstår skillnaderna mellan flickor och pojkar i 
varierad grad. I Bengtsfors/Årjäng innehar ca fyra av tio flickor och knappt 
sex av tio pojkar en stark eller mycket stark idrottshabitus. Motsvarande 
andelar i Stockholm city är knappt fem av tio flickor och sex av tio pojkar. 
Om vi så tittar på flickor och pojkar var för sig finner vi säkerställda varia-
tioner mellan områden för flickornas del men inte beträffande pojkarna. I 
Luleå har sex av tio flickor en stark eller mycket stark idrottshabitus att jäm-
föra med knappt fyra av tio i Stockholm syd och lite drygt fyra av tio i 
Bengtsfors/Årjäng och nästan fem av tio i Stockholm city. Omvänt innebär 
detta att fyra av tio flickor i Luleå, något mer än sex av tio i Stockholm syd, 
knappt sex av tio i Bengtsfors/Årjäng och drygt fem av tio i Stockholm city 
saknar eller har en svag idrottshabitus. För pojkarnas del kan vi konstatera 
att ungefär sex av tio har en stark eller mycket stark idrottshabitus även på 
lokal nivå. Figuren antyder att andelen är något lägre i Stockholm syd.  

En mycket intressant iakttagelse är den höga andelen flickor i Luleå med 
stark eller mycket stark idrottshabitus. Vi återfinner alltså en högre andel 
flickor med stark eller mycket stark idrottshabitus i Luleå än pojkar med 
motsvarande idrottshabitus såväl i Bengtsfors/Årjäng som i Stockholm syd 
och i paritet med pojkarna i Stockholm city. Generellt kan därför inte sägas 
att idrottshabitus är knutet till kön.  

                               
188 Fig 8a: B/Å (N=119), L (N=165), SC (N=248), SS (N=95). Fig 8b: B/Å (N=129), L 
(N=142), SC (N=273), SS (N=72).  
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Idrottshabitus, utbildningskapital och ekonomiskt 
kapital 
Analogt med tidigare resultatredovisning ska nu också idrottshabitus under-
sökas i relation till utbildningskapital och ekonomiskt kapital. Detta sker i 
syfte att bedöma huruvida ungdomars idrottshabitus har någon koppling till 
deras socioekonomiska förutsättningar och livsvillkor.  
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Figur 9a, 9b. Idrottshabitus relaterat till utbildningskapital och ekonomiskt kapital 
bland 16-åringar 2007. Procent.189 Chi2 för utbildningskapital = 61,99. p< .001. Chi2 
för ekonomiskt kapital = 25,1. p< .01. 
 
Som vi ser i figur 9a och 9b finns ett tydligt samband mellan idrottshabitus 
och såväl utbildningskapital som ekonomiskt kapital. Dessa samband är sä-
kerställda vilket innebär att vi kan konstatera att andelen ungdomar med 
stark eller mycket stark idrottshabitus ökar med ökat utbildningskapital såväl 
som ökat ekonomiskt kapital. Så är två tredjedelar av ungdomarna med 
högsta utbildningskapital också innehavare av en stark eller mycket stark 
idrottshabitus medan motsvarande andel av de med lägsta utbildningskapital 
är knappt hälften. Av de med högst utbildningskapital återfinns knappt en av 
tio utan idrottshabitus. Dessa ska jämföras med tre av tio utan idrottshabitus 
från gruppen med lägst utbildningskapital. Även när det gäller det ekono-
miska kapitalet i relation till idrottshabitus kan vi se stora skillnader. Här är 
drygt sex av tio från gruppen med högsta ekonomiska kapital samtidigt ägare 
av stark eller mycket stark idrottshabitus jämfört med fyra av tio från de med 
lägsta ekonomiska kapital. Andelen utan idrottshabitus men med högsta 
ekonomiska kapital är knappt två av tio jämfört med tre av tio från gruppen 
                               
189 Fig 9a: lågt (N=315), ganska lågt (N=236), ganska högt (N=316), högt (N=351). Fig 9b: 
lågt (N=123), ganska lågt (N=406), ganska högt (N=486), högt (N=220). 
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med lägsta ekonomiska kapital. Analysen visar alltså en mycket tydlig kopp-
ling mellan ungdomars idrottshabitus och deras socioekonomiska livsvillkor.  

Om så utbildningskapital och ekonomiskt kapital kombineras får vi en 
kompletterande bild av dessa kapitalformers betydelse för idrottshabitus. I 
figur 10 åskådliggörs dessa relationer vilka också är statistiskt säkerställda. 
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 Figur 10. Idrottshabitus i relation till utbildningskapital och ekonomiskt kapital 
bland 16-åringar 2007. Procent.190 Chi2 = 38,73. p< .001. 
 
Tillhör man gruppen med lågt utbildningskapital och lågt ekonomiskt kapital 
innehar tre av tio ungdomar en stark eller mycket stark idrottshabitus. Den 
skara, i samma kategori, som däremot saknar idrottshabitus utgör nästan 
hälften. I gruppen med högt utbildningskapital men lågt ekonomiskt kapital 
återfinns sex av tio ungdomar med stark eller mycket stark idrottshabitus. I 
denna kategori saknar endast en av tio helt idrottshabitus. Har man däremot 
ett lågt utbildningskapital men ett högt ekonomiskt kapital har drygt fyra av 
tio en stark eller mycket stark idrottshabitus medan ca tre av tio saknar id-
rottshabitus. Tillhör man, slutligen, den grupp som innehar både ett högt 
utbildningskapital och ett högt ekonomiskt kapital är andelen 16-åringar med 
stark eller mycket stark idrottshabitus hela två tredjedelar. Andelen utan 
idrottshabitus i den här gruppen utgör blott 3 procent att jämföra med nära 
hälften av de ungdomar som har såväl ett lågt utbildningskapital som eko-
nomiskt kapital.    
                               
190 LU = lågt utbildningskapital, HU = högt utbildningskapital, LE = lågt ekonomiskt kapital, 
HE = högt ekonomiskt kapital. LU/LE (N=35), HU/LE (N=21), LU/HE (N=52), HU/HE 
(N=73). 
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Utifrån den här analysen kan vi alltså konstatera att idrottshabitus är starkt 
kopplat till socioekonomisk position. De ungdomar som har högt utbild-
ningskapital och högt ekonomiskt kapital är i mer än dubbelt så hög grad 
innehavare av en stark eller mycket stark idrottshabitus jämfört med dem 
som har lågt utbildningskapital och lågt ekonomiskt kapital. Tittar vi endast 
till dem som har en mycket stark idrottshabitus är samma relation mer än den 
tredubbla. Det råder med andra ord ingen tvekan om att idrottshabitus är 
starkt kopplat till såväl ekonomiskt kapital som utbildningskapital. Figur 10  
antyder också att utbildningskapitalet betyder mer för idrottshabitus än det 
ekonomiska kapitalet. De ungdomar som är utrustade med ett högt utbild-
ningskapital men ett lågt ekonomiskt kapital har i högre utsträckning en stark 
idrottshabitus jämfört med dem som är utrustade med ett lågt utbildningska-
pital men ett högt ekonomiskt kapital. Huruvida denna antydan har bäring 
eller inte ska i det följande närmare undersökas. 

Vilka faktorer betyder mest för idrottshabitus? 
I syfte att få en uppfattning om hur de hittills undersökta variablerna är rela-
terade till idrottshabitus ska även i detta fall en logistisk regressionsanalys 
genomföras. Frågan är alltså vilka faktorer som har störst förklaringsvärde 
beträffande innehav av idrottshabitus. För att genomföra en logistisk regres-
sionsanalys krävs av den beroende variabeln att den är dikotom, det vill säga 
att den endast antar två värden. De som har en stark eller en mycket stark 
idrottshabitus, det vill säga de två högsta stegen på skalan tilldelas värdet 1 
och övriga värdet 0. Individerna med siffran 1 anses vara innehavare av en 
stark idrottshabitus och de med siffran 0 således anses ha en svag idrottsha-
bitus.  

Likartat den regressionsanalys som genomfördes för medlemskap i en id-
rottsförening ska sambanden mellan idrottshabitus och var och en av de obe-
roende variablerna beräknas samtidigt som de övriga variablerna är under 
kontroll.  
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Tabell 33. Samband mellan idrottshabitus och ett antal oberoende variabler uttryckt i 
oddskvot bland 16-åringar 2007. Procent 191 
Variabel Antal Oddskvot 95% konfidensintervall 
Kön 
Flickor 617 1,0 
Pojkar 596 1,8*** 1,40 – 2,26 
 
Område 
Stockholm S 161 1,0  
Be/Årjäng 238 1,3 0,85 – 2,02 
Luleå 303 2,2*** 1,44 – 3,27 
Stockholm C 511 1,2 0,83 – 1,76 
 
Utbildningskapital 
Lågt 313 1,0 
Ganska lågt 234 1,1 0,75 – 1,54 
Ganska högt 316 1,4* 1,04 – 2,02 
Högt 350 2,3*** 1,63 – 3,29 
 
Ekonomiskt kapital  
Lågt 120 1,0 
Ganska lågt 398 1,4 0,90 – 2,15 
Ganska högt 477 1,7* 1,09 – 2,60 
Högt 218 2,0** 1,21 – 3,19 
 
* p<.05 ** p<.01 *** p<.001 
 
Vi får då en bild som visar att utbildningskapital har det största förklarings-
värdet för idrottshabitus. Oddskvoten är mer än dubbelt så stor för den som 
har ett högt utbildningskapital jämfört med den som har ett lågt utbildnings-
kapital. Men även det ekonomiska kapitalet har ett stort förklaringsvärde. 
Motsvarande oddskvot för det ekonomiska kapitalet är som vi kan se dubbelt 
så stor. Även område och kön har relevans för idrottshabitus. Ungdomarna i 
Luleå har större chans till en stark idrottshabitus än ungdomarna i Stockholm 
syd liksom pojkar har större chans än flickor. Även den här analysen visar 
att utbildningskapital och ekonomiskt kapital var för sig har betydelse för 
idrottshabitus. 

Om man är pojke och bor i Luleå och samtidigt har ett högt utbildnings-
kapital och därtill ett högt ekonomiskt kapital har man mycket stor chans att 
inneha en stark eller mycket stark idrottshabitus. Den som har minst chans 
till motsvarande idrottshabitus är flickor boende i Stockholm syd med lågt 
utbildningskapital och lågt ekonomiskt kapital. Det visar sig att 76 procent 

                               
191 Multivariat logistisk regressionsanalys. Sambandet är uttryckt i en oddskvot där varje 
samband prövas under kontroll av värdena i övriga variabler. 
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av den förra gruppen har en stark eller mycket stark idrottshabitus jämfört 
med 25 procent av den senare. Detta åskådliggörs i figur 11. 
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Figur 11. Stark eller mycket stark idrottshabitus bland flickor med lågt utbildnings-
kapital och lågt ekonomiskt kapital i Stockholm syd respektive bland pojkar med 
högt utbildningskapital och högt ekonomiskt kapital i Luleå.192 
 
Det är alltså tre gånger så stor andel pojkar i Luleå med hög socioekonomisk 
position som har en stark eller mycket stark idrottshabitus jämfört med flick-
or i Stockholm syd med låg socioekonomisk position. 

Nu ska också sambanden beräknas i våra fyra områden. Analysen redovi-
sas i tabell 34 och är en multivariat logistisk regressionsanalys där varje 
samband prövas under kontroll av övriga variabler. 

 

 

 

 

                               
192 F SS (N=38), PL (N=45). P< .001. 



 

Tabell 34. Samband mellan idrottshabitus och ett antal oberoende variabler uttryckt i oddskvot bland 16-åringar 2007.193 
 B/Å   L   SC   SS 
Variabel N O-k 95% KI N O-k 95% KI N O-k 95% KI N O-k 95% KI 
Kön  
Flickor 115 1,0  165 1,0  245 1,0  92 1,0  
Pojkar 123 1,9* 1,09-3,17 138 1,6 0,95-2,57 266 1,7**1,21-2,52 69 2,1* 1,07-4,27 
 
Utb. kap 
Lågt 119 1,0  84 1,0  66 1,0  44 1,0 
Ganska lågt 45 0,8 0,38-1,60 53 1,4 0,67-2,92 94 1,0 0,55-2,02 42 1,5 0,57-3,67 
Ganska högt 49 1,2 0,59-2,34 117 1,4 0,76-2,44 116 1,6 0,88-3,08 34 1,9 0,71-5,17 
Högt 25 2,0 0,81-5,14 49 2,3* 1,03-5,03 235 2,4**1,38-4,36 41 2,9* 1,14-7,62 
 
Ek. kap 
Lågt 7 1,0  22 1,0  51 1,0  40 1,0 
Ganska lågt 76 6,4 0,72-56,79 90 1,7 0,64-4,36 172 1,3 0,67-2,48 60 0,9 0,37-2,12 
Ganska högt 96 5,5 0,62-48,16 137 2,0 0,78-5,06 194 1,6 0,83-3,01 50 1,5 0,59-3,91 
Högt 59 6,6 0,73-59,85 54 1,6 0,56-4,34 94 2,4* 1,13-4,90 11 2,5 0,60-10.86 
 
* p<.05 ** p<.01 *** p<.001 N = antal O-k = oddskvot  KI = konfidensintervall 

                                                                 
193 Multivariat logistisk regressionsanalys. Sambandet är uttryckt i en oddskvot där varje samband prövas under kontroll av värdena i övriga variabler. 



 151

I det lokala perspektivet finner vi signifikanta samband i samtliga områden 
men där tydliga olikheter uppträder. I Bengtsfors/Årjäng har kön störst för-
klaringsvärde för idrottshabitus. Pojkarna där har betydligt större chans att 
inneha en hög idrottshabitus jämfört med flickorna. I Luleå betyder utbild-
ningskapitalet mest för idrottshabitus. Även i Stockholm syd har utbild-
ningskapitalet störst förklaringsvärde för idrottshabitus. Där är möjligheten 
till en stark idrottshabitus betydligt större för den med högt utbildningskapi-
tal mot den som innehar ett lågt. I Stockholm city har både utbildningskapi-
talet och det ekonomiska kapitalet störst förklaringsvärde. Analysen i det 
lokala perspektivet visar att idrottshabitus har olika värden för flickor och 
pojkar i olika miljöer. Man skulle kunna påstå att det ger olika prestigevär-
den beroende på vem man är och var man befinner sig i det sociala rummet. 

Sammanfattning och kommentarer 
Analyserna har visat att idrottshabitus kan användas i syfte att identifiera 
individer eller grupper av individer för vilka idrott som utövandeform har en 
särskild stor betydelse. Omvänt kan man således med hjälp av begreppet 
idrottshabitus även identifiera dem som har en svag koppling till idrottskul-
turen och de som står utanför denna. Med den definition som ges här utgör 
gruppen ungdomar med en mycket stark idrottshabitus en tredjedel av den 
totala ungdomsgruppen. Gruppen består av en större andel pojkar än flickor 
med en del variationer i det lokala perspektivet. I vissa områden finns en 
säkerställd skillnad mellan flickor och pojkar avseende idrottshabitus medan 
andra områden inte kan uppvisa en sådan. Idrottshabitus varierar mellan 
områdena i flickornas fall men inte i pojkarnas vilket tyder på en större stabi-
litet i den idrottshabitus som kan förknippas med pojkar. Idrottshabitus vari-
erar alltså i ett kontextuellt perspektiv men också mellan flickor och pojkar. 
Vi finner vidare ett tydligt samband mellan idrottshabitus och socioekono-
misk position så att idrottshabitus ökar med högre ekonomiskt kapital och 
med högre utbildningskapital. Dessa samband är säkerställda.  

Som genomgången har visat finns alltså ett tydligt samband mellan ung-
domars idrottshabitus och de livsvillkor de lever under. För gruppen som 
helhet har utbildningskapitalet störst förklaringsvärde för idrottshabitus. Men 
även område, ekonomiskt kapital och kön visar sig ha ett säkerställt förklar-
ingsvärde för idrottshabitus. På det lokala planet är det dock olika variabler 
som förklarar idrottshabitus på bästa sätt. I vissa områden (Luleå, Stockholm 
city, Stockholm syd) äger utbildningskapital det största förklaringsvärdet 
medan kön bäst förklarar idrottshabitus i andra (Bengtsfors/Årjäng). På ge-
nerell nivå ser vi alltså att goda socioekonomiska villkor främjar en stark 
idrottshabitus. På lokal nivå pekar resultaten i samma riktning.  

De ungdomar för vilka idrott har en betydelsefull funktion i livet och som 
har potential att ta del av de erbjudanden som idrotten ger är möjliga att be-
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stämma utifrån begreppet idrottshabitus. Omvänt är de ungdomar som inte 
har möjlighet att ta del av idrottens erbjudanden också möjliga att bestämma 
med hjälp av begreppet idrottshabitus. Studien visar att idrottshabitus är 
starkt knutet till socioekonomiska villkor. Detta förhållande är intressant ur 
exempelvis en folkhälsoaspekt men också ur en pedagogisk där det öppnar 
för en diskussion om idrottens tillgänglighet för alla. Var man tillbringar sin 
ungdomstid, om man är flicka eller pojke, och under vilka socioekonomiska 
villkor man växer upp, blir således avgörande för i vilken mån man är id-
rottsaktiv. 
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9. DISKUSSION 

Inledning 
I detta kapitel ska avhandlingen summeras och avrundas. Inför detta vill jag 
till att börja med återvända till de inledande kapitlen, till avhandlingens ut-
gångspunkter och de frågor som ställdes där. En utgångspunkt för studien 
var att betrakta idrottsaktiviteterna som sociala fenomen på fritidsarenan, en 
annan att se på idrotten som en viktig pedagogisk miljö. Studiens huvudsyfte 
var att belysa ungdomars idrottsvanor i ett kontextuellt perspektiv där avsik-
ten var att närmare förstå de mekanismer som ligger bakom unga människors 
idrottsval samt hur dessa mekanismer arbetar i sin kontext. Frågan är nu hur 
väl studien har lyckats med detta.  

Diskussionen kommer i det följande att fokusera på huvudsyftet och om-
fattar dels hinder och möjligheter att ingå i idrottskulturen, dels idrottens 
pedagogiska betydelse. Inledningsvis ska emellertid några ord sägas om 
resultatens generaliserbarhet. 

Är resultaten generaliserbara? 
En fråga som nu kan ställas är i vilken grad avhandlingens resultat och slut-
satser äger giltighet för den ungdomsgrupp som är i fokus. Är den bild av-
handlingen ger av 16-åringars idrottsvanor i Sverige representativ? För att 
svara på den frågan behöver vi återvända till urvalet och reflektera något 
över detta. Urvalet är av så kallad strategisk art, det vill säga de ungdomar 
som medverkar är valda efter noga överväganden just för att representera 
olika miljöer i Sverige. Valet föll på, de vid det här laget bekanta, områdena 
Bengtsfors/Årjäng, Luleå, Stockholm city och Stockholm syd. Men det kun-
de lika gärna ha varit andra särskiljande områden då en av poängerna med 
studien är att belysa idrottsvanorna i ett kontextuellt perspektiv. Avhandling-
en har gett kunskap om att livsvillkorens totala sammanhang har olika stor 
betydelse för hur dessa vanor formas och kan iscensättas av ungdomarna. 
Detta är enligt min mening ett av avhandlingens mest betydelsefulla bidrag. 
De viktiga resultaten ligger med andra ord just i olikheterna vilket ställer 
specifika krav på urvalsförfarandet. Den bild avhandlingen tecknar av ung-
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domars idrottsvanor är giltig för det specifika urvalet men har i tillägg den 
förtjänsten att den ställer det kontextuella i fokus. När det nu visar sig att 
idrottsvanorna skiljer sig åt mellan studiens fyra orter är det mycket som 
talar för att vi kommer att finna olikheter också mellan andra orter, mellan 
andra miljöer. I denna mening är resultaten giltiga för 16-åriga ungdomars 
idrottsvanor i vårt land.   

Med hjälp av de analytiska redskap som kultursociologin och genusteorin 
erbjuder, det vill säga begreppen kapital, habitus, smak och maktordning har 
avhandlingens resultat speglats. I det följande kommer jag att, utifrån dessa 
begrepp, diskutera några av de centrala resultaten. 

För att närma sig ett svar på frågan om idrottens föränderlighet över tid är 
det nödvändigt att se idrott som en aktivitet bland andra på ungdomarnas 
fritidsarena. Utbudet av fritidssysselsättningar för ungdomar är stort och det 
är många aktörer, såväl offentliga som privata, som kämpar om de ungas tid 
och intresse. När Bourdieu diskuterar smakernas förändring påminner han 
om vikten av att studera det produktionsfält där utbudet skapas.194 Smaken 
för och utbudet av aktiviteter är nära sammanbundna och förändringar här-
vidlag verkar följa ungefär samma tempo. Eftersom smaken för idrott fram-
kallas i mötet mellan habitus, livsvillkoren och rådande utbud leder föränd-
ringar i detta utbud med andra ord till att även smakerna på fritidsarenan 
omvandlas. Ungdomarna anpassar sin smak till vad som erbjuds. Detta är ett 
av skälen till att vissa idrotter (fotboll) dominerar på mindre orter så som i 
Bengtsfors/Årjäng och att vi inte ser denna dominans i exempelvis Stock-
holm city.  

Ett kontextuellt perspektiv 
Som avhandlingen har visat har ungdomar varierade möjligheter att bedriva 
idrott på fritiden. Det är främst utifrån tre aspekter detta blir tydligt. För det 
första skiljer sig idrottsvanorna åt i ett socioekonomiskt perspektiv särskilt 
när det gäller idrott i en idrottsförening samt idrott på egen hand. För det 
andra skiljer de sig åt även i ett könsperspektiv (idrott i en idrottsförening 
samt idrott på egen hand) och för det tredje är de inte heller likvärdiga i ett 
områdesperspektiv. De idrottsvanor man har möjlighet att utveckla är med 
andra ord beroende av vilken social position man har, om man är flicka eller 
pojke och var någonstans man lever sitt liv. Detta betyder att man, i dessa 
avseenden, kan tala om ungdomars skilda idrottsvanor. De har, var och en 
för sig, olika inverkan på och betydelse för hur idrottsvanorna kommer till 
uttryck. När det gäller de socioekonomiska livsvillkoren visar avhandlingen 
att goda sådana ökar möjligheten för ungdomarna att bedriva föreningsidrott 
samt idrotta på egen hand. Betraktar vi idrottsvanorna i ett genus- eller köns-
                               
194 Bourdieu, P. (1991). s 181-191. 
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perspektiv är det ibland gynnsamt att vara pojke, ibland att vara flicka och 
ibland spelar kön inte någon roll. Område har också inverkan på ungdomars 
idrottsvanor i varierad utsträckning. Men det är när dessa verksamma fakto-
rer sätts in i sin kontext som det kulturella uttrycket för ungdomars idrottan-
de blir begripligt. Vilka följder får då detta för ungdomarna själva? 

Att vara idrottsaktiv 
I redovisningen av det empiriska materialet kan vi bland annat se att såväl 
det kulturella kapitalet i form av utbildningskapital och det ekonomiska kap-
tialet i form av materiella tillgångar har stor betydelse för ungdomarnas id-
rottsvanor. Generellt sett är det också så att en hög utbildningsnivå betyder 
mer för idrottsvanorna än en hög ekonomisk standard. I det lokala perspekti-
vet faller detta emellertid olika ut, det vill säga dessa kapitalformer spelar en 
varierad roll i olika kontext. Utbildningskapitalet har störst förklaringsvärde 
när det gäller medlemskap i en idrottsförening i Bengtsfors/Årjäng och i 
Stockholm syd och för idrott på egen hand i Luleå och i Stockholm city. Det 
ekonomiska kapitalet förklarar idrott på egen hand bäst i Luleå. Resultaten 
visar alltså att utbildningskapitalet spelar en avgörande roll för att vara med-
lem i en idrottsförening om man bor i Bengtsfors/Årjäng eller i Stockholm 
syd. I de andra två områdena är utbildningskapitalet viktigt för medlemska-
pet men inte i lika hög grad. Utbildningskapitalet spelar också en avgörande 
roll för det egna idrottandet om man bor i Luleå eller i Stockholm city. Det 
ekonomiska kapitalet spelar å sin sida en stor roll för det egna idrottandet om 
man bor i Luleå eller i Stockholm city. Även i fråga om idrottshabitus har 
utbildningskapitalet störst förklaringsvärde i samtliga områden utom i 
Bengtsfors/Årjäng.  

Det är alltså på det viset att dessa båda kapitalformer är verksamma för 
såväl medlemskap i en idrottsförening, idrott på egen hand och för idrottsha-
bitus i varierad grad i olika områden. Utifrån materialet kan vi alltså slå fast 
att ungdomars socioekonomiska villkor är en mycket betydelsefull omstän-
dighet när det gäller att ha eller få tillgång till idrottskulturen. Detta får den 
konsekvensen att många ställs utanför idrotten av socioekonomiska skäl.  

En annan omständighet som har betydelse för ungdomarnas möjligheter 
att delta i idrottskulturen är kön. Att vara pojke har störst förklaringsvärde 
för medlemskap i Stockholm city och för idrottshabitus stort förklaringsvär-
de i samtliga områden utom i Luleå. Att vara flicka däremot, förklarar det 
egna idrottandet bäst i Bengtsfors/Årjäng. Även kön är alltså en verksam 
faktor för ungdomarnas idrottsvanor.  

Ytterligare en omständighet som inverkar på idrottsvanorna är var någon-
stans man bor. Det visar sig att idrottskulturerna i de olika områdena i varie-
rad utsträckning lyckas engagera ungdomarna. Resultaten visar exempelvis 
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att den idrottskultur som finns i Luleå är av ett annat slag än den som finns i 
Stockholm syd eller i Bengtsfors/Årjäng.  

När dessa faktorer, socioekonomisk position, kön och område, får sam-
verka tydliggörs deras inverkan på ungdomarnas val och möjligheter till 
idrott och vi kan se hur dessa faller olika ut beroende på kontext. Detta blir 
tydligt när man jämför en pojke med högt utbildningskapital boende i Luleå 
med en flicka med lågt utbildningskapital från Stockholm syd. Från den för-
ra gruppen är åtta av tio medlemmar i en idrottsförening jämfört med knappt 
två av tio från den senare gruppen vilket är en avsevärd skillnad. Även när 
idrottshabitus jämförs mellan dessa två grupper får vi jämförbara skillnader. 

Att utbildningskapital och ekonomiskt kapital har stor betydelse för ung-
domarnas idrottsvanor stärks när dessa får samverka. Det visar sig exempel-
vis att tre fjärdedelar av dem som har högt av dessa två kapitalformer också 
har en stark eller mycket stark idrottshabitus. I den här gruppen är det endast 
tre procent som saknar idrottshabitus. Detta ska jämföras med de ungdomar 
som har lågt utbildningskapital och lågt ekonomiskt kapital. Bland dessa 
saknar nästan hälften idrottshabitus. Detta pekar på att villkoren för att kun-
na erövra en stark idrottshabitus är ojämlika.  

Etnicitet och idrott 
Den forskning som intresserat sig för ungdomars idrott i relation till utländsk 
härkomst ger en bild av dessa som underrepresenterade, vilket särskilt har 
kunnat iakttas bland flickorna. De resultat som framkommit i avhandlingen 
nyanserar denna bild. Det etniska ursprunget har betydelse för medlemskap i 
idrottsförening i varierad omfattning beroende på socioekonomiska villkor, 
könstillhörighet samt i vilken miljö man befinner sig. Det vill säga att de 
kontextuella omständigheterna är verksamma även när vi betraktar idrott i ett 
etnicitetsperspektiv. Detta pekar med andra ord mot att vi, för att kunna ge 
en rättvisande bild av relationen mellan medlemskap i en idrottsförening och 
etnicitet, behöver ta hänsyn till just de kontextuella omständigheterna. I den 
här studien visar sig dessa vara utslagsgivande. Att ha utländsk härkomst 
betyder således inte i sig att man har sämre möjlighet till medlemskap jäm-
fört med svenska ungdomar. 

Fritiden och idrotten i ett könsperspektiv  
Några av de likheter och olikheter studien synliggjort beträffande ungdo-
marnas fritidsvanor kan förstås utifrån den könsordning som råder på friti-
dens område. Genom att betrakta många av resultaten utifrån ett genusper-
spektiv synliggörs också delar av fritidens könsordning. Verksamheter blir 
till manliga respektive kvinnliga därför att föreställningar om dem samt det 
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faktiska utövandet och iscensättandet av dem samverkar på ett nära och 
sammanbundet vis. Som en följd av studiens nedslag i fyra områden kan vi 
också se att dessa föreställningar varierar i ett lokalt perspektiv. När det gäll-
er att förstå fritidens könsordning är det alltså nödvändigt att ta hänsyn till de 
regionala sammanhang ungdomarna ingår i. Detta visar att fritidens köns-
ordning inte är statisk utan tvärtom dynamisk och förändringsbar.  

Tidigare forskning har visat att unga män och unga kvinnor ser vissa akti-
viteter på fritidsarenan som manliga och andra aktiviteter som kvinnliga. I 
huvudsak är de också överens om vilka aktiviteter som placeras var på ge-
nuskartan. De aktiviteter som uttalas som mer manliga utövas även främst av 
pojkar och unga män. På samma vis utövas de aktiviteter som uttalas som 
kvinnliga främst av flickor och unga kvinnor. Det är även på det viset att 
pojkarna i större utsträckning än flickorna markerar aktiviteternas könskod-
ning. Det verkar således vara viktigare för pojkarna att inte uppfattas som 
flickaktiga än vad det är för flickorna att inte uppfattas som pojkaktiga.195  

Det faktum att vissa aktiviteter anses som kvinnliga och andra anses som 
manliga är för ungdomarna inte betydelselöst. Att bekänna sig till en aktivi-
tet omgärdad av stark könsbundenhet kan fungera som en förstärkning av 
den egna könsidentiteten (förutsatt att man är ”rätt” kön för aktiviteten). 
Omvänt är det en stor utmaning att ge sig in på en arena från ”fel” håll. I 
vissa fall kan utmaningen bli så stor att man hellre avstår. Att exempelvis 
besöka en ridanläggning ansågs, i Larssons studie, av 85 procent av pojkarna 
vara en kvinnlig angelägenhet, 13 procent förknippade inte ridning med vare 
sig kvinnlighet eller manlighet medan 2 procent av pojkarna ansåg att rid-
ning var manligt. Det visade sig att 2 procent av de 16-åriga pojkarna red 
minst en gång i veckan. Motsvarande andel flickor var 14 procent. Det var 
alltså en avsevärd större andel flickor än pojkar som red minst en gång i 
veckan. På det här viset kan kön eller genus vara ett hinder för att ta del av 
ett visst fritidsutbud på samma sätt som exempelvis social tillhörighet.  

När det gäller flickors och pojkars idrottsvanor vill jag kommentera sär-
skilt två iakttagelser. Den första gäller flickors och pojkars förhållande till i 
vilka former man sysslar med idrott. Utifrån de analyser som gjorts angåen-
de medlemskap i en idrottsförening är det endast i Stockholm city som poj-
karna är medlemmar i högre utsträckning än flickorna. För den organiserade 
idrotten utanför en idrottsförening kan inga skillnader iakttas för pojkars och 
flickors idrottande och beträffande idrott på egen hand återfinner vi en säker-
ställd skillnad endast i Bengtsfors/Årjäng. Materialet ger alltså inget stöd för 
tanken att idrott skulle vara en angelägenhet främst för pojkar. Den andra 
iakttagelsen jag vill sätta i fokus gäller också dessa tre former för idrott. I 
samtliga fall finner vi att flickornas idrottande varierar mellan områden men 
inte pojkarnas. Vi har alltså säkerställda skillnader mellan de fyra områdena 
när det gäller medlemskap i en idrottsförening, organiserad idrott utanför 
                               
195 Larsson, B. (2005).  
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idrottsföreningen och idrott på egen hand. Det verkar med andra ord förhålla 
sig på det viset att pojkarnas idrottande inte är lika känsligt som flickornas 
beroende på var någonstans man bor. Kan det vara så att de strukturer som 
under lång tid byggts upp för idrott är stabilare för pojkidrott än för flickid-
rott just därför att de ursprungligen var avsedda för pojkars idrott?  

När det gäller flickornas idrott har vi sett att föreningsidrotten är mycket 
stark i Luleå. Här är också flickor och pojkar medlemmar i lika hög ut-
sträckning. Noterbart är också att flickorna i Luleå i högre grad är medlem-
mar än pojkarna i övriga områden. Här finns också en mycket hög andel (60 
procent) flickor med stark eller mycket stark idrottshabitus. Det verkar alltså 
finns en idrottskultur i Luleå som inte gör någon skillnad på flickor och poj-
kar. För att tala med Bourdieu har idrott som symboliskt kapital en särskilt 
hög status här. Att vara idrottande ungdom i Luleå är uppenbarligen något 
som igenkännes som värdefullt i ungdomsgruppen vilket också visar sig i 
medlemsanslutningen och för idrottshabitus.  

Beträffande den organiserade idrotten utanför idrottsföreningen bedrivs 
sådan, bland flickorna, i högst utsträckning i Stockholm city. En enkel för-
klaring till detta kan vara att utbudet av den sortens idrottserbjudanden är 
större i Stockholm city än i de andra områdena. Så kan det naturligtvis vara 
men man kan också tänka sig andra tolkningar, särskilt med tanke på att det 
inte är någon skillnad mellan områden för pojkarnas del. Kanske kan man 
tänka sig att flickorna i Stockholm city har utvecklat en speciell smak för 
den här sortens idrottsverksamheter. Detta kan då tolkas som ett sökande 
efter distinktion där just den här idrottsformen har ett högt värde bland dessa 
flickor. 

Smak för idrott      
Att utveckla smak för idrott som fritidsaktivitet är som vi sett inte möjligt för 
vem som helst. För att förstå människors livsstilar behöver de ses i relation 
till de kulturella sammanhang de ingår i. De får sina uttryck av människors 
förmåga och villkor att iscensätta och leva dem. Livsstilar är föränderliga 
såväl över tid som mellan olika sociala sammanhang och får således sina 
uttryck i nära relation till människors sociala positioner.   

De slutsatser man kan dra av avhandlingen är att individens idrottsvanor 
inte är resultatet av ett fritt val utan istället följden av ett komplext samspel 
mellan egna önskningar, uppväxtvillkor, traditioner på orten samt rådande 
statusordning. Trots det globala inflytandet görs livsstilsvalen ändå under 
störst inflytande av de nära kulturella och sociala sammanhang man som 
individ ingår i. Som en följd av detta blir också grova generaliseringar av 
ungdomars idrottsvanor svåra, eller direkt felaktiga, att göra då de för livs-
stilsvalen verksamma faktorerna samverkar på olika sätt i olika kontext.  
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Idrotten som pedagogisk miljö 
Möjligheten att vara delaktig i idrottskulturen eller inte är en fråga som får 
konsekvenser på flera plan, såväl individuella som samhälleliga. Att som 
ungdom kunna ta del av det lärande och de utmaningar som idrotten erbjuder 
får också konsekvenser som kan vara betydelsefulla längre fram i livet.  

De ungdomar som har tillgång till idrotten ges andra möjligheter och 
chanser i livet än de som står utanför. Exempel på detta kan vara att utveckla 
en god kroppsuppfattning eller ett positivt förhållningssätt till idrott och 
motion. Den motoriska och fysiska träning och inlärning idrotten erbjuder är 
av stor vikt för barns och ungdomars totala utveckling. I ett hälsoperspektiv 
är fysisk aktivitet betydelsefull för individen men också för samhället i stort.  

För att illustrera idrottsföreningens värde härvidlag jämfördes de ungdo-
mar som är medlemmar i en idrottsförening med ickemedlemmar med avse-
ende på omfattningen av fysisk aktivitet. Det visar sig att mer än tre fjärde-
delar av medlemmarna också rör på sig så att de blir andfådda och svettiga 
flera gånger i veckan, det vill säga de är fysiskt aktiva på en hög nivå. Bland 
dem som inte är medlemmar i en idrottsförening är endast en knapp tredjedel 
aktiva på motsvarande nivå. Detta visar vilken viktig roll idrottsföreningarna 
spelar för ungdomarna i detta avseende.  

Många människor använder också idrott i rekreationssyfte och som av-
koppling. I ett sådant perspektiv kan idrotten erbjuda utövaren ett innehålls-
rikt fritidsliv och höja livskvaliteten. Att utöva idrott på fritiden ger också 
stora möjligheter att uttrycka sin livsstil och få sin identitet bekräftad. Vid 
sidan av detta ger också idrotten vissa ungdomar chansen till en yrkeskarriär 
som professionell idrottsman eller idrottskvinna.  

Eftersom en mycket stor andel barn och ungdomar regelbundet vistas i 
och deltar i idrottsmiljöer är det av stort pedagogiskt intresse att också titta 
närmare på de grundvalar verksamheten vilar på. Vad går det hela ut på och 
vad är centralt och av värde i dessa miljöer? Vad lär sig barn och ungdomar 
om sig själva, om sin kropp, om fysisk aktivitet och om varför man idrottar 
och tävlar? Jag har tidigare i avhandlingen diskuterat lärandet inom idrotts-
kulturen med hjälp av Engströms praktiker. Med utgångspunkt tagen i dessa 
styr olika principer idrottsverksamheterna vilket får till följd att lärandet 
varierar beroende på vilken praktik man väljer att ingå i. För att kunna disku-
tera de pedagogiska konsekvenserna behöver vi veta vad som är meningsbä-
rande i verksamheterna, vad som ger verksamheten värde för individerna. 
För viss verksamhet ligger fokus på tävling, för annan verksamhet är man 
inriktad på färdighetsträning eller rekreation eller friluftsliv.196  

Då de flesta ungdomar som håller på med idrottsliga aktiviteter också gör 
det inom ramen för en idrottsförening är det dessa lärprocesser de i första 
hand kommer i kontakt med. En av de grundläggande poängerna med id-

                               
196 Engström, L-M, Redelius, K. (2002). s. 270 ff. 
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rottsföreningarna är tävling och rangordning vilket betyder att lärandet i 
dessa miljöer också har en sådan inriktning. Här lär man sig exempelvis att 
konkurrens är något positivt, att man ska kämpa och inte ge upp, att man 
bedöms efter sina resultat och att kroppen kan tränas för att bli bättre. Man 
får med andra ord ett instrumentellt förhållningssätt till sin kropp. I en id-
rottsmiljö är man i tävlingssituationer utsatt för konkurrens och kamp från 
motståndare. Men för att ta en plats i laget eller få representera sin klubb i 
tävlingar är man är också utsatt för konkurrens inifrån, det vill säga från 
medspelare eller medtävlare i den egna föreningen. De som är duktiga får 
uppmärksamhet och beröm medan de mindre duktiga eller de som av andra 
skäl inte håller måttet får kämpa för att behålla sin position. I denna miljö lär 
sig också några att de inte duger, att de inte passar in eller ska vara med. 
Tävlingsidrottens logik leder med andra ord även till uteslutning.  

Karakteriserande för tävlingsidrotten är också den tydliga uppdelningen i 
idrott för flickor/kvinnor och idrott för pojkar/män. Flickor tränar och tävlar 
för sig, inte sällan ledda av kvinnor medan pojkar tränar och tävlar för sig, 
oftast ledda av män. I en sådan miljö lär sig barn och ungdomar att man gör 
skillnad mellan flickor och pojkar och deras prestationer mäts efter olika 
skalor. Flickorna får lära sig att det innebär något annat att vara pojke och 
idrotta än att vara flicka och idrotta och tvärtom. Detta betyder att idrotten 
medverkar till att upprätthålla en viss genusdiskurs som också innehåller en 
maktordning.  

Den som håller på med idrott lär sig olika idrotter men även motoriska 
färdigheter, något som kan vara värdefullt under hela livet. Har man, under 
barn- och ungdomsåren, lärt sig att åka skridskor, simma eller åka skidor är 
detta färdigheter som man också kan ha glädje av långt upp i åren. Den som 
inte har haft möjlighet att lära sig idrottsliga färdigheter i unga år har med 
stor sannolikhet också mycket svårare att erövra dessa som vuxen. Något 
som kan betyda skillnad mellan ett rikt och ett mindre rikt fritidsliv.  

Den bild avhandlingen gett avseende enskilda idrotters utveckling över tid 
kan tolkas som att det sker en rörelse från föreningsidrott mot idrott i andra 
friare former. Man väljer verksamheter där man själv styr över tid och inne-
håll, över träningsinsats och över principerna för verksamheten. Den fram-
växande gymkulturen eller fotbollsspelandet på egen hand i vissa områden 
kan vara exempel på detta. För dessa ungdomar kommer de pedagogiska 
implikationerna av idrottandet att se avsevärt annorlunda ut i jämförelse med 
dem som väljer föreningens tävlingsformer.   

Slutord 
Avhandlingen har visat att möjligheterna att delta i idrott är begränsade för 
stora grupper ungdomar i vårt samhälle. Jag har studerat tre former för id-
rottsutövning där man kan urskilja olika grad av tillgänglighet. Det visar sig 
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vara föreningsidrotten, det vill säga den idrott som stöds med offentliga me-
del, som i störst utsträckning är villkorad i den bemärkelsen att en hög so-
cioekonomisk position ökar benägenheten att föreningsidrotta. Om vi följer 
Bourdieu är det med hjälp av habitus vi i första hand ska förstå idrottsvalet. 
Verksamheten idrott i förening appellerar i större utsträckning till högre so-
ciala gruppers habitus än till lägre gruppers. Denna verksamhet är ofta skol-
lik och innehåller ett tydligt investeringstänkande. Den fråga man kan ställa 
är hur angelägna vi är att komma till rätta med att alla inte har tillgång till 
föreningsidrotten. För att kunna vidta verkningsfulla åtgärder är det dock 
viktigt att dessa görs med hänsyn tagen till lokala förutsättningar.  

Den idrottsform som visar sig vara mest jämlik är den organiserade idrot-
ten som bedrivs utanför en idrottsförening. Denna form utmärks av att den 
inte är föreningsstyrd men däremot upprätthåller någon form av organisation 
samt leds av en vuxen person. Som vi har sett i det tidigare förekommer här 
såväl individuella idrotter som lagidrotter. Detta antyder att det är organisa-
tionsformen som är avgörande för vilka som söker sig hit. De aktiva i detta 
sammanhang avkrävs inget medlemskap eller regelbundna träningstider utan 
kan i större utsträckning känna att de själva styr över sin tid. Man kan vidare 
utgå från att tävlings- och rangordningsprincipen inte är styrande här utan 
andra principer såsom fysisk träning, lek och rekreation etc. vilket också har 
stor betydelse när det gäller att locka ungdomar till sig. En sådan verksamhet 
skulle också andra aktörer kunna utforma i högre grad än vad som nu är fal-
let, exempelvis föreningsidrotten. En annan tänkbar organisatör kan vara 
skolan, det vill säga skolidrott som ligger utanför skoldagen.  

Ett tydligt exempel på idrottsverksamhet där man lär sig färdigheter som 
inte i första hand är förknippade med prestation, konkurrens eller rangord-
ning är skolämnet idrott och hälsa. Här finns därför en stor möjlighet att 
bidra till ungdomars fysiska träning. Detta förutsätter att ämnet har en god 
tidstilldelning.  

För att visionen om en idrott öppen och tillgänglig för alla ska bli verklig-
het krävs både att vi ökar våra kunskaper om idrotten som samhällsfenomen 
och dess roll som lärande-, fostrans- och utvecklingsmiljö men också att vi 
redan nu använder oss av den kunskap som är tillgänglig.   
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ENGLISH SUMMARY 

Background 
The thesis is concerned with 16-year-old teenagers in Sweden and their rela-
tion to the social phenomenon sport. It takes its point of departure in the 
contextual, i.e. teenagers’ sports practices in the context of their lives with a 
focus on environment, socio-economic and cultural circumstances and gen-
der. The young people included in the study were selected from four differ-
ent environments with a view to reflecting variations in sports practices and 
differences between the various contexts. 

Here I use the concept of sport in its broadest sense, i.e. to include com-
petitive sports, physical exercise or PE, recreational sports as well as outdoor 
activities. My main interest is how young people in Sweden pursue sports in 
terms of the importance and occurrence of individual sporting activities and 
how environment and social status affect their participation in sport. The 
kinds of sports in focus here include membership of sports clubs, organised 
sports outside the sports club arena and private sporting activities. In this 
context questions are raised about whom or who seeks involvement in dif-
ferent types of sport and, even more specifically, to which individual sports 
and sporting activities. Other questions dealt with relate to the importance of 
cultural context for being able to take part in a sports culture. I also highlight 
and discuss questions about pedagogic consequences, which learning proc-
esses are evident in sport and why sport doesn’t reach all young people. The 
main perspective in focus, and to which the above questions are related, is 
the socio-economic perspective. 

In terms of breadth and range sport is a unique social phenomenon. Few 
other social phenomena impinge on our lives from so many different direc-
tions. There’s no doubt that sport and the sports movement fill an important 
function. It provides, for example, a very significant environment for all the 
children and young people who come into contact with and are included in 
it. Its popularity and range means that it has considerable cultural and social 
value as an educational and development environment.197 Sport also plays an 

                               
197 Engström, L-M. (2002). p. 20.  
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important role from a health perspective, where physical and motor training 
make a positive contribution to our society’s health status. 

Although sport as a social phenomenon includes a very large proportion 
of children and adults, it also reflects society’s prevailing norms and ideas. 
In this respect sport is pedagogically interesting. Being active in sport and 
being part of different sports cultures also means that children and young 
people learn a great number of things that can have long-term effects and 
benefits in their lives. 

Competitive sports are good for learning about how to improve the body’s 
performance and appearance through training. Here one learns about per-
forming to the best of one’s ability, not giving up, comparing oneself with 
others, how to be goal-oriented and that competing and competition are 
stimulating.  In other words, one cultivates an instrumental approach to the 
body.198  

A further pedagogic consequence of competitive sport is the view of girls 
and boys that is promoted in that arena.  Since competitive sport is divided 
up according to gender and distinguishes between girls and boys, the partici-
pants learn that this is something that is both natural and important to main-
tain. In this sense, competitive sport contributes to the preservation of a cer-
tain gender order, i.e. a specific power structure between the sexes.199  

The fact that competitive sports give children and young people physical 
and motor training is also of pedagogic interest. Not only is this an important 
element in their development as a whole, it is also of great importance from 
a health perspective. Besides physical and motor training one also learns 
different sporting activities, i.e. one learns one or several sports. This is of 
value in itself and can – either now or later – enrich one’s life by increasing 
the possibilities of a satisfying leisure time and recreation.200  

In other words, sports culture is both important and significant as a peda-
gogic environment. Where there is good reason to suppose that this envi-
ronment and the learning processes that take place within it have great im-
pact and influence on children and young people, questions about this envi-
ronment also become vital and of considerable pedagogic interest. The ques-
tion of the accessibility of sport is also of pedagogic interest in terms of who 
is included or excluded.  

The contribution that this thesis makes to Swedish sport-based pedagogic 
research is that it highlights and problematises recreational and sporting hab-
its in a contextual perspective. By this I mean that if we are to improve our 
knowledge about young people’s sporting habits we need to pay attention to 
local prerequisites and how active lifestyle choice factors work in context.  

 

                               
198 Engström, L-M, Redelius, K. (2002), p. 275 
199 See Hargreaves, J. (1994). Olofsson, E. (1989). Fagrell, B. (2000).  
200 Engström, L-M, Redelius, K. (2002), p. 283 
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Theoretical perspectives 
The perspective emphasised in the material is the socio-cultural perspective. 
Recreational and sporting habits are regarded as social phenomena, mean-
ing-carrying and meaning generating activities that are carried out in con-
junction with others within the framework of society’s structural and cultural 
organisation. I maintain that what one devotes oneself to and the lifestyle 
one adopts is affected by and a result of the structures we are surrounded by. 
Engaging in a particular recreational activity is, in this perspective, not a 
chance occurrence but an unconscious choice based on social, cultural and 
economic circumstances. Recreational and sporting habits are thus social 
constructions and the expressions that these take are a result of people’s ca-
pacities and opportunities to practice them. In my endeavour to understand 
young people’s recreational and sporting habits as phenomena I have been 
inspired by the French sociologist, Pierre Bourdieu, and have made use of 
his conceptual apparatus in the interpretation of my research results.  

An important point of departure is that the activities and activity types 
that occur in the recreational arena are created in order to meet a social de-
mand. They are historical products and change with time. Activities appear, 
disappear or are transformed, refined and assume other forms. These proc-
esses are not entirely without friction but reflect a struggle between the es-
tablished and the new. Society’s power relations are also reflected in this 
struggle. The activities that we can observe in the recreational arena and take 
part in are thus expressions of different power relations and value hierar-
chies. As practitioners we are affected by these factors and become involved 
in the value games being played out. A ranking system results when different 
recreational arenas are associated with different social groups. Certain activi-
ties are regarded as being worthwhile and others as less so. 

In Bordieus’ sociology, the outcome of our relationship to different rec-
reational activities becomes a question of taste. Striving for distinction by 
dissociating oneself from that which is not regarded as worthwhile is strong. 
Habitus occupies a central position in this “game” and is the engine that 
drives both the creative and judgemental aspects of different activities. Ac-
tion strategies and the experiences and memories that we accumulate 
throughout our lives all kick into play when we are faced with different so-
cial situations. These action strategies lead to individuals or groups of indi-
viduals adopting different approaches to different phenomena.  

 Feelings relating to good or bad taste are affected by people’s upbring-
ing, and life circumstances also contribute to making these more visible. 
Taste is thus an instrument that shows others who we are. Showing an inter-
est in certain activities and distancing oneself from others gives the individ-
ual a certain value in the context in which he or she is a part.  

The thesis also highlights the differences in the recreational and sporting 
habits of girls and boys. In connection with this I have also chosen to illus-
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trate the choice of lifestyle from a gender perspective point of view. The 
thesis is thus based on a gender dimension, i.e. it relates to male and female 
at a social and a cultural level.  Notions about women and men and the con-
sequences of such notions form the starting point for an understanding of 
differences. Socially formed gender is in focus here, as opposed to the bio-
logical.   

Aim of the study and research questions  
An essential point of departure of the study is regarding sport as an impor-
tant pedagogic environment and highlighting its significance not only as a 
mediator of knowledge and skills but also of norms and values. Another 
starting point is to regard recreational activities as social phenomena in the 
recreational arena; activities created in order to meet a social demand that is 
characterised by young people’s conceptions about what is possible and their 
abilities to execute them. 

 The main aim of the study is to generate increased knowledge about 
young people’s leisure time sporting habits in a contextual perspective. The 
intention is to highlight the circumstances in which young people pursue and 
participate in different activities, with a particular focus on sport in terms of 
one’s own life circumstances. Within this framework, an investigation into 
and discussion of which choices are possible and which are made on the 
basis of whom one is and one’s circumstances are conducted – the ambition 
being to understand the mechanisms that lie behind young people’s choice of 
sport and how these mechanisms function in their respective contexts. On 
the basis of this the main aim can be divided into four sub-aims: 
 

Provide an overall picture of the recreational habits of 16-year-olds 
and discern the position of sport on the recreational arena. 
 
Describe the recreational sporting habits of 16-year-olds in a present-
day perspective and study the changes over time of the following three 
types: sport in sports clubs, organised sports outside the sports club 
arena and private sporting activities.  
 
Describe the sporting habits of 16-year-olds on the basis of their 
socio-economic and ethnical backgrounds.  
 
Examine the relation between sport-habitus and the socio-economic 
backgrounds of 16-year-old teenagers.  
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Methods 
The thesis puts sport and questions about the accessibility of sport in focus. 
This is done from the point of view of young people’s life contexts. In order 
to initiate a discussion about this I have collected the data on which the the-
sis is based from young people living in four different residential milieus. 
These environments can be described as a) a sparsely populated rural area, b) 
a medium-sized country town, c) a big city and d) a suburb. All these milieus 
have been strategically selected with the aim of demonstrating the impor-
tance of the contextual. The different residential environments and districts 
from which the young people originate include the forested areas of North-
ern Dalsland and Southern Värmland and the associated urban areas of 
Begtsfors and Årjäng, the medium-sized town of Luleå, in Norrbotten, 
Stockholm’s inner city areas of Östermalm and Södermalm, and finally 
Stockholm’s southern suburbs of Vårby, Flemingsberg and Tumba.  

The empirical material that forms the basis of the thesis consists of data 
from three different data collections, conducted in 1996, 2002 and 2007 in 
the above-named four areas with teenagers from Year 9. In the following 
paragraphs I account for the material on which the results and analyses are 
based.  

The material comes from a total of 13 schools. In Bengtsfors/Årjäng, all 
the students in Year 9 from both municipalities (a total of three schools) 
participated in the study. In Luleå a selection had to be made so that the 
number of students matched the numbers in the other areas. This selection 
was made in consultation with education personnel with a view to achieving 
as representative a picture as possible. In Stockolm city the selection con-
sisted of two schools in Östermalm and two schools in Södermalm, where all 
the students in Year 9 participated. Stockholm’s inner city is over-
represented in comparison with the other areas in order to facilitate specific 
analyses in the respective areas of Östermalm and Södermalm. In southern 
Stockholm three schools were chosen in which all Year 9 students partici-
pated. 

 The first set of data was collected during the spring of 1996 in conjunc-
tion with a comprehensive questionnaire in which the young people were 
asked to answer questions about their cultural, recreational and sporting hab-
its. The questionnaire was responded to on a class or year basis in the differ-
ent schools under the supervision of researchers from the Stockholm Insti-
tute of Education (LHS). These collection occasions were well prepared and 
supported by the respective head teachers. All the information then had to be 
coded before the data could be processed in the SPSS statistical program. 
The second data collection, compiled during the spring of 2002, followed the 
same pattern as the first. To all intents and purposes the questionnaires used 
on both occasions were identical and the participating students came from 
the same schools - with one exception. It transpired that the 1996 students 
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from a certain catchment area in southern Stockholm had moved to a new 
independent school in the vicinity. After ensuring that they were indeed the 
same students this new school was then incorporated into the study. The 
third data collection (2007) differed somewhat from the other two. Although 
the same schools were still involved in the study the questionnaire was now 
much shorter.  This questionnaire was posted to the schools concerned and 
was responded to during school hours under the supervision of the teachers 
or head teachers – this time without any supervision from researchers.  

The thesis’ primary material originates from the data collection of 2007. 
This material forms the basis of the accounts and analyses presented in 
Chapters 6, 7 and 8. The 2002 material was used with the aim of presenting a 
recreational picture (Chapter 5) and describing sport from an ethnicity per-
spective (Chapter 7). The material collected in 1996 was used in Chapter 6 
in those cases where changes between 1996, 2002 and 2007 are accounted 
for. 

The groups involved in the different studies vary somewhat depending on 
the birth-rate statistics of the different age groups. In 1996 the selection con-
sisted of 1,597 teenagers:  823 girls and 774 boys, with a total dropout rate 
of five percent. In 2002 the selection consisted of 1,360 teenagers: 628 girls 
and 732 boys, with a total dropout rate of 14 percent. In 2007 the selection 
consisted of 1,563 teenagers: 789 girls and 774 boys, with a total dropout 
rate of 20 percent. 

In 2007 the dropout rate increased somewhat and is divided equally be-
tween the four districts. I also contacted the different schools in order to be 
certain that the dropout rate would not have any significant affect on the 
study’s result. However, as with the 2002 data collection, a certain amount 
of caution should be exercised here when it comes to interpreting the results.   

Results 
In all the four districts selected for this study and between girls and boys the 
differences in the young people’s recreational habits are often quite marked. 
I have been able to identify activities that show significant variations be-
tween the districts and find evidence that indicates the contrary. The activi-
ties in which the greatest regional differences can be observed in relation to 
the girls are to be found in the culture-related sphere. Playing musical in-
struments, singing in the choir, amateur dramatics and going to the theatre 
are all activities where the environment determines the degree to which girls 
are able to participate. Pleasure-related activities, such as going to town and 
shopping or looking at clothes, also reflect differences between living envi-
ronments. When it comes to the boys, however, considerably more activities 
demonstrate regional differences than is the case for the girls. These are 
mainly to be found in the spheres of pleasure, friends/family, handicrafts, 
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animals, fishing and engines. Going to town and shopping or looking at 
clothes, going to a café, going to the cinema, partying, staying at home with 
the family, spending a long time on the phone, attending a recreation centre, 
surfing the Internet, chatting, playing computer/TV games, using the com-
puter for study/work, keeping pets, handicrafts, fishing and messing around 
with engines are all activities where the environment is significant if you are 
a boy.  
  The study shows that supply and demand, contextual circumstances and 
prevailing gender order are influential factors in the selection of activities in 
the recreational arena. Sport occupies a central position in young people’s 
lives on the recreational field. As we have seen, sport is not only an activity 
that many devote themselves to, but is also the recreational activity that is 
regarded as being the most important and has the highest status among the 
young people studied.   

From a general point of view and for the entire young people’s group, 
slightly less than half the girls and slightly more than half the boys are mem-
bers of a sports club. Organised sport outside the club milieu is practised by 
about a third and personal sporting activities by about three quarters.  The 
differences between the girls’ and boys’ ways of practising sport become 
more apparent in the local perspective and, for membership, occur in Stock-
holm city (where the boys are members to a greater extent than the girls) and 
for personal sports, in Bengtsfors/Årjäng (where more girls than boys pursue 
personal sports).  

From an area perspective the picture is such that no differences can be de-
termined when it comes to the boy’s sporting habits, i.e. in the four areas 
studied the boys pursue sport in and outside clubs to the same degree. The 
girls’ sporting habits differ quite a bit between the areas, however. We find 
the highest proportion of members in Luleå (slightly less than two thirds) 
and the lowest in southern Stockholm (about a third). In Stockholm city we 
find the highest proportion of girls practising organised sport outside the 
club (41 percent) and in Bengtsfors/Årjäng the lowest proportion (25 per-
cent). Personal sporting activities are pursued by 86 percent in 
Bengtsfors/Årjäng and by 66 percent in southern Stockholm.  

From a change perspective (between the years 1996, 2002 and 2007) we 
can see that, for both boys and girls, membership of a sports club remains 
relatively stable. For the girls in southern Stockholm we can observe an in-
crease from 21 percent in 1996 to 36 percent in 2007. For boys we see a 
reduction in Luleå from 68 percent in 1996 to 63 percent in 2007. Organised 
sport outside the club environment diminishes somewhat over time in 
Bengtsfors/Årjäng (girls) but increases in Luleå and Stockholm city (boys). 
Personal sporting activities increase for girls in Bengtsfors/Årjäng and in 
Luleå and for the boys in both the Stockholm areas.  

Over time, the young people’s sporting habits are subject to a process of 
change influenced by supply and demand. The types of sporting exercises, 
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like the proportion of practitioners of different sports, change in different 
ways in the different environments. The most marked example of change in 
club sports is football, which in some areas diminishes considerably between 
1996 and 2002 and then increases again between 2002 and 2007 (girls and 
boys in Bengtsfors/Årjäng and in Luleå), while in other areas it increases 
(girls in Stockholm city) and in some other areas diminishes (boys in south-
ern Stockholm). Basketball is another example (diminishes for girls in 
Stockholm city and for boys in Luleå and Stockholm city), as is floorball 
(diminishes for girls in Luleå but increases in southern Stockholm for both 
girls and boys). Examples of changes in sporting activities outside the sports 
club milieu include going to the gym and going for a walk. There is an in-
crease in both these activities in all the areas for girls and for boys (the ex-
ception being boys going for walks in Bengtsfors/Årjäng).  

Over time the prerequisites and expressions of taste for or against differ-
ent sports cultures become both more perceptible and active constituents in 
an ongoing process of change. In certain cases these processes happen quite 
dramatically, while others take place more slowly.   

The results show that sports culture can best be understood in the local 
perspective. As a phenomenon this culture is not only dependent on local 
prerequisites in the form of premises and sports grounds, but also on peo-
ple’s involvement.  Young people’s sporting habit development can be said 
to be a result of a complex interplay between personal preferences, the home 
environment, local traditions, what is on offer, living conditions and the pre-
vailing laws of gender and status.201 Cultural expressions of sporting habits 
are manifested in the encounter between these different aspects. The fact that 
these expressions vary tells us that the types of sport or the choice of activity 
have different meanings in different contexts. 

When it comes to the impact that socio-economic background has on the 
young people’s sporting habits the overall picture is somewhat varied. For 
the group of teenagers as a whole the proportion of members, as well as 
those who pursue personal sports, increases with higher educational capital 
and higher economic capital. When it comes to organised sport outside the 
sports club milieu no such connection can be determined. While the picture 
is similar for the local perspective, there are differing degrees of clarity. In 
Stockholm city we find a definite connection between an increased educa-
tional capital, economic capital and membership, and in southern Stockholm 
a corresponding connection for educational capital. In the other areas the 
tendency is the same, although this cannot be definitely confirmed. When it 
comes to personal sports, we find a corresponding and definite connection 
for both educational capital and economic capital in Luleå and in Stockholm 
city.  

                               
201 See, e.g. Nilsson, P. (1998) as well as Larsson, B. (2005). 
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 In terms of opportunities for membership and sport outside the club mi-
lieu it is clear that educational capital plays a greater role than economic 
capital. For example, the chances of being a member of a sports club and 
pursuing personal sport are around twice as great for those with a higher 
educational capital than for those with a lower one. For the person with a 
high economic capital the corresponding chance is almost twice as great. If 
the different types of capital are combined it emerges that those with both a 
high educational capital a high economic capital have an almost three times 
greater chance of being a member of a sports club as those having low edu-
cational capital and low economic capital. When it comes to personal sport 
the corresponding chance is twice as great.     

At the local level, educational capital is also seen to be particularly sig-
nificant for membership and has considerable significance if you are young 
and live in Bengtsfors/Årjäng or in southern Stockholm. In 
Bengtsfors/Årjäng opportunities for membership are just over three times as 
great for those with a higher educational capital than for those with a low 
one. Similar opportunities exist in southern Stockholm – the proportion here 
being more than four times as great. When it comes to personal sporting 
activities, educational capital is of great importance for those living in Luleå 
and Stockholm city. Economic capital is of particular importance for young 
people living in Luleå.  

The survey has also shown that young people with a foreign background 
do join sports clubs as often as their Swedish counterparts.202 Young people 
with a foreign background and a high educational capital or a high economic 
capital and living in an area other than southern Stockholm are just as likely 
to be members of a sport club as Swedish youth. On the other hand, young 
people living in southern Stockholm and having a high educational capital 
are less likely to be members of a sports club than their Swedish counter-
parts. This applies to both girls and boys. For those with a low educational 
capital, no differences can be observed with regard to either membership or 
foreign or Swedish background in relation to contextual prerequisites.  If, on 
the other hand, you have a low economic capital a number of differences are 
made visible. Ethnic origin plays no role whatsoever in club membership for 
boys with a low economic capital, i.e. you are just as likely to be a member 
of a sports club as Swedish boys regardless of where you live. For girls the 
picture is quite different, however, Girls with a foreign background and who 
live in areas other than southern Stockholm tend to be members of sports 
clubs to a greater extent than Swedish girls. Girls with a low economic capi-
tal who live in southern Stockholm, on the other hand, register a lower 
membership level than Swedish girls. From the analyses that have been un-
dertaken it is not possible to determine whether foreign background has any 

                               
202 Based on the definition and divisional principles provided here.  
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significance for membership.  However, when it is combined with the con-
textual prerequisites it does become significant.  

The analyses have shown that sport-habitus can be used to identify the in-
dividuals or groups of individuals for which the execution of sport has a 
particular significance. Conversely, making use of the concept sport-habitus 
can also help identify those with weak sport culture links and those who are 
excluded from it. But the definition that is given here constitutes the group 
of teenagers with a very strong sport-habitus – a third of the young people 
studied.203 The group consists of a larger number of boys than girls with 
some variations in the local perspective. In certain areas there is a definite 
difference between girls and boys with regard to sport-habitus, while other 
areas show no sign of this at all. In the case of the girls, sport-habitus varies 
between the areas. This is not the case for the boys, which indicates a greater 
stability in the sport-habitus associated with boys. Sport-habitus thus doesn’t 
only vary in a contextual perspective, but also between girls and boys. We 
also find that there is a clear link between sport-habitus and socio-economic 
position, so that sport-habitus increases with a higher economical capital and 
with a higher educational capital. These connections have been proved.  

There is a definite connection between young people’s sport-habitus and 
their living circumstances. For the group as a whole, educational capital has 
the greatest explanatory value for sport-habitus. But area, economic capital 
and gender also have a definite explanatory value for sport-habitus. If you 
have a high educational capital you are more than twice as likely to have a 
very strong sport-habitus in comparison with someone with a low educa-
tional capital. The chances are just as high if you live in Luleå compared 
with living in southern Stockholm. A high economic capital doubles the 
chances, as opposed to a low economic capital and being a boy, which leads 
to a chance that is slightly less than twice as great when compared with be-
ing a girl. However, at the local level different variables explain sport-
habitus best. In certain areas (Luleå, Stockholm city, southern Stockholm) 
educational capital has the greatest explanatory value, while gender best 
explains sport-habitus in others (Bengtsfors/Årjäng). At a general level we 
thus see that good socio-economic conditions foster a strong sport-habitus. 
At the local level, the results point in the same direction.  

Those young people for whom sport has a significant function in life and 
who are able to take up the opportunities that sport offer are more easily 
determined with the concept of sport-habitus. On the other hand, those 
young people who are not able to take up such opportunities can also be 
determined with the aid of the sport-habitus concept. The study also shows 
that sport-habitus is strongly linked to socio-economic circumstances. This 
relationship is not only interesting from a popular health point of view, but 

                               
203 Sport-habitus consists of the degree of physical activity, membership of a sports club and 
the grade achieved in the subject PEH (PE and Health). 
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also from a pedagogic view, as it opens up a discussion about the accessibil-
ity of sport for all.  

Discussion 
The conclusions that can be drawn from the thesis are that an individual’s 
sporting habits are not the result of free choice but are instead the result of a 
complex interplay between personal desire, how one has been brought up, 
local traditions and the prevailing status system.  Despite global impact, 
lifestyle choices are still influenced by the local cultural and social contexts 
that the individual is involved in and part of. As a result of this it is also 
difficult, or incorrect, to make rough generalisations about young people’s 
sporting habits because the active lifestyle choice factors interact with dif-
ferent contexts in different ways.   

Those young people who have access to sport are given other possibilities 
and chances in life than those who are less fortunate. An example of this 
could be developing a good body image or a positive attitude to sport and 
exercise. The motor and physical training that sport offers is of great impor-
tance for children’s and young people’s development. From a health per-
spective, physical activity is not only important for the individual but also 
for society as a whole.   

In order to illustrate the value of sports clubs I have compared those 
young people who are members of sports clubs with non-members with ref-
erence to the extent of physical activity. It emerged that more than 75 per-
cent of members also exercise to the extent that they become breathless and 
sweaty several times a week, i.e. they are physically active to a high degree. 
Among non-members only about a third are active to the same extent. This 
indicates the important role that sports clubs play for young people in this 
respect.   

Many people also use sport for recreation and relaxation. In such a per-
spective sport can offer the practitioner a content-rich recreational life and an 
increased quality of life. Pursuing sport for recreation also leads to greater 
opportunities for expressing one’s lifestyle and having one’s identity ac-
knowledged. As an aside, sport also gives some young people the opportu-
nity to pursue a career as a professional sportsman or woman. 

Because a very large proportion of children and young people are regu-
larly seen in and participate in sporting environments it is of considerable 
pedagogic interest to look more closely at the foundations on which sport 
rests. What is it all about, and what is central and of value in these environ-
ments? What do children and young people learn about themselves, their 
bodies, physical activity and about why people engage in sport and compete? 
In order to be in a position to discuss the pedagogic consequences, we need 
to know what kind of meaning the activities have, and what makes the ac-
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tivities valuable for the individuals concerned. In certain activities the focus 
lies in competition, while for other activities the emphasis is on proficiency, 
recreation or outdoor life.204  

As the majority of young people engaged in sporting activities also do 
this within the framework of a sports club, these are the first learning proc-
esses they come in contact with. One of the fundamental aspects of sports 
clubs is competition and ranking, which means that the teaching that takes 
place in these environments has a similar emphasis. Here you learn, for ex-
ample, that competition is something positive, that you should persevere and 
not give up, that you are judged on the basis of the results achieved, and that 
the body can be trained and improved.  In other words, you develop an in-
strumental approach to your body.  In a sporting environment, and in com-
petitive situations, you are also exposed to competition and struggle on the 
part of your opponent. But in order to get a place in the team or represent 
your club in competitions you are also exposed to insider competition, i.e. 
from team-mates or rivals in your own club. The cleverer ones attract atten-
tion and acclaim, while the less clever or those who for whatever reason 
don’t make the grade have to struggle to keep their positions. In such envi-
ronments some also learn that they are not good enough, that they don’t fit in 
or won’t be included. In other words, the logic of competitive sport also 
leads to exclusion. 

The clear divisions into sport for girls/women and sport for boys/men are 
also characteristic of competitive sport. Girls train and compete separately 
and are rarely coached by women, while boys often train and compete sepa-
rately and are more often than not coached by men.  In such an environment 
children and young people learn that there are differences between girls and 
boys and that their performances are measured on different scales.  Girls 
learn that being a boy and doing sport is quite different from being a girl and 
doing sport, and vice versa. This means that sport contributes to the mainte-
nance of a certain gender discourse that is also based on power structures.    

The person practicing sport not only learns about different sports but also 
about motor skills; something that can be valuable for life. If as a child and 
young person you learned to skate, swim or ski, you can benefit from these 
skills for a long time.  Those who haven’t had an opportunity to learn sport-
ing skills as a youth will probably find it much more difficult to acquire 
these skills as an adult – something that can mean the difference between a 
satisfying and less-satisfying recreational life.  

The picture created by the thesis with regard to individual sports practi-
tioner’s development over time can be interpreted as being a movement 
away from club sports towards more flexible kinds of sport. You choose the 
activities where you can govern the time and the content, the amount of ef-
fort you invest, and the principles of the activity. The growing gym culture 
                               
204 Engström, L-M, Redelius, K. (2002). p. 270 ff. 
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or playing football on your own in certain areas can be examples of this. For 
these young people the pedagogic implications of sport will be appreciably 
different than for those choosing competitive club activities.   

The thesis has shown that sport is not accessible for all and opportunities 
for participation are curtailed for large groups of young people in our soci-
ety. This mainly applies to sport organised in sport clubs, i.e. sport mainly 
supported by public funds.   
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BILAGOR 

Bilagorna är fem till antalet och består av frågeformulär, tabeller och en 
figur. Av utrymmesskäl har de omfattande frågeformulären från 1996 och 
2002 reducerats till en bilaga (bilaga 1). Detta görs därför att dessa formulär 
är nästan identiska till sitt innehåll och att inga frågor som berör den här 
studien är ställda på skilda sätt. Utöver detta har frågeformulären i bilaga 1 
också förkortats på så vis att endast de frågor som har använts i avhandling-
en är med. Frågeformuläret från 2007 redovisas i sin helhet (bilaga 2).   
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Bilaga 1. Enkät om ungdomars idrottsvanor 1996 och 
2002 
 

 
 
 
Fritidsvanor bland ungdomar i Sverige 
 
 
   Bengtsgården  Engelbrektsskolan 
  Silbodalskolan  Högalidsskolan 
  Töcksfors skola  Eriksdalsskolan 
  Björkskataskolan  Storvretsskolan 
  Stadsöskolan  Vårbyskolan 
  Hertsöskolan  Gärdesskolan 
  Flemingsbergsskolan/Södertörns friskola  
 
   
  Flicka 
  Pojke 
 
 
 
 
 
 Namn:........................................................................................... 
  
 
  
 
 
 
 

PROJEKTKANSLI 
 

Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur 
Institutionen för samhälle, kultur och lärande 

Lärarhögskolan i Stockholm 
Box 34103, 100 26  Stockholm 

Telefon: 08-737 56 01 
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Med fritid menar vi den tid som återstår för egna aktiviteter sedan du 
räknat bort skoltid/arbetstid, läxläsning, sömn, hygien, måltider och 
hushållsgöromål (handla, diska mm.). 

 
1. Har du, under de senaste tolv månaderna gjort något av följande på din 
fritid? Sätt ett kryss vid varje aktivitet och vid det alternativ som stämmer 
bäst för dig.  

 
 Varje   Någon  Någon Någon Ingen 
 dag el. gång i  el.några.  el.några gång 
 nästan  veckan  ggr.  ggr. 
 varje     i   per år 
   dag     månaden 

 
Lyssnat på musik som  
jag gillar (CD, band,  
radio etc.)             
Besökt idrottstävling/ 
-match (som åskådare)             
Spelat musikinstrument             
Spelat i band             
Sjungit i kör             
Utfört konstnärligt arbete             
(målat, skulpterat, etc.) 
Skrivit dagbok, dikter,             
noveller, romaner 
Jobbat extra för att tjäna  
pengar             
Varit på disco eller dans             
Varit på fest med vänner             
Varit på fritidsgård,             
ungdomshus etc. 
Tittat på TV eller video             
Varit på bio             
Varit på konsert             
Varit på musikfestival             
Varit på teater, opera,  
balett             
Gått på museum             
Gått på konstutställning,  
galleri eller liknande             
Pratat länge i telefon  
(30 minuter eller mer)             
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Använt SMS             
Varit hemma med 
familjen             
Haft kontakt med vänner  
utanför Sverige             
Umgåtts med  
pojkvän/flickvän             
Gått på stan och shoppat  
eller tittat på kläder             
Ridit             
Idrottat, tränat och tävlat i   
någon förening/klubb             
Idrottat, motionerat och   
tränat (ex. joggning,  
aerobics) men inte i  
förening/klubb             
Träffat vänner hemma   
utan att göra något särskilt             
Läst böcker, skönlitteratur  
(ej läxor el. kurslitteratur)             
Spelat dataspel, TV-spel             
Chattat                 
Gjort och jobbat med  
hemsidor           
Använt datorn för  
studier/arbete             
Surfat på Internet             
Sökt information på  
Internet             
Skickat e-post           
Hämtat musik/spel från  
nätet             
Mekat med motorer             
Snickrat, slöjdat, målat             
handarbetat (ex. sytt,  
stickat)             
Ägnat dig åt friluftsliv  
(ex. gått skogspromenader, 
plockat svamp eller bär)             
Fiskat             
Arbetat i ungdoms-  
politiskt förbund             
Arbetat med samhälls-/  
freds-/miljöfrågor              
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Gått på café             
Gått på restaurang/pub              
Gått på McDonalds, Pizza  
Hut, Max, Burger King etc             
Deltagit i gudstjänst el.   
religiöst möte             
Spelat teater             
Spelat rollspel             
Spelat levande rollspel             
Sysslat med sällskapsdjur             
Spelat kort, sällskapsspel             
Rest utomlands, (skidresa,  
badsemester, etc.)             
Rest runt i Sverige             
Gjort utflykter med bil  
eller mc             
Gått på solarium              
Spelat på tips, lotto, trav   
eller liknande             
Suttit barnvakt             
Annat: (Skriv egna saker  
som inte finns med i listan)  
..........................................             

 
..........................................             

 
 
2.Vilken eller vilka fritidssysselsättningar betyder mest för dig? (Du behöver 
inte endast välja bland ovanstående.) Skriv högst tre sysselsättningar som du 
tycker särskilt mycket om att göra. 

 
   ..................................................................................................... 

 
 
6. Skriv några (högst tre) fritidssysselsättningar som har hög status (är inne) 
bland dina kamrater idag. 

 
   ...................................................................................................... 
 
   ...................................................................................................... 
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7. Tycker du att det finns tillräckligt att göra för dig på fritiden på den ort där 
du bor? 

 
  Ja, det finns mer än tillräckligt 
  Ja, tillräckligt 
  Nej, det finns inte mycket 
  Nej, det finns inget alls 
  Jag vet inte vad som finns att göra där jag bor nu 
 
11. Hur många timmar per dag (ungefär) utgör Din fritid? Dvs. den tid som 
återstår för egna aktiviteter, sedan Du räknat bort skoltid/arbetstid, sömn 
hygien, måltider och hushållsgöromål (handla, diska etc)? 

 
  Inte någon  1/2 - 1  2 - 3   4 - 5  6 timmar 
  tid alls  timme timmar  timmar  el. mer 
  
 Vardagar:           
 Helger:           

 
12. Här följer en lista på olika typer av föreningar och organisationer. Sätt 
kryss för de föreningstyper som du är medlem i.  

 
   Fredsorganisation  Skolförening  
   Idrottsförening  Nykterhetsorganisation  
   Invandrarförening  Filmklubb   
   Religiös organisation  Politisk organisation 
   Konstförening   Musik-/sångförening 
   Teaterförening  Dataförening  
   Naturförening  Scouterna 
   Bokklubb  Ridklubb 
  Miljöorganisation (ex. Greenpeace) 

  Solidaritetsförening (ex. Amnesty, Rädda barnen, Röda Korset 
etc.) 

   Annan förening  ………………………………………….. 
 
 

24. Är du medlem i en idrottsförening? 
  
  Ja  Nej 

 
Om ja, i vilka idrottsföreningar eller idrottsklubbar är du med och vad syss-
lar ni med för aktiviteter? 
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Förening/klubb   Aktivitet 
 
1....................................................................................................... 
 
2....................................................................................................... 
 
3....................................................................................................... 

 
 
25. Har du den senaste månaden sysslat med någon idrott eller motion, som 
inte har arrangerats av någon idrottsförening, men som är organiserad och 
där en vuxen varit ledare? 

 (t ex. aerobics, ridskola) 
 
  Ja   Nej 
 
Om ja, i vilka sammanhang och vilken aktivitet? 
 
Organisation/plats   Aktivitet 
 
1....................................................................................................... 
 
2....................................................................................................... 
 
3....................................................................................................... 

 
 
26. Har du den senaste månaden sysslat med idrott eller motion på egen hand 
eller tillsammans med kompisar eller föräldrar som inte har med någon före-
ning att göra? (t ex. joggning, skateboard, skidåkning, simning, skridskoåk-
ning, mountainbike, innebandy) 

 
  Ja   Nej 
 
Om ja, vilken/vilka aktiviteter? 
 
1....................................................................................................... 
 
2....................................................................................................... 
 
3....................................................................................................... 
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27. Vilken av de här personerna liknar du mest? Sätt ett kryss. 
 
  A  Rör mig ganska lite 

  B  Rör mig en hel del men aldrig så att jag blir andfådd och  
svettig 

  C  Rör mig en hel del och blir andfådd och svettig någon 
gång ibland 

  D  Rör mig så att jag blir andfådd och svettig flera gånger i 
veckan 

  E Rör mig så att jag blir andfådd och svettig varje dag eller 
nästan varje dag 

 
 
48. Hur bor du? Om du bor på mer än ett ställe, välj det ställe som du brukar 
bo på när du går i skolan. 

 
  I radhus/kedjehus/parhus 
  I villa 
  I hyreslägenhet 
  I bostadsrättslägenhet 
  Hyr i andra hand/hyr studentbostad/är inneboende 
  Annat:...................................................................................... 
 
 

50. Vilket gymnasieprogram har du valt eller tänker du välja? 
 

  Studieförberedande program, ex. natur- eller samhällsvetenskap-
ligt program 

  Yrkesförberedande program, ex. bygg-, handel- och administra-
tion eller barn- och fritidsprogrammet 

  Individuellt program  
  Annat program (skriv vilket): ………………………………. 
  Ska ej läsa vidare i gymnasieskolan 
  Ska göra studieuppehåll 

 
 
52. Har du eller dina föräldrar vuxit upp i något annat land än Sverige? Du 
kan sätta flera kryss. 

 
  Nej 
  Ja, jag själv i............................................................................ 
  Ja, min mamma i..................................................................... 
  Ja, min pappa i.......................................................................... 
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Som föräldrar (mamma och pappa) kan du räkna dina biologiska föräldrar, 
styvföräldrar eller andra vuxna som du vuxit upp tillsammans med . 
 
 
53. Har du/hade du tillgång till något av följande under din  
uppväxt (7-16 år)? Sätt kryss för varje alternativ. 

     Ja  Nej 
    

 Bil      
 Båt (med sovplatser)     
 Sommarstuga/fritidshus     
 Husvagn/husbil     
 Mobiltelefon      

 Videobandspelare     
 Film-/videokamera      

 Musikinstrument     
 TV-spel     
 Dator     
 Stereoanläggning    
 

54. Vilken är din mammas och pappas högsta utbildning? 
 Sätt ett kryss för mamma och ett för pappa. 

 
    Mamma  Pappa 

 Grundskola eller motsvarande        
 Gymnasieskola eller motsvarande        
 Högskola, universitet        
 Annan utbildning ………………………       
 Annan utbildning ………………………       
    

 
Tack för att Du besvarat frågorna! 
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Bilaga 2. Enkät ungdomars idrottsvanor 2007 
 

IDROTT PÅ FRITIDEN 
 
Lärarhögskolan i Stockholm genomför en studie som handlar om ungdo-

mars idrottsvanor på fritiden. Årskurs 9-eleverna i din skola är utvalda att 
delta i denna. Nedan ser du de skolor som ingår i studien. Syftet med studien 
är att få ökad kunskap om unga människors idrottsvanor. Ditt deltagande är 
frivilligt men studien får ökad kvalitet ju fler som deltar. Din anonymitet 
garanteras på så vis att ditt namn inte efterfrågas. Tack för att du besvarar 
frågorna! 

 
 
 

1.  Sätt kryss för din skola 
 

 Bengtsgården  Engelbrektsskolan  Vårbyskolan  
 Silbodalskolan  Högalidsskolan  Hertsöskolan 
 Töcksfors skola  Eriksdalsskolan  Gärdesskolan 
 Björkskataskolan  Storvretsskolan  Södertörns friskola 
 Stadsöskolan  Flemingsbergsskolan 

 
    
2.  Kön    Flicka  Pojke 

  
 

3. Vilken eller vilka fritidssysselsättningar betyder mest för dig?  Skriv 
högst tre sysselsättningar som du tycker särskilt mycket om att göra. 
 
   ................................................................................................... 
 
   .................................................................................................. 
 
   .................................................................................................. 
 
 
4. Vilket gymnasieprogram har du valt eller tänker du välja? 

  Studieförberedande program, ex. natur- eller samhällsvetenskap-
ligt program 

  Yrkesförberedande program, ex. bygg-, handel- och administration 
eller barn- och fritidsprogrammet 

  Annat program (skriv vilket): ………………………………. 
  Ska ej läsa vidare i gymnasieskolan 
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5. Är du medlem i en idrottsförening? 
  
  Ja  Nej 

 
Om ja, i vilka idrottsföreningar eller idrottsklubbar är du med och vad 
sysslar ni med för aktiviteter? 

 
 Förening/klubb     Aktivitet 
 
1. ...................................................................................................... 
 
2. ...................................................................................................... 
 
3. ...................................................................................................... 
 
 
6.Har du den senaste månaden sysslat med någon idrott eller motion, som 
inte har arrangerats av någon idrottsförening, men som är organiserad och 
där en vuxen varit ledare? (t ex. aerobics, ridskola) 
 
  Ja   Nej 
 
 Om ja, i vilka sammanhang och vilken aktivitet? 
 
 Organisation/plats     Aktivitet 
 
1. ...................................................................................................... 
 
2. ...................................................................................................... 
 
3. ...................................................................................................... 
 
 
7. Har du den senaste månaden sysslat med idrott eller motion på egen 
hand eller tillsammans med kompisar eller föräldrar som inte har med nå-
gon förening att  göra? (t ex. joggning, skateboard, skidåkning, simning, 
skridskoåkning, mountainbike, innebandy) 
 
  Ja   Nej 
 
 Om ja, vilken/vilka aktiviteter? 
 
1. ...................................................................................................... 
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2. ...................................................................................................... 
 
3. ...................................................................................................... 

 
 

8. Vad har du för betyg i ämnet idrott och hälsa? 
 

  Inget betyg  G  VG  MVG 
 
 
9.  Inom vilket intervall ligger dina betygspoäng? 

  
  0- 190  195-235  240-280  över 285 

    
 
10. Vilken av de här personerna liknar du mest? Sätt ett kryss. 
 
  A Rör mig ganska lite 

  B Rör mig en hel del men aldrig så att jag blir andfådd och 
svettig 

  C Rör mig en hel del och blir andfådd och svettig någon 
gång ibland 

  D Rör mig så att jag blir andfådd och svettig flera gånger i 
veckan 

  E Rör mig så att jag blir andfådd och svettig varje dag eller 
nästan varje dag 

 
 
11. Hur bor du? Om du bor på mer än ett ställe, välj det ställe där du bor 
mest. 
 
  I radhus/kedjehus/parhus  I villa 
  I hyreslägenhet  I bostadsrättslägenhet 
  Hyr i andra hand/hyr studentbostad/är inneboende 
 Annat ……………………………………………..  

 
 

12. Har du/hade du tillgång till något av följande under din uppväxt (7-
16 år)? 

 Sätt kryss för varje alternativ. 
     Ja  Nej  
 Bil        
 Båt (med sovplatser)       
 Sommarstuga/fritidshus       
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13. Vilken är din mammas och pappas högsta utbildning? 
 Sätt ett kryss för mamma och ett för pappa. 

 
    Mamma  Pappa 

 Grundskola eller motsvarande        
 Gymnasieskola eller motsvarande        
 Högskola, universitet        
 Annan utbildning ………………………       
 Annan utbildning ………………………       
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Bilaga 3.  

Samband mellan organiserad idrott utanför en idrottsförening och ett antal oberoende variabler uttryckt i oddskvot bland 16-åringar 2007.205 
 B/Å   L   SC   SS 
Variabel N O-k 95% KI N O-k 95% KI N O-k 95% KI N O-k 95% KI 
Kön  
Pojkar 120 1,0  136 1,0  258 1,0  66 1,0  
Flickor 105 0,8 0,45-1,53 163 1,6 0,93-2,71 238 1,4      0,93-1,96 91 0,9 0,46-1,92 
 
Utb. Kap 
Lågt 112 1,0  83 1,0  64 1,0  43 1,0 
Ganska lågt 40 0,8 0,34-1,90 51 1,2 0,53-2,61 92 2,0 0,98-3,90 40 2,5 0,91-6,88 
Ganska högt 48 1,4 0,67-2,95 116 1,1 0,56-2,06 113 1,3 0,64-2,49 34 3,1* 1,09-9,11 
Högt 25 1,0 0,39-2,79 49 1,1 0,48-2,41 227 1,4      0,74-2,55 40 2,2 0,77-6,27 
 
Ek. kap 
Lågt 6 1,0  21 1,0  50 1,0  36 1,0 
Ganska lågt 73 1,6 0,17-14,86 89 0,5 0,19-1,58 167 1,5 0,73-2,97 60 0,9 0,34-2,27 
Ganska högt 91 2,3 0,26-21,04 137 0,9 0,34-2,50 188 1,6 0,77-3,16 50 1,1 0,42-3,08 
Högt 55 1,7 0,18-15,78 52 1,3 0,44-3,88 91 1,7 0,78-3,64 11 1,5 0,36-6,39 
 
* p<.05 ** p<.01 *** p<.001 N = antal O-k = oddskvot  KI = konfidensintervall 

                                                                 
205 Multivariat logistisk regressionsanalys. Sambandet är uttryckt i en oddskvot där varje samband prövas under kontroll av värdena i övriga variabler.  
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Bilaga 4 

Samband mellan idrott på egen hand och ett antal oberoende variabler uttryckt i oddskvot bland 16-åringar 2007.206 
 B/Å   L   SC   SS 
Variabel N O-k 95% KI N O-k 95% KI N O-k 95% KI N O-k 95% KI 
Kön  
Pojkar 122 1,0  135 1,0  263 1,0  68 1,0  
Flickor 114 2,9** 1,49-5,92 164 0,7 0,39-1,27 244 0,8      051-1,17 92 0,6 0,28-124 
 
Utb. Kap 
Lågt 118 1,0  82 1,0  65 1,0  43 1,0 
Ganska lågt 45 0,6 0,26-1,37 53 2,5* 1,05-5,92 93 1,3 0,65-2,66 42 1,3 0,53-3,44 
Ganska högt 48 1,0 0,45-2,43 115 2,7** 1,34-5,37 115 0,9 0,50-1,87 34 1,8 0,62-5,41 
Högt 25 3,0 0,65-13,83 49 2,1 0,90-5,12 234 2,5**  1,31-4,73 41 1,1 0,43-2,90 
 
Ek. kap 
Lågt 7 1,0  22 1,0  51 1,0  39 1,0 
Ganska lågt 75 3,0 0,56-16,32 89 3,0* 1,11-8,41 172 0,7 0,34-1,52 60 1,0 0,41-2,52 
Ganska högt 95 5,3 0,97-28,51 135 3,6* 1,35-9,61 192 0,7 0,32-1,42 50 1,2 0,45-3,32 
Högt 59 4,0 0,71-22,66 53 4,3* 1,37-13,49 92 1,6 0,65-3,99 11 2,1 0,37-11,59 
 
* p<.05 ** p<.01 *** p<.001 N = antal O-k = oddskvot  KI=konfidensintervall

                                                                 
206 Multivariat logistisk regressionsanalys. Sambandet är uttryckt i en oddskvot där varje samband prövas under kontroll av värdena i övriga variabler. 
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Bilaga 5 
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Idrottshabitus bland 16-åringar 2007. Procent. Chi2 = 22,49. p< .001. 
 

 


	Omslag
	AVH_10_mars_2

