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Titel: Arenor för fysisk aktivitet, om ungdomarna får bestämma! 

Författare: Joel Karlsson 

Handledare: Preben Bendtsen 

 

SAMMANFATTNING 

Introduktion: En fysiskt aktiv livsstil är förenlig med många positiva hälsoeffekter 

hos både vuxna och ungdomar. Dessutom är upplevelsen av fysisk aktivitet i 

ungdomsåren en viktig parameter för en fortsatt fysiskt aktiv livsstil i vuxen ålder. 

Dock finns en stor grupp ungdomar som inte når rekommendationerna för fysisk 

aktivitet. Samtidigt anses ökad delaktighet, tillgänglighet och möjligheter till egna 

val vara viktiga aspekter för att ungdomar ska bli fysiskt aktiva.  

Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka idrotts- och 

motionsanläggningar som ungdomar vill att det satsas på. 

Metod: Studiens design är en tvärsnittsstudie, där underlaget består av en 

enkätundersökning innehållandes 2,404 skolungdomar. Enkätunderlaget 

införskaffades inom projektet ”Ung livsstil” i Stockholms stad. Urvalet för denna 

studie består av skolungdomar i stadsmiljö och fokus var på vilka anläggningar för 

utövande av fysisk aktivitet som ungdomar ansåg att deras kommun ska satsa på. 

Enkäten innehöll dessutom bakgrundsfrågor om respondenternas aktuella fysiska 

aktivitetsnivå, föreningsmedlemskap, kön, invandrarbakgrund, socioekonomiska 

levnadsförhållanden och ålder.  

Resultat/Diskussion: Bland de mest frekvent valda anläggningarna finns 

fotbollsplan, sporthall, äventyrsbad, simhall, gym och bowlinghall. Det tydliggörs 

också att ungdomarnas önskan, av vilka satsningar de vill se, skiljer sig mellan olika 

sociala grupper. Det förefaller att bakgrundsfaktorerna kön, skolstadier, grad av 

motion och invandrarbakgrund har ett samband med ungdomarnas val, samtidigt 

påvisas endast ett fåtal samband med socioekonomisk bakgrund. 

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, hälsofrämjande arbete, hälsobeteende, intresse och 

ungdomar. 
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ABSTRACT 

Introduction: A physically active lifestyle is compatible with many health effects 

benefits for both adults and adolescents. Moreover, physical activity in adolescence 

is an important parameter for a continued physically active lifestyle in adulthood. 

However, many young people do not meet the recommendations for physical 

activity. Empowerment, accessibility and opportunities for their own choices are 

important aspects for young people to become physically active. 

Purpose: The purpose of the present study is to investigate which sports- and 

recreation facilities young people prefer and would like to see developed. 

Method: The design is a cross-sectional study, in which the base is a survey that 

covers 2,404 school children in an urban environment. The focus was on which 

facilities for physical activity young people felt their municipality should focus on. 

The questionnaire also contained background questions about the respondents’ 

current physical activity levels, sports club memberships, gender, immigrant 

background, socio-economic conditions and age. 

Results/Discussion: The young people most frequent selected the football field, 

bowling alley, gym, indoor swimming pool, sports hall and water park as their 

preferred exercise facilities. It is also evident that young people´s preferences for 

particular facilities differed among different social groups. The background factors of 

gender, age, physical activity and immigrant background are related to young 

people´s choices. At the same time, only a few choices were related to socio-

economic background. 

 

Keywords: Physical activity, health promotion, health behavior, interest, adolescent
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1. Introduktion 

Fysisk aktivitet kan betecknas som ett hälsobeteende och en viktig parameter för en god hälsa. 

I artikeln ”The pandemic of physical inactivity” (Kohl, et al., 2012) beskrivs fysisk inaktivitet 

som en pandemi, som den fjärde vanligaste bakomliggande orsaken till för tidig död i världen. 

Humphreys, Mcleod och Ruseski (2013) påvisar dessutom att fysisk aktivitet på alla nivåer 

minskar risken för sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och artrit.  

Vidare har Svenska statens folkhälsoinstitut i sin folkhälsopolitiska rapport (2010) skrivit in 

fysisk aktivitet som ett av deras 11 målområden, målområde 9.  Den övergripande 

målsättningen är dessutom: ”..att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 

villkor för hela befolkningen.” (Statens folkhälsoinstitut, 2010, s. 7).  

Gällande fysisk aktivitet och samhällsplanering har Faskunger (2008) producerat rapporten 

”Barns miljöer för fysisk aktivitet –En samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och 

rörelsefrihet hos barn och unga”. I rapporten beskrivs att tillgänglighet till områden eller 

anläggningar för utövande motion och rörelse är en grundläggande förutsättning för fysisk 

aktivitet. Samma rapport visar ett tydligt samband mellan barn och ungdomars upplevelser av 

fysisk aktivitet och hur fysiskt aktiva samma individer blir som vuxna. En positiv upplevelse 

av fysisk aktivitet höjer med andra ord möjligheten att individen blir fysiskt aktiv som vuxen, 

enligt Faskunger (2008). För att minska andelen fysisk inaktiva och de sjukdomar som det 

medför hos befolkningen tenderar alltså barns och ungdomars upplevelser av fysiska aktivitet 

vara en viktig komponent.  

Vidare fastslås, i den av Sverige påskrivna Barnkonventionen, att barn och ungdomar under 

18 år ska få uttrycka sig fritt och att deras åsikter ska tillmätas betydelse. Något som ska 

bedömas i förhållande till deras mognad och ålder (Regeringskansliet, 2006). Därav är det av 

vikt att ta reda på vilka åsikter barn och ungdomar har kring fysisk aktivitet. 
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1.1 Bakgrund 
 

1.1.1  Definition av fysisk aktivitet och motion 

Socialstyrelsen och statens folkhälsoinstitut har en likställd definition av fysisk aktivitet och 

motion. Fysisk aktivitet beskrivs där som all typ av rörelse eller muskelaktivitet vilken medför 

en ökad energiomsättning. Idrott, lek, friluftsliv, städning och motion är några exempel som 

nämns (Statens folkhälsoinstitut, 2012; Socialstyrelsen, 2005). Denna definition stämmer 

även överrens med World health organizations (WHO) benämning (World health 

organization, 2013). 

Motion benämns således som en rörelseform som kan ingå i begreppet fysisk aktivitet. Vidare 

beskriver statens folkhälsoinstitut motion som en del av idrotten medan socialstyrelsen 

beskriver det som fysisk aktivitet med en viss avsikt. De är dock ense om att motion är en 

medveten handling med avsikt att må bra, ha roligt, höja prestationsförmågan eller ge en 

bättre hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2012; Socialstyrelsen, 2005). WHO (2013) tillägger 

dessutom i sin definition att motion är planerad och återkommande.  

Ovanstående definitioner av begreppen fysisk aktivitet och motion kommer följa 

användningen av dessa i föreliggande undersökning. 

 

1.1.2 Rekommendationer för fysisk aktivitet 

I syfte att förebygga ohälsa har såväl internationella som nationella organisationer fastställt 

rekommendationer för minsta mängd fysisk aktivitet för en individ ur ett hälsoperspektiv.  

WHO har fastställt rekommendationen att människor i åldrarna 18-64, ur en hälsomässig 

synpunkt, ska röra sig minst 150 minuter/vecka på en måttlig ansträngningsnivå eller 75 

minuter/vecka med mer intensiv träning. Alternativ kan en kombination av måttlig och 

intensiv träning genomföras, aktivitetspass ska dessutom vara i minst 10 minuter/tillfälle. 

Detta anses vara minimum för att upprätthålla en rimlig hälsa, men för att åstadkomma 

ytterligare hälsoeffekt rekommenderas det dubbla (World health organization, 2013). 

Gällande barn och ungdomar 5-17 år är rekommendationen 60 minuter måttlig till kraftig 

fysisk aktivitet dagligen (World health organization, 2010). Även statens folkhälsoinstituts 

rekommendationer för barn och unga innefattar 60 minuter daglig fysisk aktivitet, enligt de 

rekommendationerna bör dessutom aktiviteten innefatta både måttlig och hård aktivitet 

(Statens folkhälsoinstitut, 2012). 

Enligt båda de ovanstående rekommendationerna kan aktiviteten delas upp i flera pass under 

dagen, men i minimum 10 minuter långa pass (Statens folkhälsoinstitut, 2012; World health 

organization, 2010). 

 

1.1.3  Hälsoeffekter av fysisk aktivitet hos ungdomar 

Fysisk aktivitet och hälsa har flera samband i barn- och ungdomsåren. I litteraturstudien 

”Adolescent Physical Activity and Health” (Hallal, Victoria, Azevedo, & Wells, 2006) 
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framkommer att fysisk aktivitet hos ungdomar stärker skelettet, höjer självförtroendet och den 

mentala hälsan för de som är aktiva. Dessutom tydliggörs samband mellan vuxnas och 

ungdomars hälsoresultat, de besvär som fysiskt inaktiva vuxna ådrar sig tenderar att synas hos 

inaktiva ungdomar (Hallal, et al. 2006). En studie av Metcalf, Henley och Wilkin (2012) 

påvisar också att fysisk aktivitet hos ungdomar minskar risken för fetma samt sjukdomar som 

inaktivitet kan härröras till.  

Ytterligare ett exempel på sambandet mellan vuxnas och ungdomars hälsa kopplade till fysisk 

aktivitet har beskrivits av Park et al. (2012) som genomfört en kvalitativ studie på feta och 

obesa barn, vilka under ett 12 veckor långt program fått genomföra träning efter skolan. 

Resultaten därifrån visar att fysisk aktivitet leder till en ökad hjärt- och kärlhälsa hos 

överviktiga barn och ungdomar. Den aktivitetsgrad deltagarna i studien genomgick var 

kombinerad styrke- och uthållighetsträning 3 gånger 60-80 minuter per vecka (Park et al. 

2012). Mcgavock, Sellers och Dean (2007) föreslår, gällande aktivitetsmängd, 60-90 minuters 

fysisk aktivitet på en måttlig till intensiv nivå. Den graden av fysisk aktivitet minskade i deras 

undersökning risken för att drabbas av typ 2 diabetes (McGavock, Sellers, & Dean, 2007). Ett 

resultat som bekräftas i Jansen och Leblancs (2010) litteraturstudie gällande hälsofördelar av 

fysisk aktivitet hos ungdomar i skolåldern. Det framkommer där att medelintensiv fysisk 

aktivitet i 60 minuter/dag har hälsofördelar på områden som blodtryck, depression och skelett. 

Det klargörs dessutom av den i Sverige utförda kohortstudien, med ett underlag på 2500 

ungdomar och 3 års uppföljningstid, att fysisk aktivitet har ett tydligt samband med 

självskattad hälsa hos ungdomar (Elinder, Sundblom, & Rosendahl, 2011). Något som även 

bekräftas av Abu-Omar, Rutten och Robine (2004) samt Darviri, Artemiadis och Tigani 

(2011), där alla dessa tre studier konstaterar att en ökad fysisk aktivitet höjer den självskattade 

hälsan hos ungdomar. 

 

1.1.4 Fysisk aktivitetsgrad hos ungdomar 

Mätningar av fysisk aktivitetsgrad hos ungdomar har gjorts i flertalet länder i världen. 

Eiðsdóttir, Kristjánsson, Sigfúsdóttir och Allegrante (2008) har kartlagt den fysiska 

aktivitetsgraden hos ungdomar på Island.  I resultatet påvisas att över hälften av ungdomarna 

inte nådde den rekommenderade nivån för fysisk aktivitet, en trend som enligt samma studie 

tenderar att öka (Eiðsdottir Sigrıður Þ, et al. 2008).   

I tvärsnittsundersökningen ”Epidemiology of physical activity participation among New South 

Wales school students” (Booth, Okely, Chey, Bauman, & Macaskill, 2002) är siffran på 

antalet ungdomar som inte nådde en adekvat nivå av fysisk aktivitet i årskurs 8 och 10 mellan 

15-35%. Procentskillnaden beror på att det skiljer sig avseende årstid och kön. Samma artikel 

tydliggör dessutom indikationer på ett gap mellan de som nådde upp till och de som inte 

nådde upp till rekommendationen för fysisk aktivitet (Booth et al. 2002). Med andra ord, de 

som tränar och når rekommendationerna rör sig allt mer. Medan de som inte når 

rekommendationerna rör sig allt mindre.  

Även i Sverige finns studier som undersökt aktivitetsgraden hos ungdomar. Engström (2004) 

har med data ifrån projektet Skola-Idrott-Hälsa (SIH) som utgångspunkt undersökt hur 

idrottsligt aktiva barn och ungdomar är, i vilka former de är aktiva och vad som kännetecknar 

de som är fysiskt inaktiva. SIH-projektet är en flervetenskaplig undersökning med ett ifrån 

Sverige slumpvis utvalt underlag på 79 skolklasser och 1976 skolungdomar. Det konstateras 

där att 25% av barnen i åldrarna 11-12 ej nådde kriteriet regelbunden träning minst 2 
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gånger/vecka, medan siffran var 30% i åldrarna 15-16 år. Engström menar att det trots en 

uppgång av aktiviteter utanför föreningslivet är tydligt att den generella graden av fysisk 

aktivitet minskar i ungdomsåren. Vidare framgår att det inte finns något kompensatoriskt 

förhållande mellan fritiden och skolan kring fysisk aktivitet, de som är fysiskt inaktiva på 

fritiden kompenserar inte detta genom att vara aktiva i skolan (Engström, 2004). Liknande 

resultat går att utläsa ur Garriguet och Colleys (2012) artikel, där det framkommer att 

ungdomar är som mest aktiva efter skoltid, det vill säga på sin fritid.  

I Mikaelssons doktorsavhandling (2012), innehållandes 884 respondenter, framgår att 37% av 

flickorna och 28% av pojkarna i senare tonåren inte nått WHO:s rekommendation för fysisk 

aktivitet hos barn och unga. Liknande siffror framgår av en rapport ifrån folkhälsoinstitutet 

(2011), vilken grundar sig i en nationell datainsamling om skolbarns levnadsvanor, med ett 

urval på 4500 svarande elever. Cirka 25% av ungdomarna, 11-15 år, är där endast fysiskt 

aktiva i en timme, 0-2 tillfällen i veckan (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

 

1.1.5 Intresse och bestämningsfaktorer för fysisk aktivitet 

Det finns alltså en mängd ungdomar som enligt ovanstående studier inte når 

rekommendationerna för fysisk aktivitet och träning. Dock påpekar Dahlgren (2002) genom 

sin enkätundersökning ”Idrott, motion och andra fritidsintressen” att intresset för idrott är 

könsöverskridande. Medan det i Mikaelssons doktorsavhandling (2012) framgår en skillnad i 

hur tävlingsinriktade aktiviteterna ska vara ur intressesynpunkt mellan flickor och pojkar. 

Pojkar drar sig där i högre utsträckning än flickor till aktiviteter som är av mer 

tävlingsinriktad karaktär. Vilket även kan styrkas av artikeln ”Trends in physical activity and 

participation in sports clubs aming Icelandic adolocents” (Eiðsdottir Sigrıður Þ, et al. 2008)  

Enligt Engström (2004) var det år 2001 nästan lika många flickor som pojkar i åldrarna 12-16 

som var aktiva medlemmar i någon idrottsförening. Det framgår samtidigt stora regionala 

skillnader, men också skillnader gällande ålder. Samma undersökning lyfter fram fotboll, 

innebandy och hockey som idrotter dit pojkar lockats, medan fotboll och ridning dragit till sig 

många flickor (Engström, 2004). En uppdelning som även kan styrkas i Larssons (2008) 

doktorsavhandling. Det konstateras också att föreningsdeltagandet minskar med ökad ålder, 

samtidigt skönjas en uppgång av dans och styrketräning, med ökad ålder (Engström, 2004; 

Larsson, 2008; Thedin-Jakobsson & Engström, 2008). 

Det framgår alltså av ovanstående studier att intresset i form av utövande och intensitetsgrad 

mellan pojkar och flickor skiljer sig. Men hur ser egentligen bestämningsfaktorerna ut för 

fysisk aktivitet, vilka är aktiva respektive inaktiva? 

Thedin-Jakobsson och Engström (2008) påvisar i deras undersökning ”Vilka stannar kvar och 

varför?” att fysiskt inaktiva i stor utsträckning står utanför föreningsidrotten. Samtidigt 

framgår i en studie av Bengoechea, Sabiston, Ahmed och Farnoush (2010), vilken innefattar 

ungdomar i Kanada, att flickor deltog i organiserad fysisk aktivitet i lägre utsträckning än 

pojkar. Dessutom tenderar invandrartäta orter ha en lägre andel föreningsmedlemmar bland 

ungdomar, jämfört med orter med en lägre invandrartäthet (Peterson, 2004). Ungdomsidrotten 

förefaller alltså vara både kulturellt och socialt mönstrad (Peterson, 2004).  

Andra viktiga faktorer och prediktorer för fysisk aktivitet är ekonomiskt kapital, där 

ungdomar i låg socioekonomisk grupp i lägre utsträckning når målen för rekommenderad 

fysisk aktivitet, jämfört med ungdomar i hög socioekonomisk grupp (Bengoechea, Sabiston, 
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Ahmed, & Farnoush, 2010; Engström, 2004; Larsson, 2008; Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

MacPhail, Collier och O´Sullivan (2009) benämner vidare i sin studie gjord på irländska 

ungdomar att förebilder i form av kändisar kan vara en faktor för fysisk aktivitet. Även vänner 

och familj lyfts fram som viktiga faktorer för att ungdomar ska bedriva fysisk aktivitet på 

fritiden (MacPhail, et al. 2009).  

 En annan determinant för fysisk aktivitet är tillgänglighet till verksamheter/områden för 

fysisk aktivitet (Larsson, 2008; Mikaelsson, 2012). I Hultgrens (2006) studie 

”Rörelseidentitet: Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar” framgår därtill att självtillit och 

möjligheter till eget val med egen kontroll är en viktig faktor för fysisk aktivitet. Samtidigt 

som Bunke (2011) i sin doktorsavhandling, gjord på ungdomar 16-18 år, påvisar inre 

motivation som en väsentlig del för kontinuerlig och långsiktigt utövande av fysisk aktivitet. 

Motivation, trygghet, tillgänglighet till verksamheter såsom anläggningar för motion, men 

även tillgång till grönområden samt utformning av den byggda miljön benämns också som 

viktiga aspekter för en fysiskt aktiv livsstil i folkhälsoinstitutets rapport om levnadsvanor 

(2011).  

Bestämningsfaktorerna är med andra ord många. Vidare menar Larsson (2008) att 

ungdomarnas egna önskningar är en viktig faktor för fysisk aktivitet och motion på fritiden. 

Larsson framför dessutom det lokala perspektivet som väsentligt för att bäst förstå och lyckas 

nå fram till ungdomar med fysisk aktivitet. 

 

1.1.6 Interventioner för fysisk aktivitet – vad ungdomarna själva vill 

Lomans (2008) intervjustudie ”Promoting physical activity in teen girls” fokuserar på 

flickors (12-18 år) syn på fysisk aktivitet och att utifrån deras synpunkter utveckla strategier 

för interventioner för fysisk aktivitet. En viktig slutsats utifrån resultaten är att steg ett i en 

intervention för fysisk aktivitet bör vara att fråga vad ungdomarna vill, för att därefter utforma 

och skapa olika valmöjligheter (Loman, 2008). 

 Gällande interventioner påpekar Bunke (2011) att socialt stöd är en viktig interventionsfaktor 

för att öka ungdomars fysiska aktivitet.  Dock framgår också att stödet kan leda till en motsatt 

effekt, främst hos fysiskt inaktiva. Stödet riskerar med andra ord att utvecklas till ett krav. I 

avhandlingen benämns det sociala stödet som en yttre motivation och även om den kan vara 

mycket avgörande är det viktigt att stödet över tid utvecklas att stimulera en inre motivation. 

Bunke (2011) menar vidare att lyhördhet, att utgå ifrån vad ungdomarna själva efterfrågar kan 

göra interventioner mer effektiva. Just möjligheten till egna val tas i Isbergs (2009) 

interventionsprojekt ”viljan till fysisk aktivitet” upp som en faktor för inre motivation, 

eftersom ungdomarna valt aktivitet själva. 

Även Wilson, Evans, Williams, Mixon, Sirard och Pate (2005) har i deras 4-veckor långa 

interventionsstudie på 48 skolungdomar funnit indikationer på att ökad delaktighet, gällande 

val av aktiviteter, ökar fysiskt inaktiva ungdomarnas grad av samt motivation för fysisk 

aktivitet.  

Dessutom framgår det av ett interventionsprojekt (Booth et al. 2002), som genomförts på 

2026 slumpvis utvalda ungdomar i New south Wales, att bland annat obesa drog sig till 

styrketräning och rörlighetsträning i större utsträckning än dans, jämfört med normalviktiga. 

Författarna påpekar vidare att framtida satsningar på att höja den fysiska aktiviteten hos 

ungdomar bör utgå ifrån deras egna behov och intressen.  
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1.1.6 Rational 

Det finns idag tydliga bevis för att en fysiskt aktiv livsstil är förenligt med många positiva 

hälsoeffekter hos vuxna och ungdomar. Dessutom är upplevelsen av fysisk aktivitet i 

ungdomsåren en parameter för en fortsatt fysiskt aktiv livsstil i vuxen ålder (Faskunger, 

2008). 

Vidare visar flertalet studier att en stor del av ungdomarna inte når de rekommenderade 

nivåerna för fysisk aktivitet (Engström, 2004; Eiðsdottir Sigrıður Þ, et al. 2008; Mikaelsson, 

2012). Det tydliggörs också att grupptillhörighet, kön och kapital såsom socioekonomisk 

bakgrund är prediktorer för ungdomars fysiska aktivitet (Engström, 2004; Larsson, 2008). 

Engström (2004) och Larsson (2008) beskriver även vilka idrotter och motionsformer 

ungdomar till största del ägnar sig åt, där könsskillnader framhävs.  

Dessutom påvisas tillgänglighet och möjligheter till egna val som viktigt för att ungdomar ska 

bli fysiskt aktiva (Hultgren, 2006; Larsson, 2008).  

Denna studie fokuserar på ungdomarnas egen vilja, men också hur det kan skilja sig mellan 

ungdomar inom olika livsmiljöer. Exempelvis hur socioekonomisk bakgrund, könstillhörighet 

och fysisk aktivitet kan påverka vilka anläggningar, som främjar fysisk aktivitet, ungdomar 

vill se att det satsas på. Genom att höja insikten om vad ungdomar själva vill att det ska satsas 

på och hur viljan kan skilja mellan redan aktiva och inaktiva ungdomar går det att få en 

fingervisning som påvisar vilka områden för fysisk aktivitet som olika fysiskt inaktiva 

grupper helst vill se. Detta är ett område där det idag finns få studier och således behöver 

stärkas. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet har varit att undersöka vilka idrotts- och motionsanläggningar som ungdomar vill att 

det satsas på. 

 Vilka satsningar, på idrotts- och motionsanläggningar, vill ungdomar att deras 

kommun ska genomföra? 

 Finns det några skillnader i kön eller årskurs gällande vilka satsningar ungdomar vill 

att deras kommun genomför? 

 Finns det associationer mellan vilka satsningar ungdomar vill att deras kommun 

genomför och levnadsförhållanden? 
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1.3 Teoretiskt ramverk 

Med syfte att nå djupare förståelse för resultaten, att mer ingående kunna diskutera dessa i 

uppsatsens sista del, använder föreliggande uppsats Pierre Bourdieus begrepp fält, habitus och 

kapital som teoretiskt ramverk. Teorin förklarar hur människor identifierar sig med olika 

klasser i samhället  (Bourdieu, 1979, ss. 169-177).  

Begreppen fält, kapital och habitus hänger samman och förstås genom varandra (Carlhed, 

2011). Dessa begrepp kan tillsammans förklara samt analysera individers positioner i det 

sociala rummet och därigenom förklara individens val. Alltså hur individer och gruppers 

historia, erfarenheter samt grupptillhörighet påverkar deras val och handlingsmönster 

(Carlhed, 2011). Bourdieu (1991, ss. 189-211) menar att de institutioner och aktörer som är 

knutna till olika idrotter uppnår kriterierna för ett fält, vilket i detta fall kan beskrivas som ett 

idrottsfält. Han beskriver även att en del av intresset som finns kring aktiviteterna/idrotterna 

är knutna till de vinster/kapital dessa kan ge, men också att habitus är principen som 

bestämmer livsstilarna. Kring detta beskriver Bourdieu (1979, ss. 169-177) att begreppet 

habitus blir grunden för en relation som omvandlar fördelningen av kapital, till ett system av 

skillnader mellan olika grupper i samhället. Helt enkelt ett system av upplevda skillnader, 

vilket innebär en fördelning av symboliskt kapital mellan olika fält (Bourdieu, 1979, ss. 169-

177).  

 

1.3.1 Fält 

Fältet beskrivs som en spelplan där individer, grupper eller institutioner kämpar om fältets 

resurser, att få makt och dominans inom fältet/spelplanen (Carlhed, 2011). För spelplanen 

anses smak, erkännande och rätt att bedöma vara aspekter som står på spel (Bourdieu, 1991, s. 

12). Engdahl och Larsson (2011, s. 243) menar att spelplanen innehar regler som bestämmer 

ramarna för ett sorts socialt spel. Ett socialt spel som enligt samma författare kan betecknas 

som ett spel om makt och erkännande. Några exempel på samhällsområden där sådana 

konkurrensfält tydliggörs är ekonomi, vetenskap, religion, kultur, konst och idrott (Engdahl & 

Larsson, 2011, s. 243). Bourdieu (1991, s. 128) beskriver även att om ett fält ska fungera: 

”krävs att där finns insatser, och människor som är redo att spela spelet, begåvade med det 

habitus som förutsätter att de känner till och erkänner spelets och insatsernas inneboende 

lagar, etc.” (Bourdieu, 1991, s. 128). 

Vad är då ett fält och vad är inte ett fält? Engdahl och Larsson (2011, s. 244) beskriver att det 

finns ett fält såvida människor försöker beskriva områdets aktörer och verksamheter men 

också bevara dess produkter. Ett annat kännetecken de betonar är om ”de enskilda aktörernas 

ståndpunkter, handlingar och produkter inte kan förstås utan en kännedom om fältets 

historia. I det ögonblick en konstnärlig produkt eller aktivitet främst skapas som en reaktion 

på tidigare konstverk, och inte på uppdrag av en beställare, har vi till exempel att göra med 

en sådan fälteffekt” (Engdahl & Larsson, 2011, s. 244). 

 

1.3.2 Kapital 

Kapital är istället områden eller saker som är respekterade på fältet, såsom exempelvis pengar, 

utbildning och prestige (Carlhed, 2011). Exempel på kapital, enligt Bourdieu (1991, ss. 10-
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11) är ekonomi, men också socialt kapital såsom kontakter, familj och grupptillhörigheter. 

Andra exempel är symboliskt kapital likt utbildningsbevis och kulturellt kapital, exempelvis 

kännedom om konst och klassisk musik (Bourdieu, 1991, ss. 10-11). Kapitalet är således 

insatserna som används i det makt- och konkurrensspel som utspelar sig på fältet, där olika 

kapital och insatser har olika värde beroende av vilket fält det handlar om (Engdahl & 

Larsson, 2011, s. 245). Varje fält har helt enkelt inte förutsättningslöst samma kapital, de 

vinster som står på spel inom det ena fältet behöver inte vara desamma i ett annat fält 

(Bourdieu, 1991, s. 127). Bourdieu menar som ett metaforiskt exempel att: ”Man kan inte få 

fart på en filosof genom att locka honom med de vinster geografen eftersträvar.” (Bourdieu, 

Kultur och kritik, 1991, ss. 127-128). 

 

1.2.3 Habitus 

Habitus beskrivs som: ”en form av förkroppsligad historia skapad genom livsbetingelser och 

som leder dem i sitt handlande i den sociala världen.” (Carlhed, 2011, s. 297). Samma 

författare beskriver habitus likt någon form av filter dit övriga fält är länkade, vilka i sin tur 

påverkar handlingsmönstret hos individer eller grupper. Detta medför att förändring blir trög 

då tidigare erfarenheter påverkar framtidens handlingsmönster (Carlhed, 2011). Bourdieu 

(1979, ss. 170-175) skriver också att habitus ligger i relationen mellan att både ha kunskapen i 

hur ett fält fungerar och vilka kapital som värdesätts men även i att själv uppskatta fältet och 

kapitalet. En grupps eller individs habitus styr helt enkelt vilka kapital de vill tillförskaffa sig, 

hur individen eller gruppen skapar sin tillhörighet till någon/något men samtidigt hur den 

skiljer sig ifrån andra individer och grupper (Carlhed, 2011).  

Larsson (2008, s. 33) beskriver habitus som: ”Vår benägenhet att handla och tänka är en 

produkt av förvärvade erfarenheter och minnen från vår tidigare barndom. Detta system av 

dispositioner kallar Bourdieu för habitus.”. 

Habitus är alltså någon form av tyst kunskap eller känsla om hur det spel som utspelar sig på 

fältet bör genomföras (Engdahl & Larsson, 2011). Individen har med andra ord en historia 

som börjar byggas redan från barnsben och som inger en känsla eller kunskap för hur saker 

”går till”. På samma vis har fältet en historia som bestämmer hur saker bör gå till inom just 

detta fält (Engdahl & Larsson, 2011). Det kan således finnas olika habitus för olika fält, som 

exempelvis könshabitus och idrottshabitus, för att passa in krävs därför att individen har en 

för fältet välanpassat habitus. Inom dessa fält kan habitus och spelreglerna förändras, vilket 

inte sker fort utan snarare som en maktkamp. Ofta sker detta mellan redan etablerade 

deltagare och nykomlingar som ifrågasätter det gamla och enligt dem förlegade (Engdahl & 

Larsson, 2011, ss. 246-254).  

För att se skillnader i habitus är en viktig indikation, enligt Engdahl och Larsson (2011, ss. 

250-254) människors livsstilar, exempelvis yrke, matvanor, fritidssysselsättning och bostad.  

Vilka val människor gör i livet påverkas således av vilket fält de tillhör, vilket kapital de har 

att tillgå samt vilken habitus de har (Bourdieu, 1979, ss. 169-177). Bourdieu (1991, ss. 206-

208) beskriver bland annat att olika sociala klasser på ett ojämnt sätt är måna om vinsterna 

utav att utöva olika idrotter. Där ekonomiskt kapital i första hand och kulturellt kapital i andra 

hand påverkar sannolikheten för att människor väljer olika sporter (Bourdieu, 1991, ss. 206-

207). 
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2. Metod och material 
 

2.1 Design 

Denna studie syftar till att undersöka vilka idrotts- och motionsanläggningar ungdomar vill att 

deras kommun genomför samt vilka faktorer som påverkar deras val. Studien avser 

följaktligen beskriva verkligheten och dra slutsatser som är giltiga för en större population, av 

den anledningen har en kvantitativ ansats valts. 

Designen som använts för att nå studiens syfte är en tvärsnittsstudie. En tvärsnittsstudie är 

enligt Ejlertsson (2003, s. 20) en datainsamling som genomförs vid ett tillfälle och avser 

beskriva verkligheten utan att själv påverka den.  

 

2.2 Urval  

Undersökningen riktar sig mot alla skolungdomar inom ett begränsat geografiskt område i 

skolåren 4-6 (mellanstadiet), 7-9 (högstadiet) och 10-12 (gymnasiet). Ungdomar i särskolan är 

exkluderade precis som nyanlända invandrare i förberedelseklasser.   

Urvalsområde för datainsamlingen är Farsta stadsdelsförvaltning, vilken ingår i och är 

belägen i södra delarna av Stockholms stad. Stadsdelsförvaltningsområdet består av dryga 50 

000 invånare och de boendeområden som innefattas är: Fagersjö, Farsta, Farstanäset, Farsta 

strand, Gubbängen, Hökarängen, Larsboda, Sköndal, Svedmyra och Tallkrogen (Stockholms 

stad, 2013) . Undersökningen har vänt sig till alla skolor inom stadsdelsförvaltningen bortsett 

ifrån Engelska skolan, med anledning att deras elever till största del kommer ifrån andra 

stadsdelar än Farsta. 

I Stockholm stads områdesfakta kring Farsta stadsdelsförvaltningsområde (Stockholms stad, 

2013) framgår att arbetslösheten för området år 2010 var 3,9 %, att jämföra med Stockholm 

stad i stort vars arbetslöshet motsvarande år var 3,3 %. Samma områdesfakta visar att antalet 

utrikesfödda och inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar år 2011 var 33,9 % i Farsta 

stadsdelsförvaltningsområde och 32,8% i Stockholms stad. Vidare visar statistiken att 

medelinkomsten år 2010 för personer 16 år eller äldre i området var 247300 kronor/år, 

samtidigt som andelen med behörighet till gymnasieskolan år 2011 var 88,1 %. I Stockholms 

stad är motsvarande siffror 303900 kronor/år i medelinkomst och 89,4 % behöriga till 

gymnasieskolan (Stockholms stad, 2013).  

 

2.3 Bortfall 

Gällande bortfall finns det vid enkätundersökningar alltid risk för bortfall och de är svåra att 

helt komma ifrån. Bortfallet i föreliggande studie består av flera anledningar, de som avsagt 

sig att delta samt de som av sjukdom eller dylikt missade dagen för undersökningen och 

således inte närvarade.  

Enkäten förbereddes för 2404 individer, varav 1733 av dessa besvarade enkäten (72,0%). Det 

externa bortfallen är 28,0% för mellanstadiet, 24,5% för högstadiet och 32,5% för gymnasiet. 
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Utöver detta förekommer även ett internt bortfall, företrädelsevis i form av att frågor 

besvarats felaktigt alternativt inte besvarats.  

Det interna bortfallet skiljer mellan olika frågor, det varierar från 0,2% till 8,2%, när flera 

frågor kombineras. 

 

2.4 Datainsamlingen 

Datamaterialet i denna studie bygger på Stockholm stads enkätundersökning ”Ung livsstil”. 

En undersökning som utmynnat från ett forskningsprojekt i samarbete mellan 

utvecklingsavdelningen inom idrottsförvaltningen i Stockholms stad och Sociologiska 

institutionen vid Stockholms universitet. Enkätundersökningen har sedan starten 1984 

genomförts återkommande med ett antal års mellanrum, 1992, 1994, 1998 och 2005.  Den 

senaste undersökningen, som dessutom ingår i föreliggande studie, genomfördes under 2012 

och 2013. Enkäten har inte varit identisk sedan 1984 utan har reviderats för att på bästa sätt ge 

de svar som frågorna avser. Vidare ingår frågor gällande demografi, fritids-, idrotts-, kultur-, 

kost- och vanor för fysisk aktivitet, precis som skolfrågor och frågor kring hälsa. Sammanlagt 

består enkäten av 34 frågor för mellanstadiets enkät, 56 stycken i högstadiets och 52 stycken i 

gymnasiets enkät.  

Enkäten delades alltså ut i i tre varianter, en till skolår 4-6 (mellanstadiet), en till skolår 7-9 

(högstadiet) och en till skolår 10-12 (gymnasiet). Mellanstadieenkäten delades ut under senare 

delen av vårterminen 2012, med kompletteringar under höst- samt vårterminen samma år. 

Högstadie- och Gymnasieenkäten delades ut under senare delen av höstterminen, med 

kompletteringar av Gymnasieenkäten i början på året 2013. Planen var att enkäten skulle 

genomföras vid ett tillfälle, men kompletteringar genomfördes i de fall då hela klasser inte 

hade möjlighet att medverka vid det första tillfället. Dock innefattar det första planerade 

tillfället majoriteten av respondenterna. Frågorna för de olika skolstadiernas varianter av 

enkäten har ett basunderlag som är i stort sett identiska. Det som skiljer är att enkäten blir mer 

omfattande för de högre åldrarna och innefattar fler frågor. De frågor som ingår i denna studie 

är till största del helt identiska över alla stadierna och innefattas av åtta huvudfrågor, vilka till 

största del besvaras genom kryssalternativ. Den del som skiljer är att enkäten för högstadiet 

och gymnasiet har nio fler kryssalternativ, utöver de 26 som finns i mellanstadiets enkät, på 

utfallsfrågan: ”Vilka av följande typer av anläggningar tycker du att Stockholms stad ska 

satsa på under 2013-2017?”.  

Insamlingen genomfördes i samarbete med respektive skolas ledning och bestod av enkäter i 

pappersform. Enkäten besvarades under skoltid av elever klassvis, med handledning av 

respektive klasslärare. Klassläraren säkerställde att enkäterna blev besvarade individuellt och 

utan störningar. Återkoppling som inkommit ifrån lärarna är att frågorna varit formulerade på 

sådant vis att eleverna förstod samt att enkäten uppgavs ta mellan 40-50 minuter att fylla i. 

Kodningen genomfördes av personal inom utvecklingsavdelningen.  

 

2.4.1 Mått 

För att mäta vilka idrotts- och motionsanläggningar ungdomar vill att deras kommun ska satsa 

på har studien valt att fokusera på frågeställningen: ”Vilka av följande typer av anläggningar 
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tycker du att Stockholms stad ska satsa på under 2013-2017?”. En frågeställning som 

besvaras genom 26 stycken alternativ för mellanstadiet samt 35 för högstadiet och gymnasiet. 

Det innefattas även möjlighet att skriva egna fritextalternativ. Det var dessutom tillåtet att 

kryssa i upp till fyra alternativ, vilket medför att den relativa frekvensen i resultatdelen totalt 

överstiger 100% (Kryssalternativen finns att se i bilaga 1, 2 och 3).  

För att analysera hur valet av vilka anläggningar som ungdomar vill ha påverkas av 

levnadsförhållanden har studien fokuserat på grad av motion, föreningsmedlemskap, kön, 

invandrarbakgrund och socioekonomisk bakgrund som oberoende variabler.  Dessa variabler 

kan också härröras till föreliggande studies teoretiska grund, där människors bakgrund, 

grupptillhörighet och kapital påverkar deras val av aktiviteter (Bourdieu, 1991, ss. 206-208). 

Vidare har dessa oberoende variabler analyserats mot varandra för att klargöra om det finns 

några associationer mellan föreningsmedlemskap, grad av motion och socioekonomisk 

bakgrund. Syfte med detta är att få en djupare förståelse för associationerna mellan vad 

ungdomar vill att kommunen satsar på och levnadsförhållanden. 

Tabell 1. Beskrivning av variabler i analyserna 

Variabel Mätskala 

Utfallsvariabel/beroende 

variabel 

 

Vad ungdomar vill att 

kommunen ska satsa på inom 

fysisk aktivitet. 

Nominal – Har kodats till 26 (mellanstadiet) 

respektive 35 (högstadiet och gymnasiet) 

dikotoma variabler, en för varje kryssalternativ. 

Oberoende variabel 
  

Kön Nominal - Dikotom variabel med två 

svarsalternativ, pojke – flicka 

Föreningsmedlemskap Nominal - Dikotom variabel med två 

svarsalternativ, medlem eller icke medlem 

Socioekonomisk bakgrund Ordinal - Kategorisk variabel med tre nivåer 

från låg till hög socioekonomisk bakgrund. 

Grad av motion på fritiden Ordinal - Kategorisk variabel med tre nivåer 

från låg till hög grad av motion 

Invandrarbakgrund Ordinal - Kategorisk variabel med fyra nivåer  

Årskurs Ordinal- Kategorisk variabel med tre nivåer 

som beskriver vilka skolstadier eleverna går i, 

mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. 
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2.4.1.1 Socioekonomisk bakgrund 

Mätning av socioekonomisk bakgrund sker genom två huvudfrågeställningar som behandlar 

boendeform och familjens tillgång till fritidskapital. 

Utifrån de frågorna har tre kategorier skapats: 

Hög, bor i villa/radhus/bostadsrätt och har tillgång till två av följande: bil, båt (som går att 

sova i), husbil och sommarstuga/fritidshus.  

Medel, bor i hyreslägenhet och har tillgång till två av följande: bil, båt (som går att sova i) , 

husbil och sommarstuga/fritidshus.  

Låg, bor i hyreslägenhet och har endast tillgång till som mest en av följande: bil, båt (som går 

att sova i), husbil och sommarstuga/fritidshus.  

Vid bestämningen av socioekonomisk bakgrund har inspiration tagits av Home affluence 

scale (HASC) som bygger på Family affluence scale (FAS) (Currie, et al., 2008). Då det kan 

vara svårt att få fram korrekt information ifrån ungdomarna om deras föräldrars inkomst eller 

utbildning fokuserar, FAS och HASC istället på familjens materiella situation (Wardle, Robb, 

& Johnson, 2002; Currie et al., 2008). 

 En viktig aspekt i HASC är att de materiella ting som medverkar uppgraderas och utvecklas i 

samma takt som omvärlden, för att inte tappa sitt syfte.  Andra viktiga kriterier är att de 

materiella tingen är lätta att svara på, de ska inte heller vara av för känslig art samtidigt som 

de ska vara relevanta ur ett ekonomiskt perspektiv (Wardle, Robb, & Johnson, 2002). 

Kriterier och frågor som vanligtvis ingår i HASC är om familjen har tillgång till bil, dator, 

gratis lunch i skolan och vilken besittningsrätt familjen har för sin bostad (Wardle, Robb, & 

Johnson, 2002). Föreliggande studie har använt sig utav kriterierna bostad och bil, men också 

lagt till tillgång till husbil, sommarstuga och båt.  

Wardle, Robb och Johnson (2002) har i sin studie funnit en adekvat reliabilitet och validitet i 

jämförelse med föräldrars utbildning och arbete. Författarna menar samtidigt att HASC inte 

ersätter de traditionella metoderna utan snarare breddar möjligheterna för att mäta 

socioekonomisk bakgrund. 

 

2.4.1.2 Grad av motion på fritiden 

Motionsgrad har mätts genom att respondenterna självskattar den mängd de tränar/motionerar 

på sin fritid så att de blir andfådda eller svettas. De ges där 6 alternativ, från aldrig till mer än 

5 gånger i veckan.  Avsikten är inte att mäta ungdomarnas totala fysiska aktivitetsnivå, utan 

fånga ungdomarnas motionstillfällen. 

Frågeställningen har sedan kodats till tre grupper: 

Grupp A, tränar/motionerar 1 gång i veckan eller mindre. 

Grupp B, tränar/motionerar 2-3 gånger i veckan. 

Grupp C, tränar/motionerar 4:a gånger i veckan eller mer. 
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2.4.1.3 Invandrarbakgrund 

Invandrarbakgrund har fastställts genom en frågeställning om huruvida respondenten och dess 

föräldrar är födda i Sverige. Fokus har inte varit att jämföra olika kulturella bakgrunder. 

Anledningen är att alla ungdomar som är födda utanför Sverige på intet vis kan ses som en 

homogen grupp ur ett kulturellt perspektiv. Uppsatsen fokuserar istället på hur ungdomarnas 

val påverkas beroende av deras bakgrund i Sverige. Det som sammanför grupperna är med 

andra ord ungdomarnas koppling till Sverige. 

Utefter den frågeställningen har fyra grupper skapats: 

Grupp 1, ungdomar som själva är födda i Sverige, precis som båda deras föräldrar. 

Grupp 2, ungdomar födda utomlands med föräldrar födda i Sverige. Alternativt, ungdomar 

födda i Sverige med en av föräldrarna födda utanför Sverige. Alternativt, ungdomar födda 

utanför Sverige med en av föräldrarna födda i Sverige. 

Grupp 3, ungdomar födda i Sverige med två utlandsfödda föräldrar. 

Grupp 4, ungdomar födda utomlands med två utlandsfödda föräldrar. 

 

2.5 Statistisk analys 

För att i föreliggande studie kunna presentera resultaten på ett överskådligt vis har 

frekvenstabeller och korstabeller använts. Därutöver har Chi-två-tester utförts med 

anledningen att testa signifikansen kring kopplingen mellan olika värden. (Bonita, 

Beaglehole, & Kjellström, 2010, s. 112ff.) Pearson chi-två användes för att se skillnaden 

mellan två olika grupper och linear-by-linear association för att se den linjära associationen i 

de fall det rörde sig om fler än två grupper. 

Nästa bearbetning av underlaget har skett genom Spearmans korrelationsanalys och 

multinomial logistisk regression. Korrelationen syftade till att klargöra värdet på variablerna 

och hur de korrelerar med varandra, vilket ligger som grund för valet av oberoende variabler i 

de efterföljande regressionerna. De oberoende variabler som, i Spearmans analys, visade 

signifikanta korrelationer tillsammans med den beroende variabeln valdes ut för att medverka 

i regressionerna. Det går att läsa studiens bakgrundsvariabler i tabell 1. 

Regressionen bidrar med att se hur starkt sambandet är mellan olika variabler.  (Ejlertsson, 

2003, ss. 53, 105ff.) De beroende variabler som analyserats genom multinomial logistisk 

regressionen valdes ut efter utfallet av frekvenstabellerna, korstabellerna och chi-två-testerna. 

De sex svarsalternativ som ungdomarna valt i högst utsträckning, totalt för de olika skolåren, 

lyftes ut för vidare analys genom multinomial logistisk regression.  

Alla ovanstående uträkningar har genomförts med hjälp av analysverktyget Statistical 

Package for the Social Science (SPSS), version 20. 
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2.6 Etiska överväganden 

Forskning som innefattar människor ska följa lagen om etikprövning (Regeringskansliet, 

2008), men också gängse etiska principer som bland annat går att finna i 

Helsingforsdeklarationen (2008). Syftet med dessa är att skydda den enskilda människan, 

exempelvis genom att forskaren respekterar deltagarnas integritet samt att forskningen ska 

leda till värdefull kunskap (Helsingforsdeklarationen, 2008; Regeringskansliet, 2008). Andra 

viktiga aspekter är informerat samtycke och sekretess (Helsingforsdeklarationen, 2008). 

Dessa principer och riktlinjer stämmer väl överrens med arbetsgången i förestående 

enkätundersökning, där svarsdeltagarna frivilligt accepterat sin medverkan samtidigt som de 

kunnat avbryta närhelst de vill. Vidare har de försäkrats om att materialet kommer behandlas 

anonymt. Deltagarna har även blivit informerade om syftet med enkäten. Dock har materialet 

inte genomgått en etisk prövning. 

Vidare framgår av artikeln ”Etiska riktlinjer för epidemiologisk forskning” (Läkartidningen, 

1994) om de fyra principerna: att göra gott, att icke skada, att iaktta rättvisa och att respektera 

självbestämmande och individuell integritet. Delar som jag inte anser hamnat i konflikt med 

denna enkätundersökning, som inte innehåller frågor av känslig karaktär. Dock framgår det att 

föräldrars medgivande skall ges till mycket små barn medan barn i skolåldern successivt bör 

ges större självbestämmande (Läkartidningen, 1994). Vilket är den ålder som denna 

undersökning berör. 

I datainsamling har inte forskarna vänt sig direkt till föräldrar utan istället gjort insamlingen i 

samarbete med skolornas ledning och personal. Där personal närvarade medan enkäten fylldes 

i av eleverna för att säkerställa frivilligheten till att medverka och att enkäten fylldes i enskilt.  
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3. Resultat 
 

3.1 Undersökningsgruppens karakteristika 

Enkätundersökningen vände sig till totalt 2404 antal (n) ungdomar, varav 1733 av dessa 

besvarade enkäten, 50,7% pojkar och 49,3% flickor.  Vidare delades ungdomarna in i tre 

undersökningsgrupper. En grupp bestod av mellanstadieungdomar (n=698), i skolår 4-6, den 

andra var högstadieungdomar (n= 635) i skolår 7-9  och den tredje var gymnasieungdomar 

(n=400) i skolår 10-12 (Tabell 2). 

Gällande kön är fördelningen mellan pojkar och flickor i de tre undersökningsgrupperna 

jämn. Däremot förekommer skillnader gällande föreningsmedlemskap, där pojkarna i högre 

utsträckning än flickorna är medlemmar i en förening. Dessutom sjunker andelen medlemmar 

på gymnasiet jämfört med mellanstadiet (Tabell 2). 

Andelen av ungdomarna som motionerar 1 gång i veckan eller mindre är fler på gymnasiet 

(35,5%) jämfört med mellanstadiet (25,6%), samtidigt som andelen som motionerar 4 gånger 

i veckan eller mer också är fler på gymnasiet (40,7%) jämfört med mellanstadiet (34,8%). 

Även högstadiets (32,7%) andel som motionerar 1 gång i veckan eller mindre är högre i 

förhållande till mellanstadiet (Tabell 2). 

För socioekonomisk bakgrund tillhör största andelen ungdomar den grupp som karakteriseras 

som medel, både för mellanstadiet (55,2%), högstadiet (41,2%) och gymnasiet (59%) (Tabell 

2). 

Kring invandrarbakgrund karakteriseras största andelen, på mellanstadiet (56,0%), högstadiet 

(46,8%) och gymnasiet (40,9%), till grupp 1. Vilket innebär ungdomar som är födda i Sverige 

med svenskfödda föräldrar. Andelen ungdomar som är födda utomlands med föräldrar som 

också är födda utomlands är 9,3% på mellanstadiet, 14,7% på högstadiet och 33,2% på 

gymnasiet (Tabell 2). 
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3.2 Anläggningar som ungdomar vill att deras kommun satsar på 

Tabell 3 visar resultatet av de val av idrotts- och motionsanläggningar som ungdomarna vill 

att deras kommun ska genomföra. Anledningen till att den sammanlagda procenten överstiger 

100% är att ungdomarna hade möjlighet att kryssa i upp till fyra alternativ, vilket medfört att 

det förekommer 2157 antal svar på 698 antal respondenter på mellanstadiet, 1776 av 635 på 

högstadiet och 1053 av 400 på gymnasiet. Vidare visar resultatet att 20 av 35 alternativ 

innehar signifikanta skillnader (linjärt) över skolstadierna. Dock förefaller att alla dessa 

skillnader har valts i signifikant högre utsträckning av mellanstadieungdomarna, vilket delvis 

är ett resultat av att de hade färre kryssalternativ att välja bland. Däremot sticker äventyrsbad 

ut i så pass hög utsträckning att skillnaden inte endast kan vara ett resultat av det faktumet. 

Tydligt är också att få ungdomar har angivit egna fritextalternativ och de som angivits kan 

främst kategoriseras som anläggningar, med koppling till fysisk aktivitet likt 

kryssalternativen.  

 

 

 

Tabell 2, Bakgrundsvariabler för den undersökta populationen 
 

  
Mellanstadiet  

 

Högstadiet 

 

Gymnasiet 

  

 Totalt antal (n) 698 635 400 

 Kön     
Pojkar (%) 51,1 51,4 48,4  
Flickor (%) 48,9 48,6 51,6  

Föreningsmedlemskap     
Pojkar (%)  61,6 43,1 46,2  
Flickor (%) 49,9 30,9 36,3  

Grad av motion på fritiden     
Motionerar/tränar 1gg/v. eller 

mindre (%) 

25,6 32,7 35,5  

Motionerar/tränar 2-3 gg/v. (%) 39,6 35,2 23,9  
Motionerar/tränar 4gg/v. eller 

mer (%) 

34,8 32,1 40,7  

Socioekonomisk bakgrund     

Hög (%) 32,1 27,7 28,0  

Medel (%) 55,2 61,6 59,8  

Låg (%) 12,7 10,7 12,2  

Invandrarbakgrund     

Grupp 1 (%) 56,0 46,8 40,8  

Grupp 2 (%) 16,2 18,3 10,5  

Grupp 3 (%) 18,5 20,2 15,5  
Grupp 4 (%) 9,3 14,7 33,2  
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Tabell 3, Anläggningar som ungdomarna vill att deras kommun satsar på (n=1605 

respondenter och 4986 kryss) 

Vilka av följande anläggningar vill ungdomar 

att deras kommun ska satsa på? 
Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet   

% Antal  % Antal  % Antal  

Bana för motorsporter (t ex enduro, speedway, 

cross och isracing) 
13,1 84 6,2 37 4,6 17 *** 

Bandyhall (isbana inomhus) 2,8 18 2,7 16 4,4 16 NS 

Bandyplan (isbana utomhus) 1,4 9 1,7 10 3,0 11 NS 

Basketplan utomhus 11,7 75 9,8 58 9,0 33 NS 

Beachvolleybollplan 8,7 56 4,2 25 6,8 25 NS 

Bowlinghall 28,2 181 16,5 98 13,4 49 *** 

Fotbollsplan 28,3 182 25,3 150 22,7 83 * 

Friidrottsanläggning  11,7 75 5,4 32 7,4 27 ** 

Golfbana 8,9 57 3,0 18 4,9 18 ** 

Hall för gymnastik 10,1 65 5,7 34 3,6 13 *** 

Ishall 8,7 56 5,9 35 6,3 23 NS 

Klättervägg 25,5 164 16,2 96 7,9 29 *** 

Lokal för dans, aerobics mm. 17,1 110 6,9 41 7,1 26 *** 

Lokal för kampsport 10,0 64 6,6 39 6,8 25 * 

Motionsspår/skidspår 3,1 20 5,7 34 8,2 30 *** 

Mountainbikebana 9,5 61 3,9 23 2,7 10 *** 

Rackethall 8,1 52 4,2 25 5,5 20 * 

Ridanläggning 7,3 47 4,6 27 4,9 18 NS 

Simhall 24,0 154 22,1 131 18,9 69 NS 

Skateboardramp/skateyta 11,1 71 8,4 50 2,2 8 *** 

Skidbacke 8,9 57 7,9 47 4,1 15 ** 

Skjutbana 14,5 93 7,9 47 5,2 19 *** 

Sporthall för bollsporter 17,3 111 9,8 58 20,2 74 NS 

Utomhusbad (bassängbad utomhus) 18,4 118 3,9 23 7,9 29 *** 

Äventyrsbad 56,2 361 27,8 165 12,6 46 *** 

Annat 1 6,8 47 6,1 36 4,3 17  NS 

Anläggning för parkour a)  a) 18,7 111 6,8 25 *** 

Anläggning för rollerderby a)  a) 0,3 2 0,5 2 NS 

Gym a)  a) 26,6 158 37,2 136 *** 

Inlinesbana a)  a) 1,2 7 1,9 7 NS 

Lokal för spinning a)  a) 1,2 7 1,6 6 NS 

Lokal för yoga, meditation, Qi Gong a)  a) 5,7 34 6,3 23 NS 

Strandbad vid sjö eller hav a)  a) 7,3 43 10,1 37 NS 

Utegym a)  a) 8,9 53 18,3 67 *** 

Annat 2 a)  a) 1,0 6 a)  a)  NS 

*** p< 0,001; ** p< 0,01; * p< 0,05, NS= Non significance, a)= Fanns ej som alternative i enkäten. 
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3.2.1 Mellanstadiet 

Tabell 4 visar de 10 populäraste alternativen bland ungdomar i mellanstadiet (skolår 4-6). 

Tydligt är att äventyrsbad sticker ut i popularitet jämfört med övriga. Det föreligger även så 

att 9 av de 10 populäraste alternativen innehar signifikanta skillnader mellan pojkar och 

flickor. Fotbollsplan, skjutbana och bana för motorsporter har valts i signifikant högre 

utsträckning av pojkar, medan äventyrsbad, bowlinghall, klättervägg, simhall, utomhusbad 

och lokal för dans har valts i signifikant högre utsträckning av flickor. Samtidigt är 

äventyrsbad det vanligaste valet hos både pojkar och flickor (Tabell 4). 

 

 

 

Tabell 5 visar att mellanstadieungdomar som motionerar 1 gång i veckan eller mindre har valt 

äventyrsbad (60,5%), bowlinghall (41,9%) och simhall (32,3%) i högst utsträckning. De 

ungdomar som motionerar 2-3 gånger i veckan har valt äventyrsbad (56,0%), klättervägg 

(28,0%) och bowlinghall (28,0%), medan de som motionerar 4 gånger i veckan eller mer har 

valt äventyrsbad (53,4%), fotbollsplan (41,7%) och sporthall (22,9%) i högst utsträckning. 

Tabell 5 visar även att ungdomar som motionerar mycket har valt fotbollsplan och sporthall i 

signifikant högre utsträckning än de som inte motionerar i samma utsträckning (Tabell 5). 

Samtidigt har bowlinghall, simhall, utomhusbad och lokal för dans valts i signifikant högre 

utsträckning av de ungdomar som motionerar i lägre utsträckning. För äventyrsbad, vilket är 

det populäraste alternativet på mellanstadiet, förekommer inga signifikanta skillnader 

gällande grad av motion för ungdomarnas val (Tabell 5).  

 
 
 
 
 
 

Tabell 4, Anläggningar som mellanstadieungdomar vill att deras kommun 

satsar på (n=642 respondenter och 2157 kryss) 

Vilka av följande anläggningar vill 

ungdomar att deras kommun ska satsa 

på? 

Total 

(%) 
Pojkar 

(%) 
Flickor 

(%) 

  

Äventyrsbad 56,3 49,1 63,6 *** 

Fotbollsplan 28,3 38,6 17,9 *** 

Bowlinghall 28,1 22,5 33,9 *** 

Klättervägg 25,5 18,5 32,6 *** 

Simhall 24,0 18,2 29,8 *** 

Utomhusbad 18,4 14,5 22,3 * 

Sporthall för bollsporter 17,3 18,5 16,0  NS 

Lokal för dans, aerobics mm 17,1 4,0 30,4 *** 

Skjutbana 14,5 23,8 5,0 *** 

Bana för motorsporter  

(t ex enduro, cross, speedway och isracing) 

13,1 22,2 3,8 *** 

*** p< 0,001; ** p< 0,01; * p< 0,05. NS= Non significance.                   
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Tabell 5, Mellanstadieungdomarnas val i förhållande till deras grad av motion 

(n=640 respondenter och 2152 kryss) 

Vilka av följande anläggningar vill 

ungdomar att deras kommun ska satsa 

på? 

Total (%)   
  1 gång i 

veckan eller 

mindre  

2-3 gånger i 

veckan 

 

4 gånger i 

veckan eller 

mer  

Äventyrsbad 60,5 56,0 53,4 NS  

Fotbollsplan 15,0 24,8 41,7 *** 

Bowlinghall 41,9 28,0 18,4 *** 

Klättervägg 29,3 28,0 20,2 NS  

Simhall 32,3 21,6 19,7 ** 

Utomhusbad 24,6 17,6 14,3 * 

Sporthall 7,2 19,2 22,9 *** 

Lokal för dans 22,8 19,2 10,8 ** 

Skjutbana 15,0 15,2 13,0 NS  

Bana för motorsporter  

(t ex enduro, cross, speedway och isracing) 

12,0 14,4 12,6  NS 

*** p< 0,001; ** p< 0,01; * p< 0,05, NS= Non significance.   

 

Vidare är de populäraste alternativen för pojkar som motionerar en gång i veckan eller mindre 

äventyrsbad (59,3%) och bowlinghall (40,7%) Motsvarande för mellanstadieflickorna är 

äventyrsbad (60,0%) och bowlinghall (42,1%). 

Kring socioekonomisk bakgrund förekommer en signifikant skillnad bland de 10 mest valda 

alternativen. Bowlinghall (p<0,001) har där valts i signifikant högre utsträckning hos 

ungdomar med låg socioekonomisk bakgrund. För övriga alternativ som valts i högst 

utsträckning förekommer inga signifikanta skillnader i förhållande till socioekonomisk 

bakgrund. 

Gällande invandrarbakgrund har äventyrsbad valts i högst utsträckning oavsett 

invandrarbakgrund. Bland de 10 populäraste alternativen förekommer fyra signifikanta 

skillnader, där det förekommer en linjär association att fotbollsplan (p<0.01) och lokal för 

dans (p<0.01) och simhall (p<0,005) har valts i högre utsträckning av ungdomar i grupp 4. 

Medan ungdomar i grupp 1 har valt äventyrsbad i högre utsträckning. Vidare är de 

populäraste alternativen för mellanstadiepojkar i invandrargrupp 4 fotbollsplan (60,9%) och 

äventyrsbad (43,5%). Motsvarande för mellanstadieflickorna i invandrargrupp 4 är simhall 

(44,4%) och äventyrsbad (38,9%). 

 

3.2.2 Högstadiet 

I högstadiet är äventyrsbad (27,8%) det mest frekvent valda alternativet, tätt följt av gym 

(26,6%) och fotbollsplan (25,3%) (Tabell 6). Vidare, kring de 10 mest populära valen, 

förekommer flera signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor. Fotbollsplan, parkour och 

utegym har valts i signifikant högre utsträckning av pojkar medan simhall och bowlinghall 

har valts i högre utsträckning av flickor. Dock är det inga signifikanta skillnader mellan 

pojkar och flickor gällande äventyrsbad och gym, de två populäraste alternativen (Tabell 6). 
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Tabell 6, Anläggningar som högstadieungdomar vill att deras kommun 

satsar på (n=594 respondenter och 1776 kryss) 

Vilka av följande anläggningar vill 

ungdomar att deras kommun ska satsa 

på? 

Total  

 (%) 
Pojkar 

(%) 
Flickor 

(%) 
  

Äventyrsbad 27,8 26,2 29,6  NS 

Gym 26,6 23,6 29,6  NS 

Fotbollsplan 25,3 36,1 13,9 *** 

Simhall 22,1 17,4 26,8 ** 

Anläggning för parkour 18,7 30,5 6,5 *** 

Bowlinghall 16,5 13,4 19,9 * 

Klättervägg 16,2 14,4 18,1  NS 

Basketplan utomhus 9,8 7,5 12,2  NS 

Sporthall för bollsporter 9,8 10,8 8,7  NS 

Utegym 8,9 11,5 6,3 * 

*** p< 0,001; ** p< 0,01; * p< 0,05, NS= Non significance. 

 

Tabell 7 visar att högstadieungdomar som motionerar 1 gång i veckan eller mindre har valt 

äventyrsbad (22,3%), anläggning för parkour (23,1%) och bowlinghall (21,5%) i högst 

utsträckning. De ungdomar som motionerar 2-3 gånger i veckan har valt Gym (27,8%), 

äventyrsbad (26,7%) och simhall (25,3%), medan de som motionerar 4 gånger i veckan eller 

mer istället har valt äventyrsbad (33,7%), gym (30%) och fotbollsplan (42,1%) i högst 

utsträckning. I tabell 7 visas även att det finns en linjär association mellan att ungdomar som 

motionerar mycket har valt äventyrsbad, gym, fotbollsplan, basketplan utomhus, sporthall och 

utegym i signifikant högre utsträckning än de som inte motionerar i samma utsträckning. 

Samtidigt har bowlinghall, klättervägg och parkour valts i högre utsträckning av de ungdomar 

som motionerar i lägre utsträckning, dock utan signifikant samband (tabell 7).  

 

Tabell 7, Högstadieungdomarnas val i förhållande till deras grad av motion (n= 

594 respondenter och 1776 kryss) 
  

Vilka av följande anläggningar vill 

ungdomar att deras kommun ska satsa 

på? 

Total (%)    

1 gång i veckan 

eller mindre  

2-3 gånger i 

veckan  

4 gånger i 

veckan eller 

mer  

  

Äventyrsbad 22,3 26,7 33,7 *  

Gym 18,2 27,8 30,0 *  

Fotbollsplan 10,7 20,6 42,1 *** 

Simhall 16,5 25,3 21,1 NS  

Anläggning för parkour 23,1 17,7 17,4 NS  

Bowlinghall 21,5 16,2 13,7 NS  

Klättervägg 18,2 17,7 13,2 NS  

Basketplan utomhus 8,3 7,5 14,2 * 

Sporthall för bollsporter 1,7 3,9 23,7 *** 

Utegym 4,1 9,0 12,1  * 

*** p< 0,001; ** p< 0,01; * p< 0,05, NS= Non significance. 
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Däremot finns signifikanta associationer att pojkar som motionerar i lägre utsträckning valt 

anläggning för parkour (p<0,01) och bowlinghall (p<0,005) i en högre grad än pojkar som 

motionerar oftare.  Vidare är de populäraste alternativen för pojkar som motionerar en gång i 

veckan eller mindre just parkour (43,2%), där bowlinghall (20,5%) kommer på en delad 

andraplats tillsammans med klättervägg (20,5%) och fotbollsplan (20,5%). Motsvarande för 

högstadieflickorna är bowlinghall (23,4%) och simhall (22,1%). 

Bland de 10 mest valda alternativen förekommer två signifikanta skillnader för 

socioekonomisk bakgrund, där basketplan utomhus (p<0,05) har valts i signifikant högre 

utsträckning hos ungdomar med låg socioekonomisk bakgrund. Medan anläggning för 

parkour (p<0,05) har valts av de ungdomar som har en hög socioekonomisk bakgrund. För 

övriga alternativ som valts i högst utsträckning förekommer inga signifikanta skillnader i 

socioekonomisk bakgrund.  

Gällande invandrarbakgrund har ungdomar i grupp 1, som är födda i Sverige med 

svenskfödda föräldrar, på högstadiet valt äventyrsbad (31,2%), gym (27,3%) och anläggning 

för parkour (22,3%) i högst utsträckning. Ungdomar i grupp 4, födda utomlands med föräldrar 

födda utomlands, har på högstadiet valt simhall (33,7%), gym (29,19%) och fotbollsplan 

(26,7%) i högst utsträckning. För de 10 populäraste alternativen har simhall (p<0,05) och 

basketplan utomhus (p<0,001) valts i signifikant högre utsträckning av ungdomar i grupp 4. 

Medan äventyrsbad (p<0,05) och anläggning för parkour (p<0,01) har valts i signifikant högre 

utsträckning av ungdomar i grupp 1.  Vidare är de populäraste alternativen för 

högstadiepojkar i invandrargrupp 4 fotbollsplan (44,7%) och simhall (39,5%). Motsvarande 

för högstadieflickorna i invandrargrupp 4 är simhall (29,2%) och gym (25,0%). 

 

3.2.3 Gymnasiet 

Tabell 8 visar de totalt 10 populäraste alternativen bland ungdomar i gymnasiet (skolår 10-

12). Tydligt är att gym sticker ut i populäritet jämfört med övriga anläggningar, vilket 

dessutom är vanligast hos båda könen. Det föreligger även så att 5 av de 10 populäraste 

alternativen innehar signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor. Fotbollsplan och 

sporthall har där valts i signifikant högre utsträckning av pojkar. Medan simhall, bowlinghall 

och strandbad vid sjö eller hav har valts i signifikant högre utsträckning hos flickor (Tabell 8). 
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Tabell 8 Anläggningar som gymnasieungdomar vill att deras kommun satsar 

på (n=369 respondenter och 1053 kryss) 

Vilka av följande anläggningar vill 

ungdomar att deras kommun ska satsa på? 

Total  

(%) 
Pojkar 

(%) 
Flickor 

(%) 
  

Gym 37,4 34,3 40,6  NS 

Fotbollsplan 23,0 31,5 15,0 *** 

Sporthall för bollsporter 20,1 26,0 14,4 ** 

Simhall 19,2 13,8 24,6 ** 

Utegym 18,2 21,5 15,0  NS 

Bowlinghall 13,3 9,4 17,1 *** 

Äventyrsbad 12,5 11,6 13,4  NS 

Strandbad vid sjö eller hav 10,0 6,1 13,9 ** 

Basketplan utomhus 9,2 12,2 6,4  NS 

Motionsspår/skidspår 8,1 6,1 10,2  NS 

*** p< 0,001; ** p< 0,01; * p< 0,05, NS= Non significance. 

 

Tabell 9 visar att gymnasieungdomar som motionerar 1 gång i veckan eller mindre har valt 

gym (32,8%), simhall (22,7%) och bowlinghall (19,5%) i högst utsträckning. De ungdomar 

som motionerar 2-3 gånger i veckan har valt Gym (36,9%), fotbollsplan (29,8%) och simhall 

(26,2%), medan de som motionerar 4 gånger i veckan eller mer har valt gym (41,6%), 

sporthall (31,8%) och fotbollsplan (26,0%) i högst utsträckning. Vidare visar tabell 9 5 

signifikanta associationen mellan de som motionerar lite och de som motionerar i högre 

utsträckning, i förhållande till deras val (Tabell 9). De ungdomar som motionerar i hög 

utsträckning har valt fotbollsplan, sporthall och utegym i signifikant högre utsträckning 

jämfört med de som inte motionerar i samma utsträckning. Samtidigt har bowlinghall och 

simhall valts i signifikant högre utsträckning bland de ungdomar som motionerar i lägre 

utsträckning (Tabell 9).    

  

Resultaten visar även att gym är det populäraste alternativet oavsett grad av motion (Tabell 

9). Dock finns en signifikant association att pojkar som motionerar mycket har valt gym 

(p<0,005) i högre utsträckning än de som motionerar i lägre utsträckning. Vidare är det 

populäraste alternativen för pojkar som motionerar en gång i veckan eller mindre fotbollsplan 

(32,4%) och gym (20,6%). Motsvarande för gymnasieflickorna är gym (37,2%) och simhall 

(25,5%).    
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Tabell 9, Gymnasieungdomarnas val i förhållande till deras grad av motion (n=367 

respondenter och 1050 kryss) 

Vilka av följande anläggningar vill 

ungdomar att deras kommun ska satsa 

på? 

Total (%)  

  1 gång i veckan 

eller mindre  

2-3 gånger i 

veckan  

4 gånger i veckan 

eller mer  

Gym 32,8 36,9 41,6 NS  

Fotbollsplan 15,6 29,8 26,0 * 

Sporthall för bollsporter 11,7 11,9 31,8 *** 

Simhall 22,7 26,2 12,3 * 

Utegym 11,7 15,5 25,3 ** 

Bowlinghall 19,5 13,1 8,4 * 

Äventyrsbad 13,3 7,1 14,3 NS  

Strandbad vid sjö eller hav 10,9 8,3 10,4 NS  

Basketplan utomhus 6,2 9,5 11,0 NS  

Motionsspår/skidspår 7,8 6,0 9,7  NS 

*** p< 0,001; ** p< 0,01; * p< 0,05, NS= Non significance. 
 

 

Bland de 10 mest frekvent valda alternativen förekommer ingen signifikant skillnad för 

socioekonomisk bakgrund.  

Gällande invandrarbakgrund har ungdomar i grupp 1, födda i Sverige med svenskfödda 

föräldrar, på gymnasiet valt gym (40,3%), sporthall (29,2%) och utegym (20,8%) i högst 

utsträckning. Ungdomar i grupp 4, som är födda utomlands med föräldrar födda utomlands, 

har på gymnasiet valt fotbollsplan (30,8%), simhall (29,9%) och gym (27,4%) i högst 

utsträckning. För de 10 populäraste alternativen har fotbollsplan (p<0,01) och simhall 

(p<0,001) valts i signifikant högre utsträckning av ungdomar i grupp 4. Medan sporthall 

(p<0,001), utegym (p<0,05), äventyrsbad (p<0,01) och motionsspår (p<0,05) har valts i 

signifikant högre utsträckning av ungdomar i grupp 1. Vidare är de populäraste alternativen 

för gymnasiepojkar i invandrargrupp 4 fotbollsplan (46,0%) och gym (30,2%). Motsvarande 

för gymnasieflickorna i invandrargrupp 4 är simhall (35,2%) och gym (24,1%). 

 

3.3 Associationer mellan vilka satsningar ungdomar vill se och 

levnadsförhållanden 

Under denna rubrik redovisas resultatet av de multinomiala logistiska regressionerna. 

Regressionerna har genomförts på fotbollsplan, bowlinghall, simhall, äventyrsbad, gym och 

sporthall. Dessa anläggningar är 6 av de hos ungdomarna mest frekvent valda alternativen, 

som alla dessutom förekommer bland de 10 populäraste alternativen för alla tre skolstadier. 

Utöver gym, vilket inte förekommer som ett kryssalternativ på mellanstadiet. De 

bakgrundsvariabler som ingår i regressionerna har alla påvisat en signifikant korrelation med 

den beroende variabeln i Spearmans korrelationsanalys. Övriga bakgrundsvariabler 

medverkar som kontrollvariabler. 

Regressionerna läses av genom måttet oddskvot. En oddskvot över 1,0 innebär högre 

sannolikhet för att eleverna har valt det undersökta alternativet och en kvot under 1,0 medför 

en lägre sannolikhet. För att associationen eller sannolikheten ska vara signifikant till minst 
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95% säkerhet ska konfidensintervallet kring en oddskvot inte innehålla eller passera siffran 

1,0. 

I tabell 10 beskrivs hur alternativet fotbollsplan associerar med variablerna kön, skolstadier, 

grad av motion, föreningsmedlemskap och invandrarbakgrund.  

Resultatet av regressionen visar att sannolikheten för att välja fotbollsplan höjs om 

respondenten är pojke kontra flicka. Det framgår även att oddset höjs för att ungdomarna 

väljer fotbollsplan om de tränar i hög utsträckning, men även om de är medlemmar i en 

förening. Det förekommer också en statistiskt säkerställd association med skolstadier, där 

mellanstadiet innebär ett högre odds för att ungdomarna ska välja fotbollsplan kontra 

ungdomar i gymnasiet (tabell 10). 

Kring invandrarbakgrund är det dessutom statistiskt säkerställt att sannolikheten för att 

ungdomar väljer fotbollsplan blir lägre för grupp 1 och grupp 2 (tabell 10). 

 

Tabell 10, Multinomial regression som visar associationen mellan ungdomars val av 

fotbollsplan och ett antal variabler. 

Fotbollsplan Wald Oddskvot  Konfidensintervall  

Kön 
   

Pojkar 52,862 2,552*** 1,982 - 3,284 

Flickor 
 

1,000 
 

Skolstadier 
   

Mellanstadiet 5,672 1,498* 1,074 - 2,088 

Högstadiet 2,871 1,339 0,955 - 1,878 

Gymnasiet 
 

1,000 
 

Grad av motion 
   

4 gg/v. eller mer 43,750 3,106*** 2,220 - 4,345 

2-3 gg/v. 12,204 1,830*** 1,304 - 2,569 

1 gg/v. eller mindre 
 

1,000 
 

Föreningsmedlemskap 
   

Medlem 4,158 1,294* 1,010 – 1,657 

Icke medlem 
 

1,000 
 

Invandrarbakgrund 
   

Grupp 1 18,918 0,452*** 0,316 - 0,646 

Grupp 2 5,317 0,605* 0,395 - 0,927 

Grupp 3 0,085 1,060 0,717 - 1,568 

Grupp 4    1,000   

***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05, För definition av invandrargrupp 1-4 se avsnitt 2.4.1.3. 

Associationen uttrycks i oddskvot och prövas under kontroll av övriga variabler. 
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I tabell 11 beskrivs hur alternativet bowlinghall associerar med variablerna kön, skolstadier, 

grad av motion och socioekonomisk bakgrund. 

I regressionen framgår att en hög grad av motion minskar sannolikheten för ungdomarna att 

välja alternativet bowlinghall, en association som förefaller vara linjär. Även kön och 

skolstadier har en statistiskt säkerställd association till ungdomarnas val av bowlinghall. 

Sannolikheten är lägre om respondenten tillhör mellanstadiet och är pojke (Tabell 11). En 

tendens finns också att en hög socioekonomisk bakgrund hos ungdomarna ökar sannolikheten 

för att välja bowlinghall, en association som dock inte är signifikant till minst 95% säkerhet. 

 

Tabell 11, Multinomial regression som visar associationen mellan ungdomars val av 

bowlinghall och ett antal variabler. 

Bowlinghall Wald Oddskvot Konfidensintervall 

Kön 
   

Pojkar 8,885 0,672** 0,518 - 0,873 

Flickor 
 

1,000 
 

Skolstadier 
   

Mellanstadiet 27,293 2,653*** 1,840 - 3,825 

Högstadiet 1,134 1,243 0,833 - 1,853 

Gymnasiet 
 

1,000 
 

Grad av motion 
   

4 gg/v. eller mer 17,908 0,483*** 0,345 - 0,677 

2-3 gg/v. 7,460 0,655** 0,483 - 0,887 

1 gg/v. eller mindre 
 

1,000 
 

Socioekonomisk bakgrund 
   

Hög  3,530 0,681 0,456 - 1,017 

Medel 0,212 1,083 0,772 - 1,518 

Låg    1,000   

***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05.  Associationen uttrycks i oddskvot och prövas under kontroll av 

övriga variabler. 

 

I tabell 12 beskrivs hur alternativet simhall associerar med kön, skolstadier grad av motion 

och invandrarbakgrund.  

I regressionen framkommer att sannolikheten att välja simhall blir lägre för invandrargrupp 1 

i förhållande till grupp 4, en association som förefaller vara linjär. Kring skolstadier framgår 

att sannolikheten för att ungdomar på mellanstadiet och högstadiet väljer simhall är högre i 

förhållande till gymnasieungdomar, medan sannolikheten för att pojkar väljer simhall blir 

lägre i förhållande till flickor (Tabell 12). 

Vid kontroll av övriga variabler förekommer ingen signifikant förändring av ungdomarnas val 

av alternativet simhall i förhållande till deras grad av motion (Tabell 12). 
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Tabell 12, Associationer mellan ungdomar som vill att kommunen ska satsa på  

Simhall och ett antal variabler. 

Simhall Wald Oddskvot Konfidensintervall 

Kön 
   

Pojkar 19,594 0,564*** 0,438 - 0,727 

Flickor 
 

1,000 
 

Skolstadier 
   

Mellanstadiet 8,561 1,673** 1,185 - 2,362 

Högstadiet 4,939 1,495* 1,049 - 2,132 

Gymnasiet 
 

1,000 
 

Grad av motion 
   

4 gg/v. eller mer 1,670 0,808 0,584 - 1,117 

2-3 gg/v. 0,090 0,955 0,707 - 1,290 

1 gg/v. eller mindre 
 

1,000 
 

Invandrarbakgrund 
   

Grupp 1 27,050 0,402*** 0,285 - 0,567 

Grupp 2 16,124 0,416*** 0,271 - 0,638 

Grupp 3 13,133 0,483*** 0,326 - 0,716 

Grupp 4       

***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05, För definition av invandrargrupp 1-4 se avsnitt 2.4.1.3.  

Associationen uttrycks i oddskvot och prövas under kontroll av övriga variabler. 

 

I tabell 13 beskrivs hur alternativet äventyrsbad associerar med kön, skolstadier och 

invandrarbakgrund.  

I resultatet för regressionen framgår att den starkaste associationen för att välja äventyrsbad är 

skolstadier, där sannolikheten blir högre för mellanstadiet i förhållande till gymnasiet. En 

association som förefaller vara linjär (Tabell 13). 

Kring invandrarbakgrund höjs sannolikheten för att välja äventyrsbad om ungdomarna tillhör 

grupp 3, grupp 2, eller grupp 1, jämfört med grupp fyra. Associationen är linjär och starkast 

för grupp 1. För pojkar kontra flickor är sannolikheten för att välja äventyrsbad lägre bland 

pojkar (Tabell 13). 
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Tabell 13, Associationer mellan ungdomar som vill att kommunen ska satsa på  

äventyrsbad och ett antal variabler. 

Äventyrsbad Wald Oddskvot Konfidensintervall 

Kön 
   

Pojkar 14,234 0,640*** 0,507 - 0,807 

Flickor 
 

1,000 
 

Skolstadier 
   

Mellanstadiet 133,391 8,275*** 5,780 - 11,845 

Högstadiet 26,299 2,656*** 1,828 - 3,858 

Gymnasiet 
 

1,000 
 

Invandrarbakgrund 
   

Grupp 1 18,071 2,291*** 1,563 - 3,358 

Grupp 2 11,061 2,111*** 1,359 - 3,278 

Grupp 3 9,466 1,950** 1,274 - 2,985 

Grupp 4    1,000   

***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05, För definition av invandrargrupp 1-4 se avsnitt 2.4.1.3.  

Associationen uttrycks i oddskvot och prövas under kontroll av övriga variabler. 

 

I tabell 14 beskrivs hur alternativet gym associerar med kön, skolstadier och grad av motion.  

I regressionen förekommer signifikanta associationer för alla dessa tre variabler. 

Sannolikheten att ungdomarna väljer gym är lägre hos pojkar och hos högstadieungdomar, i 

förhållande till flickor och gymnasieungdomar. Vidare innebär en hög grad av motion, 4 

gånger i veckan eller mer, att sannolikheten för att välja gym höjs (Tabell 14). 

 

Tabell 14, Associationer mellan ungdomar som vill att kommunen ska satsa på  

gym och ett antal variabler. 

Gym Wald Oddskvot Konfidensintervall 

Kön 
   

Pojkar 9,413 0,627**  0,466 - 0,845 

Flickor 
 

1,000 
 

Skolstadier 
   

Högstadiet 11,670 0,593*** 0,440 - 0,800 

Gymnasiet 
 

1,000 
 

Grad av motion 
   

4 gg/v. eller mer 11,470 1,891*** 1,308 - 2,734 

2-3 gg/v. 8,525 1,729** 1,197 - 2,498 

1 gg/v. eller mindre   1,000    

***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05.  Associationen uttrycks i oddskvot och prövas under kontroll av 

övriga variabler. 
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I tabell 15 beskrivs hur alternativet sporthall associerar med kön, skolstadier och grad av 

motion.  

I regressionen framgår att en hög grad av motion, vilket är den starkaste associationen, och 

föreningsmedlemskap ökar sannolikheten för ungdomarna att välja alternativet sporthall.  

Associationen för grad av motion förefaller även vara linjär. Kring kön, socioekonomisk 

bakgrund och invandrarbakgrund förekommer ingen signifikant association för valet av 

sporthall när variablerna kontrolleras för varandra (Tabell 15). 

 

Tabell 15, Associationer mellan ungdomar som vill att kommunen ska satsa på  

sporthall och ett antal variabler. 

Sporthall för bollsporter Wald Oddskvot Konfidensintervall 

Kön 
   

Pojkar 0,040 1,030 0,767-1,384 

Flickor  1,000 
 

Grad av motion 

  
 

4 gg/v. eller mer 46,085 4,600*** 2,961-7,146 

2-3 gg/v. 10,604 2,159*** 1,358-3,430 

1 gg/v. eller mindre 

 

1,000 
 

Föreningsmedlemskap   
 

Medlem 15,595 1,835*** 1,357-2,479 

Icke medlem 

 

1,000 
 

Socioekonomisk 

bakgrund 

  

 

Hög  2,072 1,398 0,886-2,270 

Medel 1,819 1,338 0,876-2,043 

Låg 

 

1,000 
 

Invandrarbakgrund 
   

Grupp 1 1,862 1,376 0,870-2,176 

Grupp 2 0,220 1,142 0,655-1,991 

Grupp 3 1,308 1,356 0,805-2,285 

Grupp 4    1,000     

***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05, För definition av invandrargrupp 1-4 se avsnitt 2.4.1.3.  

Associationen uttrycks i oddskvot och prövas under kontroll av övriga variabler. 
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3 Diskussion 
 

4.1 Metoddiskussion 

Datamaterialet i denna studie bygger på Stockholm stads enkätundersökning ”Ung livsstil. En 

datainsamling som är utmynnad från ett forskningsprojekt som startade 1984 och genomförts i 

samarbete mellan Stockholms stad och Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. 

Det faktum att denna datainsamling har utförts tidigare medför att frågorna genom dessa år 

har kunnat revideras och omformas för att på bästa sätt ge det svar som önskas. Vidare 

motsvarade enkäten syftet med föreliggande studie och gav svar på de ställda 

frågeställningarna. 

Däremot finns ingen uppgift om det totala urvalets fördelning i kön eller kring övriga 

bakgrundsvariabler. Dock innehar studien en svarsfrekvens på 72%, vilket kan betraktas som 

högt. Detta medför att det finns goda anledningar till antagandet att undersökningsgruppens 

fördelning över bakgrundsvariablerna också motsvarar verkligheten. Anledningen till den 

höga svarsfrekvensen är att enkäten delades ut till ungdomarna när de befann sig i skolan. 

Detta medför däremot också risker för grupptryck och påverkan ifrån omgivningen, något 

som försökts förhindrats genom att enkäten genomförts i närvaro av klasslärare under 

lektionstid. Att vända sig till eleverna i skolan har stora fördelar i att nå en hög svarsfrekvens, 

dock medför det också att endast ungdomar som närvarade i skolan denna dag deltog. Frågan 

är om de som inte är närvarande i skolan kan skilja sig som grupp jämfört med de som 

närvarar i högre utsträckning? 

Gällande närvaro i skolan så har Sverige lagstadgad skolplikt inom grundskolan (skolår 1-9), 

men trots detta förekommer både kortare och längre frånvaro (Skolverket, 2008). Ytterligare 

en rapport ifrån Skolverket (2008) visar att övergångsfrekvensen ifrån grundskola till 

gymnasium är 98 procent, därtill tillkommer dock avhopp under studietiden. Vidare 

framkommer att de elever som är frånvarande, inom både grundskola och gymnasium, har en 

lägre hälsa och tillhör en lägre socioekonomisk grupp än de ungdomar som går i skolan 

(Skolverket, 2008; Skolverket, 2008). Så möjligen hade resultaten, som beskriver skillnader i 

socioekonomisk bakgrund, blivit större om även de frånvarande individerna svarat på 

enkäten.  

En svaghet gällande vald metod är att insamlingen är en tvärsnittsundersökning. Den 

undersöker alltså inte hur ungdomars val påverkas över tid, där exempelvis både årstid och 

trender skulle kunna påverka resultatet. Vidare är det tänkbart att en kvalitativ metod genom 

exempelvis intervjuer hade kunnat ge en djupare bild av vad som påverkar ungdomarnas val 

och intressen. Samtidigt hade intervjuer inte kunnat ge svar som är generaliserbara över en 

större population. 

En annan del att tänka på är att kryssalternativen i enkäten kan ha påverkat vad ungdomarna 

svarat. Kryssalternativen innefattade visserligen en hel del alternativ samt möjligheten att 

skriva egna förslag. Möjligheten att ange egna förslag kan dock inte utesluta risken att de 

befintliga förslagen premierades, då dessa alternativ redan var nedskrivna och således inte 

kräver någon tankeverksamhet för att återge. Kryssalternativen ger inte heller respondenterna 

utrymme att fördjupa sina tankar, det erbjuder istället en enkelhet som troligt påverkat 

svarsfrekvensen i positiv bemärkelse. För det egna fritextalternativ som fanns förekom en låg 
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svarsfrekvens och bland de alternativ som inkom var även de av liknande karaktär som 

kryssalternativen, de kan alltså karakteriseras som anläggningar. 

Ytterligare en metodproblematik kring kryssalternativen är det faktum att ungdomarna i 

mellanstadiet hade färre alternativ att välja bland vilket medför att deras svar kan bli mer 

koncentrerade och således inte ge samma spridning som svarsfrekvensen på högstadiet och 

gymnasiet. Konsekvensen är att jämförelsen mellan skolstadierna kan påverkas i den 

bemärkelsen att mellanstadieungdomarnas alternativ kan få ett större utslag i en sådan 

jämförelse. Dock, för att nå hög kvalitet i alla uträkningar, har dessa genomförts med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS. 

Vidare vänder sig urvalet till ett begränsat område, ett område som visserligen kan vara 

representativt även för andra platser. Resultaten är alltså inte generaliserbara för alla 

ungdomar, utan begränsas till platser med liknande förutsättningar och levnadsförhållanden. 

Det är dessutom så att studiens fokus är på anläggningar som är kopplade till fysisk aktivitet. 

Andra områden som kan förknippas med att främja ungdomars fysiska aktivitet ingår således 

inte, såsom exempelvis närhet till grönområden. Inte heller kopplingen mellan ekonomiska 

kapital i förhållande till deras fritidsaktiviteter 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka idrotts- och motionsanläggningar som 

ungdomar vill att det satsas på. För att svara på detta har skolungdomar i mellanstadiet, 

högstadiet och gymnasiet fått besvara frågan: ”vilka av följande typer av anläggningar tycker 

du att Stockholms stad ska satsa på under 2013-2017?”. 

 

4.2.1 Anläggningar som ungdomar vill att deras kommun satsar på 

De populäraste alternativen på mellanstadiet är äventyrsbad, fotbollsplan, bowlinghall och 

klättervägg. På högstadiet är motsvarande äventyrsbad, gym, fotbollsplan och simhall, medan 

de alternativ som valts i högst utsträckning på gymnasiet är gym, fotbollsplan, sporthall och 

simhall. Det förefaller även så att äventyrsbad, fotbollsplan, bowlinghall, simhall, sporthall 

och gym förekommer bland de 10 populäraste valen på alla skolstadierna. Utöver gym som 

inte finns som ett valbart kryssalternativ på mellanstadiet. 

Även om äventyrsbad, fotbollsplan och bowlinghall har valts i hög utsträckning för alla 

skolstadierna så har dessa samtidigt valts i signifikant högre utsträckning på mellanstadiet. 

För sporthall, vilket är det tredje populäraste alternativet på gymnasiet, förekommer däremot 

ingen signifikant skillnad i förhållande till mellanstadiet. Några signifikanta skillnader i 

förhållande till skolstadierna går inte heller att utläsa för simhall, vilket valts i hög 

utsträckning över alla stadierna. En anledning till att färre av de populära alternativen har 

valts i signifikant högre utsträckning av högstadiet eller gymnasiet i förhållande till 

mellanstadiet kan vara det faktum att högstadie- och gymnasieungdomarna har haft fler 

alternativ att välja bland i enkäten, vilket kan medföra att de får en större spridning i 

resultatet. För gym, vilket har valts i hög utsträckning på både högstadiet och gymnasiet 

förekommer däremot en signifikant högre frekvens på gymnasiet, kontra högstadiet. 
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I resultatet går även att utläsa flertalet signifikanta skillnader gällande kön, grad av motion 

och invandrarbakgrund. Däremot förekommer få skillnader för socioekonomisk bakgrund. 

Kön, vilken årskurs ungdomarna går i, hur stor utsträckning de redan motionerar och vilken 

invandrarbakgrund de har påverkar alltså i högre utsträckning ungdomarnas val, jämfört med 

deras socioekonomiska tillhörighet. Så hur stämmer dessa aspekter med vilka aktiviteter 

ungdomar faktiskt i verkligheten utövar? 

De könsskillnader som framgår i föreliggande studie kan bekräftas av Mikaelsson (2012) som 

beskriver att det tydliggörs en skillnad i hur tävlingsinriktade aktiviteterna ska vara ur 

intressesynpunkt mellan pojkar och flickor. Pojkar drar sig där i högre utsträckning än flickor 

till aktiviter som är av mer tävlingsinriktad karaktär. Vidare menar Mikaelsson (2012) att 

fysiskt inaktiva ungdomar beskriver att fysisk aktivitet inte bör vara för prestations- eller 

tävlingsinriktad. Samtidigt konstaterar Engström (2004) att pojkar som är aktiva i hög grad 

lockas till fotboll och innebandy, medan fotboll och ridning har dragit till sig många flickor. 

Vidare tydliggörs att föreningsdeltagandet minskar med ökad ålder och att det samtidigt kan 

skönjas en uppgång av aktiviteter som dans och styrketräning (Engström, 2004; Larsson, 

2008). Även i föreliggande undersökning är ovanstående aktiviteter populära hos 

ungdomarna, fotbollsplan och sporthall har valts av i signifikant högre utsträckning av 

ungdomar som motionerar i hög grad, vilket är en förekomst som går att utläsa över alla 

stadierna. Dessa alternativ har också valts i signifikant högre grad av pojkar, både på 

högstadiet och gymnasiet. Av de ovan nämnda aktiviteter som ungdomarna lockas till är det 

endast, i föreliggande studie, gym som valts i hög utsträckning bland de som motionerar en 

gång i veckan eller mindre. Detta indikerar att ungdomar som är aktiva i stor utsträckning 

också vill att deras kommun satsar på aktiviteter inom de områden där de är aktiva, medan 

ungdomar som inte innehar samma höga aktivitetsgrad främst förespråkar andra aktiviteter 

och då främst aktiviteter som inte är av tävlingsinriktad karaktär.  

Vidare har Blomdahl, Elofsson och Åkesson (2012) genomfört en studie med fokus på 

spontanidrott, där de även definierat idrottsutövande ur tre perspektiv; 

1. Föreningsidrott, ”idrottsverksamhet som sker i föreningsregi med krav på 

medlemskap.”  

2. Övrig organiserad idrott/motion, ”den organiserade idrotts- och motionsverksamhet 

som inte kräver medlemskap i Riksidrottsförbundsidrotten.  

3.  Spontanidrott, ”den idrott/motion som utförs på egen hand eller i grupp utan att 

någon organisatör eller instruktör/tränare/lärare anordnar/styr verksamheten. 

 

Blomdahl, Elofsson och Åkesson (2012) beskriver att pojkar i högre utsträckning än flickor 

nyttjar anläggningar för spontanidrott ” I de av förvaltningarna prioriterade åldrar, det vill 

säga 7-19 år, står pojkar för ungefär 80% av alla besök på de planlagda ytorna utomhus för 

spontanidrott.” (Blomdahl, Elofsson, & Åkesson, 2012). 

Parallellen till föreliggande studie är att flickor och i synnerhet flickor med en låg grad av 

motion vill se satsningar som exempelvis gym, bowling, äventyrsbad och simhall, alltså inte i 

första hand satsningar som till största del kan härröras till kategorierna föreningsidrott eller 

spontanidrott. Pojkar och i synnerhet pojkar som motionerar i hög grad vill istället i större 

utsträckning se satsningar mot exempelvis fotbollsplan, som kan härröras till 

föreningsidrotten. Dock hamnar äventyrsbad och gym högt upp i populäritet oavsett kön och 

grad av motion. Spridningen mellan kategorierna föreningsidrott, övrig organiserad 

idrott/motion samt spontanidrott tenderar dessutom att vara större bland pojkar, medan flickor 

till största del lockas till övrig organiserad idrott/motion. 
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4.2.2 Associationer mellan vilka satsningar ungdomar vill se och 

levnadsförhållanden 

I litteraturen framgår att fysiskt inaktiva i stor utsträckning står utanför föreningsidrotten 

(Thedin-Jakobsson & Engström, 2008). En annan bestämningsfaktor som flera författare 

nämner är socioekonomi, där ungdomar tillhörandes en låg socioekonomisk grupp når målen 

för fysisk aktivitet i lägre utsträckning än ungdomar i hög socioekonomisk grupp 

(Bengoechea, Sabiston, Ahmed, & Farnoush, 2010; Engström, 2004; Larsson, 2008).  

För att på ett djupare vis analysera samband mellan ungdomarnas val av anläggningar i 

förhållande till olika bakgrundsfaktorer har det i föreliggande studie genomförts multinomiala 

logistiska regressioner.  Regressionerna har genomförts på sex av de mest frekvent valda 

alternativ som ungdomarna vill att deras kommun satsar på, bowlinghall, fotbollsplan, gym, 

simhall, äventyrsbad och sporthall.  

Den absolut starkaste associationen är att sannolikheten för att välja äventyrsbad ökar hos 

mellanstadieungdomar kontra högstadie- och gymnasieungdomar. Därefter följer att 

ungdomar som motionerar 4 gånger i veckan eller mer väljer fotbollsplan och sporthall för 

bollsporter i högre utsträckning än övriga. Vidare resulterade regressionerna i flertalet 

signifikanta associationer för både kön, grad av motion, skolstadier och invandrarbakgrund, 

även då variablerna kontrolleras för varandra. Men för dessa bakgrundsvariabler tenderar 

socioekonomisk bakgrund spela en liten roll. Även om det praktiskt i verkligheten, vad och i 

hur stor utsträckning ungdomarna aktiverar sig och är fysiskt aktiva, anses påverkas av 

socioekonomisk bakgrund. Detta är en indikation på att ungdomar inte ser ekonomin som en 

begränsning i deras önskan och därav vill samma saker oavsett deras socioekonomiska 

bakgrund, men att verkligheten ser annorlunda ut. Samtidigt är kön, skolstadier, 

invandrarbakgrund och grad av motion mera frekvent framträdande bakgrundsfaktorer för 

ungdomarnas val.  

En fråga som är värd att ställa är huruvida dessa resultat är ett stickprov som till största del 

påverkas av svarstillfället och samhällets trender? Eller om det är ett resultat som är bestående 

över tid? 

En indikation för att resultaten är bestående över tid är den rapport som Blomdahl och 

Elofsson (2006) genomfört på området. De beskriver bland annat vilka idrottsanläggningar 

ungdomar vill att det ska satsas på. I resultatet går att utläsa flertalet likheter med de som 

framkommit i denna undersökning. Bland annat kan de sex anläggningar som förekommer i 

högst utsträckning inom föreliggande studie även utläsas bland de populäraste hos 

ungdomarna i Blomdahl och Elofssons rapport. Det förekommer också skillnader i kön kring 

ungdomarnas val (Blomdahl & Elofsson, 2006).  Flickorna har där, likt föreliggande 

undersökning, i huvudsak valt aktiviteter som kan karakteriseras som friskvårdsaktiviteter 

Medan pojkar både valt friskvårdsaktiviteter, exempelvis gym och badhusanläggning, men 

också aktiviteter som i huvudsak genomförs inom Riksidrottsförbundets ram, såsom 

fotbollsplan och sporthall (Blomdahl & Elofsson, 2006). 
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4.2.3 Fält, kapital och habitus – Hur påverkas ungdomarnas val 

Bourdieu (1991) menar att de institutioner och aktörer som är knutna till olika idrotter uppnår 

kriterierna för ett fält, vilket i detta fall kan beskrivas som ett idrottsfält. Han beskriver även 

att en del av intresset som finns kring aktiviteterna/idrotterna är knutna till de vinster/kapital 

dessa kan ge, men också att habitus är principen som bestämmer livsstilarna. Vidare anses 

ekonomiskt kapital, i första hand, och kulturellt kapital vara de aspekter som påverkar 

människors idrottsutövande i högst utsträckning (Bourdieu, Kultur och kritik, 1991). 

 I föreliggande studie har resultatet inte påvisat speciellt många signifikanta skillnader i 

samband med socioekonomisk bakgrund. Kanske sträcker sig ungdomarnas vilja och önskan 

utanför de ekonomiska begränsningar som gör sig gällande i verkligheten? 

Gällande kulturellt kapital förefaller det vara så att olika sociala klasser, med olika habitus, 

inte förväntar sig/eftersträvar samma vinster utav den fysiska träningen: ”Några föredrar 

effekterna på själva kroppen, som den tydliga styrkan i en synlig muskulatur. Andra väljer 

elegansen, lättheten och skönheten, eller de inre effekterna, som hälsan, den psykiska 

balansen, etc.” (Bourdieu, Kultur och kritik, 1991). Det finns alltså fler aspekter än 

ekonomiska hinder eller möjligheter, värderingar om de vinster aktiviteten kan ge spelar alltså 

också in. Peterson (2004) menar att ungdomsidrotten förefaller vara både kulturellt och socialt 

mönstrad, där exempelvis invandrartäta orter har en lägre andel föreningsmedlemmar bland 

ungdomar, jämfört med orter där en lägre invandrartäthet råder.  

Även om ekonomiskt kapital tenderar spela en liten roll, när ungdomarna väljer vad de vill att 

deras kommun ska satsa på, så verkar olika grupper på ett ojämnt sätt vara måna om de 

vinster som olika aktiviteter kan innebära. I föreliggande studie är det ett faktum att killar i 

högre utsträckning, jämfört med tjejer, lockas att välja aktiviteter som är av mer 

tävlingsinriktad karaktär. Det förefaller även vara så att ungdomar som redan är aktiva i en 

förening väljer aktiviteter som kan härröras till föreningsidrott. Det förekommer dessutom en 

del signifikanta skillnader kring invandrarbakgrund, bland annat att ungdomar som är födda i 

Sverige med svenskfödda föräldrar väljer fotbollsplan i lägre utsträckning än ungdomar födda 

utomlands med utlandsfödda föräldrar, en koppling som tenderar vara linjär. Just fotboll 

benämner Bourdieu (1991) som en av flertalet idrotter med dubbel social rekryteringsbas, 

samtidigt som det kan ses som en möjlig väg för människor att genomföra en ”klassresa”.  

Samtidigt är de populäraste anläggningarna för flickor med utländsk härkomst simhall, gym 

och lokal för dans. 

Möjligheten att finna en aktivitet som tilltalar alla ungdomar förefaller alltså vara liten, 

hänsyn bör istället tas till att olika grupper har olika behov och utgångslägen. Men för att nå 

flickor och i synnerhet flickor med utländsk härkomst (på mellanstadiet, högstadiet samt 

gymnasiet), vilket hör till Stockholm stads prioriterade grupper inom arbetet för att främja 

fysisk aktivitet (Stockholms idrottsnämnd, 2012) förefaller anläggningar inom kategorin övrig 

organiserad idrott/motion fånga deras önskningar. Såsom exempelvis simhall, gym, 

äventyrsbad, bowlinghall, lokal för dans och klätterhall. 
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4.3 Slutsatser  

I resultatet framgår att det finns en stor spridning mellan vilka anläggningar ungdomar vill att 

deras kommun satsar på. Det förefaller även vara så att bakgrundsfaktorer som kön, 

skolstadier, grad av motion och invandrarbakgrund har inverkan på ungdomarnas val, medan 

socioekonomisk bakgrund tenderar påverka i lägre utsträckning när ungdomarna får välja 

själva. Ungdomarnas vilja och önskan, av vilka anläggningar de vill att deras kommun ska 

satsa på, påverkas alltså inte av ekonomi. Den aspekten tenderar istället att göra sig gällande 

först i ”verkligheten”, avseende vilka aktiviteter ungdomar faktiskt utövar. 

Bland de mest frekvent valda alternativen finns, för alla skolstadierna, fotbollsplan och 

sporthall, vilka till stor del kan härröras till organiserad fysisk aktivitet inom 

föreningsidrotten. Gällande de populäraste alternativen förekommer också anläggningar 

såsom äventyrsbad, simhall, gym och bowlinghall, som till stor del kan härröras till övrig 

organiserad idrott/motion. Tydligt är också att sporthall och fotbollsplan i högre grad än 

äventyrsbad, simhall, gym och bowlinghall är förknippade med ungdomar som redan 

motionerar i hög grad, också i högre utsträckning av pojkar, medan äventyrsbad, simhall, gym 

och bowlinghall i större utsträckning, jämfört med sporthall och fotbollsplan, kan härröras 

ungdomar med en låg grad av motion och i synnerhet flickor. Spridningen mellan 

kategorierna föreningsidrott, övrig organiserad idrott/motion samt spontanidrott tenderar 

dessutom att vara större bland pojkar. Medan flickor, i synnerhet flickor med en låg grad av 

motion, till största del lockas till övrig organiserad idrott/motion.  

En tydlig benägenhet är också att föreningsaktiva väljer aktiviteter som kan härröras till 

föreningsidrott, vilket kan leda till slutsatsen att dessa ungdomar vill att kommunen ska satsa 

på aktiviteter inom vilka de redan är aktiva. 

Avslutningsvis förefaller möjligheten att finna en enda aktivitet som tilltalar alla ungdomar 

vara mycket liten. Hänsyn bör istället tas till att olika grupper har olika behov och 

utgångslägen samt att socioekonomiska hinder som tenderar att göra sig gällande i 

verkligheten inte syns i ungdomarnas önskan. Men för att nå flickor och i synnerhet flickor 

med utländsk härkomst (på mellanstadiet, högstadiet samt gymnasiet), vilket hör till 

Stockholm stads prioriterade grupper inom arbetet för att främja fysisk aktivitet, förefaller 

anläggningar inom kategorin övrig organiserad idrott/motion fånga deras önskningar. Såsom 

exempelvis simhall, gym, äventyrsbad, bowlinghall, lokal för dans och klätterhall.  
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4.4 Framtida forskning 

Fokus för föreliggande undersökning är vilka anläggningar ungdomar vill att deras kommun 

ska satsa på. Underlaget täcker med andra ord inte upp vilka tankar ungdomar har kring andra 

områden, såsom exempelvis tillgång till grönområden, som kan tänkas främja fysisk aktivitet. 

För att fullt ut kunna täcka upp vilka områden som främjar fysisk aktivitet, som ungdomar vill 

se, skulle liknande undersökningar behöva ske där fler aspekter kan inkluderas. Vidare 

förefaller det av resultatet att socioekonomisk bakgrund spelar en liten roll för ungdomarnas 

val, medan just socioekonomisk bakgrund är en viktig komponent för vilka som är fysiskt 

aktiva i praktiken. Så frågan är om ungdomar ifrån låg socioekonomisk bakgrund skulle 

aktivera sig i motsvarande utsträckning om aktiviteterna var gratis och tillgängliga i samma 

utsträckning som för ungdomar i hög socioekonomisk bakgrund. 
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Bilaga 1 – Enkät skolår 4-6 
(Enkäten har skalats av till att nu endast visa framsidan, vilket innefattar den information 

respondenterna fick om studien, samt föreliggande studies utfallsfråga.) 

 

Ung livsstil i Farsta 2012 
Årskurserna 4-6 

 

 

      

Till dig som ska fylla i enkäten. 

Vi ber dig fylla i den här enkäten så noga du kan. 

Du ska inte skriva ditt namn på enkäten. Resultaten 

kommer att redovisas i tabeller och ingen kommer 

att kunna veta vad du svarat.   

 

Ditt svar markerar du med ett kryss/en siffra eller så 

skriver du med ord svaret på våra frågor. 

 

Du undrar säkert varför vi ställer så många frågor 

om vad du gör och tycker. En av orsakerna är att vi 

vill berätta för dem som bestämmer över skolan och 

fritiden vad barn gör och tycker. De som bestämmer 

har lovat att allt mer lyssna på er när de fattar beslut 

om t.ex. skola och fritiden. 

 

 

 

 

Ulf Blomdahl 

Forskningsledare 

Kultur- och idrottsförvaltningarna 

Stockholms stad 

Stig Elofsson 

Fil.dr. i statistik och docent i socialt arbete 

Institutionen för socialt arbete 

Stockholms universitet 

  

 

Martin Anagrius  

Enhetschef        

Farsta stadsdelsförvaltning 

Stockholms stad      

 

                                                                                                                     

Bo Karlsson 
Projektledare  
Utbildningsförvaltningen 
Stockholms stad 

 

Magnus Åkesson                                                             
Folkhälsoutvecklare                                                        
Idrottsförvaltningen                                                        
Stockholms stad                                                              
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Fråga 22. 

Vilka av följande anläggningar tycker du att Stockholms stad ska satsa 

på under 2013-2017?        Kryssa för högst 4 alternativ. Kryssar du för fler 

alternativ än 4 räknas inga av dina kryss i denna fråga! 

 

  Bana för motorsporter (t ex enduro, cross, speedway och isracing) 

  Bandyhall (isbana inomhus) 

  Bandyplan (isbana utomhus) 

  Basketplan utomhus 

  Beachvolleybollplan 

  Bowlinghall 

  Fotbollsplan 

  Friidrottsanläggning (t.ex. löparbana, höjdhoppsställning, kulring) 

  Golfbana 

  Hall för gymnastik 

  Ishall 

  Klättervägg 

  Lokal för dans  

  Lokal för kampsport 

  Motionsspår/skidspår 

  Mountainbikebana  (BMX- bana) (dirtbike) 

  Rackethall (för tennis, badminton, pingis och squash) 

  Ridanläggning 

  Simhall 

  Skateboardramp och inlinesbana 
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  Skidbacke  

  Skjutbana 

  Sporthall för bollsporter (t ex basket, handboll, innebandy, volleyboll) 

  Utomhusbad  

  Äventyrsbad 

  Annat, nämligen: 
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Bilaga 2 – Enkät skolår 7-9 
(Enkäten har skalats av till att nu endast visa framsidan, vilket innefattar den information 

respondenterna fick om studien, samt föreliggande studies utfallsfråga.) 

 

Ung livsstil i Farsta 2012 
Årskurserna 7-9 

 

 

 

 

      

Till dig som ska fylla i enkäten. 

Vi ber dig fylla i den här enkäten så noga du kan. 

Du ska inte skriva ditt namn på enkäten. Resultaten 

kommer att redovisas i tabeller och ingen kommer 

att kunna veta vad du svarat.  Ditt svar markerar du 

med ett kryss eller så skriver du med ord svaret på 

våra frågor. 

Du undrar säkert varför vi ställer så många frågor 

om vad du gör och tycker. En av orsakerna är att vi 

vill berätta för de som bestämmer över skolan och 

fritiden vad ungdomar gör och tycker. De som 

bestämmer har lovat att allt mer lyssna på er när de 

fattar beslut om t ex skola och fritiden 

 

 

   

 

Enkätundersökningen genomförs i samarbete mellan institutionen för socialt arbete vid Stockholms 

universitet, idrotts-, utbildnings- och kulturförvaltningarna samt åtta stadsdelsförvaltningar i 

Stockholms stad. 

 

Ulf Blomdahl          Stig Elofsson 

Forskningsledare          Fil.dr. i statistik och docent  i socialt arbete 

Ung livsstil                                                       Institutionen för socialt arbete 
                                  Stockholms universitet 

 

 

Christer Oja                                                       Magnus Åkesson 

Grundskolechef                                                 Folkhälsoutvecklare 

Utbildningsförvaltningen                                  Idrottsförvaltningen 
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Fråga 38. 

Vilka av följande typer av anläggningar tycker du att Stockholms stad ska 

satsa på under 2013-2017?         

Kryssa för högst 4 alternativ. Kryssar du för fler alternativ än 4 räknas inga av dina kryss i 

denna fråga! 

 

  Anläggning för parkour 

  Anläggning för rollerderby 

  Bana för motorsporter (t ex enduro, cross, speedway och isracing) 

  Bandyplan (isbana utomhus) 

  Bandyplan inomhus 

  Basketplan utomhus 

  Beachvolleybollplan 

  Bowlinghall 

  Fotbollsplan 

  Friidrottsanläggning (t.ex. löparbanor, längdhoppsbana,  Kulring) 

  Golfbana 

  Gym 

  Hall för gymnastik 

  Inlinesbana 

  Ishall  

  Klättervägg 

  Lokal för gruppträning som aerobics, dans mm 

  Lokal för kampsport 

  Lokal för spinning 

  Lokal för yoga, meditation, Qi Gong 
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  Motionsspår/skidspår 

  Mountainbikebana i skogen 

  Rackethall för badminton, pingis, squash och tennis  

  Ridanläggning 

  Simhall 

  Skateboardramp/skateyta  

  Skidbacke  

  Skjutbana 

  Sporthall för bollsporter (t ex basket, handboll och innebandy) 

  Strandbad vid sjö eller hav 

  Utegym 

  Utomhusbad (bassängbad utomhus) 

  Äventyrsbad 

  Annat, nämligen: 

 

  Annat, nämligen: 

 
 

 

 

  



  

51 
 

Bilaga 3 – Enkät Gymnasiet 
(Enkäten har skalats av till att nu endast visa framsidan, vilket innefattar den information 

respondenterna fick om studien, samt föreliggande studies utfallsfråga.) 

 

Ung livsstil i Stockholm 2012 
- Farsta gymnasium 

 

 

 

      

Till dig som ska fylla i enkäten. 

Vi ber dig fylla i den här enkäten så noga du kan. 

Du ska inte skriva ditt namn på enkäten. Resultaten 

kommer att redovisas i tabeller och ingen kommer 

att kunna veta vad du svarat.  Ditt svar markerar du 

med ett kryss eller så skriver du med ord svaret på 

våra frågor. 

Du undrar säkert varför vi ställer så många frågor 

om vad du gör och tycker. En av orsakerna är att vi 

vill berätta för de som bestämmer över skolan och 

fritiden vad ungdomar gör och tycker. De som 

bestämmer har lovat att allt mer lyssna på er när de 

fattar beslut om t ex skola och fritiden 

 

   

 

Undersökningen genomförs i samarbete mellan institutionen för socialt arbete vid Stockholms 

universitet, idrotts- och kulturförvaltningarna, utbildningsförvaltningen och stadsdels-förvaltningen i 

Farsta. 

 

 

 

Ulf Blomdahl          Stig Elofsson 

Forskningsledare          Fil.dr. i statistik och docent  i socialt arbete 

Ung livsstil                                                    Institutionen för socialt arbete 
                                        Stockholms universitet 

 

 

Magnus Åkesson                                                    Eva Krantz 

Folkhälsoutvecklare                                               Projektledare, idrott och hälsa i Farsta 

Idrottsförvaltningen                                               Utbildningsförvaltningen 

Stockholm stad                                                       Stockholms stad 
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Fråga 37. 

Vilka av följande typer av anläggningar tycker du att Stockholms stad ska satsa på 

under 2013-2017?         

Kryssa för högst 4 alternativ. Kryssar du för fler alternativ än 4 räknas inga av dina kryss i denna 

fråga! 

 

  Anläggning för parkour 

  Anläggning för rollerderby 

  Bana för motorsporter (t ex enduro, cross, speedway och isracing) 

  Bandyplan (isbana utomhus) 

  Bandyplan inomhus 

  Basketplan utomhus 

  Beachvolleybollplan 

  Bowlinghall 

  Fotbollsplan 

  Friidrottsanläggning (t.ex. löparbanor, längdhoppsbana,  Kulring) 

  Golfbana 

  Gym 

  Hall för gymnastik 

  Inlinesbana 

  Ishall  

  Klättervägg 

  Lokal för gruppträning som aerobics, dans mm 

  Lokal för kampsport 

  Lokal för spinning 

  Lokal för yoga, meditation, Qi Gong 

  Motionsspår/skidspår 



  

53 
 

  Mountainbikebana i skogen 

  Rackethall för badminton, pingis, squash och tennis  

  Ridanläggning 

  Simhall 

  Skateboardramp/skateyta  

  Skidbacke  

  Skjutbana 

  Sporthall för bollsporter (t ex basket, handboll och innebandy) 

  Strandbad vid sjö eller hav 

  Utegym 

  Utomhusbad (bassängbad utomhus) 

  Äventyrsbad 

  Annat, nämligen: 

 

  Annat, nämligen: 

 

 

 


