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Sammanfattning 

Barns deltagande i fritidsaktiviteter har kopplats till ett antal positiva effekter och en givande 

fritid är en av barnens rättigheter. Frågan är om barn från olika familjestrukturer har samma 

möjligheter att delta och kan barns möjligheter till deltagande påverkas av föräldrarnas och 

barnens könstillhörighet. Som teoretiskt ramverk används Doing gender och Berger och 

Luckmanns socialisationsprocesser. 

Tidigare studier har inga entydiga resultat när det rör familjestrukturens påverkan, inte heller 

barnets könstillhörighet eller föräldrarnas klass har visats sig ha klara effekter, däremot har 

ekonomin det. Vad de flesta inte har gjort är att se till föräldrarnas könstillhörighet, något 

denna uppsats gör i form av att se till om barnet bor med båda föräldrarna eller med modern 

eller fadern oavsett om familjen har en styvförälder med. Detta har lett till att studien fått ett 

antal resultat värt att nämna, ett är att i studiens alla tre datamodeller över idrottslig 

fritidsaktivitet var de som bodde med sin far inte signifikant skilda från de som bor med båda 

sina föräldrar, medan det var genomgående negativt signifikant för de som bodde med sin 

mor, såväl när det gäller idrottslig som övrig aktivitet. Det fanns inga signifikanta samband 

för kön oavsett fritidsaktivitet. För än mer givande resultat kan vidgning av aktivitetstyper 

som undersöks och en bredare uppdelning av familjestruktur utföras i framtida studier. 
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Inledning 

Alla barn upp till arton år har enligt FN:s barnkonvention om barns rättigheter rätt till fritid, lek och 

vila, något Sverige har förbundit sig att följa (BO, 2013). Enligt samma konstitution har barn även 

rätt till att kunna delta i kulturella och konstnärliga aktiviteter (SOU, 2006:24). Alltså en fritid där 

barnen har möjlighet att delta i idrottsliga såväl andra fritidsaktiviteter.  Deltagande i 

fritidsaktiviteter som sker på en regelbunden basis har visat sig ha många positiva effekter på barn, 

det bidrar bland annat till deras utveckling och kan ge dem en känsla av samhörighet (SCB, 

2009:11:13). Ett aktivt deltagande inom idrott har även visat sig ha många goda hälsofördelar för 

barn och unga som för vuxna (FYSS, 2008).  Barnfetma är ett aktuellt ämne och därför är idrottslig 

aktivitet för barn ytterst aktuellt. Barnfattigdom är även det något som politiken och massmedia har 

fått upp ögonen för i större utsträckning än tidigare, vilket gör all slags ekonomiskt krävande 

aktivitet aktuellt. En slags social utslagning från möjligheterna att ta del av de positiva effekterna 

som vuxenledda fritidsaktiviteter kan leda till ökade skillnaderna i framtidsutsikter för barn med 

olika bakgrund. 

På senaste tiden har staten gjort satsningar utifrån barnrättsperspektivet för att barn ska föda ett 

intresse för och kunna vara delaktig i någon organiserad fritidsaktivitet (Regeringskansliet, 2013) 

Regeringen kommer år 2014 att införa ett fritidsbidrag på upp emot 3000 kr per år till ekonomiskt 

utsatta familjer i Sverige för att alla barn oavsett klass ska ha möjlighet att delta i vuxenledda 

fritidsaktiviteter (Kristdemokraterna, 2013). 

Frågan som uppsatsen fokuserar på är om barn från olika familjestrukturer har lika möjligheter till 

att delta i vuxenledda fritidsaktiviteter? Valet av ämne kommer från att det finns motstridiga resultat 

från tidigare forskning (se nedan) och att det rör sig om barnens rätt till en aktiv fritid. En annan 

anledning till detta val är att nedanstående forskning är en del av ett någorlunda outforskat område. 

Det är speciellt ovanligt att se att skillnader görs rörande föräldrarnas könstillhörighet (fäder/mödrar 

i de fall de är ensamstående eller bor med en partner som är styvförälder till barnet), vilket kan ses 

som vad denna studie främst bidrar med till forskningen. Resultat från tidigare forskning visar att 

det finns skillnader i barns deltagande i fritidsaktiviteter som bland annat beror på familjens 

hushållsinkomst och familjestruktur, att barn som bor med en förälder är mindre benägna att delta i 
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vuxenledda fritidsaktiviteter jämfört med andra (SCB, 2009:7). Från USA kommer liknande 

resultat, men dessa rör 6-11åringar, där fann de signifikanta resultat för deltagande baserat på 

familjestruktur och fattigdomsstatus, barn som bor med en ensamstående mor och barn i familjer 

nära eller i fattigdom deltog i lägre grad än barn som bor med båda föräldrarna eller de som bor 

med föräldrar med en god inkomst (Howie et al, 2010). Det finns dock forskning som även talar 

emot detta, att det inte finns något samband mellan familjestruktur och barns deltagande i 

idrottsaktiviteter (Kremarik, 2000), vilket också gör det relevant att fortsätta undersöka detta. 

För många kan frågan huruvida barnet ska delta i någon organiserad fritidsaktivitet handla om ett 

ekonomiskt ställningstagande. Avgifter i form av medlemsavgifter, utrustning för att utöva 

aktiviteten och eventuella resor är något som ensamstående föräldrar kan tänkas ha svårare att 

finansiera. 

Vidare ställs frågan om mönstren i barns deltagande i vuxenledda idrotts- och övriga 

fritidsaktiviteter i de olika familjestrukturerna delvis kan förklaras i föräldrarnas- och barnens 

könstillhörighet. Barn lever idag i ett könssegregerat samhälle när det gäller deltagande i 

idrottsaktiviteter (se SCBs siffror i RF, 2012:3). Denna uppdelning kan leda en till att fundera på om 

det även finns könsskillnader när det gäller att delta i en organiserad idrott och övriga vuxenledda 

aktiviteter när det handlar om barn och unga. En av de tydligaste faktorerna bakom en sådan 

eventuell snedfördelning skulle kunna vara föräldrarna. De kan påverka situationen genom att styrt 

efter sina preferenser och könsnormer välja åt eller styra barnet mot en speciell fritidsaktivitet. På så 

sätt skulle det vara intressant att se om detta skulle ha en signifikant effekt i sambanden mellan 

familjestruktur och fritidsaktiviteter. Teorin om socialisation rör ett slags styrande från föräldrarnas 

sida och teorin om könsroller tar upp att dagens samhälle är ett könsuppdelat samhälle. 

Reproduktion av könsnormer sker bland annat genom att föräldrarnas världsåskådning är olika för 

pojkar och flickor, en inställning som sprids till barnet. Däremot kan sambanden se annorlunda ut 

om föräldrarna i sig är mycket intresserade av idrott eller någon motsvarighet till de övriga 

aktiviteter studien undersöker. 

Studiens syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det finns något samband mellan barns deltagande i 

vuxenledda fritidsaktiviteter och familjestruktur samt huruvida eventuella mönster varierar efter 

barnets och föräldrarnas könstillhörighet. 
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Frågeställningar  

Studien kommer att utgå ifrån följande frågeställningar. 

 Finns det ett samband mellan barns familjestruktur och idrottande eller andra vuxenledda 

fritidsaktiviteter? 

 Finns det könsskillnader i dessa samband? 

Avgränsningar 

Datamaterialet som används för denna studie kommer ifrån Statistiska Centralbyrån. Eftersom vi 

använt oss av ett redan färdigt datamaterial från SCB var avgränsningarna redan gjorda. De satta 

avgränsningarna för datamaterialet förklarar varför studien bygger på undersökningar av 

levnadsförhållanden för åren 2001 till 2003 men även barnens avgränsning i ålder, där 

respondenterna som deltagit är mellan 10 och 18 år. Det har inte funnits någon möjlighet att påverka 

de ursprungliga avgränsningarna. 

Disposition 

Det som tas upp härnäst är det teoretiska ramverk som uppsatsen vilar på. Hypoteser läggs fram 

efter det och en text som tar upp mer om den relevanta forskningen på området är nästkommande 

del. Metodologin och datahanteringen för studien tas upp sedan för att ge läsaren mer förståelse för 

vad som finns i det, därefter nästkommande kapitlet, den om resultaten. I det avslutande kapitlet, 

diskussionen kopplas studiens syfte, frågeställningar och teoribaserade hypoteser ihop med de 

framtagna resultaten. Där nämns även författarnas funderingar kring förtjänster och brister i studien 

och en och allra sist tas några tips till framtida forskning upp. 

Teori och tidigare forskning 

Tidigare forskning och teori används för att kunna besvara uppsatta frågeställningar och hypoteser 

om det finns något samband mellan familjestruktur och barns deltagande i vuxenledda 

fritidsaktiviteter. Uppsatsen utgår från två teorier som handlar om olika påverkan som interaktionen 
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har, den ena är Doing gender och den andra är Berger och Luckmanns socialisationsteori. Dock är 

dessa inte utvecklade för att teoretisera kring familjestrukturen i sin direkta form, eller än mindre 

för barns fritidsaktiviteter i egenskap av originalverk, men socialisation har tidigare använts som 

förklaring för olika könsskillnader i barns fritidsaktiviteter (Elofsson, 2001), där ett visst stöd till en 

påverkan för socialisation fanns. Att uppsatsen även tar med Doing gender kan förklaras i att 

socialisationsteorin är väldigt sparsam med nämnande av könstillhörighetens påverkan, Berger och 

Luckmanns socialisationsteori (2010) är mer inriktad på familjer. Doing gender används därför för 

att förklara den påverkan barnens könstillhörighet har och socialisationsprocesser och Doing 

gender, såväl var teori för sig som i vissa fall i kombination med varandra används för att förklara 

familjestrukturens påverkan. 

Elofssons nyss nämnda studie (2001) är en av få exempel på tidigare forskning som författarna har 

funnit som direkt ser till kopplingen mellan familjestruktur och barns fritidsaktiviteter och det har 

även märkts av en brist för relevanta teorier rörande den kopplingen.  Denna brist är ytterligare en 

anledning till att dessa teorier har valts. Dock finns det en del forskning inom delar av området som 

bland annat tar upp barns deltagande i olika fritidsaktiviteter uppdelat på kön och övriga relevanta 

faktorer. 

Könsnormer och doing gender 

I vardagens interaktioner måste såväl män som kvinnor bemöta könsbaserade förväntningar. Män 

förväntas vara de som tar för sig, det är mer okej om de använder sig av sin fysik för att synas och 

höras än om kvinnor gör det. Detta kan överföras till att det ses som mer ”rätt” om en pojke vill 

spela ishockey än om en flicka vill det (för ungefärliga procentuella förhållanden i deltagande, se 

RF, 2009) och motsatta förhållanden gäller för ridning eller balett. Inom idrotten finns en stark 

tävlingsfokus vilket kan kopplas till normen för pojkar och män om att vara den som tar för sig mer 

och vilja segra över den andra. Detta medan samspelet med andra deltagare i körsång och teater är 

mer av en turtagning som kan kopplas till normen om den kvinnliga människan som orienterad mot 

relationer. Relationer som i mångt och mycket grundar sig i ett givande och tagande (för att båda 

ska vara lyckliga, måste båda känna att de får ut något av förhållandet). 

Om den ständiga risken att bli bedömd är en del av doing gender-teorins kärna. 

Doing gender av Candace West och Don E. Zimmerman (1987) tar alltså upp hur andra bedömer en 

i egenskap av könstillhörighet, något som kallas för könskategorisering. En placering i en 
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könskategori sker socialt, och i första hand baserat på beteendet. Vikten av interaktion för detta kan 

inte nog strykas under i teorin. Att könskategoriseringar sker sett till beteendet i första hand leder 

till att kategoriseringen inte alltid överensstämmer med det biologiska könet (West och 

Zimmerman, 1987), något som kan förklara förekomsten av de menade skällsorden som kopplas till 

synen på kvinnor och kvinnlighet när män inte följer könsnormerna (inget fel på att vara kvinna, 

eller man för den delen, därav ”menade skällsorden”). Dessa skällsord kan antas uppkomma lättare i 

grabbiga kulturer, såsom kring idrottsmatcher, främst av lagsportskaraktär och som gör det otrevligt 

för barn som hör detta språkbruk och i värsta fall vara en anledning till att sluta idrotta i en förening. 

Enligt West och Zimmerman är könskategorier ständigt relevanta och påverkar de flesta av ens 

aktiviteter (1987), något som gör teorin intressant i detta fall. Man gör kön oavsett om man följer 

normerna eller inte, att göra något så att man riskerar att bli bedömd baserad på ens könstillhörighet 

är att göra kön (1987:136). Det rör sig alltså om en slags oundviklighet. Ett beteende som går mot 

könsnormerna, att till exempel vara en socialt gåpåig ishockeyspelande flicka kan ses som lite för 

maskulint och leda till att andra intar en negativ inställning till det beteendet. Detta sociala stigma 

skulle kunna förklara eventuella könsskillnader i barns deltagande sett till hur barnen beter sig mot 

varandra, men det har även en påverkan på vuxna. 

Ser man till familjestrukturen kan en engagerad far i sitt barns ishockeydeltagande mötas av en 

positiv attityd (möjligen främst om barnet är en pojke), medan en mor med samma entusiasm och 

intresse kan bedömmas negativt. Könsskillnader är något Riksidrottsförbundet jobbar för att stävja 

(RF, 2005), men grabbigheten har inte försvunnit i manssporten, något som kom fram i en studie 

om manliga fotbollsspelare (SOU, 2011). Ojämlikhet kan förklaras och bevaras genom att det ses 

som något grundläggande, de som går emot könskategoriseringar blir ifrågasatta, inte innehållet i 

könskategorin (1987:146), något som kan kopplas till den sociala stigmatiseringen män, kvinnor, 

pojkar och flickor kan uppleva när de går emot könsnormerna.  

Det finns enligt teorin ett tvång att anpassa sig efter de kulturella normerna för social acceptans. 

Kultur är något doing gender-kritikern Dorothy E. Smith tog upp i sitt förslag till en alternativ teori, 

men det var bara i en förgrening - en liten del av helheten (2009).  Många talar om idrottskulturer 

och att spela teater är något kulturellt på ett annat sätt, men de två har könsstämplar, därför kan 

marginaliseringen av kultur per se ses som ett mindre problem, att kritiker nämner det, men att 

aktiviteterna kan relateras till Doing gender genom könsstämplingen. 

West och Zimmerman håller sig någorlunda positiva till juridiska insatser för att råda bot på 

situationen, de hävdar att det ger en grogrund för kritik, men att könsnormerna kräver något mer för 
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att försvinna (1987:146-147).  

Slutsatsen West och Zimmerman kommer till när det gäller att ändra på situationen är att det krävs 

krafttag på alla nivåer, från den institutionella ned till den interaktionella (1987:147). När det gäller 

friluftsliv och, som nämnts ovan, idrott, finns det centrala direktiv om allas lika rätt, detta kan ses i 

Friluftsfrämjandets generella målsättning respektive Riksidrottsförbundets jämlikhetsplan (RF, 

2005), men när det gäller hur människor beter sig i hus och stuga finns det ingen direkt relevant lag. 

Inte heller tas det här någon ställning till om det borde finnas, men insatser kan säkerligen göras 

som inte är lika påträngande i människors rättighet att tycka vad den vill. 

Socialisering till rollteorier var innan Doing gender den dominerande teorin, men problem uppstod 

kring 1980-talet, denna kritik från forskarvärlden tar West och Zimmerman upp. Exempel på det är 

antagandet att folk tar egna val när det gäller att vidmakthålla könsrollernas natur, att denna uppsats 

även använder sig av en slags rollteori (socialisationsprocesser enligt Becker och Luckmann) är 

inget större problem. Detta dels för att uppsatsen inte koncentrerar sig på de rollspecifika aspekterna 

i teorin (se nedan) och dels att socialisation nämns som något existerande enligt Doing gender 

(1987:141). Appliceras teorierna på den andra av de två frågeställningarna (se ovan) som uppsatsen 

undersöker kan det sägas att individer finner könsnormer som något oundvikligt och att interaktion 

och institution är något av de främsta arenorna för skapande, bevarande och reproducerande av 

könsnormer.  

Sett till helheten har Doing gender både makro- och mikronivå i siktet, något som är relevant för 

denna uppsats, då såväl idrotten som t.ex. scouter styrs centralt (Riksidrottsförbundet respektive 

Svenska scoutrådet) och valet av fritidsaktivitet trots den teoretiska förekomsten av könsnormer 

förhoppningsvis sker i samråd mellan barnet och vårdnadshavaren. 

Ser man till familjestrukturen är teorin relevant för att till exempel kvinnor, generellt sett, är mer 

intresserade av kultur (Friberg och Jonsson 2008:77, 80, för kvinnor i medelklassen gäller detta i 

Elofsson, 2001) och eventuellt även djur och natur än män och i så fall utgör det tillsammans 

majoriteten av de möjliga övriga tänkbara aktiviteterna. Detta intresse kan leda till att mödrar ser till 

sitt sociala anseende när de betalar för även en sons deltagande i en aktivitet såsom körsång. 

Modern i egenskap av kvinna vill inte förändra andras bild av henne som feminin, vilket skulle ha 

skett om någon får reda på vilka aktiviteter hon tar barnen till. När barnet bor hos en förälder som är 

ensamstående kan det leda till en minskad fritid av det faktum att barnet i större utsträckning 

behöver hjälpa till i hushållet, ett ansvar som ofta, även hos de unga, landar på flickornas axlar 

(Engwall, Söderlind i Banér, 2003:192). Ser man till barn som bor hos båda föräldrarna (i ett 
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heterosexuellt förhållande) torde detta vara någorlunda neutraliserat (främst beroende på hur 

mycket tid den ena har eller tar för det, något som denna uppsats inte kontrollerar för). På detta sätt 

kan könsnormer tränga sig in i hur familjestrukturen påverkar hur barns deltagande i vuxenledda 

fritidsaktiviteter ser ut. Den här teorin är även relevant för uppsatsen för att den tar upp 

könsnormers påverkan på beteendet, är man en idrottande flicka i en värld där idrott är en 

sysselsättning för pojkar (eller en kulturutövande pojke i en värld där kultur är en sysselsättning för 

flickor) blir man bedömd som något avvikande från ovan nämnda könsnorm. 

Kritik mot Doing gender har uppkommit, bland annat för att den tar upp det biologiska könet som 

substitut till genus (Smith, 2009). För uppsatsen är den kritiken ett visst problem, då denna uppsats 

fokuserar på genus, men som dock inte mäts på något annat sätt än genom barnens och föräldrarnas 

könstillhörighet. 

Annan kritik kommer från Francine M. Deutsch som går ut på att då teorin ser på andras 

bedömande som något oundvikligt kan synen på motstånd mot värderingarna ses som hopplöst 

(2007:107). Att denna uppsats använder den teorin försvaras genom att forskning visar på 

köntillhörighetens och familjestrukturens påverkan. Med de argumenten till försvar för dess 

applicering i denna uppsats är Doing gender i författarnas ögon en godtagbar teori. Det ska sägas att 

kritiken inte är något som tas lätt på, kritiken är berättigad i sig, dock bedöms den inte som ett så 

allvarligt problem att den inte kan användas i detta hänseende. Hänsyn tas genom en minskning av 

kritiserade delar och istället trycka på det som, även av kritikerna, fått beröm, nämligen dess 

interaktionella aspekt. 

Det teoretiska ramverket tar även upp socialisation, en slags fortgående inlärningsprocess, något 

som kan se olika ut beroende på könstillhörigheten, men som kritiseras i Doing gender för att den 

ser på spridandet av könsnormer som något valbart för individer. Kritiken som nyss nämndes är en 

av anledningarna till att Doing gender och socialisationsprocesser och Doing gender delvis kommer 

att hållas separat när det kommer till appliceringen på resultaten (se Diskussion). Endast delvis för 

att de har likheter i att de ser interaktion som något av yttersta vikt, interaktion (icke-verbal i alla 

fall) med andra är svårt, om inte omöjligt att undvika. Detta för tankarna till den andra likheten 

dessa två teorier har, men som varken leder till ökad anledning att kombinera dessa, att 

könskategorisering, liksom primär socialisation ses som något oundvikligt. 
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Primär socialisation 

För denna del av uppsatsens teoretiska ramverk har även en text av Berger & Luckmann valts. I den 

bok av de som används här (2010) förs fram en tanke om att barn i unga åldrar tar intryck främst 

från sina vårdnadshavare, detta stadie kallas för den primära socialiseringen.  

Verkligheten och människan som lever i den är socialt konstruerad (2010:10:65) och den verklighet 

som har skapats av föregående generationer är svårföränderlig (2010:75). Att jämställdhetsinsatser 

har lett till små, men stadiga förändringar (Wickman, 2012) är något som både socialisation och 

Doing gender kan förklara med en långsam förändring av inställningar. Barn som växer upp i 

familjer där könsnormer är starka kan anta de tillhörande inställningarna som sina egna. 

Nedan följer en fördjupning i teorin kring hur denna verklighet sprids från de föregående 

generationerna i vad som kallas för socialisationsprocessen. 

Människan föds inriktad mot socialt umgänge (2010:153). Den primära socialisationen innebär att 

barnets vårdnadshavare, även kallat de för de signifikanta andra sprider delar av sin verklighetsbild 

till sina barn. Den inställningen som vårdnadshavarna har till olika ämnen färgar barnens syn på 

verkligheten och sin egen individ (2010:153:156). Ser till exempel någon av vårdnadshavarna på 

verkligheten med inställningen att idrott är för busar eller kultur är för snobbar kommer barnet att ta 

till sig en del av denna inställning, oavsett om det missgynnar denne eller inte. Denna inställning 

som föräldrarna uppvisar har i sin tur kommit till deras verklighetsbild genom socialisation. Beter 

sig flera på samma sätt eller ger föräldrarna stöd till beteendet på något annat sätt skapas en starkare 

norminlärning (så gör man/ inte). Den normen generaliseras till hur alla ska bete sig, målgruppen 

för denna normgeneralisering kallas för de generaliserade andre. När detta skede har nåtts ser sig 

barnet allt mer som en samhällsmedlem och hen identifierar sig mer med samhället. Därför är det av 

stor vikt att barn tidigt nås av att i alla fall en person beter sig med jämlikhetsfokus. Om alla 

omkring ser på verkligheten med samma inställning kommer det att påverka barnet senare, 

eventuellt så mycket att denne inte väljer att gå mot könsnormerna, i detta fall att inte vara i 

numerärt underläge som pojke eller flicka i någon slags fritidsaktivitet som domineras av det andra 

könet. Socialisationens påverkan kan tänkas vara större för barn som bor med båda sina föräldrar, 

då det är två som socialiserar barnet. Problemet med den teorin är att barn som bor med en förälder 

oftast träffar eller kanske bor växelvis hos den andra och därmed också kan förmodas påverkas av 

den andra förälderns världsbild. Källan till sina intryck i den primära socialisationen är dock 

oundviklig (2010:158), ens vårdnadshavare är inte valbart. 
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Därmed är det svårt, men möjligt att bryta igenom de könsnormer som flertalet av medmänniskorna 

i samhället har blivit socialiserade in i. Olika samhällen, eller rent av olika grupper i ett samhälle 

(t.ex. arbetar- kontra överklass) kan ha olika inställning till barn och ställa olika krav på dem 

(2010:161), men socialisationen kan även förklara skillnader i verklighetsuppfattning inom ett 

grannskap, även om man tar hänsyn till den sociala positionen. Det kommer från det faktum att det 

rör sig om interaktion mellan individer (2010:155), vårdnadshavarna har i sig socialiserats såväl i en 

primär som i en sekundär socialisationsprocess. Denna variation som teorin utger sig för att kunna 

förklara är klart intressant som kontrast till det någorlunda uniforma beteendet som doing gender tar 

upp. Barnet går från den primära till den sekundära socialisationen när de har en bild av de 

generaliserade andre i sitt medvetande (2010:161). För att övergången mellan primär och sekundär 

socialisation ska vara lyckad måste strukturerna däri vara liknande (2010:155). Trots att det är 

uppdelat i stadier anser Berger och Luckmann att socialisation är något som ständigt sker 

(2010:162). Socialisation under livets lopp är lika oundvikligt som den primära socialisationens 

internaliserade budskap, människan är ju en social varelse. 

Berger och Luckmann tar även upp hur socialisationen påverkar ens verklighetsbild senare i livet, 

något som inte tas upp här, detta för att fokus i uppsatsen ligger på barns fritidsaktiviteter. 

Inom fritidsforskningen har socialiseringsteorier använts förut (Friberg och Jonsson 2008:80).  

Den här teorin är förutom den generellt positiva synen på socialisation även relevant för uppsatsen 

för att den tar upp hur man fostras in i inställningar till verkligheten och hur den ska se ut. En effekt 

som kan antas beroende på familjestrukturen, mer konkret kan eventuella familjestrukturskillnader 

bero på den extra socialisationskraften som en extra förälder ger i familjer där båda föräldrarna bor 

med barnet. Könsskillnader i utövandet av idrott eller övriga aktiviteter (främst syftas det på de 

kulturella aktiviteterna som utgör en del av denna aktivitetstyp) kan förklaras med att barnet har 

socialiserats in i uppfattningar om att idrott är manligt och kultur är kvinnligt. 

Föräldrars spridande av sin verklighetsbild kan inte bara ge positiva eller neutrala effekter, det är 

inte alltid så att den aktivitet som barn sysslar med är det som barnet själv vill syssla med, ibland är 

det något barn gör efter vad sina föräldrar önskar (Engwall, Söderlind i Banér, 2003:190). 

Föräldrars syn på aktiviteten kan också påverka barns deltagande negativt, ser fadern eller modern 

aktiviteten som något ointressant, kan intresset hos barnet minska (Friberg och Jonsson, 2008:48). 

Deutsch som främst kritiserade Doing Gender kritiserar även socialisationsteorier för att de 

teorierna ser till alltför långsamma förändringar (2007:107), något som dock inte riktigt stämmer in 

med Berger och Luckmanns socialisationsteori. Förändringar i samhället sker flytande, då unga 
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kontinuerligt kommer in i den sekundära socialisationen, där nya sätt att förhålla sig når 

medvetandet, vilket i sin tur sprids, då denna person i sin tur interagerar med andra som har nått det 

mentala stadiet. En aspekt där kritiken gäller för teorin i sig är att försvaret för inställningen från 

den primära socialisationen kräver mycket argumenterande för att kunna förändras på ett avgörande 

sätt. Det är inget större problem i detta fall, då det finns goda argument för såväl nyttan för barn att 

syssla med vuxenledda aktiviteter och att det är eftersträvansvärt att ha levnadsförhållanden som är 

jämlika sett till kön. 

Precis som könsnormernas Doing gender är socialisationen koncentrerad på interaktion och känslor 

av det oundvikliga. 

Datamaterialet ger inte en möjlighet att tydligt svara på om det finns en socialisering, men ett försök 

att se om det är plausibelt att anta detta görs genom att se till familjestrukturen. 

Hypoteser 

 Det finns ett samband mellan barns deltagande i fritidsaktiviteter och familjestruktur, barn 

som bor med båda sina föräldrar har större benägenhet att utföra aktiviteter än barn som bor 

med en ensamstående förälder med eller utan styvförälder. 

 Det finns skillnader i sambandet mellan barns deltagande beroende på om barnet bor med 

far med eller utan ny partner och med mor med eller utan ny partner. 

 Det finns skillnader i barns deltagande baserat på barnets könstillhörighet. 

Tidigare forskning 

Studiens huvudfråga är om det finns något samband mellan familjestruktur och barns deltagande i 

idrott- eller andra vuxenledda fritidsaktiviteter. Det finns ett fåtal undersökningar som tar upp detta, 

främst handlar det om vilka andra faktorer det är som skiljer barns deltagande åt i vuxenledda 

idrottsaktiviteter. Återkommande faktorer som spelar in är främst ekonomi, barnets ålder och om 

barnet bor med en förälder.  Den enda forskning som har hittats som har koncentrerat sig på att 

undersöka sambandet mellan familjestruktur och barns deltagande i fritidsaktiviteter är Elofssons 

studie (2001). I tidigare studie om barns och ungas fritid i Sverige framkommer det att en tredjedel 

av alla barn i åldern tio till arton år, jämt fördelat över könen, utövar någon idrottsaktivitet minst en 

gång i veckan som är bundet till en förening eller en klubb. Undersökningen visar också att det 

finns skillnader i barns deltagande i idrotts- samt övriga fritidsaktiviteter om barnet bor med båda 
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sina föräldrar eller en förälder. Barn som bor med båda sina föräldrar deltar i större utsträckning än 

barn som bor med en förälder (SCB, 2009:33).  

Dessa skillnader tycks bland annat handla om en ekonomisk fråga, att barn som bor med en förälder 

inte har samma ekonomiska förutsättningar att delta i vuxenledda fritidsaktiviteter. Forskning visar 

på att barn som lever ihop med båda sina föräldrar har en betydligt bättre ekonomisk situation än 

barn som bor med en ensamstående förälder (Försäkringskassan, 2011: 139) . Ekonomi och klass är 

två faktorer som visar sig ha betydelse för barns deltagande i idrottsaktiviteter. I en utredning av 

levnadsförhållanden från SCB år 2009 framkommer det att barn från arbetarklassen i jämförelse 

med medelklassen idrottar till mindre del och att pojkar och flickor i familjer med mindre god 

ekonomi eller ekonomiska svårigheter har sämre möjligheter till att delta i vuxenledda sport- och 

fritidsaktiviteter (SCB, 2009). 

Deltagandet i organiserade fritidsaktivitet är ofta förknippat med vissa utgifter. Det kan handla om 

kostnader i form av medlemsavgifter, utrustning och resor (Socialdemokraterna, 2010:27) 

Ekonomins påverkan nämns också i en studie från England om barn och ungdomars upplevelser 

som lever med en förälder (Walker, Crawford, Taylor, 2008), där endast ett fåtal av dem har 

möjlighet att delta i vuxenledda fritidsaktiviteter. Förutom det ekonomiska trångmålet kan den lägre 

benägenheten att delta i vuxenledda fritidsaktiviteter bero på den tidsbrist barn till ensamstående 

uppfattar att den föräldern de bor med har samt de kostnader resan till aktiviteter kostar för barn 

som bor på landsorten (ibid, 2008). 

I en studie från Kanada som undersökt barns deltagande i idrott talar dock resultat emot att 

familjestruktur skulle påverka barns deltagande i vuxenledda idrottsaktiviteter. Samtidigt visas 

resultat som till viss del pekar på motsatsen, då ekonomi lyfts fram som en betydande faktor som 

samtidigt hör samman med familjestruktur. Som nämnt ovan visar tidigare forskning på en tydlig 

uppdelning rörande deltagande i fritidsaktiviteter sett till de barn som bor med en ensamstående 

förälder, vilka har en sämre ekonomi än de barn som bor med båda sina föräldrar. 

Resultatet visar på att skillnaden mellan barns deltagande i organiserad idrottsaktivitet endast skiljer 

sig med 1 % om de bor med båda sina föräldrar eller en förälder. Siffrorna för barns deltagande för 

barn som bor med båda sina föräldrar är 54 % medan det är 53 % för barn som bor med en förälder.  

Vidare lyfts hushållets ekonomi tillsammans med föräldrarnas deltagande eller engagemang i någon 

sport fram som de huvudsakliga faktorerna som ökar benägenheten för barn att delta i idrottsliga 

idrottsaktiviteter (Kremarik:22-23).  



 

12 

 

Forskning har kunnat ge stöd för att besvara studiens andra frågeställning huruvida det finns 

könsskillnader för barns deltagande i organiserade fritidsaktiviteter rörande barns könstillhörighet, 

men någon forskning kring hur mödrar och fäder påverkar sambanden har inte hittats. 

Att pojkar ägnar sig åt idrott och flickor åt kultur visar en svensk studie som handlar om 

socialisering till kön och som tar upp social bakgrund. Skillnader mellan flickors och pojkars 

deltagande i idrott är små men det finns en klar uppdelning mellan könen i vilken sorts idrott de 

ägnar sig åt. Pojkar är betydligt mer inriktade på lagidrotter medan flickor oftare är inriktade på 

individuell idrott (Elofsson, 2001). 

Vad gäller deltagande i övriga vuxenledda fritidsaktiviteter finns det däremot en tydlig uppdelning 

mellan könen bland barn mellan 10 till 18 år där siffror visar på att 21 % av flickorna och 16 % av 

pojkarna deltar i någon aktivitet varje vecka (SCB, 2009:18).  

Att det finns skillnader i fritidsaktiviteter mellan könen kan bero på socialiseringsprocesser och 

rådande könsnormer som skapats genom historien, hur flickor och pojkar förväntas vara (Elofsson, 

2001: 1-2). 

Sett till Stor-Stockholm ägnar flickor sig i mindre utsträckning åt idrottsliga aktiviteter än pojkar 

(Elofsson, 2001:38).  

 I Elofssons studie fanns stöd till socialiseringsprocesser, medlemsandelen i idrottsföreningar 

påverkas av barnens subjektiva upplevelse av föräldrarnas inställning till idrott som fritidsaktivitet 

(2001:27). En effekt som gäller för både flickor som pojkar. Ett starkt stöd är det dock inte, då en 

orsaksriktning inte testas, föräldrarna kan ha varit positivt inställda till idrott först efter att barnet 

började med idrott, vilket då talar om idrottens effekt på föräldrarnas inställning till denna slags 

aktivitet. 

Föräldrarna kan ha en betydande roll för valet av barns fritidsaktiviteter, genom att deras inställning 

sprids till barnet som kallas för primär socialisation. Genom föräldrarnas egna uppväxter har de 

skapat en världsbild som senare delas till barnet genom interaktionen mellan föräldrarna och barnet. 

Barns ålder är en annan faktor som har betydelse för barns deltagande i vuxenledda 

fritidsaktiviteter. Barn som är mellan 10 och 12 år är den grupp som kan ses ha störst benägenhet att 

delta i någon form av idrotts- eller övrig fritidsaktivitet. Benägenheten att delta minskar därefter 

med stigande ålder, något som kan förklaras av flera faktorer (SCB, 2009:17-19).  

Enligt en studie från USA handlar flickors minskande av deltagande i idrottsaktiviteter bland annat 

om tidsbrist och kroppscentrerade frågor. Äldre flickor har en svårighet att finna tid till fysisk 
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aktivitet då stor del av tiden efter skolan går till för att göra hemläxor och hjälpa till i hemmet. När 

flickor blir äldre handlar även deltagandet kring kroppscentrerade frågor. Flickor som inte vill 

idrotta för att de har fått sin menstruation eller för att de känner sig obekväma med att visa sin 

kropp eller gå utan smink. Idrottsaktiviteter uppfattas också av många som något maskulint och för 

att delta finns en inställning om att behöva bete sig grabbigt (Dwyer et al, 2006:79-84). Denna 

studie ger stöd till budskapet i Doing gender och socialisationsprocessteorier (se Teori). 

Data och Metod  

Datamaterial   

Datamaterialet som använts för studien är hämtat från Statistiska Centralbyrån och bygger på 

undersökningar av levnadsförhållanden (ULF och barn-ULF) för åren 2001-2003.  

Statistiska Centralbyrån genomför årligen levnadsundersökningar för att få en bild av hur olika 

grupper av Sveriges befolkning lever. De ser på faktorer som folks boende, arbetsliv, sociala 

relationer och fritid. Materialet innehåller information om vuxnas levnadsförhållanden men även 

information om den intervjuades barn i familjen, en tilläggsundersökning som kallas Barn-ULF. 

Insamling av data har främst skett genom strukturerade besöksintervjuer hos vuxna och deras barn 

(Bryman 2011, sida 63). Strukturerade telefonintervjuer kan också förekomma om personen har en 

önskan om det. En procent av de totala intervjuerna av de vuxna respondenterna består av indirekta 

intervjuer, att en nära till intervjupersonen intervjuas. Barnen intervjuades genom att de fick lyssna 

på färdiginspelade frågor och sedan skriva ner sina svar (SCB, 2005  :113, 115, 118, 119). 

Urval och bortfall 

Urvalet för undersökningen är draget av Statistiska centralbyrån (intervjufrågorna utvecklats av 

SOFI, Institutet för social forskning på Stockholms Universitet) som har gjort ett obundet 

slumpmässigt urval (OSU) med vissa restriktioner. Restriktionerna är att personer som varit med i 

ULF under de senaste sju åren inte har fått delta och att 2001 var den åldersgränsen 16-84 år. Att 

gränsdragningen drogs vid 84 år bör inte ha någon påverkan för resultatet i denna uppsats eftersom 

vi endast undersöker respondenter med barn i hushållet mellan 10 och 18 år. Senare år (för denna 

uppsats 2002-2003) fanns ingen övre gräns, den lägre gränsdragningen hölls kvar vid 16 år. 
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Nettourvalet 2001 var 7469, 2002 7969 och 2003 7975 personer. Av dessa intervjuades år 2001 

5680, år 2002 5973 och år 2003 6033 vuxna. I procenttal innebär det att 76,0 % (2001), 75,0 % 

(2002) respektive 75,7 % (2003) av nettourvalet svarade. 

Urvalet har baserats på hela populationen genom att ha använt sig av Registret för totalbefolkningen 

(RTB). Barn-ULFs ursprungliga urval är samtliga barn till respondenten eller respondentens partner 

i vuxenundersökningen (ULF), men i denna uppsats begränsas barnens åldrar till mellan 10 och 18 

år. Barn måste bo minst halva tiden hos minst en av föräldrarna för att räknas in i undersökningen. 

Det görs ingen skillnad mellan om barnet är adopterat eller fosterbarn. Det externa bortfallet för 

ULF-undersökningarna år 2001, 2002 och 2003 var 22,1%, 25,0% respektive 24,3% (SCB, 

2005:116, 117). 

Bortfall i denna uppsats tillkom även för att det var föräldrar som undersöktes, de vuxna som inte 

hade ett barn ingår därför inte. 

Metod 

För denna studie har en deduktiv ansats använts, där processen startade med en teori som mynnade 

ut till hypoteser om samband mellan barns vuxenledda fritidsaktiviteter och familjestruktur, där 

könstillhörighet kan påverka mönstret. För att därefter kunna komma fram till ett resultat och 

besvara uppsatta frågeställningar och hypoteser har logistiska regressionsanalyser tillämpats. 

Logistiska regressionsanalyser är tillämpbart då den beroende variabeln är binär, vilket innebär att 

den endast kan anta två värden (Djurfeldt och Barmark, sida 12).  

I studien används variabeln för barns vuxenledda idrottsaktiviteter samt övriga fritidsaktiviteter som 

beroende variabler och är kodad som 1= deltar i idrottsaktivitet/övrig aktivitet och 0 = deltar inte i 

idrottsaktivitet/ övrig aktivitet.  

Sambanden mellan familjestruktur och barns fritidsaktiviteter undersöks i sex modeller där vi först 

och främst kontrollerat för om barnets könstillhörighet kan påverka mönstret. Andra faktorer som 

tagits i beaktning vilket kan tänkas påverka sambandet är barnet ålder, föräldrarnas lön och 

klasstillhörighet. 

Tidsaspekten hade varit en intressant aspekt att ta med i modellerna i och med att separerade 

föräldrar kan tänkas ha svårare att få tiden att gå ihop. Detta har dock inte varit möjligt att mäta med 

de variabler som funnits tillgängligt i datamaterialet. 
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Som nämnts används två beroende variabler i regressionsanalyserna, om barnet deltar i idrottsliga 

vuxenledda fritidsaktiviteter eller inte och om barnet deltar i övriga vuxenledda fritidsaktiviteter 

eller inte. Båda variablerna gjordes om till dikotoma för att kunna användas i de logistiska 

regressionsanalyserna. Variabeln för barns deltagande i vuxenledda aktiviteter handlar om 

deltagande i någon klubb eller förening på fritiden, som till exempelvis ridning eller fotboll. Den är 

kodad som 1 = deltar i idrottsaktivitet och 0 = deltar inte i idrottsaktivitet. Svar som saknas räknas 

som internt bortfall. 

Variabeln som mäter barns deltagande i övriga vuxenledda aktiviteter innefattar aktiviteter som till 

exempelvis teater och körsång. Denna variabel är kodad som 1 = deltar i övrig fritidsaktivitet och 0 

= deltar inte i övrig fritidsaktivitet. Svar som saknas räknas även här som internt bortfall.  

För att se hur de valda faktorerna påverkar möjligheten att överhuvudtaget ha varit med i en 

vuxenledd fritidsaktivitet valdes uppdelningen ”varje dag- mer sällan” (i stället för en gång i 

veckan) för de som räknas ha varit deltagande i sådana aktiviteter och värdet ”aldrig” för de som 

räknas som att aldrig har fått chansen att testa det. Detta gäller således idrottsliga så som icke-

idrottsliga aktiviteter. Tanken var till en början att räkna in alternativet ”en gång i veckan” i värdet 0 

= deltar inte i idrottsliga/övriga aktiviteter. Denna uppdelning hade varit intressant att göra eftersom 

en stor del av alla barn (en tredjedel) deltar i någon aktivitet varje vecka (SCB, 2009:33) och 

eftersom det är så vanligt skulle det ge en större andel för grupperna som dels inte deltar i idrott. 

Dock skulle det ge en mindre grupp för de som inte är deltagande i övriga vuxenledda 

fritidsaktiviteter. Vid vidare funderingar beslöts dock att barn som deltog en gång i veckan skulle 

räknas in under värdet 1= deltar i idrottsaktivitet/övrig aktivitet. Då får vi separerade skillnader 

mellan dem som faktiskt utövar en aktivitet och dem som inte gör det. Med tanke på att ekonomi är 

en viktig faktor för deltagandet skulle denna uppdelning kunna ge mer exakta resultat. Även att 

familjestrukturen är i fokus, vilket gör det möjlig för de barn som bor med föräldrar som inte bor 

ihop och där den ena föräldern träffar barnet sällan. De barnen kanske deltar i någon av de 

aktivitetstyperna när den är med den föräldern som de inte träffar lika ofta. Detta leder till ett 

kontinuerligt aktivitetsmönster, men som kan finnas bland de som har svarat att de deltar i 

vuxenledda aktiviteter mer sällan än en gång i veckan.  
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Frekvenstabeller  

Här redovisas deskriptivs statistik över antal svarande, procentantal för svarande sett till variabeln i 

stort och kumulativ procent för de möjliga svarsalternativen och totalen. 

Tabell 1. Frekvenstabell över idrottande och annan aktivitet. 

Variabelnamn Antal %  av svar Kumulativ % 

Idrottande    

Idrottar 3132 76,7 76,7 

Idrottar inte 940 23 99,7 

Svar saknas (internt bortfall) 12 0,3 100 

Totalt 4084 100  

    

Annan vuxenledd aktivitet    

Deltar i någon annan aktivitet 1629 39,9 39,9 

Deltar inte i någon annan aktivitet 2417 59,2 99,1 

Svar saknas (internt bortfall) 38 0,9 100 

Totalt 4084 100  

I Tabell 1 visas frekvenser över antalet barn som antingen deltar eller inte deltar i vuxenledda 

idrottsliga aktiviteter samt antalet barn som deltar eller inte deltar i övriga vuxenledda 

fritidsaktiviteter. De som idrottar är i majoritet (76,7%), medan så inte är fallet för deltagande i 

övriga vuxenledda fritidsaktiviteter där majoriteten (59,2%) inte deltar i någon annan aktivitet. 

Bortfallet är lågt om man ser till procenten (0,3 % respektive 0,9 %) och bör inte påverka utfallet 

för de logistiska regressionerna under Resultat. 

I modellerna ingår som nämnts fem oberoende variabler; barnets könstillhörighet och ålder samt 

föräldrarnas lön och klasstillhörighet. Först testas sambandet med logistisk regression mellan barns 

deltagande i idrottsaktiviteter och övriga vuxenledda aktiviteter med familjestruktur. Frågan om 

familjetyp besvarades av barnens föräldrar. Variabeln som mäter familjestruktur är kodad som 0 = 

bor med båda sina föräldrar och 1 = bor med mor/ med eller utan styvförälder och 2 = bor med 

far/med eller utan styvförälder. Övriga familjestrukturer är kodat som internt bortfall. 
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Referenskategorin för de logistiska regressionsanalyserna var kategorin bor med båda sina föräldrar. 

Tanken var till en början att behålla ursprungsvariabeln i fem kategorier där bor med mor och bor 

med far var separerat från att även bo med en styvförälder, eftersom det fanns ett intresse av att se 

eventuella skillnader i barns deltagande i vuxenledda fritidsaktiviteter om barnet bor med en 

förälder eller med en förälder och en styvförälder. Den ursprungliga variabeln var kodad som; 1= 

båda föräldrarna, 2 = mor enbart, 3 = far enbart, 4 = mor och styvförälder, 5 = far och styvförälder. 

Frekvenserna för kategorin 5 = bor med far och styvförälder visade sig dock vara relativt låga (114 

av totalt 4084 respondenter), vilket hade gett opålitliga och ickesignifikanta resultat i modellerna. 

Därför valdes kategorierna som rörde förälder (mor respektive far) och styvförälder att sättas ihop 

med motsvarande för de som bor med ensamstående förälder. 

Skillnader i ekonomiska möjligheter mellan ensamstående föräldrar och föräldrar med styvförälder 

kan tänkas finnas, men som hopslagningen kan dölja. Det problemet ter sig mindre allvarlig om det 

som Case, Lin och McLanahan (2001) i sin studie över barnens utbildningsnivå i ett stickprov från 

USA hävdar stämmer med den svenska situationen; att styvföräldrar investerar mindre i sina 

styvbarn än sina biologiska barn (i USA tas det ut terminsavgifter för att studera). 

Tabell 2. Frekvenstabell över familjestrukturen. 

Variabelnamn Antal %  av svar Kumulativ % 

Familjestruktur    

Bor med båda sina föräldrar 2976 72,9 72,9 

Bor med mor/ med eller utan 

styvförälder 

810 19,8 92,7 

Bor med far/ med eller utan 

styvförälder 

271 6,6 99,3 

Svar saknas (internt bortfall) 27 0,7 100 

Totalt 4048 100  

Tabell 2 visar på att majoriteten av barnen som deltagit i undersökningen bor ihop med båda sina 

föräldrar. 

Variabeln om barnets könstillhörighet läggs in i modellen för att se huruvida barnets kön har 

betydelse för deras deltagande i organiserad fritidsaktivitet, konstanthållet för familjestruktur (se 

Modell 1.1–2.2 i Resultat). Könsvariabeln står för barnet kön och är kodad som 0 = pojke och 1= 
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flicka, där flicka fick vara referenskategori. 

Tabell 3. Frekvenstabell över barnens könstillhörighet. 

Variabelnamn Antal %  av svar Kumulativ % 

Könstillhörighet    

Pojke 2051 50,2 50,2 

Flicka 2033 49,8 100 

Totalt 4048 100  

Könsfördelningen är jämn (50,2% respektive 49,8%).  

Variabeln för barnets ålder är indelad i tre kategorier; 0 = 10-12 år, 1 = 13-15 år och 2 = 16-18 år. 

Barn i kategori 2 = 16-18 år används som referenskategori i modellerna nedan. 

Tabell 4. Frekvenstabell över barnens ålderskategori. 

Variabelnamn Antal %  av svar Kumulativ % 

Ålderskategori    

10 till 12 år 1570 38,4 38,4 

13 till 15 år 1423 34,8 73,3 

16 till 18 år 1091 26,7 100 

Totalt 4048 100  

I tabell 4 visar fördelningen av ålder att den största andelen respondenter finns i kategorin 10 till 12 

år. 

Variabeln om föräldrarnas lön sätts in i de två sista modellerna tillsammans med variablerna om 

barnets könstillhörighet och ålderskategori för att se om de har någon påverkan på barns idrotts- och 

övriga fritidsaktiviteter. Variabeln lön är indelat i tre kategorier; 0 = lägst 25 %, 1 = medel 50 % och 

2 = högst 25 %. Svar som saknats har räknats som internt bortfall.  Lönevariabeln tar endast upp 

förälderns lön efter skatt och denna har uppdelats i kvartiler baserat på varje enskilt år. Kategorierna 

visar barnfamiljernas hushållsinkomst indelat i kvartiler och anledningen till asymmetrin i 

kvartilerna beror på bortfall i undersökningen (SCB, 2005:125).  
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Tabell 5. Frekvenstabell över föräldrarnas inkomstkategorier. 

Variabelnamn Antal %  av svar Kumulativ % 

Föräldrarnas lön    

Övre 25 % 1350 33,1 33,1 

Medel 50 % 1987 48,7 81,7 

Lägre 25 % 746 18,3 100 

Svar saknas (internt bortfall) 1 0 100 

Totalt 4048 100  

Bland de som har deltagit i undersökningen är det färre familjer med en hushållsinkomst i den lägre 

kvartilen än i referenskategorin (den högre kvartilen). 

Variabeln för föräldrarnas klasstillhörighet är indelad i tre kategorier; 0 = högre tjänstemän, 1 = 

lägre/medel tjänstemän, 2 = jordbrukare/företagare och 3 = arbetare. Övriga grupper är kodat som 

internt bortfall och innehåller till exempelvis studenter och ålderspensionärer. Kategorin högre 

tjänstemän används som referenskategori.  Klassindelningen har skett utifrån respondenternas yrke 

och sysselsättning och indelats efter yrkets utbildningstid samt vilken typ av organisation det tillhör. 

Som arbetare klassas dock de yrken som normalt sett organiseras fackligt under LO oavsett 

utbildningstid.  

Till lägre tjänstemän tillhör respondenter som gått ut grundskolan och har max tre års utbildning 

efter det. Respondenter som gått ut grundskolan och har minst tre men max sex års utbildning efter 

gått ut grundskolan tillhör kategorin tjänstemän på mellannivå (dessa två ligger ihop i 

kategoriseringen av klassvariabeln som lägre/medel tjänstemän) och de som gått minst sex års 

utbildning efter att ha gått ut grundskolan tillhör kategorin högre tjänstemän (SCB, 2005:123-124). 
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Tabell 6. Frekvenstabell över föräldrarnas klass. 

Variabelnamn Antal %  av svar Kumulativ % 

Klass    

Högre tjänstemän 605 14,8 14,8 

Lägre/ Medel tjänstemän 1410 34,5 49,3 

Företagare/ jordbrukare 407 10 59,3 

Arbetare 1359 33,3 92,6 

Svar saknas (internt bortfall) 303 7,4 100 

Totalt 4084 100  

Tjänstemän på mellan- eller lägre nivå är den största klassen, knappt större än arbetare. Arbetare 

innehåller såväl kvalificerad som okvalificerad arbetare och är alltså den näst största klassen. 

Viktning kan beaktas användas i logistiska regressionsanalyserna ifall det finns en snedfördelning 

av vilka som kommer med i urvalet, i detta fall kan barn som bor med båda föräldrarna ha större 

chans att komma med än barn som bor med en förälder. För att åtgärda detta och få en mer rättvis 

bild av populationen har vi viktat. Viktning har används i de logistiska regressionerna. Genom att 

vikta talar man om för SPSS att vid analyserna ta hänsyn till snedfördelningen i urvalet (Djurfeldt, 

Larsson och Stjärnhagen, 2010:124-126, Djurfeldt och Barmark, 2009:274). 

Viktningsvariabeln har skapats av Statistiska Centralbyrån. 

Logistisk regression 

I detta avsnitt redovisas relevanta resultat som framtagits genom logistiska regressionsanalyser, för 

att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. Resultaten presenteras i modellform över samband 

mellan barns deltagande i vuxenledda fritidsaktiviter och familjestruktur samt hur dessa samband 

ser ut när de kontrolleras för barnets kön och ålder samt för föräldrarnas lön och klass.  

För tolkning av resultatet används främst Exp. (B) och p-värde. Exp. (B) visar en minskning eller 

ökning av oddskvoten i jämförelse med referenskategorin, oddskvot över 1 visar på ett positivt 

samband mellan familjestruktur och barns vuxenledda fritidsaktiviteter, odds under 1 visar på ett 
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negativt samband. I modellerna används referenskategorier vilket variablernas övriga kategorier 

jämförs med. Vid tolkning av oddskvoterna konstanthålls det för övriga oberoende variabler.  

P-värdet visar resultatets signifikans på en 5 % nivå. Ett p-värde på 0,05 eller under betyder att 

resultatet inte beror på slumpen utan att det föreligger ett statistiskt signifikant samband (Djurfeldt 

och Barmark, 2009:117, :261, :131, :321). 

Modell 1.0. Samband mellan barns deltagande i vuxenledda 

idrottsaktiviteter och familjestruktur. 

Variabelnamn Exp. (B) Standardfel P-värde 

Familjestruktur    

Bor med båda (referenskategori)    

Bor med mor 0,788. 0,113. 0,000. 

Bor med far 0,788. 0,203. 0,216. 

Konstant 

Nagelkerke R2 

N 

3,665. 

0,015 

4045 

0,063. 0,000. 

I Modell 1.0 går det att utläsa ett negativt samband mellan barn som bor med sin mor (med eller 

utan styvförälder) i jämförelse med de som bor hos båda föräldrar. Sambandet är signifikant på en 

femprocentig signifikansnivå. Oddset att delta i vuxenledda idrottsaktiviteter minskar med 22 % för 

att delta i en idrottslig vuxenledd fritidsaktivitet för barn som bor med mor än barn som bor med 

båda föräldrarna. För de som bor med sin far föreligger samma odds som för barn som bor med sin 

mor, dock är detta icke-signifikant på en femprocentig nivå. 
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Modell 2.0. Sambandet mellan barns deltagande i övriga vuxenledda 

fritidsaktiviteter och familjestruktur. 

Variabelnamn Exp. (B) Standardfel P-värde 

Familjestruktur    

Bor med båda (referenskategori)    

Bor med mor 0,770. 0,105. 0,013. 

Bor med far 0,610. 0,191. 0,010.. 

Konstant 

Nagelkerke R2 

N 

0,723. 

0,070. 

4019 

0,053. 0,000. 

I modell 2.0 finns negativa samband mellan barn som bor med mamma eller pappa och deltar i 

övriga vuxenledda fritidsaktiviteter. Båda värdena är signifikanta på en femprocentig 

signifikansnivå. Oddsen för barn som bor med mor är 0,77. Jämfört med barn som bor med båda 

sina föräldrar minskar det med 23 % att delta i övriga fritidsaktiviteter. För barns som bor med sin 

far är oddsen ännu lägre än för barn som bor med sin mor. Oddsen för barn att delta i övriga 

fritidsaktiviteter är 0,61. I jämförelse med barn som bor med båda sina föräldrar minskar oddsen för 

deltagandet med 39 %. 
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Modell 1.1. Sambandet mellan barns deltagande i idrottsaktiviteter och 

familjestruktur kontrollerat för barnets könstillhörighet. 

Variabelnamn Exp. (B) Standardfel P-värde 

Familjestruktur    

Bor med båda (referenskategori)    

Bor med mor 0,584. 0,113. 0,000. 

Bor med far 0,777. 0,203. 0,213. 

    

Barnets könstillhörighet    

Flicka (referenskategori)    

Pojke 1,092. 0,101. 0,384. 

Konstant 

Nagelkerke R2 

N 

3,510. 

0,016. 

4045 

0,080. 0,000. 

 I modell 1.1 visar det sig finnas ett negativt samband mellan barns deltagande i idrottsaktiviteter 

och barn som bor med sin mor respektive far. Sambandet är icke-signifikant när det gäller barn som 

bor med sin far. Oddset för ett barn som bor med sin mor är 0,584 vilket innebär att oddset för att 

delta i idrottsaktiviteter är 41,6 % lägre än barn som bor med båda sina föräldrar. Vid en kontroll för 

barnets könstillhörighet går det i jämförelse med flickor att utläsa ett positivt men ickesignifikant 

samband för pojkars benägenhet att delta i idrottsaktiviteter. 
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Modell 2.1 Sambandet mellan barns deltagande i övriga 

fritidsaktiviteter och familjestruktur kontrollerat för barnets kön. 

Variabelnamn Exp. (B) Standardfel P-värde 

Familjestruktur    

Bor med båda (referenskategori)    

Bor med mor 0,770. 0,105. 0,013. 

Bor med far 0,611. 0,191. 0,010 

    

Barnets könstillhörighet    

Flicka (referenskategori)    

Pojke 0,921. 0,089. 0,000. 

Konstant 

Nagelkerke R2 

N 

0,753. 

0,008. 

4019 

0,069. 0,000. 

I modellen ovan finns negativa signifikanta samband mellan barns deltagande i andra 

fritidsaktiviteter och familjestruktur. Oddset för barn som bor med sin mor är 0,77 vilket innebär att 

oddset är 23 % lägre för de barnen jämfört med barn som bor med båda sina föräldrar. När det gäller 

oddset för barn som lever med sin far är det 0,611. Det innebär att oddset är cirka 39 % lägre än för 

barn som bor med båda sina föräldrar. Kontrollerat för barnets kön finns det ett negativt icke-

signifikant samband för pojkar. 
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Modell 1.2 Samband mellan barns deltagande i idrottsaktiviteter och 

familjestruktur kontrollerat för barnets könstillhörighet och ålder samt 

föräldrarnas lön och klass. 

Variabelnamn Exp. (B) Standardfel P-värde 

Familjestruktur    

Bor med båda (referenskategori)    

Bor med mor 0,626. 0,123. 0,000. 

Bor med far 0,789. 0,216. 0,273. 

    

Barnets könstillhörighet    

Flicka (referenskategori)    

Pojke 1,060. 0,108. 0,588. 

    

Barnets ålderskategori    

16-18 år (referenskategori)    

13-15 år 1,429. 0,131. 0,006. 

10-12 år 1,932. 0,135. 0,000. 

    

Förälderns/-rarnas lönekategori    

Högst 25 % (referenskategori)    

Mellan 50 % 0,939. 0,131. 0,628. 

Lägst 25 % 0,687. 0,176. 0,033. 

    

Förälderns/-rarnas klass    

Högre tjänstemän 

(referenskategori) 

   



 

26 

 

Lägre/ medel tjänstemän 0,843. 0,181. 0,344. 

Företagare/ jordbrukare 0,710. 0,229. 0,134. 

Arbetare 0,738. 0,186. 0,102. 

Konstant 

Nagelkerke R2 

N 

3,447. 

0,04. 

3746 

0,183. 0,000. 

I modell 1.2 går det att utläsa negativt samband mellan barns deltagande i idrottsaktiviteter och barn 

som bor med sin mor respektive far. Sambandet är endast signifikant för barn som bor med sin mor. 

Oddset för barn som bor med sin mor är 0,626 vilket innebär att oddset är 37,4 % lägre än för barn 

som bor med båda sina föräldrar. 

Sambandet mellan barns könstillhörighet och deras deltagande i idrottsaktiviteter är positivt men 

inte signifikant. Kontrollerat för barnets ålder visar resultatet på positiva signifikanta samband med 

barns deltagande i idrottsaktiviteter. Oddset för barn i åldern 13-15 år är 1,429 vilket betyder att 

oddset är cirka 43 % högre för barn i den ålderkategorin än kategorin med barn mellan 16-18 år. 

Oddset för barn från 10 till 12 år är 1,932 vilket betyder att oddset är 93,2 % högre än barn som är 

16-18 år. 

När kontroll för föräldrarnas lön läggs till i modellen går det att utläsa negativa samband med barns 

deltagande i idrottsaktiviteter. Endast föräldrar med en lön i den lägsta kvartilen är signifikant. 

Oddsen för de barn vars föräldrar har en lön i lägsta lönkategorin är 0,687, vilket betyder att oddset 

är 31,3 % lägre än för barn vars föräldrar har en lön i den högsta kategorin. 

Kontrollerat för föräldrarnas klass finns det negativa icke-signifikanta samband med barns 

deltagande i idrottsaktiviteter.  
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Modell 2.2 Samband mellan barns deldagande i övriga fritidsaktiviteter 

och familjestruktur kontrollerat för barnets könstillhörighet och ålder 

samt föräldrarnas lön och klass. 

Variabelnamn Exp. (B) Standardfel P-värde 

Familjestruktur    

Bor med båda (referenskategori)    

Bor med mor 0,773. 0,114. 0,024. 

Bor med far 0,640. 0,203. 0,028. 

    

Barnens könstillhörighet    

Flicka (referenskategori)    

Pojke 0,937. 0,093. 0,486. 

    

Barnets ålderskategori    

16-18 år (referenskategori)    

13-15 år 1,458. 0,122. 0,002. 

10-12 år 1,796. 0,120. 0,000. 

    

Förälderns/-rarnas lönekategori    

Högst 25 % (referenskategori)    

Mellan 50 % 1,012. 0,157. 0,939. 

Lägst 25 % 1,007. 0,111. 0,950. 

    

Förälderns/-rarnas klass    

Högre tjänstemän 

(referenskategori) 
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Lägre/ medel tjänstemän 0,732. 0,144. 0,031. 

Företagare/ jordbrukare 0,661. 0,195. 0,034. 

Arbetare 0,716. 0,151. 0,027. 

Konstant 

Nagelkerke R2 

N 

0,690 

0,030. 

3723 

0,153. 0,015. 

I modell 2.2 finns negativa signifikanta samband mellan barns deltagande i övriga fritidsaktiviteter 

och familjestruktur. Oddset för barn som bor med mor är 0,773, vilket innebär att oddset är cirka 23 

% lägre än för barn som bor med båda sina föräldrar. När det gäller oddset för barn som bor med sin 

far är 0,64, vilket innebär 36 % lägre odds än för barn som bor med båda sina föräldrar. 

Kontrollerat för barnets könstillhörighet finns negativa, icke-signifikant samband för pojkar.  

När det gäller barnets ålderskategori syns positiva och signifikanta samband. Oddset för barn 

mellan 13 och 15 år är 1,458. Vilket innebär att det är 45,8 % högre odds än för barn som är mellan 

16 och 18 år. De yngsta barnen, de mellan 10 och 12 år har ett odds på 1,796, vilket innebär att 

deras odds är 79,6 % högre än oddsen för barn som är mellan 16 och 18 år. 

Vid en kontroll för föräldrarnas lön uppdelat i kategorier ser man positiva och icke-signifikanta 

samband. 

Klass tenderar att ha en negativ påverkan när det gäller benägenheten att delta i övriga vuxenledda 

fritidsaktiviteter, dessa värden är signifikanta i en jämförelse med barn vars föräldrar är högre 

tjänstemän. Oddsen för barn vars föräldrar är tjänstemän på den mellersta- eller den lägre nivån är 

0,732, vilket innebär att deras odds är 26,8 % lägre än för barn vars föräldrar är högre tjänstemän. 

För barn vars föräldrar är företagare eller jordbrukare är oddsen 0,661, vilket innebär odds som är 

33,9 % lägre än för de barn vars föräldrar är högre tjänstemän. När det gäller arbetare är oddsen 

0,716, vilket i sin tur innebär att oddsen är 28,4 % lägre än för barn vars föräldrar är högre 

tjänstemän. 
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Diskussion 

Denna uppsats syfte var att undersöka om barns deltagande i vuxenledda idrotts- och övriga 

fritidsaktiviteter påverkas av familjestrukturen och om skillnader i mönstren dels kan förklaras av 

barnens samt föräldrarnas könstillhörighet. Från syftet utvecklades två frågeställningar, den första, 

och den som är i fokus är om familjestrukturens påverkan, eller om det finns ett samband mellan 

barns familjestruktur och idrottande eller andra vuxenledda fritidsaktiviteter. När det gäller 

familjestrukturens påverkan på olika faktorer i hur ens liv gestaltar sig har det forskats mycket om 

rent generellt, men hur det påverkar barnens fritidsaktiviteter är något av ett bortglömt område. 

Några har dock tidigare forskat om det och forskningen har inte kunnat visa på någon entydighet i 

svaren, i denna uppsats kunde det noteras skillnader när det gäller föräldrarnas påverkan, sett till 

föräldrarnas könstillhörighet. De barn som bor med båda föräldrarna hade signifikant större 

benägenhet att delta i övriga fritidsaktiviteter jämfört med barn som bor i någon av de andra 

familjetyperna. När det gäller idrottsliga aktiviteter var däremot skillnaden inte signifikant i 

jämförelse mellan de barn som bor med båda föräldrarna. Att de som bor med sin far med eller utan 

styvförälder inte når ett signifikant resultat i modellerna över idrottslig aktivitet kan bero på att 

fäder kan anses vara mer sportintresserade och engagerade i sådana aktiviteter (Elofsson, 2001). 

Dock är det lämpligt att nämna att den studien avgränsades till att undersöka situationen i 

Stockholms län och situationen i den delen av landet är inte med säkerhet generaliserbar till Sverige 

i stort. Däremot tas socialisation upp som en förklaring, vilket kan antas ha en global effekt på 

människors medvetande. Trots begränsningen i studien kan det försiktigt funderas på att detta större 

intresse kan leda till att sambandet inte är signifikant medan det är negativt signifikant när det gäller 

ensamstående mödrar och styvfamiljer. Detta för att fäder lägger ned mer tid och pengar för barnens 

idrottande än mödrar. En anledning till att sambandet ändå är negativt är att de ändå har mindre tid 

och pengar till det jämfört med familjer där båda föräldrarna bor under samma tak, därför är det 

negativt ickesignifikant. 

Sett till barnens könstillhörighet som togs med i de fyra sista modellerna fanns det inga signifikanta 

resultat, något den hade antagits skulle ha på så sätt att pojkar skulle ha deltagit i idrott i större 

uträckning och flickor deltagit i övriga aktiviteter i större utsträckning. Här var Doing gender tänkt 

att förklara könsskillnader, men i denna studie fann den teorin endast stöd när det gäller den 

påverkan som föräldrarnas konstillhörighet har (se ovan i Diskussion och Resultat). Det som i 

denna uppsats ses som övriga aktiviteter är dock väldigt olika varandra, ett exempel är 
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schackspelande och körsång, vilket kan ha påverkat resultatet. Detta skulle ha haft en varierad 

påverkan, då de aktiviteterna har olika styrka i sin könsstämpel och det innebär olika bemötanden 

på grund av de bedömningar andra gör av en. Alla kan heller inte antas ha ett stort utbud, likt det i 

storstädernas områden, vilket begränsar möjligheten att fritt kunna välja. Ökar variationen minskar 

chansen att nå signifikanta resultat. 

Följer man tanken från socialisationsteorin, att barn som bor med båda föräldrarna borde nå en 

starkare socialisationseffekt kan det antas att barnen möjligen blivit mindre socialiserade till 

könsnormer än fallet för sina föräldrar. Debatten kring könsnormer har växt sig såväl mer intensiv 

som mer kritisk med åren, vilket är den motstridiga rösten föräldrarna inte hörde lika mycket av när 

de var barn och som gör att flickor och pojkar vågar gå från könsnormerna i större utsträckning. 

Ett annat delvis väntat resultat (för idrott, se RF, 2008:3, och för kultur/ övriga aktiviteter, se 

Ungdomsstyrelsen, 2011:78 och för båda, se SCB, 2009:17-19), fast som inte var en del av 

hypotesen var att åldern hade en signifikant påverkan i de modeller där den variabeln togs med. I 

jämförelse med den kategori där de äldsta barnen och ungdomarna fanns (16-18 år) hade såväl 

kategorierna för barn 13 till 15 år och 10 till 12 år en högre benägenhet att delta i vuxenledda 

fritidsaktiviteter. Detta kan komma från att barnen har högre krav på sig i skolan ju äldre de blir och 

att möta de kraven krävs mer tid och energi. Denna tid och energi kan komma i vägen för utövandet 

av dessa fritidsaktiviteter. En annan anledning kan vara att barnen ändrar inställning till vad som är 

viktigt i deras liv och elitsatsningar som gör att inte alla barnen kan få vara med sina vänner och 

spela. Elitsatsning av barnidrotten är ett problem enligt professorer (till exempel Skånskan, 2008). 

En studie om inställningen till barnidrott i sig hos föräldrar till 10-12åringar fanns blandade 

inställningar till det, ålder ska inte spela mer roll än skicklighet, medan tävlingsinslagen ibland blir 

för stora (Karp 2004:20 respektive :22). Hur barnen själva ser på situationen har det inte hittats 

någon forskning.  Diskussioner kring elitsatsning är något författarna inte har stött på i samband 

med någon av de aktiviteterna som ses som övriga vuxenledda fritidsaktiviteter, vilket gör att 

tanken kring barnens bristande tid, energi och intresse verkar vara en mer trolig förklaring i det 

fallet. 

Sett till resultaten rörande förälderns klass där tidigare forskning visat på en effekt, fann denna 

studie blandade resultat. Kontrollen för klass visar att det spelar en roll gällande deltagande i övriga 

aktiviteter, men inte för idrottsliga fritidsaktiviteter. Förklaringar till att klass inte spelar någon roll 

rörande idrottsliga aktiviteter kan antas finnas i den stora folkkärleken till idrott och dess 

klassoberoende effekter på hälsan. Klass hade däremot en påverkan för deltagande i övriga 
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vuxenledda aktiviteter, vilket kan förklaras med de olika kulturerna och dess värderingar om vad en 

bra fritid ska innehålla. 

Ekonomi har även den visat sig ha en påverkan i tidigare studier, i denna studie fanns endast 

signifikanta resultat i jämförelse mellan de föräldrar som fanns i den lägsta kvartilen jämfört med de 

föräldrar som hade en lön i den översta. Ekonomi spelar således en roll till en viss nivå, något som 

kan förklaras av de kostnader som deltagande i vuxenledda idrottsliga fritidsaktiviteter innebär. 

Hur det ser ut idag är en annan sak, då regeringen från år 2007 till 2011 och som sedan återinfört 

projektet ger ut medel för att förbättra barn-och ungdomsidrotten (RF, 2013) och arbetet med 

jämställdhet torde ha gått framåt i enighet med idrottens jämställdhetsplan och syftet med medlen. 

Barnfattigdomen har det dock nog inte talats mer om någon gång tidigare än vad det görs nu, vilket 

tyder dels på en ökad medvetenhet, men det kan även tyda på ökade siffror i det hänseendet. I en 

kontroll av Socialstyrelsen sett till familjestruktur fanns att de familjer med en ensamstående 

förälder var nivån för den absoluta fattigdomen ca 15 % år 2001 och 12,5 % år 2010 jämfört med 6 

% respektive 4 % för de som bor med biologiska eller adoptivföräldrar (2013:21). Det finns dock 

många olika mått av hushållsekonomi kring den nedersta gränsen. Sett till de aspekterna borde det 

ha blivit jämnare när det gäller deltagandet i främst idrott när det gäller barnens könstillhörighet, 

och rörande ekonomiska skillnader gällande såväl idrottande som övriga vuxenledda 

fritidsaktiviteter om man skulle jämföra perioden 2001-2003 och hur det ser ut i dagens samhälle.  

Framtida studier med ett stort antal respondenter kan vidga inriktningen och även skilja på 

ensamstående mödrar och fäder och de familjer som har en styvförälder. Då de möjliga aktiviteterna 

i det som i denna uppsats går under benämningen övriga vuxenledda fritidsaktiviteter är så olika 

varandra kan mer upplysande svar och mer givande slutsatser dras efter en utförligare kontroll för 

typ av aktivitet. 
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