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Abstract 

Studien handlar om att ur ett sociologiskt perspektiv, titta på skillnader i idrottsdeltagande mellan tre 

tvillingpar av länder, dels på aggregerad nivå och dels på skillnader i idrottsdeltagande mellan olika 

sociala grupper som kön, ålder och utbildningsnivå. Grundtanken är att i mer jämlika och ekonomisk 

utvecklade länder borde idrottsdeltagandet vara högre och skillnader mellan olika grupper borde vara 

mindre jämfört med ojämlika och mindre rika länder. Ländernas karaktäristiska definieras utifrån tre 

makromått; BNP per capita, landets inkomstfördelning mellan medborgarna (GINI) samt landets grad 

av jämställdhet mellan könen (Gender Gap Index). Bakgrunden till denna uppsats bygger på att 

majoriteten av tidigare forskning är landspecifik, vilket innebär att förklaringsmodellerna blir svåra att 

applicera på andra länder. Därför är det viktigt undersöka om det finns gemensamma strukturer och 

egenskaper hos fler länder på makronivå. Den teoretiska grunden utgörs av Ronald Inglehart teori om 

postmaterialistiska värderingar, Korpi & Palmes typologi över välfärdsstater och avslutningsvis 

Wilkinsons & Picketts teori om utjämnade av inkomstfördelning. Slutsatsen är att hypoteserna får ett 

varierat stöd utifrån resultaten. Resultaten visar på stora skillnader i idrottsdeltagande mellan de två 

andra tvillingparen och Polen och Ryssland. Skillnader i kön, ålder och utbildningsnivå är små hos 

Sverige och Finland samt Australien och England. Förutom att de är fler kvinnor än män som idrottade 

i de nordiska länderna. Vidare har Polen och Ryssland störst könsskillnader i idrottsdeltagande då 

majoriteten som idrottar är män och också störst skillnad i idrottsdeltagande beroende på ålder och 

utbildningsnivå.  
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Inledning 

Lars-Magnus Engström & Karin Redelius (2005) poängterar att förändring av idrottandet 

handlar i första hand om förändring i villkor och förutsättningar. För att göra detta behöver man 

identifiera vilka resurser som styr villkoren och skapar förutsättningarna för idrottandet. Därför 

undersöker jag i denna studie om det finns gemensamma strukturer och mönster av 

idrottsdeltagande på en aggregerad nivå. Tidigare forskning har främst genomfört landspecifika 

studier med fokus på individförklaringar av idrottsdeltagande. Om forskning bara tar hänsyn 

till landspecifika individförklaringar så kommer relevanta mönster i form av strukturella 

likheter och skillnader att försummas. Dessutom har olika makrostrukturer också betydelse för 

om det finns små eller stora skillnader inom olika sociala grupper beroende på hur ekonomiska 

resurser fördelas i samhället. 

Det finns ett flertal skäl varför ett lands ekonomiska utvecklingsnivå borde ha en effekt på 

idrottsutövande. att ett rikare land borde ha bättre förutsättningar för idrottsdeltagandet jämfört 

med ett mindre rikt land. Någonting som kanske är ännu viktigare är hur det materiella och 

ekonomiska välståndet fördelas inom befolkningen. Den andra skälet rör huruvida materiella 

levnadsvillkor i ett land är jämt fördelat mellan olika sociala grupper. Allt annat än lika är det 

rimligt att anta att i ett land där inkomstfördelningen är relativt jämn tordes både 

idrottsutövandet generellt vara högre och skillnaden mellan grupper i idrottsdeltagande mindre. 

Jämfört med ett land där inkomsterna är mer ojämnt fördelade. Den tredje skälet är graden av 

jämställdhet mellan män och kvinnor. Lyckade välfärdsstater kännetecknas oftast av hög 

jämställdhet (Wilkinson & Pickett, 2010). I ett land där män och kvinnor har mer jämlika 

livschanser bör även könsskillnaderna i idrottande vara mindre.  Könsaspekten känns angelägen 

att undersöka med tanke på att inom tidigare forskning betonas det att idrotten typiskt varit 

männens arena (Vilhjalmsson & Kristjansdottir, 2003).  

Tidigare forskning om idrottdeltagande har till övervägande del varit landspecifika förklaringar 

till observerande mönster som främst rört faktorer på individnivå (Engström, 2004). De fåtal 

studier som har ett jämförande perspektiv mellan länder visar att idrottsdeltagande skiljer sig åt 

mellan länder men forskningen har dock varit av deskriptiv karaktär eller fokuserar främst på 
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hälsoeffekter (Rodger, 1977, Kamphors & Robers, 1989, Cushman, Veal & Zuzanek, 1996, 

Haase et al., 2004).    

Idéen om att små skillnader mellan olika gruppers levnadsvillkor borde hänga samman med 

små skillnader mellan olika sociala gruppers idrottsdeltagande är inspirerad av forskning kring 

välfärdsstaten. Korpi & Palmes (1998) typologi om välfärdsstaters utveckling är applicerbar 

därför det går att dra paralleller till hur olika typer av makrostrukturer och politiska incitament 

påverkar människors levnadsvillkor. I välutvecklade välfärdsstater är skillnader mellan olika 

sociala grupper mindre (Wilkinson & Pickett, 2010), vilket kan tänkas även avspegla sig i 

idrottsutövande. Ronald Ingleharts (1977) teori om vilken betydelse den ekonomiska 

utvecklingen har vid förändring av värderingar är relevant för denna studie. Teorin beskriver 

betydelsen som ekonomisk utveckling har för utvecklingen av postmaterialistiska värderingar. 

Vilket i sin tur leder till att idrottsutövandet omvandlas till ett kulturellt segment för individen 

genom självuttryck och identitetsskapande. Avslutningsvis följs detta upp av Wilkinson & 

Pickett (2010) teoretiska ramverk om hur länders inkomstfördelning och jämlikhet mellan 

sociala grupper påverkar välfärdsstaten. Även om fokus inte legat på idrottsdeltagande borde 

det vara samma typ av mekanism som ligger bakom, nämligen ekonomi. Med andra ord; små 

skillnader mellan grupper torde reflektera sig i mer jämlik fördelning av idrottsdeltagande. 

 

Begreppet ”idrottsdeltagande” i denna studie syftar på ett generellt idrottsdeltagande, vilket 

inkluderar de svar som respondenterna avgav på frågan ”vilken idrott eller fysisk aktivitet 

utövar du oftast?”. Detta är något som redovisas närmre under metodavsnittet. Denna fråga är 

relevant för att de idrotter som angavs var specifika, det vill säga så var de angivna sporterna 

var organiserade idrotter. Majoriteten av idrotterna som nämns kräver någon form av 

organisering och infrastruktur. I denna studie definieras idrott som 

 

”Med idrott avses institutionaliserad fysisk aktivitet med större eller mindre inslag av tävling, 

där den fysiska prestationsförmågan har stor betydelse och deltagande styrs av regler som 

formulerats av de officiella idrottsorganisationerna” (Göran Patriksson, 1979). 
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Den här uppsatsen har ett länder-jämförande perspektiv och undersöker huruvida strukturer på 

landnivå är relevanta för både idrottsutövande i stort, det vill säga hur utbrett idrottsdeltagandet 

är i ett land, men även till skillnader mellan olika sociala grupper i idrottsdeltagande.  

Syfte och hypoteser 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns skillnader i idrottsdeltagande mellan 

länder och sociala grupper inom länder. Vilket förklaras av tre dimensioner; 

bruttonationalprodukt per person, ländernas inkomstfördelning samt graden av jämlikhet 

mellan män och kvinnor. 

Med utgångspunkt i syftet har följande hypoteser formulerats; 

a) Ett land med hög ekonomisk utvecklingsnivå (H1) och små skillnader i 

inkomstfördelning (H2), samt hög jämställdhet mellan män och kvinnor (H3); har 

desto högre idrottsdeltagande.  

b) I ett land med hög ekonomisk utvecklingsnivå (H1), och små skillnader i 

inkomstfördelning (H2) samt hög jämställdhet (H3), desto mindre skillnader i 

idrottsdeltagande mellan olika sociala grupper. De sociala grupper som ingår i studien 

är kön, ålder och utbildningsnivå.   

 

I analysen har jag valt sex länder, vilka sorteras in i tre tvillingpar. Sverige och Finland som 

representerar de nordiska länderna. England och Australien, de anglosaxiska länderna och 

avslutningsvis Polen och Ryssland som representerar de forna öststaterna. Första gruppen är 

relativt rika länder med relativ jämn inkomstfördelning och hög jämställdhet mellan män och 

kvinnor. Andra gruppen är relativt rika länder, men med ojämn inkomstfördelning och mindre 

jämställdhet mellan män och kvinnor. Tredje gruppen av länder har en jämförelsevis lägre grad 

av ekonomisk utvecklingsnivå, mer ojämn fördelning av inkomster samt stor ojämlikhet mellan 

män och kvinnor. Utifrån de tre makromåtten har jag valt att gruppera dem baserat på vilka 

tendenser de uppvisar, som senare kommer att redovisas. 
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Disposition 

Först följer en tematisk genomgång av den teoretiska strukturen för denna studie. Detta vävs 

samman med svensk och internationell forskning om skillnader i idrottsdeltagande i stort och 

inom de socioekonomiska grupperna kön, ålder och utbildningsnivå. Sedermera följer en 

motivering av metodförfarande och beskrivning av tillvägagångssättet samt etiska aspekter av 

studiens genomförande. Därefter presenteras de empiriska resultaten med en analys. I 

analysdelen återkopplas resultaten till den tidigare forskning och den teoretiska referensramen 

för att begripliggöra resultaten. Avslutningsvis sammanfattas studiens resultat och besvaras 

utifrån hypoteserna i en avslutande diskussion. 

Teori och Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras teori och tidigare forskning som är relevant för denna studie. De 

teorier som används är Ronald Ingleharts (1977) teori om postmaterialistiska värderingar följt 

av Korpi & Palmes typologi över välfärdsstater (1998). Vidare belyser Richard Wilkinson och 

Kate Picketts (2010) teori ”jämnlikhetsanden”, hur graden av ojämlikhet i ett välfärdssamhälle 

påverkar olika sociala gruppers förutsättningar. Detta kompletteras och exemplifieras av 

tidigare forskning om skillnader i idrottsutövandet inom respektive land och inom de olika 

sociala grupperna kön, ålder och utbildningsnivå. I viss mån omnämns även relevanta 

strukturella förändringar som har skett som har haft en stor betydelse för idrottande inom det 

specifika landet.  

Skillnader i idrottande beroende på länders ekonomiska utvecklingsnivå 

Idrottande kan ses som ett universellt språk, eftersom fotboll, cricket eller bowling utövas 

ungefär likadant oavsett i vilket land som deltagarna befinner sig i. Det som skiljer utövandet 

åt på en aggregerad nivå är att länders ekonomiska villkor och förutsättningar är olika. 2004 

publicerades en studie vilket inkluderade 23 länder som presenterade resultat vilket visade på 

att förekomsten av fysiskaktiviteter var positivt korrelerat med landets BNP per capita. 

Klassificeringen av länder baserades på ekonomisk utveckling, vilket ledde till att fysisk 

aktivitet var oberoende av ålder, kön och hälsoövertygelse (Haase et al., 2004). Även 

europakommissionen (Special Eurobarometer 412, 2014) publicerade en rapport 2014 som 
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hade samlat in data om idrottsutövande och fysisk aktivitet. Några av huvudslutsatserna var 

bland annat att de nordiska länderna är mer fysiskt aktiva än länderna i södra Europa. Dessa 

variationer antog man reflekterade skillnader i tillgång på klubbar och infrastruktur, vilket i sin 

tur rimligtvis har ett samband med länders ekonomiska utvecklings nivå (Special 

Eurobarometer 412, 2014). 

Materialistiska- och postmaterialistiska värderingars betydelse för 

idrottsdeltagande 

Länders ekonomiska utvecklingsnivå är något som den amerikanska statsvetaren Ronald 

Inglehart (1977) baserar sin teori ”Den tysta revolutionen” på. Teorin handlar om hur 

förändringar i samhället skiftar baserat på länders ekonomiska utvecklingsnivå. Detta innebär 

att förändringarna sker genom att den yngre generationen skapar nya värderingar som i sin tur 

präglar utvecklingsriktningen i samhället (Inglehart, 1977). Detta gör han utifrån två antagande, 

socialisation- och knapphetshypotesen. Socialisationshypotesen betyder att människans 

grundläggande värderingar bildas under de första vuxna levnadsåren. Dessa värderingar styr 

sedan människans grundläggande inställningen till allt i vardagen och förändras inte i någon 

större utsträckning under livet. Knapphetshypotesen beskriver hur materiella förhållandena 

påverkar på vilka värderingar individen bär med sig för resten av livet. Människans värderingar 

delar Inglehart in i materialistisk och postmaterialistiska värderingar. Materialistiska 

värderingar handlar om vikten av ekonomisk trygghet. Postmaterialistiska värderingar handlar 

om självförverkligade, idealism och livskvalité som infinner sig hos generationer som upplevt 

hög ekonomisk säkerhet, ofta förknippat med brist på krig (Inglehart, 1977).  

Den ekonomiska utvecklingen bidrar till en ökad levnadsstandard och en högre utbildningsnivå 

som leder till en skiftning av värderingar i samhället. Då en yngre generation växer upp med en 

högre levnadsstandard än en äldre generation kommer de i större utsträckning präglas av 

postmaterialistiska värderingar (Inglehart, 2006). Ett exempel på detta är Englands 

paradigmskifte i form av idrottspolicy. Fokus flyttades från ”idrott för prestation” till ”idrott för 

idrottandes skull”. Inriktningen har alltså flyttats från prestation, där motivationen till 

idrottsdeltagande som drivs av materialistiska värderingar. Till att delta i idrott för att de är kul, 

vilket betonar postmaterialistiska värderingar (Collins, 2010). Även inom svensk idrott syns 
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spår av postmaterialistiska värderingar. I Sverige har Riksidrottsförbundet skapat 

styrdokumentet ”Idrotten vill” som är riktlinjer för svensk idrott i hur man skall arbeta för 

jämställdhet och delaktighet. Idrott skall vara glädje, allas rätt att delta, rent spel och demokrati 

för alla. Visionen är att Sverige skall vara en ledande sportnation för alla, oberoende nivå 

(Idrotten vill, 2016). Jämfört med ett land som Australien där genomförda reformer bygger på 

materialistiska värderingar. År 1981 invigdes ett nationellt sportinstitut för att enbart satsa på 

elitidrottare inom utvalda sporter. Australiens stat menade att utgiften för ett sportinstitut kunde 

rättfärdigas med framtidens stora idrottsframgångar som var essentiellt för att ena befolkningen 

och stärka den australiensiska identiteter (Ward, 2010). 

Sammanfattningsvis kan man, utifrån Ingleharts teori (1977), göra antagandet att i rikare länder 

kan man ägna sig åt självförverkligande och att individens frihet prioriteras i större utsträckning 

som ett resultat av välfärdssystemet. Samt att i de mindre rika länderna, lever de materialistiska 

värderingarna kvar i större utsträckning och idrottsdeltagandet kommer vara mindre. Detta 

innebär att anledningen till idrottsutövandet kommer att yttra sig olika beroende på en 

generations värderingar eller ett lands ekonomiska utveckling. En generation som bär med sig 

materialistiska värderingar idrottar på grund av ett naturligt behov av att röra på sig. Jämfört 

med en generation med postmaterialistiska värderingar där idrottandet är en del av 

identitetsskapande, baserat på estetiska ideal. Detta möjliggörs i länder med hög ekonomisk 

utveckling då individers valmöjligheter är större (Korpi & Palme, 1998). 

  

Välfärdsstatens och inkomstfördelningens betydelse för idrottsdeltagandet 

Välfärdsstatens institutionella utformning har en stark inverkan på nivån av materiell 

ojämlikhet i ett samhälle. Ju större välfärdsstat desto mindre är de materiella skillnaderna 

mellan sociala grupper. Således skiljer sig graden av ekonomisk ojämlikhet mellan sociala 

grupper väsentligt mellan länder beroende på deras politisk-institutionella egenskaper (Korpi 

och Palme, 1998). Sådana institutionella effekter kommer sannolikt att få konsekvenser för 

invånarnas livschanser, vilket även gör det rimligt att anta att det också påverkar villkoren och 

förutsättningarna för idrottandet.  
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Västerländska länder skapade välfärdsstaten med målet att reducera den sociala oron som 

uppstod genom social stratifiering på grund av en kapitalistisk marknadsekonomi (Esping-

Andersen, 1990; Korpi, 2006). Dock har det visat sig att orsaken till implementeringen av 

välfärdspolitik har varierat mellan länder och studier har visat att effekten av dessa 

implementeringar på social stratifiering och ojämlikhet har varierat i resultat (Korpi & Palme, 

2003). Den polska staten definierade, år 1950, ”idrott” något som skulle göra medborgarna ”fit 

for work and defense” vilket är i linje med materialistiska värderingar som ofta uppstod efter 

krig (Inglehart, 1977) På grund av de socialistiska strömningarna, var medborgarna enbart 

tillåtna att utöva sport i form av amatörism på grund av amatörregeln. Eftersom elitism och 

tävling i sin tur ansågs vara självförverkligande och egocentriskt var det också något fult och 

”borgerligt” (Lenartowicz & Jankowski, 2014). I Sverige avskaffades amatörregeln 1967 

(Peterson, 2005), men det dröjde fram till 1984 innan Polen genomförde en liknad reform 

(Lenartowicz & Jankowski, 2014). Att amatörregeln avskaffades innebar att idrottare fick 

livnära sig och leva på sin idrott vilket tidigare inte var möjlig. Detta medförde att 

professionalism blev en del av idrottandet och förändringen skedde i takt med polens 

ekonomiska utveckling (Peterson, 2005).  

Detta har i sin tur haft både positiva och negativa konsekvenser för idrottandet i Polen, då alla 

idrottsgrenar inte fick statligt stöd och är därför inte tillgängliga för alla, jämfört med under 

Sovjets tid när idrottsdeltagande var gratis (Lenartowicz & Jankowski, 2014). Detta i sin tur har 

lett till att det numer finns en föreställning i Polen om att idrottsdeltagandet enbart är för ett par 

få människor (Lenartowicz & Jankowski, 2014:16). Att utöva idrott i Polen i dagsläget handlar 

främst om rätt socialt och kulturellt kapital samt ekonomiskt kapital, därför är idrottandet numer 

i Polen en klassfråga och en social markör (Lenartowicz & Jankowski, 2014, Jung, 2004). 

Vidare genomfördes en studie på fritid- och idrottsdeltagande i Polen 2004, som går i linje med 

ovan nämna publikation. Där skillnaderna i kön, inkomst, ålder och utbildning beror i stor 

utsträckning på arbetslöshet, social polarisering, marginalisering och exkludering som har sina 

rötter i efterdyningarna av att tillhöra Sovjet Unionen (Jung, 2004).  

 

De viktigaste faktorerna för framväxten av välfärdsstaten är de implementeringarna som förde 

med sig strategier och åtgärder för arbetsmarknad, i form av organiserad arbetskraft och 
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parlamentarisk politik. Exempelvis i de länder där arbetarklassrörelsen var stark, återfinns även 

de starkaste och omfattande välfärdsstrukturerna, så som de nordiska länderna. Vilket även 

inkluderar en högt socialt skydd och mindre inkomstskillnader jämfört med andra länder 

(Esping-Andersen, 1990; Korpi & Palme, 1998). Tidigare forskning har även visat att det sker 

en ökning i idrottsutövande inom idrottsklubbar i Sverige och Finland, vilket även är två länder 

med starka arbetarklassrörelser. Sverige (40%) och Finland (27%) är tillsammans med England 

(21%) de länder där flest idrottar på gym eller en idrottsklubb, jämfört med Polen där enbart 

5% av idrottandet sker inom en organiserad miljö (Special Eurobarometer 412, 2014). 

Baserat på Korpi och Palmes (1998) typologi har de nordiska länderna den mest jämna 

fördelningen av inkomster, och jämställt mellan olika samhällsgrupper. Detta i kontrast till de 

traditionella västländerna som exempelvis England där inkomstskillnaderna är större. Korpi 

och Palme berör inte öststaterna i sin typologi men eftersom att mycket av typologin baseras på 

jämlikhet i livsvillkor utifrån liknade makromått så är det rimligt att samma antagande är 

applicerbart på öststaterna.  

Betydelsen av jämlikhet för idrottsdeltagande 

I de internationella jämförelserna av Wilkinson och Pickett (2010) representerar Sverige ett 

land med låg nivå av ekonomisk ojämlikhet samt låg nivå av ojämlikhet mellan kvinnor och 

män. Sverige, tillsammans med övriga nordiska länder, ligger på topp 5 på The Gender Gap 

Index (The Gender Gap Report, 2016). The Gender Gap Index (GGI) kommer att användas i 

denna uppsats som ett mått på hur jämställt ett land är. Sverige och Finland räknas som land 

med låga inkomstskillnader och även könsskillnader, Australien och England hamnar 

någonstans i mitten samt Ryssland och Polen som hamnar närmre botten (Wilkinson & Pickett, 

2010). Det finns emellertid stora regionala ekonomiska skillnader inom ett land, och potentiellt 

kan effekten av relativ social orättvisa och social jämförelse också finnas i relativt jämlika land. 

Historiskt sätt argumenterar många att anledning till Sveriges välstånd är att de förklarade sig 

neutrala under andra världskriget och har på så sätt kunna utveckla sin industri och infrastruktur 

utan avbrott (Nationalencyklopedin, 2014a). Viktigt att komma ihåg är att andra länders 

konstitutionella stat och ekonomi förändrades drastiskt efter andra världskriget, exempelvis 

Ryssland och Polen. Wilkinson och Pickett lyfter fram hur denna moderniseringsprocess efter 
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kriget bör lett till positiva effekter för Ryssland och Polen, som ökad livslängd och mindre 

inkomstskillnader. Men Ryssland och Polen fick istället uppleva de motsatta. När Ryssland 

övergick från centralplanering till marknadsekonomi ökade inkomstskillnaderna och den 

förväntade livslängden minskade (Wilkinson & Pickett, 2010). 

Ryssland har likt Polen påverkats av andra världskriget och varit en del av öststatsblocket och 

har genomgått processen att skifta från kommunismen till marknadskapitalism. Under 

Sovjetunionens regim fanns det i likhet med Polen en attityd som premierade amatörism och 

ansåg att professionalism och självförverkligade inom sport inte var önskvärt (Emeliantseva, 

2011). Trots skiftningen till marknadsekonomi fortsätter Ryssland att ligga under genomsnittet 

i antal idrottsdeltagande i Europa, trots att det har skett en ökning från 17 % 2010 till 25 % 

2013. Därför har nu den ryska staten valt att införa ett program för att öka antalet personer som 

regelbundet utövar och deltar i idrott till 40 % av befolkningen till år 2020. Detta genomförts 

genom att öka de statliga anslagen av de offentliga medlen avsedda för sport. Vidare skall staten 

finansiera offentliga idrottsanläggningar med gångavstånd för alla samhällen. För ökad 

motivation och inspiration skall de även skapas offentliga idrottsevenemang och tävlingar som 

ska vara tillgängligt för alla att delta oavsett ålder. Vidare kommer staten även att använda 

media för att kommunicera de positiva effekterna som fysisk aktivitet och idrott har på hälsan. 

Ryssland kommer även att sträva efter att organisera fler internationella mästerskap. 

Avslutningsvis kommer även skolidrotten att moderniseras för att uppmuntra barn till 

idrottsdeltagande, dels genom att dela ut stipendier, och dels genom skolmästerskap. Ryska 

staten har även planer på att ge finansiellt stöd till individer som utövar idrott för att reducera 

kostnaderna för deltagandet såsom medlemskap i en klubb och dylikt (Gorobets, 2015). 

Sammanfattningsvis verkar de centrala faktorerna vara att länders omfördelningskapacitet för 

att minska marknadsgenerade ojämlikheter och skillnad, ger en ökad nivå av ekonomiskt 

välstånd och utveckling. Detta innebär också större beskattning och sociala utgifter, desto 

jämnare fördelning av inkomster. Utjämning av inkomstskillnader bör ha en positiv utveckling 

för idrottsdeltagandet. Det vill säga, i välfärdsstater som arbetar för en utjämning av 

ekonomiska inkomsterna, så som i Sverige och Finland bör deltagande vara högre än i 

välfärdsstaterna Polen och Ryssland som har större skillnader i inkomstfördelningen. För att 
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mäta varje tvillingpars inkomstfördelning så har används GINI som mått. Tillämpning av detta 

mått utvecklas under metodavsnittet.  

Skillnader i idrottsdeltagande beroende på kön 

Tidigare forskning visar på att det finns ett samband mellan kön och idrottsdeltagande. Vid 

starten av det antika samhället ansågs mannen som överordnad kvinnan i idrottsliga 

sammanhang. Detta var något som förstärktes under framväxten av de olympiska spelen, då 

kvinnors uteslöts till en början helt från alla idrottsliga grenar. Kvinnors plats inom idrotten har 

sedan dess präglas av denna föreställning och idrotten har länge ansetts skapat av män för män, 

vilket märks inom tidigare forskning då kvinnors deltagande generellt är mycket lägre än 

männens (Mogren & Torsell, 1993).  

I Europa visar forskning att kvinnor generellt mindre än män, exempelvis är fler män än kvinnor 

som använder idrottsklubbar för träning (Special Eurobarometer 412, 2014), men inom de 

nordiska länderna är det män som är mer inaktiva än kvinnor (Engström, 1993). I Sverige, år 

1977, beslutade Riksidrottsförbundet att iscensätta en handlingsplan för en jämställd idrott. 

Jämställdhetsarbetet är en central roll som genomsyrar hela den svenska idrotten (Åström, 

2001). Detta jämställhetsarbete inom idrotten går i linje med Korpi & Palmes (1998) typologi 

om att de nordiska länderna har en jämn fördelning av inkomster, och jämställt mellan olika 

samhällsgrupper. Men även är ett utav de hårdaste beskattade länderna i världen.  

I en studie från Finland visar att ungdomar som är kontinuerligt aktiva under sina yngre skolår 

(från 9 år) kommer i större utsträckning vara aktiva vuxna. Dock är detta samband starkare för 

pojkar än för flickor (Telama, Yang, Viikare, Välimäki, Wanne & Raitakari, 2005). Vidare i en 

rapport från Australien fann de stöd för att unga pojkar var överrepresenterade i många sporter, 

vilket förklarades med att föräldrar är mer benägna att skapa förutsättningar för 

idrottsdeltagande för sina söner snarare än döttrar (Eime et al, 2016). Rimligtvis så spelar 

landets övergripande jämställdhetskultur en avgörande roll för män och kvinnors 

idrottsdeltagande.  
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Skillnad i idrottsdeltagande beroende på ålder 

Det finns även ett samband mellan ålder och idrottsdeltagande. Resultaten från Europarapporten 

(2014) återger att de yngre idrottar generellt en gång i veckan, samt att med åldrande så idrottar 

man mer sällan. Även yngre människor använder sig i större utsträckning av 

idrottsanläggningar och klubbar för träning jämfört med äldre (Special Eurobarometer 412, 

2014). I Australien finns det ett utbrett idrottande bland unga, men behöver skapas strategier 

för att fånga upp de som slutar vid 15 års ålder och framför allt unga kvinnor (Eime et al, 2016). 

Josefin Eman (2012) publicerade i sin avhandling fyra artiklar/studier som berörde åldrande 

män och kvinnors idrottdeltagande. Den övergripande slutsatsen var att svenska män och 

kvinnors idrottsdeltagande påverkas i stor utsträckning av genus och åldersnormer. Dock fanns 

det könsskillnader i hur detta påverkade dem. Kvinnorna blev i större utsträckning motiverade 

till att fortsätta sitt idrottsliga engagemang medan män avvecklade sitt idrottsdeltagande 

successivt ju äldre de blev. Kvinnorna hade under hela sitt idrottsutövande mött genusrelaterat 

motstånd och var därför bättre utrustade när det uppenbarades åldersrelaterat motstånd till deras 

idrottande (Eman, 2012). Männen hade svårigheter att hantera sina föreställningar om 

idrottande vid hög ålder då männen främst förknippade processen med förfall av kroppen 

(Eman, 2012). På så sätt påverkas också män och kvinnors upplevda handlingsutrymme inom 

sitt idrottande.  

I en studie från Australien var det 60 % som deltog i idrott, mellan 6-14 år. Efter 15 års ålder 

sjönk deltagandet till enbart 18 % och över 20 års ålder så är det enbart 12 % som deltar i idrott. 

Vilket går i linje med tidigare nämnda fynd om hur idrottsdeltagande minskar med ålder (Eime, 

Harvey, Charity & Payne, 2016). Detta mönster är även något som sker inom svensk idrottande, 

särskilt bland män (Engström, 1993). 

Skillnad i idrottsdeltagande beroende på utbildningsnivå 

Det finns även ett samband mellan utbildningsnivå och idrottsdeltagande utifrån tidigare 

forskning. Individer med hög utbildningsnivå idrottar i högre utsträckning jämfört med dem 

med låg utbildningsnivå. Även används organiserade idrottsklubbar och anläggningar i större 

utsträckning av högutbildade (Special Eurobarometer 412, 2014). Tammelin, Näyhä, Hills & 

Järvelin, (2003) publicerade en finsk studie som visade att de barn som idrottade och hade bra 
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betyg med större sannolikhet fortsatte att idrotta som vuxna. Vidare bekräftar en svensk studie 

att låg fysisk aktivitet på fritiden existerar främst inom gruppen med låg utbildning, (Lindström, 

Hanson & Östergren, 2001). En annan finsk studie publicerades 2010 av Nina Kahman visade 

att idrott är något som nästan alla i Finland gör, men deltagandet varierar beroende på social 

klass. Högskole- och universitetsexamen förklararade skillnader i engagemang i idrott och nivå 

av inkomst förklarade att personer med högre inkomst var mer benägna att delta i idrott 

(Kahman, 2010).  

Sammanfattning  

I de länder där det sker en utjämning av levnadsvillkoren mellan sociala grupper, såsom kön, 

ålder och utbildningsnivå skapas andra typer av postmaterialistiska prioriteringar (Inglehart, 

2006). Fokus flyttas från att idrotta utifrån materiella värderingar till att idrotta för att forma 

identitet och andra kulturella segment. Bland annat kan ett högt idrottsdeltagande ses som ett 

tecken på välfärdssamhällets framgång och minskade ojämlikheter då idrott anses vara en del i 

individens fria identitetsuttryck. Dessa postmaterialistiska värderingar uppstår som en 

konsekvens av stabila perioder av demokrati, modernisering och ekonomisk utveckling 

(Inglehart, 1977 & 2006). Eftersom det skett en postmaterialistisk förändring i hur man väljer 

att spendera sin fritid, ges idrottandet en ny betydelse för och hur man lever sitt liv. Detta 

betyder att idrott numer är ett tidsfördriv som i sin tur konstituerar en vald livsstil. 

Idrottsdeltagande är därmed en kulturell institution som erbjuder nya möjligheter för individer 

att uttrycka sin personlighet och vem/vad de identifierar sig med (Engström, 2004).  

Sammanfattningsvis bidrar ett land ekonomisk utveckling (BNP per capita) till nya 

postmaterialistiska värderingar. Landets fördelning av ekonomiska inkomster (GINI) har även 

en stor betydelse för olika sociala gruppers möjlighet i samhället. Samt hur jämställt ett land är 

(GGI) korreleras med länders nivå av välfärd. Vilka konsekvenser tänker man sig att dessa 

makrostrukturer får för idrottsdeltagandet?  

Tidigare forskning bekräftar bilden av att kön, ålder och utbildningsnivå påverkar 

idrottsdeltagandet. Framför allt framträder en bild av att idrott är något som är männens arena. 

Ålder i sin tur visar sig påverka män och kvinnors idrottande olika samt att idrotten tillhör de 
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yngre, framför allt barn och ungdomar. Avbrott i idrottandet sker oftast i yngre ålder och mer 

frekvent hos flickor än pojkar. Hög utbildningsnivå har visat sig vara en faktor för att individer 

skall fortsätta idrotta i vuxen ålder. Samt att utbildning är ett incitament för att öka sin 

levnadsstandard, vilket i sin tur kan leda till ökade postmaterialistiska värderingar. Vidare är 

utbildning ett sätt att utjämna skillnader mellan olika sociala grupper. Då tidigare forskningen 

visar att länder som har en generellt högre utbildningsnivå bland sina medborgare även tenderar 

att vara mer jämställda som en effekt av välfärdssystemet.  

Ett ytterligare tema är hur länders olika politiska incitament präglar idrottandet. Dessa 

förutsättningar och villkor baseras på ländernas ekonomiska resurser och hur dessa fördelas till 

förmån för idrottsutövande. Ett exempelvis Sveriges mångåriga jämställhetsarbete inom 

idrotten som är statligt finansierat. Denna satsning bidrar till att olika sociala grupper kan idrotta 

på samma villkor, vilket i sin tur skapar möjligheten för ett ökat idrottsdeltagande. Ett annat 

exempel Polens skiftning från att all idrott är gratis under kommunismen tid, till att den 

kapitalistiska marknaden gör att idrottsdeltagandet beror på individens ekonomiska 

förutsättningar. Studierna inom den tidigare forskningen har alla fokuserat på olika saker, därför 

är det svårt att skapa en heltäckande bild kring forskningsläget. Många av de mönstren som 

urskiljs under den tidigare forskningen är konsekvenser av olika makrostrukturer. Gemensamt 

för alla studier är att ingen reflekterar över hur olika makrostrukturer utformar och skapar 

förutsättningar i samhälle. Sveriges utbildningsstruktur är ett bra exempel på hur en 

makrostruktur får effekt på individens idrottsdeltagande. Utformningen av Sveriges 

utbildningsstruktur är i sin tur möjliggjord utifrån landets ekonomiska styrning baserad på BNP 

per capita och inkomstfördelning samt jämställdhet mellan män och kvinnor.   

Med hjälp av tidigare forskning och teori ämnar den här uppsatsen att undersöka vilka 

konsekvenser makrostrukturer kan ha för idrottsdeltagande. Detta görs genom att använda sig 

av teori som utgår ifrån ekonomisk utveckling och principerna bakom välfärdsstaten. I 

uppsatsen används tre mått, bruttonationalprodukt per capita för att mäta ländernas ekonomiska 

utveckling, GINI-koefficienten för inkomstfördelning samt The Gender Gap Index (GGI) för 

att mäta länders jämställdhet mellan män och kvinnor. Operationaliseringen av dessa 
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antaganden förklaras nedan under det kommande metodavsnittet. Nedför följer en redogörelse 

av metod och tillvägagångssätt.  

Metod och Data 

Då syftet med denna studie är att undersöka idrottsdeltagande inom sex länder, krävs en metod 

som hanterar och kvantifierar en stor mängd data. Vidare undersöks det finns någon skillnad i 

deltagande inom länderna utifrån kön, ålder och utbildningsnivå och huruvida detta också kan 

förklaras med makrostrukturer. Utöver att kvantifiera data så sker det en klassificering av data 

utifrån nämnda kategorier. Detta skapar en kvantitativ studiedesign, vilket gör att jag använder 

mig av statistisk analys eftersom det är ett verktyg för att klassificera verkligheten (Esaiasson 

et al. 2002). Jämfört med en kvalitativ studie då syftet är att förstå ett fenomen (Kvale, 1997). 

Jag har använt mig av data från The International Social Survey Program (ISSP) (Haller, Jowell 

& Smith, 2009). Analyserna har genomförts med dataprogrammet SPSS i form av korstabeller 

och multipel regressionsanalys.  

Tillvägagångssätt  

Inledningsvis formulerades studiens syfte och utifrån syftet etablerades studiens hypoteser. 

Därefter planerades förfarande av studien utifrån vilken typ av data som fanns tillgänglig och 

hur dessa data kunde erhållas och analyseras. Nästa steg handlade om vilka typer av etiska 

perspektiv som behövdes övervägas. Inledningsvis genomfördes en utvärdering av variablerna 

och analyser i form av korstabeller och Chi2 signifikanstest. Detta följdes upp med en multipel 

regressionsanalys. Vidare sammanställdes resultaten i tabellformat och presenteras nedan. 

Studien är deduktiv eftersom teorin handlar om jämlikhet av inkomstfördelning, 

postmaterialistiska värderingar och välfärdsstat, för att organiserar den kunskap som resultaten 

utgör. 

 

Det datamaterial som använts kommer från Internation Social Survey program (Haller, Jowell 

& Smith, 2009) vilket grundades år 1984 av medlemsstaterna Australien, Tyskland, England 

och USA. Det är ett initiativ att samla in tvärsnittsdata genom årliga enkäter som berör olika 
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ämnen relevanta till samhällsforskning, varje enkät tar upp ett specifikt ämne. Fram till idag har 

cirka 57 olika länder svarat på enkäter inom olika teman. Exempel på övriga ämnen som 

undersökts är sociala nätverk, ojämlikhet, könsroller och medborgarskap. Den insamlade data 

finns tillgänglig för allmänheten att ladda ner och använda på ISSP hemsida. 

 

Beroende variabel 

Den enda enkät som fokuserar på fritid och idrottsutövande är en modul från 2007 ”Leisure 

Time and Sports” och utgör underlaget för denna studie. Denna enkät involverade 36 länder, 

urval i ISSP är obundet slumpmässiga urval, det vill säga att alla respondenter har en känd 

sannolikhet att komma med i urvalet (Djurfeldt et al., 2013) För att uppnå detta slumpar en 

dator fram ett urval utifrån ett befolkningsregister (Trost, 2012). För att få ett jämförbart 

material har jag utgått ifrån åldersspannet 18–79 år.  Utöver detta var standardiseringen av 

enkäten samma för varje land, på så sätt är jämförelsen mellan länderna också rimlig (Trost, 

2012).  Ett problem med internationella undersökningar är översättning, därför bör man 

fokusera på bredare mönster i data och inte alltför mycket på specifika procentsatser i resultaten. 

Den delen av enkäten som berörde idrott specifikt innehöll en fråga om idrottsdeltagande som 

är uppsatsen oberoende variabel (Q10): 

”Vilken idrott eller fysisk aktivitet utövar du oftast?” 

 

Vari det var en öppen fråga där respondenterna själva fick kryssa i en ruta för där det sedan 

stod; ”Den idrott/fysisk aktivitet som jag utövar oftast är: ____”. För att sedan fylla i 

exempelvis ”fotboll” eller ”ridning”. Det var även valbart att kryssa i en ruta som angav om 

man inte deltar i någon idrott; ”jag utövar ingen idrott eller fysisk aktivitet”.  

Vidare kodades de olika idrotterna och aktiviteterna genom numrering som sedan redovisades 

i en bilaga, med vilket nummer respektive idrott tilldelats. Då studien handlar om 

idrottsdeltagande generellt och inte specifikt deltagande i viss idrott så kodades variabeln om 

till en dummy-variabel där alla som uppgett att de deltog i någon idrott, kodades som = 100 

(Deltar i idrott) och de som uppgett att de inte deltog i någon idrott kodades som = 0 (deltar inte 

i idrott). Majoriteten av idrotterna som nämns kräver någon form av organisering och 
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infrastruktur, därmed inte sagt att utövare håller sig inom ramen för denna studies definition av 

idrott. Vidare var det en liten andel som uppgav svar som ”jogging” eller liknade, som är 

tveksamt om det bör kategoriseras som organiserad idrott. Jag valde att inkludera dessa svar på 

grund av de var en väldigt liten procentuell del av svarsfrekvensen. Samt att det krävs en 

organisering av infrastruktur för att kunna utöva aktivitet som joggning eller cykling i form av 

löparspår eller cykelbana. Därför inkluderas dessa svar även om organiseringen inte är lika 

formell.  

Variabler kön, ålder och utbildningsnivå 

Efter val av det beroende variabel blev nästa steg i analysprocessen att undersöka de oberoende 

variablerna, kön, ålder och utbildningsnivå inom respektive land. Eftersom variabeln kön är en 

binär variabel (Djurfeldt et al., 2013) så kodades den om till dummy-variabel. ”Män” fick värde 

=0 och ”kvinna” fick värde =1, från att tidigare ha haft värde 1 respektive 2. Variabeln ålder 

valde jag att dela in i fyra ålderskategorier, 18–30 år, 31–45 år, 46-60 år och 61-79 år. 

Indelningen av grupperna baserad på att få en jämn procentuell fördelning inom varje 

ålderskategori för att motverka snedfördelning av materialet (Djurfeldt et al., 2013). 

Indelningen inspirerades av Erikson (1954) psykosociala teori om människans livscykel. Teorin 

utgår ifrån att utvecklingen av individen influeras av sociala faktorer såsom föräldrar, skola och 

samhälleliga institutioner. Första fasen, 18-30år ses som en etableringsfas i form av 

relationsmässig obundet och en osäker ekonomisk tillvaro, 31–45 år ses som en levnads fas då 

individer ofta etablerar familjerelationer och barn, samt en stabil arbetstillvaro. År 46–60 ses 

som livsfasen då barnen är äldre, vilket tillåter andra typer av förutsättningar som förälder och 

ofta en ökad stabil ekonomisk situation. Avslutningsvis antas 60–79 år vara den livsfasen som 

innebär vuxna barn och pensionering, vilket i sin tur frigör mer tid men i vissa fall även en ökad 

sjukdomsbild. Avslutningsvis omvandlades även denna kvotvariabel till fyra dummy-variabler 

där varje ålderskategori blev en egen variabel med värde=1 och resterade kategorier fick 

värde=0.  

Variabeln utbildningsnivå var på ordinalskalnivå där respondenterna angivit högst avslutad 

examen. Denna variabel, likt ålder, kodades om till dummy-variabler för respektive 

utbildningsnivå, grundskoleexamen, gymnasialexamen samt universitetsexamen. Inom 
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regressionsanalys och vid användandet av dummy-variabler skall alltid en kategori utelämnas 

för att agera som referenskategori. Anledningen till varför dummy-variabler är lätt hanterliga 

inom regressionsanalys är att effekten av varje variabel går att utläsa i procent som antingen 

kan minska eller öka mellan 0 till 100 (Djurfeldt et al., 2013). Jag valde ålderskategorin 18-30 

år som referenskategori för att undersöka om idrottsdeltagande minskade i takt med ålder. 

Utbildningsnivå grundskoleexamen valdes till referenskategori för att undersöka om 

idrottsdeltagandet ökade i takt med utbildningsnivå, i linje med resultaten från tidigare 

forskning visat. Vid genomförande av analys tog jag hänsyn till bortfall, ’missing values’ inom 

materialet. Eftersom ett stort bortfall är en osäkerhet på materialets tillförlitlighet undersöktes 

variablerna innan för att resultatet inte skulle bli missvisande. Detta för att undvika att någon 

grupp blev överrepresenterad i studien. Vid omkodning av variablerna så kodades ’missing 

values’ bort för att säkerställa att analys av resultaten baseras på valida svar (Djurfeldt et al., 

2013). 

Makrostrukturindikatorer 

Vidare mäter jag ländernas ekonomiska utvecklingsnivå i form av bruttonationalprodukt (BNP) 

per capita. BNP per capita definieras utifrån statistik hämtad från World Bank databas. 

Bruttonationalprodukts mått per capita (BNP per capita) summerar värdet av det totala värdet 

av tjänster och varor samt bruttoinvesteringar och export minus import. Summan delas sedan 

på antal invånare i landet. Detta indikerar hur välutvecklad ländernas ekonomi är och skapar en 

ranking av välfärd mellan länderna. Länders genomsnittliga levnadsstandard påverkas i sin tur 

av landets BNP. Men BNP per capita säger ingenting om fördelningen av ekonomi inom 

befolkningen. Därför är GINI-indexet relevant för denna studie, som ett mått på 

inkomstfördelningen. GINI-indexet används för att jämföra inkomstfördelningen inom länder 

och som en indikator på hur jämnt resurser fördelas mellan olika sociala grupper. Definitionen 

av GINI-indexet görs på antagandet av en population där inkomsten är helt jämn fördelad, så 

representeras inkomsternas fördelning av "jämställdhetslinjen". GINI-koefficienten kan då anta 

ett värde mellan noll och ett. Där värde 0 innebär att alla har lika mycket pengar och värde 1 

betyder att en person har alla pengar. Eftersom Wilkinson & Pickett (2010) bygger sitt 

teoretiska antagande på inkomstskillnader fungerar GINI-koefficient bra, för att 

operationalisera detta teoretiska antagande. BNP per capita fungerar bra som mått utifrån hur 
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både Korpi & Palme samt Inglehart definierar välfärdsstater baserat på länder ekonomisk 

utveckling. 

Eftersom studien avser att titta på huruvida det finns en könsskillnad i idrottsdeltagandet så 

används World Economics Forums Gender Gap Index (GGI) från The Global Gender Gap 

Report som ett mått hur jämställt ett land är (Hausmann, Tyson, & Zahidi, 2007). Indexet är 

utformat för att mäta könsrelaterade skillnader i tillgången till resurser och möjligheter i 

enskilda länder. The Gender Gap index oberoende av respektive lands utvecklingsnivå. Med 

andra ord är indexet konstruerat för att rangordna länder efter könsskillnader som inte beror på 

landets utvecklingsnivå. Gender Gap Index, belönar emellertid länderna för mindre luckor 

mellan kön när det gäller tillgången till resurser, oavsett den totala resursnivån. Indexet straffar 

alla länder som visar att deras samhällsinstitutioner bemöter män och kvinnor annorlunda när 

det gäller formella förfarande. The Gender Gap Index ger en kompletterande bild till 

inkomstskillnader (BNP per capita) och GINI eftersom det handlar om i vilken utsträckning 

män och kvinnor har lika livschanser. Wilkinson & Pickett (2010) nämner att det finns en 

korrelation mellan låga inkomstskillnader och låga könsskillnader inom varje land (Wilkinson 

& Pickett, 2010). På så sätt används GGI som ett mått för operationalisering av det teoretiska 

antagandet. Dessa makromått kommer i denna studie användas som grund för tolkning av 

resultat samt begripliggöra och kontextualisera resultat. 

Syftet är dels att undersöka om och hur olika välfärdsstaters makrostrukturer främjar 

förutsättningar för idrottsdeltagande och på vilket sätt detta skiljer sig mellan länder. Dessa 

olika makrostrukturer i form av BNP, GINI och GGI är något som har visat sig variera stort, 

vilket i sin tur bör ha en effekt på hur variationen av idrottsutövandet påverkas inom varje land. 

För det andra syftar analysen till att studera skillnaderna i idrottsutövande inom olika sociala 

grupper. För att kunna studera likheter och skillnader mellan länder, valde jag att, i likhet med 

Stefan Svallfors (1997) göra tre ”tvillingpar” av mina sex länder. Detta baseras på antagandet 

att det är rimligt att länder som har liknade välfärdsystem och makrostrukturer överensstämmer 

med varandra. Visserligen är två länder aldrig identiska med varandra, men tanken är att 

skillnaderna inom varje tvillingpar är mindre än i jämförelse med de andra länderna. Av dessa 

sex länder parades Australien och England ihop (anglosaxiska), Sverige och Finland (nordiska) 

samt de forna öststaterna Polen och Ryssland. Länderna parades även ihop utifrån hur lika deras 
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mått var på BNP per capita, the gender gap index (GGI) samt storlek på inkomstskillnader 

(GINI-koefficient). Siffrorna är hämtade från år 2007 eftersom ISSP rapporten är för 2007, så 

resultaten sätts i den kontexten till hur tillståndet var inom varje land 2007. Vilket resulterade i 

ett datamaterial med 9636 deltagare (n) inklusive beräkning på bortfall. 

 

Tabell 1. Beskrivning av länders BNP, GGI & GINI nivåer. 

 

År 2007 

 

Land 

 

BNP per person 

 

 

Gender Gap Index 

(GGI) 

Nivå av 

inkomstskillnader 

(GINI-koefficient) 

Anglosaxiska 

Länder 

Australien 37 310 USD 0,7204 35,63 

England 47 790 USD 0,7441 35,93 

Nordiska 

Länder 

Finland 46 040 USD 0,8044 28,29 

Sverige 52 190 USD 0,8146 26,92 

Forna 

Öststater 

Polen 9 940 USD 0,6756 33,51 

Ryssland 7 569 USD 0,6866 42,33 

 

Skillnaden i BNP per capita mellan de anglosaxiska länderna och de nordiska länderna är 

ganska liten, alla fyra länderna är relativt rika. Däremot så skiljer sig de forna öststaterna med 

att ligga betydligt lägre i BNP per capita. Vidare har de nordiska länderna högst ranking på 

GGI, följt av de anglosaxiska länderna och slutligen öststaterna. Här syns det tydligt att 

skillnaderna inom varje tvillingpar är liten, men skillnaderna mellan varje par är större. Av 

ländernas GINI-koefficient framgår det att de nordiska länderna har den jämnaste 

inkomstfördelningen. Gällande för de anglosaxiska och öststaterna är GINI-koefficienterna 

ganska lika men det är intressant att se att den högsta ojämlikheten är i Ryssland.  Detta ligger 

till grund för kategorisering av de tre tvillingpar som denna studie bygger på.  

Metoddiskussion 

I denna del presenterar jag min reflektion över de metodologisk verktyg jag har använt mig av 

för att genomföra denna studie.   
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Inledningsvis genomfördes korstabeller och Chi2-test för varje oberoende variabel separat med 

den beroende för att undersöka om det förelåg något samband. Generellt visade alla korstabeller 

vara signifikanta och det fanns en samvariation mellan idrottsdeltagande och de oberoende 

variablerna. Alla sambanden signifikans testas därför att studien bygger på urval, således 

innebär ett samband som är signifikant i detta urval att motsvarande samband i populationen.  

Därefter genomfördes en multipel regressionsanalys, som har fördelarna att man kan hålla andra 

variabler konstanta (Djurfeldt et al., 2013). Förslagsvis om könsskillnaden mellan män och 

kvinnor är 8 procent innebär det, att om alla män och kvinnor har samma utbildning och samma 

ålder så är det den 8 procent kvar i könsskillnader. Om könsskillnaderna hade försvunnit i 

regressionsanalysen, från tidigare korstabeller, så betyder det att skillnaderna mellan könen som 

först fanns beror egentligen på att de tillhör olika ålderskategorierna och de är ojämnfördelade 

eller att de beror på olika utbildningsnivåer (Djurfeldt et al., 2013). Det föreligger även en del 

risk med att gruppera variabler, som ursprungmässigt antog flera värden. Det finns även en 

subjektivitet vid indelning av exempelvis ålderkategoriseringar; var man drar gränsen för varje 

ålderskategori. Vanligtvis styrs ålderskategoriseringen med hjälp av den kumulativa procenten, 

på så sätt skapar man förutsättningen att procentuellt är det en relativt lika stor procentuell del 

av urvalet inom de olika ålderskategorierna (Trost, 2012).  

Denna studies trovärdighet och reliabilitet ligger i hur syfte och hypotes begripliggörs och 

kontextualiserats utifrån teori-ramen och tidigare forskning. Den röda tråden som löper genom 

hypotes, syftet och teori till resultat styrker studiens validitet genom att ramverket för teorin 

och resultaten omvandlas och används som analysverktyg. Visserligen föreligger det en risk då 

samma enkät distribueras inom olika länder då det kan vara svårighet med konsensus, där 

normativa föreställningar kring definition av en viss term kan skilja sig vitt mellan länder, 

exempelvis ”fysisk aktivitet” samt annan översättningsproblematik. Precisionen och 

objektiviteten inom materialet förväntas vara god då utifrån att individer väldigt sällan ändrar 

på sina levnadsvanor. Därför förväntas resultaten att vara oföränderliga över tid (Trost, 2012). 

Generellt utgörs studiers trovärdighet på vilka urval som genomförs och om frågeformuleringar 

kan tolkas på samma sätt i olika länder (Trost, 2012). Gällande ISSP är att alla urval är 

slumpmässiga urval där alla har samma kända sannolikhet att komma med i den vuxna 
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befolkningen (Haller, Jowell & Smith, 2009). Samt att frågorna som berör idrottsdeltagande 

torde in ha någon översättningsproblematik eller tolkningssvårigheter. Eftersom varje idrott 

sedan kategoriserades efter en lista så är det en väldigt liten chans att respondenterna 

missuppfattade frågan.  

Etiska övervägande 

Vetenskapsrådet har utarbetat fyra riktlinjer för att säkerhetsställa god kvalité inom den 

forskning som bedrivs i form av konfidentialitets-, samtyckes-, information- och 

nyttjandekravet. Då sociologisk forskning involverar människor och dess sociala omvärld som 

studieobjekt är det viktigt att värna om individens integritet (Gustafsson, Hermerén & 

Petterson, 2005). Alla ISSP enkäter genomförs med informerat samtycke och data levereras 

till arkivet i anonymiserat. På så sätt tillgodoses informationskravet, samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet följs i denna studie genom att de material som samlat 

in under enbart kommer att användas till forskning.  

Resultat och Analys 

I detta avsnitt redovisas resultaten av den empiriska analysen. Först redovisas andelen 

respondenter som utövar någon form av sport i varje land. Därefter resultat och analys huruvida 

idrottsdeltagandet skiljer sig åt mellan olika sociala och demografiska grupper.  

Denna studie ämnar undersöka om det finns skillnader i idrottsdeltagande mellan länder och 

grupper inom länder som förklaras av ländernas makrostrukturer, analyserades först hur 

deltagande i idrott fördelades bland respondenterna inom respektive land (se nedan tabell 2). 

Sedan presenteras resultaten från regressionsanalys som inkluderar kön, ålder och 

utbildningsnivå. Totalt inkluderades 9636 respondenter i denna studie. 
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Tabell 2. Deskriptiv tabell över fördelning i idrottsdeltagande inom respektive land i procent 

(%) 

Land Deltar inte i 

idrott 

Deltar i idrott Antal (n) per 

land 

Finland 13,1% 86,9% 100 % (1354) 

Sverige 21,5% 78,5% 100 % (1309) 

Australien 26,1% 73,9% 100 % (2769) 

England 39,6% 60,4% 100 % (906) 

Polen 61,8% 38,2% 100 % (1293) 

Ryssland 80,9% 19,1% 100 % (2005) 

Totalt   100 %  (9636) 
 

Resultaten visar att det högsta deltagandet är inom de nordiska länderna. Därefter följer England 

och Australien, men det är ett stort hopp ner till Polen och Ryssland. Finland har högst andel 

idrottsdeltagande med 86,9 % och Ryssland är de land med lägst idrottsdeltagande med 19,1%. 

Det som är intressant med denna tabell är att det framgår ett tydligt mönster av 

idrottsdeltagandet, där de nordiska länderna ligger i toppen och vart efter successivt sjunker 

idrottsdeltagandet efter varje land.  Detta indikerar stöd för antagandet om att ju större 

välfärdsstat desto högre idrottsdeltagande. Nedan presenteras regressionsanalysen som 

involverar de sociala grupperna, kön, ålder och utbildningsnivå.  

Vidare förväntades det finns en signifikant skillnad mellan män och kvinnor hos de forna 

östländerna, Polen och Ryssland, men inte i Sverige och Finland. Samt att i Sverige och Finland 

så skulle idrottandet inte avta lika kraftigt vid ålder som i Polen och Ryssland. 

Resultaten redovisas i tabell 3. I tabell 3 redogörs de ostandardiserade 

regressionskoefficienterna och standardfelet. Utifrån standardfelet beräknas signifikansnivå för 

respektive variabel. 
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Tabell 3. Multipel regressionsanalys över idrottsdeltagande i tre tvillingpar, procent. 

  Grupp 1;  

Nordiska länder 

Grupp 2;  

Anglosaxiska länder 

Grupp 3; 

Forna öststater 

  Finland Sverige Australien England Polen Ryssland 

  b SE b SE b SE b SE b SE b SE 

Intercept  74,3 03,4 77,3 03,0 61,6 03,1 67,9 05,0 54,7 03,3 32,8 02,8 

Kön 

(ref kat. man) 

             

 Kvinna 04,5 02,2 06,3 01,9 00,2 01,7 00,1 03,7 -12,3 02,6 -09,1 01,8 

              

Ålder 

(ref kat. 18–30 år) 

             

 31-45år 01,5 03,4 01,2 03,0 01,1 02,7 -02,8 04,8 -15,2 03,8 -10,4 02,4 

 46-60år -02,1 03,4 02,0 02,9 -00,9 02,7 -06,5 05,2 -28,8 03,6 -19,8 02,3 

 61-79år -16,2 03,6 -00,2 03,2 -06,0 02,8 00,4 06,4 -34,9 03,9 -25,1 02,5 

              

Utbildningsnivå 

(ref kat. 

grundskola) 

             

 Gymnasiet 09,7 03,2 14,2 03,8 18,3 03,2 12,3 04,9 16,6 03,1 00,1 02,7 

 Universitet 15,9 02,5 09,3 02,0 20,6 02,0 14,7 04,1 29,3 03,2 08,8 02,5 

              

R2 (%)  05,1  02,6  17,5  09,3  08,0  03,6  
              

*Feta markerade koefficienter = signifikant skillnad mot referenskategori med värde 0 (p<0.05) 

 

Utifrån dessa tre tvillingpar så förväntas de, med utgångspunkt i makromåtten, största 

skillnaderna inom de sociala grupperna finns hos de forna öststaterna, Polen och Ryssland. 

Samt de minsta skillnaderna återfinns inom de nordiska länderna, Sverige och Finland.  

Kön 

Resultaten bör förstås utifrån Polens regressionskoefficient för kön är -12,3 och de indikerar att 

sannolikheten för att en kvinna skall delta i idrott i Polen är 12,3 procentenheter lägre jämfört 

med män. Standardfelet 2,6 indikerar att den skillnad som observeras mellan män och kvinnor 

återfinns med minst 95% sannolikhet i populationen. De intressanta fynden är att de minsta 

könsskillnadernas är inom de anglosaxiska länderna. Ännu mer intressant är utifrån antagande 
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att idrott är en manlig domän, så bekräftas det i resultaten från de forna öststaterna. Men inom 

de progressiva nordiska länderna visar tabellen att det har skett en skiftning, till ett större 

idrottsdeltagande från kvinnor jämfört med män. Skillnaden är inte så stor men likväl indikerar 

resultaten på trendförändring. Detta går i linje med vad tidigare forskning har belyst gällande 

att det är fler kvinnor än män som idrottar i norden. Samt bekräftar även resultaten annan 

tidigare forskning som visar att inom många länder är det fortfarande män som har ett högre 

idrottsdeltagande än kvinnor.  

Ålder 

Det som är mest intressant för ålder är att det är små skillnader mellan ålderskategorierna hos 

de anglosaxiska och nordiska länderna. Det finns några undantag, exempelvis den äldsta 

ålderskategorin i Sverige. Finland avviker även från mönstret eftersom det sker en ökning av 

idrottsdeltagande i den mellersta ålderskategorin och i den yngsta ålderskategorin har lägst 

idrottsdeltagande. Dock går det inte att säga dessa fynd återfinns i populationen, då det inte är 

en signifikant skillnad mellan grupperna. Vidare visar Polen och Ryssland de intressantaste 

fynden i och med den kraftiga nedgången i idrottsdeltagande per ålderskategori. Generellt så 

sker det en minskning i idrottande hos inom den äldsta ålderskategorin i alla länder.   

Utbildningsnivå 

Resultaten för utbildningsnivå visar ett tydligt mönster, då det generellt sker en ökning av 

idrottsdeltagande vid ökad utbildningsnivå förutom i Sverige. Det är intressant att även för de 

nordiska länderna som är de mest ekonomiskt jämlika länderna med ”gratis” utbildning, så har 

utbildningsfaktorn en betydelse. När det gäller utbildning så verkar det fortfarande finnas en 

aspekt i form av att vara en resursfråga inom alla länder, vilket avspeglas i den tidigare 

forskningen.  

Sammanfattning och Diskussion 

Initialt förväntades resultaten bekräfta hypoteserna om att variationerna i idrottsdeltagande 

skulle gå i linje med hur jämställt och ekonomiskt jämlikt ett land var. Tidigare forskning har 

bekräftat att det finns en stor variation i idrottsutövandet inom kön, ålder och beroende på 
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utbildningsnivå. Dock förväntades större skillnader inom de anglosaxiska länderna på grund av 

deras höga GINI-koefficient och GGI när det gällde könsskillnader. Samt att resultaten visar på 

könsskillnader inom Sverige och Finland trots topp fem placeringar på The Gender Gap Index. 

Det vill säga att det är fler kvinnor än män som deltar i idrott, jämfört med de andra länderna 

som uppvisar de omvända och att könsskillnaderna i Sverige och Finland inte går i linje med 

det teoretiska antagandet om att idrott är männens arena.  

Hur skall man sammantaget resonera kring dessa resultat? Sverige och Finland är relativt rika 

länder med relativ jämn inkomstfördelning och hög jämställdhet mellan män och kvinnor. 

Utifrån dessa premisser förväntades det att idrottsdeltagandet i länderna skulle vara högst samt 

uppvisa minst skillnader i idrottsdeltagande inom de sociala grupperna. Det stämmer överens 

med hypoteserna utifrån att Sverige och Finland har det högsta deltagandet, även om 

skillnaderna jämfört med de anglosaxiska länderna inte är så jätte stora. Gällande skillnaderna 

inom de olika sociala grupperna bekräftas hypotesen utifrån att det generellt är små skillnader 

mellan könen och ålder för de nordiska länderna. De resultaten som inte går i linje med 

hypotesen är de större skillnaderna i utbildningsnivå även finns i de nordiska länderna. 

Australien och England är relativt rika länder, men med ojämn inkomstfördelning och mindre 

jämställdhet mellan män och kvinnor. Utifrån dessa utgångspunkter förväntades det att 

idrottsdeltagandet i länderna skulle vara högt men uppvisa större skillnader i idrottsdeltagande 

inom de sociala grupperna. Det stämmer överens med hypoteserna utifrån att Australien och 

England har ett högt idrottsdeltagande. Gällande skillnaderna inom de olika sociala grupperna 

bekräftas inte hypotesen därför resultaten visade att det generellt är små skillnader i 

idrottsdeltagande mellan könen och ålder i likhet med de nordiska länderna. De resultaten som 

går i linje med hypotesen är de större skillnaderna i idrottsdeltagande beror på utbildningsnivå 

inom de anglosaxiska länderna. 

Polen och Ryssland är länder som har en jämförelsevis lägre grad av ekonomisk 

utvecklingsnivå, mer ojämn fördelning av inkomster samt stor ojämlikhet mellan män och 

kvinnor. Utifrån dessa förutsättningar förväntades det att idrottsdeltagandet i länderna skulle 

vara lägst samt uppvisa störst skillnader i idrottsdeltagande inom de sociala grupperna. Det 

stämmer överens med hypoteserna utifrån att de forna öststaterna har det lägsta deltagandet, 
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jämfört med de andra två tvillingparen. Gällande skillnaderna inom de olika sociala grupperna 

bekräftas hypotesen utifrån att det generellt är större skillnader i idrottsdeltagande mellan könen 

och ålder samt utbildningsnivå för de Polen och Ryssland än för de andra länderna.  

Analysen är mest relevant i jämförelse med de forna öststaterna. Polen och Ryssland som 

uppvisar större skillnader både i jämförelse med de andra länderna och inom de sociala 

grupperna är skillnaderna större så rimligtvis kan viss del förklaras utifrån makromåtten. Vidare 

stödjs hypoteserna om att skillnaderna i idrottsövandet bör vara mindre inom de relativ rika 

länderna med jämn fördelning av inkomster samt jämställda livschanser för män och kvinnor.  

Uppsatsens syfte är att belysa skillnader idrottsdeltagande utifrån en organisatorisk 

makrostruktur inom tre ”tvillingpar”, samt att undersöka om det finns skillnader inom sociala 

grupper baserat på samma makrostruktur inom länderna. Utifrån studiens kvantitativa ansats är 

de eftersträvat att ge en objektiv och representativ bild utifrån de statiska resultaten samt att 

begripliggöra dessa resultat i en teoribaserad kontext. Fokus har primärt handlat om skillnader 

i idrottsutövande, detta har studerats utifrån följande hypoteser:  

a) Ju högre utvecklingsnivå (H1) och mer ekonomisk jämlik (H2), samt hög jämställdhet 

mellan män och kvinnor (H3); desto högre idrottsdeltagande.  

b) Ju högre utvecklingsnivå (H1), och mer ekonomiskt jämlikt (H2) samt hög 

jämställdhet (H3) desto mindre skillnader i idrottsdeltagande mellan olika sociala 

grupper. De sociala grupper som ingår i studien är kön, ålder och utbildningsnivå.   

 

Genom att studera idrottsutövande utifrån ett organisatoriskt makroperspektiv kan man 

upptäcka skillnader och studera problembilden utifrån nya dimensioner. Trots att alla tre 

tvillingpar bestod av sex välfärdsstater så kvarstår könsskillnader, samt skillnader beroende på 

ålder och utbildningsnivå inom de mindre rika och jämställda av paren. Det som man ska ta 

med sig efter att studerat resultaten är de mönster som framträder och inte de specifika värdena 

för enskild kategori.  

Utifrån resultaten framträder en bild av att idrottsdeltagandet präglas av det institutionaliserade 

element som en välfärdsstat kan erbjuda. I välfärdsstater som Sverige och Finland som gör 

idrottandet tillgängligt för fler, är kön- och åldersskillnaderna mindre. Därtill är de ekonomiska 
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trösklarna lägre för att individer, stora som små, för att på något sätt delta i idrott. Resultaten 

visar på att länder som har lägre BNP per capita och präglas av större skillnad i 

inkomstfördelning, samt där män och kvinnor inte har samma livschanser också har större 

skillnaderna i idrottsdeltagandet. Detta går i linje med Wilkinson & Picketts teori om att social 

stratifiering och ohälsa kan motverkas genom att arbeta med strukturer som främjar jämlikhet 

mellan könen och utjämning av inkomstfördelning samt skapade av infrastrukturer som gör det 

möjlig att idrotta oavsett ålder eller andra sociala egenskaper. Resultaten är relevanta eftersom det 

bidrar till ett helt outforskat område om idrottsdeltagande.  

Tidigare forskning om idrottsdeltagande har nästan enbart presentera individuella 

förklaringsmodeller till varför vi idrottar som vi gör. Utifrån detta välfärdsstatsperspektiv 

inkluderas även vilka organisatoriska makrostrukturer som påverkar idrottsdeltagande, och 

dessa strukturer påverkar sociala grupper.  Vidare hade det varit intressant att komplettera denna 

forskning genom att inkludera fler sociala variabler så som socioekonomisk klass, 

yrkesbefattning och familjesammansättning. En utveckling av forskning på detta område skulle 

vara att även addera mått för BNP per capita, GINI-koefficienten och jämlikhetsmåttet från The 

Gender Gap index i självaste regressionsanalysen för att se huruvida om det har någon effekt 

på idrottsutövandet.  

Då uppsatsen syfte har varit att studera om det finns skillnader i idrottsdeltagande mellan länder 

och grupper inom länder som förklaras av ländernas bruttonationalprodukt per person, 

ländernas inkomstfördelning samt män och kvinnors livschanser. Resultaten bekräftar 

hypoteserna, då skillnaderna i idrottande antas ha varierat utifrån ländernas olika 

organisatoriska makrostrukturer.  
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