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Abstract 

”Hur skapas ett idrottsintresse” är frågan som utgör huvudtemat för den föreliggande 

studien. Vilka faktorer ligger egentligen till grund för ett idrottsintresse? Varför blir/är 

vissa individer intresserade av idrott medan andra inte alls blir/är det. Går det att koppla 

ett idrottsintresse till vederbörandes personliga egenskaper? Kan en individs uppväxt-

villkor ligga till grund för ett idrottsintresse? När i livet skapas ett intresse för idrott? 

Dessa är bara några exempel på frågor som är av vital karaktär för den föreliggande 

studien. För att söka svar på dessa frågor har en kvalitativ metod tillämpats. Semistruk-

turerade intervjuer har genomförts med 14 olika individer av olika åldrar och kön. Av 

resultaten från den föreliggande studien framgår det bland annat att den enskilde indivi-

dens familj och umgängeskrets har en synnerligen fundamental funktion när det gäller 

att skapa ett intresse för företeelsen idrott. Det är också värt att nämna att vederbörandes 

förutsättningar för att utöva idrottsrelaterade aktiviteter är av stor betydelse inom detta 

tema. 
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Förord  

Jag vill till att börja med rikta ett stor tack till alla ni som tog er tid till att ställa upp i 

den föreliggande studien. Utan er deltagare hade denna studie inte varit möjlig att ge-

nomföra. Vidare ska ett stort tack riktas till min handledare Owe Stråhlman som i hög 

grad har varit mig behjälplig med framställandet av denna uppsats. 

     

    Växjö, den 10 maj 2013 
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Kap 1 

1.1. Inledning 

Vad kan få landet att ”stanna” eller att ”röra på sig” i högre grad än de mesta attraktiva 

idrottsevenemang?  (Lindroth, 2002, s. 12). 

 
En stor del av Sveriges befolkning är intresserade av idrott men det finns också de som inte är 

det. I Sverige finns det i dag omkring 20 000 idrottsföreningar som innefattar över 3 miljoner 

medlemmar (rf.se). Med intresse för idrott menas i denna uppsats följande: En person som är 

aktiv i en idrottsförening eller som tidigare har varit det i minst sex månader och en person 

som också/eller konsumerar mediesport/livesport vid minst ett tillfälle per vecka. Det är såle-

des det övergripande idrottsintresset, vilket innefattar intresset att själv idrotta samt intresset 

att titta på idrott på tv eller besöka idrottsevenemang.  

 

Idrotten fyller en viktig funktion som barn och ungdomsfostrare i flera avseenden. Till att 

börja med finns det ett tävlingsmoment inom idrotten som medför att utövarna lär sig att kon-

kurrera och mäta sina krafter med andra. Vidare lär de sig att prestera under press och får upp-

leva såväl framgångar som motgångar (Redelius, 2002). Idrottande barn och ungdomar får 

också lära sig att lyda sin/sina tränare och följa bestämda regler för respektive förening (Rede-

lius, 2002). Idrotten beskrivs inom forskningen som en synnerligen fundamental socialisat-

ionsmiljö (Peterson, 2004 som hänvisar till Nilsson, 1998). Idrotten leder också till fysisk 

utveckling, psykisk utveckling och social utveckling för dess utövare (Riksidrottsförbundet, 

2009). 

 

Forskning anbelangande intresse för idrott har i viss mån studerats tidigare. I Larssons (2009) 

avhandling framkommer det att merparten av deltagarna i studien fick ett intresse för idrotten 

på grund av att det redan fanns ett intresse för idrott inom familjen, framförallt hos föräldrar-

na. Detta stämmer väl överens med resultatet från Jirevalls (2009) studie. Vidare inom områ-

det har Riksidrottsförbundet genomfört ett flertal olika studier där barn och ungdomars motiv 

till idrottsutövande har uppmärksammats (rf.se). Det finns även fler exempel på forskning 

inom området som författaren till den föreliggande studien kommer att återkomma till i kapi-

tel 2. Dock ska det i det här sammanhanget understrykas att en studie med utgångspunkten att 

identifiera de olika faktorerna som ligger till grund för ett idrottsintresse inte har förekommit. 
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Mot bakgrund av redovisad information känns det således relevant att söka svar på de identi-

fierade problemen. Med andra ord är det intressant att studera uppkomsten av ett idrottsin-

tresse närmare då ämnet dels inte är uppmärksammat inom forskningen i en tillräckligt stor 

omfattning, och dels att idrotten utgör en så viktig del i många individers liv. Syfte och fråge-

ställningarna för den föreliggande studien har följaktligen denna problematik som utgångs-

punkt. Det ska här också nämnas att målgruppen för den föreliggande studien är vuxna indi-

vider (från 18 år). 

 

Till sist vill författaren i detta kapitel lyfta fram några intressanta frågeställningar. Kan andra 

personer i ens omgivning påverka om en person blir intresserad av idrott eller inte? Hur 

kommer det sig att en del av eleverna i en skolklass utövar idrott på rasterna medan andra inte 

gör det? Många tänkvärda frågor kan lyftas fram inom detta tema. En stor förhoppning finns 

att den föreliggande studien ska kunna besvara några av dessa.  

 

1.2. Syfte 
Syftet är att identifiera olika faktorer som ligger till grund för ett idrottsintresse hos individen.  

 

1.3. Frågeställningar 

När skapas ett idrottsintresse?  

Var skapas ett idrottsintresse? 

Hur skapas ett idrottsintresse? 

Varför skapas ett idrottsintresse? 
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Kap 2. 

2.1. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel kommer begrepp och forskningsresultat som är relevanta för studien att 

presenteras. 

 

Blom och Lindroth (1995) hävdar att idrott är ett omfattande begrepp som exempelvis kan 

innefatta mediernas bevakning av diverse olika evenemang, en enskild individs joggingrunda 

eller gympapass. Idrott kan i olika sammanhang figurera som ett begrepp som inkluderar flera 

olika idrotter eller till exempel en särskild idrottsaktivitet (Blom & Lindroth, 1995). På Nat-

ionalencyklopedins Internetsida ges följande definition av begreppet idrott: fysisk aktivitet 

som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. 

 
I den föreliggande studien används både begreppen idrott och sport. Dessa två har dock 

samma innebörd i denna uppsats. Vad som i den föreliggande studien avses med intresse för 

idrott har presenterats i inledningskapitlet, vilket leder in på två intressanta frågor: på vilka 

olika sätt kan en enskild individ vara intresserad av idrott och vilka motiv kan finnas för aktivt 

idrottande? För att finna svar på dessa frågor kan olika perspektiv beaktas. 

 

Det psykologiska perspektivet: En god social gemenskap, uppbyggande av socialt nätverk 

och livsglädje är tre av de företeelser som föreningsidrotten skänker till den enskilde indivi-

den (Engström, 2010; Jirewall, 2009; Riksidrottsförbundet, 2009 och Wagnsson, 2009). I 

Wagnssons (2009) avhandling framkommer det att de som var aktiva medlemmar i en idrotts-

förening hade en starkare självkänsla och upplevde sig ha en bättre fysiskt kompetens i jämfö-

relse med dem som inte var det. Nämnda författare hänvisar till ett flertal studier som påvisar 

samma resultat.  

 

Hälsoperspektivet: Idrottslig aktivitet hjälper till att befrämja en god vigör, vilket också in-

nefattar den fysiska hälsan (Blair & Morris, 2009; Engström, 2010; Hinic, 2004; Jirevall, 

2009; Riksidrottsförbundet; 2009 och Wagnsson, 2009). Motiv till att börja med idrottsutö-

vande kan alltså vara behov av att hävda sig/få bekräftelse, rörelsebehov, leklust, tävlingsbe-

hov, behov av att förbättra sina fysiska egenskaper för att på så sätt klara av arbetslivet på ett 

bättre sätt samt en önskan om att uppleva en förbättrad vigör (Lindroth, 2002). 
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Upplevelseperspektivet: En upplevelse är en aktivitet som engagerar den enskilde individen 

och skapar ett minnesvärt ögonblick. Den plats där en upplevelse äger rum samt dess om-

kringliggande miljö kallas för upplevelserummet. Idrottshallar och idrottsarenor är två exem-

pel på upplevelserum (Mossberg, 2003). Andra människor som vistas i samma upplevelserum 

kan inverka på upplevelsen för den enskilde individen. Mossberg (2003) som hänvisar till 

Lovelock (1996) menar att om alla besökare har samma motiv för ett besök i exempelvis en 

idrottsarena kan upplevelsen öka. Om till exempel samtliga åskådare i en ishockeyarena tyck-

er att det är en stor dramatik att titta på en match live kan således upplevelsen förstärkas.  

 

Mot bakgrund av ovanstående presenterad forskning kan idrott betraktas som en upplevelse, 

men den kan också betraktas som ett oregisserat drama där det finns ett stort spänningsmo-

ment och en trygghet men också en otrygghet (Lindroth, 2002 och Riksidrottsförbundet, 

2009). Att besöka olika idrottsevenemang är för många människor en viktig fritidssysselsätt-

ning, vilket ställer krav på idrotten att erbjuda en upplevelse till besökarna. (Beaton m.fl. 

2009). Nyss nämnda författare hävdar att idrottsföreningar behöver bli införstådda i vad som 

motiverar en enskild individ till att besöka ett idrottsevenemang. 

 

Idrotten kan idag anses vara en underhållningsindustri där mycket likvida medel finns i om-

lopp i form av till exempel lukrativa sponsor- och tv kontrakt (Lindroth, 2002). Mossberg 

(2003) som i sin tur refererar till Pine & Gilmore (1999) menar att kundens grad av delta-

gande i en upplevelse kan delas in tre olika kategorier: 

• Mental närvaro (Till exempel att en kund tittar på sportevenemang på tv). 

• Fysisk och mental närvaro – åskådare (Kunden är fysiskt på plats och bevittnar till ex-

empel ett sportevenemang). 

• Fysisk och mental närvaro som medproducent (Till exempel aktiv spelare i ett fotboll-

slag). 

 

Mossberg (2003, s. 51) hävdar följande inom samma tema: De upplevelser som vi ofta tänker 

på är underhållning när vi genom våra sinnen passivt absorberar upplevelsen, vilket händer 

när vi tittar på en teaterföreställning, lyssnar på en konsert eller ser en fotbollsmatch – vi blir 

underhållna. 

 



 

11 

Nästa steg är nu att försöka identifiera vilka intresseaktörer som finns inom idrottsrörelsen 

utifrån olika perspektiv enligt samma premisser som ovan. 

 

Medieperspektivet: Caldera och Danielsson (2006) är av den åsikten att massmedia fyller en 

synnerligen fundamental funktion när det gäller att skapa ett intresse för sport hos allmänhet-

en. Ett typexempel för detta finns inom svensk tennis där landslagets framgångar i Davis Cup 

i början av 1960–talet, som tv-sändes, innebar ett påtagligt ökat intresse för tennisen (Wijk, 

2010). Televisionens satsningar på sportevenemang har under årens lopp alltså visat sig vara 

av vital karaktär för den svenska befolkningens idrottsintresse. Sändningarna från ishockey-

VM under 1960-talet och programmet Tipsextra, som sände fotboll från Storbritannien med 

start 1969, Ingemar Stenmark och Björn Borgs framgångar på 70- och 80-talen samt pro-

grammet Lilla sportspegeln är värda att nämnas i denna kontext (Lindroth, 2002). I denna 

kontext är det också värt att uppmärksamma att individer i Sverige, vid denna tidpunkt, i all-

mänhet hade TV-mottagare samt att de tekniska förutsättningarna var bättre än tidigare. Ett 

synnerligen dagsaktuellt exempel inom nämnda tema är SVT:s så kallade ”Vinterstudion” 

(aftonbladet.se, blogg.svt.se och svt.se. Mediesporten beskrivs inom forskningen som en före-

teelse som i mångt och mycket ligger till grund för elitidrottens ekonomiska framväxt 

(Lindroth, 2002). 

 

Sport är vidare en företeelse som attraherar konsumenterna, vilket syns på de höga tittarsiff-

rorna för de olika sportevenemangen (aftonbladet.se och dn.se). Betal- eller reklamfinansi-

erade kanaler köper de mesta attraktiva evenemangen (fotboll från England, Spanien och Ita-

lien) samt rättigheterna till att sända från de Olympiska Spelen (cmore.se, tv4sportextra.se, 

viasat.se). För att få tillgång till en eller flera av dessa kanaler måste konsumenten teckna ett 

eller flera olika abonnemang där det ingår en månadsavgift som varierar beroende på tv ope-

ratör (viasat.se, twess.tleia.se och bredbandsbolaget.se). Om en kund har parabolantenn kan 

denne titta på utländska public servicekanaler (nygard.org). Idag är det mer en regel än ett 

undantag att idrottsföreningar, oavsett storlek, har en Internetsida som supportrar kan besöka 

och delta i olika diskussioner (atvidabergsff.se, hjulsbroik.se,orebrohockey.se). Inom samma 

tema finns också renodlade supportersidor och bloggar som drivs antingen av supportrar till 

olika lag eller av en eller flera journalister på en tidning (kuriren.nu/bloggar, mrmadhawk.se 

och svenskafans.com). 
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Ekonomiska perspektivet: Det finns mycket pengar att tjäna inom vissa populära idrotter, 

både som aktiv, tränare, ledare, sportchef och spelaragent (aftonbladet.se, expressen.se och 

ishockey.sportsblogg.se). TV-rättigheter, som tidigare vidrördes, för olika sportevenemang 

kostar mycket pengar. Mycket pengar kan tjänas in på biljett-, sponsor-, anmälnings- och tv-

intäkter (arbetarbladet.se dn.se, idrottensaffärer.se, lhc.eu och redeye.se). Inom samma tema 

är så kallade ”betting företag” värd att nämnas. Det är företag som Bet365, Unibet och 

Svenska spel som erbjuder sina kunder att spela på olika idrottsevenemang genom att satsa en 

summa likvida medel i hopp om att satsningen sedermera ska rendera i en finansiell avkast-

ning (bet365.com, svenskaspel.se, unibet.com). Nämnda företag, med Svenska spel i täten, 

omsätter ansenliga summor likvida medel årligen (trelleborgsallehanda.se och Unibet).  

 

Det kan alltså fastslås att idrotten är viktig i dagens Sverige då staten ger idrottsrörelsen en 

stor summa likvida medel årligen samt att ett stort antal av befolkningen är medlemmar i en 

idrottsförening alternativt ägnar sig åt fritidsaktiviteter med idrottsprägel (Engström, 2010, 

rf.se). Vidare finns det ett flertal företag inom handelsbranschen som säljer sportartiklar, vilka 

utgör en betydelsefull del i att dels skapa ett idrottsintresse, och dels genom sin försäljning, 

uppmuntra och bidra till att idrottsaktiviteter kan utövas. Några exempel inom detta tema är 

Intersport, Stadium och Team Sportia (intersport.se, stadium.se, teamsportia.se). 

 

2.1. Habitus 
Habitus ska förstås som det system av i kroppen och i sinnet inpräglande vanor och disposit-

ioner, de för givet tagna preferenser som verkas bestämmande på hur individen handlar, tän-

ker, värderar och uppfattar sin omvärld. Habitus sträcker sig bortom det som är direkt inlärt 

och är något mer än införlivandet av kunskaper, färdigheter och värderingar, det som vanlig-

en benämns socialisation. (Engström, 2010, s. 43). 

 

Habitus begreppet är relaterat till den enskilda individens möjligheter att förstå sin omvärld 

och ligger till grund för vad man tycker om alternativt inte tycker om, alltså i klartext vilken 

smak man har när det gäller till exempel politik, idrott och kläder. Vidare baseras habitus på 

tidigare erfarenheter, en persons ståndpunkt när det gäller till exempel homoäktenskap, val av 

fritidsaktiviteter, kroppsspråk och livsval (Engström, 2010). En persons habitus formas till 

stor del under uppväxtåren men formas också på arbetsplatser, bostadsorter, idrottsföreningar 

m.m. Atkinson (2011) refererar till McDonough’s som menar att det finns en så kallad ”orga-
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nisations habitus” för varje specifik skola och arbetsplats. I denna kontext är det värt att näm-

nas att även begreppet ”Nations habitus” används inom forskningen (Kuipers, 2012). Personer 

med olika habitus kan vistas i samma kontext utan att attraheras till kontexten på samma sätt. 

Motivet till idrottsutövande, som kan variera kraftigt från person till person, är ett typexempel 

i detta tema (Engström, 2010).  

 

Habitus’-derived from ‘habit’-refers to learned practices and standards that have 

become so much part of ourselves that they feel self-evident and natural (Kuipers, 2012, s. 5). 

Inom forskningen är begreppet habitus i mångt och mycket förankrat med begreppet kapital-

tillgångar. I kapitalbegreppet avses tre underliggande begrepp; ekonomiska tillgångar, kultu-

rella tillgångar samt sociala tillgångar. Ekonomiska tillgångar syftar på de resurser som finns i 

form av likvida medel. Kulturella tillgångar syftar på ackvirerade teoretiska kunskaper i form 

av utbildning. Det sista begreppet syftar på vilka personer som utgör den enskilde individens 

sociala nätverk. Dessa tillgångar likställs med andra personers tillgångar och värderas i någon 

form, vilken kan skifta tydligt från fall till fall beroende på sammanhang (Engström, 2010).  

 

Det är svårt för en individ att förändra sitt habitus och ett habitus kan i många fall hämma den 

enskilda individen. Till exempel har en individ med ett högt kulturellt kapital större förutsätt-

ningar att lyckas inom den akademiska världen i jämförelse med dem som inte har det (Gad-

dis, 2011). Olikheter i människors livsvillkor generar olika habitus som in sin tur generar 

olika livsstilar, som går att igenkänna socialt (Engström, 2010, s. 46). Mot bakgrund av detta 

citat kan en individs kunskaper om litteratur och politik värderas och väga väldigt tungt i ett 

socialt umgänge medan dennes/dennas kunskaper om idrott, som inte alls är vitalt i det först-

nämnda fallet, väga tungt i ett annat socialt umgänge (Engström, 2010). 

 

2.2. Motivation 
Intresse och motivation går i mångt och mycket hand i hand i flera avseende. Om en enskild 

individ inte har motivationen till att vara fysiskt aktiv har följaktligen denne/denna inte heller 

något intresse av att vara det. Om en person inte är intresserad av ämnet ”Idrott och hälsa” 

kommer denne/denna troligen få svårt att motivera sig för att prestera goda resultat under lekt-

ionstimmarna. Mot bakgrund av det passar ett kapitel om motivation väl in i denna uppsats. 
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Beaton m.fl. (2009, s. 2.) hänvisar till Iso-Ahola, (1982) och Mowen & Minor, (1998) som 

förklarar begreppet motivation enligt följande: Motivation represents an activated internal 

state that arouses, directs, and leads to behavior. Motivation kan betraktas som att en individ 

tillfredsställer ett behov och forskare menar att begreppet motivation är dynamiskt. För att 

hålla motivationen hög krävs det att individen kontinuerligt har mål som denne/denna vill 

uppnå. Några exempel på begrepp som direkt kan hänföras till motivation är behov, glädje 

och självförverkligande (Granbom, 1998). 

 

I Perssons och Perssons (2005) studie med en grupp idrottslärare hävdar undersökningsdelta-

garna att idrott som ämne är roligt och därför ville de arbeta som idrottslärare. Av resultatet i 

Jirevalls (2009) studie framkommer det att tidigare erfarenheter, genom att en individ har 

getts möjligheten att pröva på olika idrotter, är en starkt bidragande orsak till att en enskild 

individ börjar utöva idrott. Drivkraften att förbättra sin egen hälsa, ha roligt samt att umgås 

med vänner/bekanta som är aktiva inom till exempel samma förening var tre andra skäl till att 

börja utöva idrott i nämnda studie. Det finns en kongruens mellan dessa resultat med resulta-

ten från Persson och Persson (2005) studie samt Hinic (2004). Vänner/bekanta fyller en sär-

skilt fundamental funktion inom detta tema, men också föräldrar och syskon, då de kan moti-

vera/inspirera vederbörande till aktivt idrottsutövande (Jirevall, 2009). Engström (2010, s. 11) 

som hänvisar till Larsson (2008) och Patriksson (2005) är inne på samma linje: Valet att ägna 

sig åt idrott i barnaåren tycks ha mycket litet med idrottslig talang att göra utan är mer knutet 

till föräldrarnas engagemang, utbildningsnivå och ekonomi, till kompisarnas intressen samt 

till uppväxtvillkor och andra miljöfaktorer. 

 

Inom forskningen skiljer man på begreppen inre motivation och yttre motivation. Med det 

förstnämnda menas att motivationen, som är förankrad med individens intressen, finns djupt 

inne i individen. Den inre motivationen går inte att skapa och är också förankrad med själv-

förverkligande.  När en individ till exempel spelar fotboll i syfte att göra flest antal mål i laget 

eller för att förbättra sin hälsa pratar man om yttre motivation. Det krävs alltså någon form av 

belöning för att den yttre motivationen skall infinna sig (Granbom, 1998). Forskare menar 

vidare att det är av yttersta vikt att en individ är en intresserad av en företeelse för att den fö-

reteelsen ska frambringa motivation (Granbom, 1998).  

 

Aktivitetsmotiv är ett begrepp som används inom motivationsteorin som syftar på fyra under-

liggande begrepp: 
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• Rörelsebehovet (Inom detta tema spelar idrotten en minst sagt fundamental roll då 

människor behöver röra på sig). 

• Skaparlust (En människans önskan att skapa nya mål som sedermera kan tillfredstäl-

las) 

• Forskarbehov (En människas önskan att testa nya saker och ställas inför nya utma-

ningar). 

• Spänningsbehov (En människa vill vara med om emotionella upplevelser som involve-

rar denne/denna i hög grad). Detta är ett typexempel på ett behov som kan tillfredstäl-

las vid ett idrottsevenemang). 

(Hämtad från Granbom, 1998). 
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Kapitel 3 
3.1. Metod 
Fyra olika forskningsinriktningar var av intresse för den föreliggande studien: Hermeneutiskt 

förhållningssätt, som i detta fall åsyftar kunskapsansatsen, induktiv syn, som i detta fall åsyf-

tar den vetenskapliga logiken, kunskapsteoretisk ståndpunkt, vilket i det här fallet kan härle-

das till den tillhandahållna empirin och slutligen ideografisk ståndpunkt, vilket också kan för-

ankras till den tillhandahållna empirin men då med en särskild tonvikt på de unika händelser 

som intervjupersonerna har redogjort för. Dessa fyra begrepp begrundas mer utförligt nedan:     

 

Hermeneutiskt förhållningssätt 

Ödman (1994, s. 9) redogör för begreppet på ett exemplariskt förfarande: Hermeneutik hand-

lar om något mycket allmännskligt: att tolka och förstå. Att tolka innebär att översätta och på 

så sätt skapa betydelser. Det är en människa som en historia kretsar kring som gör tolkningar 

på en bestämd tid och plats. Förstå inkluderar till exempel den mänskliga existensen med gäl-

lande livsförutsättningar (Ödman, 1994). När man tolkar är det viktigt att den enskilde indivi-

dens tolkningar har sin utgångspunkt i dennes/dennas förvärvade teoretiska och praktiska 

livskunskaper för den aktuella kontexten. Förutfattade meningar ska i allra möjligaste mån 

undvikas (Ödman, 1994). I den föreliggande studien har det hermeneutiska förhållningssättet 

tillämpats under pågående intervjuer samt efter avslutade intervjuer då en bearbetning av re-

sultatet tog vid. I dessa två skeden gjorde författaren till den föreliggande studien egna tolk-

ningarna av tillhandahållet material. 

 

Induktiv syn 

Bryman (2008, s. 340) redogör för begreppet induktiv syn, som är en av tre beskrivna skillna-

der mellan kvalitativ och kvantitativ forskning: En induktiv syn på förhållandet mellan teori 

och praktik – teorin genereras på grundval av de praktikiska forskningsresultaten. I nyss pre-

senterade citat menas att författaren till den föreliggande studien låter den tillhandahållna in-

formationen från genomförda intervjuer ligga till grund för val av litteratur (Bryman, 2008). I 

den föreliggande studien användes en induktiv syn när det tillhandahållna intervjumaterialet 

bearbetades. Intervjupersonernas svar var sedan väldigt betydelsefulla då litteratur valdes ef-

ter dessa. 
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Kunskapsteoretisk ståndpunkt 

Bryman (2008, s. 341) hävdar följande: En kunskapsteoretisk ståndpunkt, som brukar beskri-

vas som tolkningsinriktad eller interpretativistisk, vilket betyder att tyngden (till skillnad från 

den naturvetenskapliga modell som tillämpas inom kvantitativ forskning) ligger på en förstå-

else av den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna 

verklighet. Med detta begrepp avses alltså att författaren tolkar tillhandahållet material från 

till exempel en intervjupersons egna tolkningar av aktuellt kontext, vilket var fallet i den före-

liggande studien. 

 

Ideografisk ståndpunkt 

Forskning som tar sikte på att belysa enskilda unika händelser kallas ideografisk medan 

forskning som söker komma fram till så generell kunskap som möjligt kallas nomotetisk. 

(Wikipedia, 2013). Den föreliggande studien har i hög grad präglats av intervjupersonernas 

beskrivning av olika företeelser och händelser som de upplevt tidigare i livet som innehar en 

unik karaktär för respektive individ. Dessa enskilda händelser uppmärksammades dels under 

de pågående intervjuerna, och dels i samband med bearbetning av resultatet. 

 

3.2. Urval 
Ett bekvämlighetsurval har tillämpats i studien (Bryman, 2008). Semistrukturerade intervjuer 

har genomförts. Intervjupersonerna var 14 stycken till antalet. Under en semistrukturerad in-

tervju, där vissa på förhand bestämda teman uppmärksammas, har intervjupersonen mycket 

goda förutsättningar att besvara frågor efter eget önskemål (Bryman, 2008). Valet av en kvali-

tativ undersökningsmetod för att söka svar på den föreliggande studiens frågeställningar an-

sågs mest lämpligt i denna kontext. Med studiens syfte i åtanke blir detta påtagligt då subjek-

tiva tolkningar av flera olika kontexter har varit i fokus hos såväl intervjupersonerna som för-

fattaren (Bryman, 2008). 

 

3.3. Intervjuförfarandet 
Intervjupersonerna har fått bestämma tid och plats för respektive intervju, vilket ligger väl i 

linje med gällande råd inom forskningen (Jacobsen, 1993). Då den föreliggande studien är 

ideografisk genomfördes således intervjuer. Intervjuerna genomfördes under tämligen struktu-

rerade former där öppna frågor användes. Det finns många olika varianter av frågor som kan 
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användas under en intervju. Under samtliga intervjuer användes öppna frågor (som skapar ett 

stort svarsutrymme), slutna frågor (som fordrar ett ja eller nej till svar), bakgrundsfrågor (till 

exempel ålder och kön) och inledande frågor (som leder in intervjun på ett relevant tema) 

samt tystnad (Bryman, 2008) och (Jacobsen, 1993). 

 

Det krävs att intervjuaren är van och trygg i den aktuella rollen så denne/denna, dels kan han-

tera frågeförfarandet och dels leverera en intervju vars innehåll många kan förstå (Jacobsen, 

1993) och (Bryman, 2008). Det är också synnerligen fundamentalt att intervjuaren har för-

mågan att lyssna och uppmärksamma vad respondenten säger samt att denne/denna kan ob-

servera respondentens visuella signaler i form av till exempel nickningar (Jacobsen, 1993). 

Författaren till den föreliggande studien har erfarenhet av intervjuarbete sedan tidigare, vilket 

delvis har legat till grund för val av metod. Inför intervjuerna skapades en intervjuguide (se 

bilaga 2), som kan beskrivas som en grafiskt dokumenterad punktlista innehållande exempel-

frågor som intervjuaren har för avsikt att använda sig av under intervjun (Bryman, 2008) och 

(Jacobsen, 1993). Intervjuguiden var fokuserad på tre olika teman; uppväxt, eventuellt före-

ningsliv och nulägesanalys. Alla intervjuer transkriberades och intervjupersonerna delades in i 

två olika kategorier; idrottsintresserade och icke idrottsintresserade Med transkribering menas 

att intervjun skrivs av ordagrant efter dess genomförande (Bryman, 2008).  

 

Samtliga intervjuer genomfördes ostört i ett väl upplyst rum på neutral plats efter önskemål 

från intervjupersonerna. Intervjupersonerna föreföll vara avslappnade under hela intervjuerna 

och hade inga svårigheter att besvara frågorna. De svarade öppenhjärtigt på erhållna frågor 

utan att verka obekväma på något sätt. Det är viktigt att man som intervjuare visar en vänlig-

het, för att på sätt skapa en god stämning och ett genuint intresse för respondenten samt för 

det som denne/denna berättar (Ahrne & Svensson, 2005).  

 

Miljön där intervjuerna ägde rum var lugn och harmonisk. Varje intervju tog ungefär en halv-

timme att genomföra vilket var tillräckligt med tid för intervjuaren och intervjupersonerna. 

Inför intervjuerna informerades intervjupersonerna om att intervjuerna kunde pågå i cirka en 

timme då intervjuaren ville ha gott om tid. Frågorna kunde följaktligen ställas i ett lugnt 

tempo, vilket förespråkas inom forskningen (Jacobsen, 1993). Intervjuaren anpassade sitt 

språk till samma nivå som intervjupersonerna, vilket stämmer väl överens med råden från 

forskare inom nämnda tema (Jacobsen, 1993). 

 



 

19 

3.3. Generaliserbarhet 
Inom den kvalitativa forskningen är det svårt att göra generaliseringar (Bryman, 2008). Resul-

tatet i den föreliggande studien var endast tillämpligt för den grupp av individer som intervju-

ades. Alla bodde på samma ort men hade olika bakgrund, ålder och kön. I och med att endast 

14 personer av Sveriges befolkning deltog i studien gick det absolut inte att göra några grova 

generaliseringar av tillhandahållna svar. Med andra ord så gav svaren endast en bild av vad en 

ytterst liten grupp av Sveriges befolkning ansåg om företeelsen idrott. Tillgång till idrottsplat-

ser, förutsättningar för att utöva idrott är annorlunda beroende på vilken stad/kommun man är 

uppväxt/bor i och det är något som i hög grad påverkar resultatet (Bryman, 2008). 

 

3.4. Reliabilitet och validitet 
Bryman (2008, s. 49) redogör för begreppet reliabilitet på ett förträffligt sätt: Reliabilitet (till-

förlitligheten) rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir densamma om 

undersökningen genomförs på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 

betingelser. Med den föreliggande studie i beaktning var reliabilitet av intresse då en grupp 

om i detta fall 14 personer utgjorde intervjupersonerna. Reliabilitet är av betydelse om den 

föreliggande studien skulle genomföras med till exempel 14 andra personer vid ett senare 

tillfälle. Om en kongruens skulle infinna sig mellan de två olika undersökningsomgångarna 

skulle således en hög grad av reliabilitet kunna urskiljas (Bryman, 2008).  

 

Med begreppet validitet menas i vilken omfattning det finns en kongruens mellan slutsatserna 

i en undersökning (Bryman, 2008). Bryman (2008)som hänvisar till LeCompte och Goetz 

(1982) beskriver begreppen intern validitet och extern validitet. Med det förstnämnda menas 

att en forskare i en undersökning gör olika former av observationer som ska finna en kongru-

ens med redovisat forskningsresultat. Med det sistnämnda menas i vilken utsträckning resulta-

ten från en särskild undersökningskontext kan generaliseras (Bryman, 2008) 

 

Respondentvalidering har tillämpats i den föreliggande studien, med det avses att studiedelta-

garna ges en möjlighet att läsa igenom och kommentera de tillhandahållna svaren från genom-

förda intervjuer. Deltagarna ska då alltså bedöma trovärdigheten i de redovisade resultaten 

(Bryman, 2008). Nämnda författare refererar till Lincoln och Guba (1985) samt Guba och 

Lincoln (1994), vilka menar att begreppen reliabilitet och validitet är förhållandevis svåra att 
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implementera inom den kvalitativa forskningen. Mot bakgrund av det skapade de bedöm-

ningsbegreppen tillförlitlighet och äkthet. Det förstnämnda begreppet innefattar trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. I det sistnämnda be-

greppet inkluderas rättvis bild, ontologisk, autenticitet pedagogisk autenticitet, katalytisk, 

autenticitet taktisk autenticitet. (Bryman, 2008). 

 

3.5 Forskningsetik 
Samtliga intervjupersoner har fått ta del av information anbelangande etiska aspekter i såväl 

skriftlig som muntlig form. Den skriftliga informationen (se bilaga 1) delades ut innan den 

eventuella intervjun kunde påbörjas. Alla de potentiella intervjupersonerna accepterade sitt 

deltagande i studien efter att de rådande etiska aspekterna för den föreliggande studien hade 

presenterats.  

 

Bryman (2008) och dokumentet Etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(1999) hävdar att följande etiska principer är viktiga att begrunda inför, under och efter en 

genomförd undersökning: 

• Informationskravet 

• Samtyckeskravet 

• Konfidentialitetskravet 

• Nyttjandekravet 

 

Individskyddskravet, får inte glömmas bort i denna kontext. FHSAB (2012, s. 3) förklarar 

individskyddskravet på följande sätt: Individskyddskravet bör dock väga tungt som etisk prin-

cip. Det skall skydda mot otillbörlig insyn i enskilda individers livsförhållanden, men det är 

också till för att individer inte skall utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning. Med andra ord ska det råda en frivillighet och en anonymitet vid till exempel en 

intervjusituation (Ahrne & Svensson, 2005). Mot bakgrund av ovanstående information har 

den föreliggande studien anpassats efter rådande etiska riktlinjer. 
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3.5 Reflektion angående val av metod 
Som tidigare vidrörts så har en kvalitativ metod tillämpats i den föreliggande studien. Om 

istället en kvantitativ metod tillämpats i form av en enkätundersökning hade resultatet i en 

högre grad bättre speglat populationens uppfattning om företeelsen idrott. Författaren be-

stämde sig dock redan i ett tidigt skede för att använda sig av en kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer som genomfördes efter en förutbestämd intervjuguide, där vitala 

företeelser för den föreliggande studien uppmärksammades. Skälet till val av metod var, som 

tidigare nämnts, att författaren ville fokusera på intervjupersonernas egna subjektiva tolkning-

ar inom olika teman som vid till exempel en enkätundersökning inte alls hade uppenbarat sig 

på samma sätt. 
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Kap 4 
4.1. Resultat 
I denna del kommer resultatet från den föreliggande studien att redovisas. Kapitlet är fortsätt-

ningsvis uppdelat i tre delar: Idrottsintresserade, icke idrottsintresserade och kommentarer om 

trovärdigheten i resultatet. 

 

4.2. Idrottsintresserade 
Totalt tio av 14 intervjupersoner uppgav att de var intresserade av idrott, varav tre av dessa 

var kvinnor. Samtliga personer som var intresserade av idrott var uppväxta i en familj där det 

fanns ett påtagligt idrottsintresse från antingen någon av föräldrarna eller någon av den-

nes/dennas syskon. Följande två citat exemplifierar detta: 

 

Det är pappa och min storebror och min mamma som är orsaken till mitt intresse. Det har 

förstärkts när jag har en sambo som är intresserad (Kvinna 24).  

 

Jag tror att det är människor under min uppväxt och inom familjen som smittar och uppmunt-

rar mig till att gilla idrott (Kvinna 58). 

 

Ett idrottsintresse kan uppstå under vederbörandes uppväxt men också under en senare del av 

livet. Ett befintligt intresse kan också utvecklas under årens lopp. Här kommer tre exempel 

som styrker detta utlåtande: 

 

…Det väcktes på idrottslektionerna. För egen del blev det ännu mer när jag gick med Linkö-

pings gymnastiksällskap. Jag dansande balett och gick även en ledarutbildning på helger 

(Kvinna 58).  

 

Det var egentligen så länge jag minns. Jag var fyra fem när jag började spela fotboll innan 

jag började skolan var jag medlem i knattelaget  (Man 38). 

 

…Intresset växte när vi fick en TV 1962. Det som startade upp det för min del var mycket ge-

nom skyttet. Det gjorde mig resultatfixerad. (Man 63). 



 

23 

Den senare intervjupersonen lyfter här fram televisionens betydelse för dennes idrottsintresse. 

Televisionen och tidningar i form av Idrottsbladet och Rekordmagasinet, tv och datorspel som 

till största delen var sportspel samt ishockey- och fotbollsbilder som det går att samla på till 

exempel i samband med stora mästerskap. En annan av intervjupersonerna lyfter också fram 

televisionens betydelse men också betydelsen av att det finns svenska idrottare som presterar 

bra resultat och nämner exempelvis Kajsa Bergqvist och Carolina Klüft. 

 

Begreppet habitus, som förklaras ingående i kapitel 2.2. är värd att uppmärksammas. En indi-

vids habitus formas till stor del under dennes/dennas uppväxt främst under barnaåren (Eng-

ström, 2010). Det ska i det här sammanhanget också nämnas att det finns en klar kongruens 

mellan idrottsintresse och uppmuntran till att vara fysiskt aktiv från vederbörandes föräldrar, 

vilket stämmer väl överens med resultatet från Jirevalls (2009) studie. En uppmuntran från 

föräldrarna kan således skapa ett intresse för idrott, och sedermera en motivation hos vederbö-

rande till att vara fysiskt aktiv (Granbom, 1998). Följande två citat exemplifierar detta väl: 

 

…min  far uppmuntrade mig till att det var viktigt att röra på sig och undvika alkohol och 

cigaretter  (Man 67). 

 

Mycket goda förutsättningar. Dels idrottsintresserade föräldrar som dessutom har ställt upp 

på ett fantastiskt sätt under hela min uppväxt. De har skjutsat och hämtat mig överallt under 

hela min uppväxt. ”en längre tystnad”…ja egentligen i hela landet. Som dessutom ställde upp 

med kostnader när jag höll på med fem idrotter samtidigt (Man 29).  

 

Den andra intervjupersonen beskriver här sina förutsättningar till att utöva idrott under sin 

uppväxt. Kapitaltillgångar är ett samlingsnamn för kulturella tillgångar, sociala tillgångar och 

ekonomiska tillgångar, vilka i hög grad är förankrade med begreppet habitus (Engström, 

2010), där det sistnämnda, som avser vilka ekonomiska förutsättningar som finns i en individs 

familj, passar väl in i denna kontext. 

 

De idrottsintresserade intervjupersonerna hävdade att de hade känt en stor trevnad under sin 

tid inom föreningsidrotten. Begrepp som samhörighet, berikande och socialt befrämjande är 

bara några exempel på företeelser som tiden i föreningsidrotten frambringade för dessa perso-

ner. Så här beskriver en av intervjupersonerna sin tid inom föreningsidrotten på ett sätt som 

involverar nyss vidrörda begrepp: 
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Det var jättekul. Alla grejer har varit väldigt kul och berikat min uppväxt med själva aktivite-

terna och kompisarna runt omkring. Inget negativt kan jag komma på (Kvinna 24).  

 

Inom föreningsidrotten kan ett redan befintligt idrottsintresse utvecklas då vederbörande kan 

vara aktiv i mer än en idrott samtidigt. Vidare är en idrottsförening ett exempel på en sociali-

sationsmiljö där en enskild individs habitus kan utvecklas (Engström, 2010), vilket kan leda 

till att en redan idrottsintresserad person blir än mer intresserad av idrott då det i samma om-

givning finns många likasinnade. En idrottsförening kan också anses vara en miljö där en in-

divid kan knyta nya kontakter och således utveckla sitt sociala nätverk. Med forskningen i 

beaktning passar begreppet sociala tillgångar, som är ett av tre underliggande begrepp till ka-

pitaltillgångar, synnerligen väl in i detta hänseende (Engström, 2010). En arbetsplats kan 

också utgöra ett exempel på en socialisationsmiljö där ett idrottsintresse kan skap-

as/vidareutvecklas.  

 

En ytterligare socialisationsmiljö är skolan eller andra former av utbildningsinstanser där id-

rottsrelaterade aktiviteter kan utövas, vilket i sin tur kan leda till ett intresse för företeelsen 

idrott. Nedan kommer två typexempel på detta:  

 

Det stora intresset kom när man gick med i FBU (frivillig befäls utbildning) då hade vi en del 

idrottsaktiviteter. Vilket ökade efter värnplikten samt att jag fortsatte att arbeta inom försva-

ret (Man 67). 

 

Det utövades väldigt mycket. Vad jag kan minnas var det i princip varje rast som vi höll på 

att idrotta. Speciellt låg och mellanstadiet. Det var fotboll och basket och andra bollekar. På 

högstadiet utnyttjande vi ofta idrottshallen för att sysselsätta oss på rasterna (Man 29).  

 

Intervjupersonen beskriver här de idrottsrelaterade aktiviteterna som ägde rum under raster 

under dennes skoltid. 

 

Intresse för idrott bland vänner/bekanta är, enligt forskningen viktigt för att ett intresse för 

idrott ska skapas (Engström, 2010; Hinic, 2004; Jirewall, 2009 samt Persson och Persson, 

2005). Resultatet från den föreliggande studien påvisar att de personer som var intresserade av 

idrott i hög grad hade vänner/bekanta som också var intresserade av idrott. Nedanstående ci-
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tat, där intervjupersonen redogör för i vilken utsträckning idrottsrelaterade aktiviteter utöva-

des vid dennes bostad, lyfter han fram vänner/bekantas betydelse på följande sätt:  

 

Väldigt mycket. Som jag sa tidigare hade jag mycket bollar och idrottssaker som liten som jag 

höll på med tillsammans mycket med pappa i ung ålder. Sen har det fortsatt genom hela mitt 

liv. Jag har spelat väldigt många olika idrotter under hela min uppväxt tillsammans med 

kompisar både inomhus och utomhus (Man 29). 

 

En annan intervjuperson lyfter också fram vänner/bekantas inflytande för dennes idrottsin-

tresse, när han berättar hur han började intressera sig för idrott. Hälsoaspekten är en företeelse 

som kan vara en bidragande orsak till varför en individ blir intresserad av idrott. Så här säger 

en av intervjupersonerna inom detta tema:  

 

Ja det bästa med idrotten som aktiv är att man mår bra av det. Man får ett kvitto på att krop-

pen fungerar. Man håller vikten nere vilket gör att man kan unna sig att äta lite gott ibland. 

Framförallt är det bra för hälsan… (Man 63).  

 

Vidare kan en individs personliga egenskaper ligga till grund för ett existerande idrottsintresse 

som följande två citat ger exempel på:  

 

…Dels är det ett inlärt beteende man känner igen sig rent emotionellt. Man är en vinnar-

skalle, tävlingsinriktad. Man är van att tillhöra någonting. Man vill dela sina sympatier med 

ett lag och känna tillhörighet (Man 38).  

 

Även en annan av intervjupersonerna är inne på samma linje:  

 

Jaa dels är det..det är i mångt och mycket TV genombrottet sen är det nog skyttet som gjorde 

att jag blev ännu mer intresserad med själva resultatfixeringen (Man 63).   

 

Begreppen inre och yttre motivation som i det förstnämnda faller åsyftar en särskild drivkraft 

hos den enskilde individen till att utföra en handling, och i det sistnämnda fallet fokuserar på 

olika former av yttre faktorer i form av till exempel belöningar (Granbom, 1998), uppmärk-

sammas i nedanstående citat som exemplifierar de två olika begreppen:  
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”En lång tystnad”....mycket upp och ner. Ibland positivt när man placerade sig bra på täv-

lingar. Då blev man motiverad till att träna mer. Det var en fjäder i hatten att kunna besegra 

vissa kollegor. Under 15 till 20 års tid åkte vi på samtliga tävlingar inom 20 mils avstånd.  

Det var tävlingar främst på helgerna (Man 67).  

 

Intervjupersonen beskriver i citatet sin tid inom föreningsidrotten. Den inre motivation-

en lyfts i detta fall fram genom bra individuella resultat på tävlingar samt genom viljan 

att delta i tävlingar och den yttre motivationen lyfts fram när kollegorna kunde beseg-

ras. Vidare kan förbättrande av hälsan vara ett exempel på en yttre motivation. Följande 

citat ger svar på frågan om vad som är det bästa med idrott, enligt intervjupersonen:  

 

Dels är det intresse om man tänker TV-sport och dylikt. I övrigt är det hålla sig i form. Det 

finns många andra sämre intressen man kan ha. Idrott tillhör det bättre man kan ägna sig åt. 

Det är faktiskt också bra för hjärnan. Frisk luft om man är ute och dagsljus av samma skäl 

(Kvinna 63). 

 

Begreppet aktivitetsmotiv, som är vedertaget inom motivationsforskningen, innefattar fyra 

olika underliggande begrepp där spänningsmoment är ett av dessa (Granbom, 1998). Spän-

ningsmomentet är ett centralbegrepp i den föreliggande studien när det handlar om intresse 

för TV-sport. Följande två citat påvisar detta:  

 

…Allting är oförutsägbart. Den ena matchen är inte den andra sig lik. Det griper tag i en på 

ett särskilt sätt…(Man 62). 

 

…När det gäller tittandet är det inte bra för hälsan då man äter och dricker för mycket och 

får hjärtat i halsgropen. Det är samtidigt en adrenalinkick med spänningen…(Man 63). 

 

Uppväxtvillkor är ytterligare en företeelse som är fundamental för att ett idrottsintresse ska 

kunna skapas (Engström, 2010). Av den föreliggande studiens resultat går det att identifiera 

ett klart samband mellan tillgången till idrottsplatser, grönoråden, idrottshallar, idrottsför-

eningar och redskap till ett idrottsintresse. En av intervjupersonerna vidrör detta som en avslu-

tande synpunkt:  
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Jag tror att varför man kommer i kontakt med idrotten och skapar det här intresset handlar 

om tillgänglighet. Om jag hade haft en möjlighet att pröva på andra idrotter hade det kanske 

sett annorlunda ut… (Man 38).  

 

Vidare är det inom detta tema värt att uppmärksamma att när det finns ett lokalt idrottslag 

som vederbörande kan följa kan det i sin tur rendera i uppkomsten av ett idrottsintresse. Detta 

stycke avslutas med ett citat som i hög grad handlar om tillgänglighet och också om förutsätt-

ningar till aktivt idrottsutövande, vilka i sin tur kan förankras med begreppet uppväxtvillkor: 

 

…Sen var det också så att man i skolan fick göra både det ena och det andra det fanns ingen 

TV att hänga framför och definitivt ingen dator. Tiden är en annan nu… det finns mycket an-

nat att ägna sig åt (Kvinna 63). 

 

Samma intervjuperson påpekar vidare att det inte fanns någon idrottsförening i det lilla sam-

hället i Småland där hon växte upp. Författaren vill nu avsluta denna del med ett citat från en 

person som förklarar sin relation till TV-sport i synnerhet och sport i allmänhet på detta sätt:  

 

Man kan väl säga att när jag inte jobbar med sport som jag gör eller utövar någon sport så 

tittar jag på sport. Det säger väl allt (Man 29). 

 

4.3. Icke idrottsintresserade 

Det är inte intressant. Det finns väl egentligen ingen särskild anledning. Det är nyttigt men 

slöseri med tid som jag inte har. Mitt stora intresse ligger i teknikens värd (Man 31). 

 

Av de 14 personer som deltog i den föreliggande studien var sex stycken av den åsikten att 

idrott inte var av intresse, varav två av dem var kvinnor. Samtliga icke idrottsintresserade per-

soner uppgav att de har ägnat sig åt idrottsrelaterade aktiviteter som barn, men det finns dock 

ett undantag och det var en person som bodde nära sporthallen men som inte var där. 

 

Intresset för idrott i familjen var huvudsakligen påtagligt lågt hos intervjupersonerna. I de fall 

det fanns ett idrottsintresse var det oftast en person i familjen som var intresserad eller ingen 

alls. Här följer två exempel på detta:  

 



 

28 

Inget intresse. Vi tittade aldrig på sport eller utövade sport. När det var sport på TV bytte vi 

kanal (Man 28). 

 

…Pappa var mycket intresserad av TV-sport och han har tagit med oss till Norrköping på två 

basketmatcher. Det är typ bara han (Kvinna 27).  

 

Mot bakgrund av detta samt med forskningen som stöd finns det rimliga belägg för att dessa 

intervjupersoner under sin uppväxt genom sin omgivning har format ett habitus som inte har 

ett intresse för idrott (Engström, 2010). En av intervjupersonerna uppmärksammade detta på 

följande sätt, när denne redogjorde för vad han tror ligger till grund för att han inte är intresse-

rad av idrott:  

 

För att jag är uppväxt med familj och släkt som inte är intresserade av idrott (Man 28).  

 

En annan av intervjupersonerna uppger att det inom idrotten finns mycket utmaningar som 

han inte är intresserad av. Trots att intervjupersonerna inte var intresserade av idrott ansåg 

ändå merparten av dem att idrott kan leda till glädje, gemenskap och förbättrad hälsa, vilket 

också forskningen påvisar (Jirevall, 2009; Hinic, 2004 och Persson och Persson, 2005). Föl-

jande citat är ett typexempel inom detta tema:  

 

Intresset för idrott bland intervjupersonernas vänner/bekanta under uppväxten var antingen 

måttligt eller väldigt lågt. Just vänner/bekanta, som i stor del utgör en individs sociala nät-

verk, benämns inom habitusforskningen som sociala tillgångar. Med andra ord är ett socialt 

nätverk en enskild individs sociala tillgångar som är en faktor som påverkar vederbörandes 

habitus (Engström, 2010). En del forskare menar att det finns olika så kallade ”Nations habi-

tus” som är olika i alla världens länder (Kuipers, 2012). En av intervjupersonerna som inte 

ansåg sig vara intresserad av idrott, som ursprungligen kommer från ett annat land, berättar i 

nedanstående citat om de idrottsrelaterade aktiviteterna som förekom under raster i skolan 

under hennes uppväxt:  

 

Twist var väl väldigt populärt när jag var barn hos flickorna. Pojkarna spelade fotboll. 

Flickorna fick inte göra det (Kvinna 33). 
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I Perssons och Perssons (2005) studie hävdade undersökningsdeltagarna att de vill arbeta med 

idrott för att det är roligt. Av resultatet i den föreliggande studien för de icke idrottsintresse-

rade personerna framgår att de huvudsakligen inte tycker idrott i allmänhet och TV-sport i 

synnerhet är roligt. Nedan ges några exempel. 

 

Det är fullständigt ovidkommande. Det intresserar mig inte för fem öre (Man 31). 

 

Att det är tråkigt… Sport är inte roligt att titta på om man inte är där live och får ett förhål-

lande till laget som i skolan då vi hade nattinnebandy (Kvinna 27). 

 

Det var brist på intresse. Jag hade inget intresse av att spela nåt (Man 33). 

 
Forskare som använder olika motivationsteorier menar att begreppet intresse synnerligen har 

en fundamental karaktär när det gäller att skapa en motivation hos den enskilde individen 

(Granbom, 1998). Ovanstående citat exemplifierar att de tre personerna inte är motiverade till 

att titta på eller utöva idrott och följaktligen har de personerna inte heller något intresse för de 

två olika företeelserna. Ovanstående citat beskriver även den inre motivationen hos intervju-

personerna inom tema (Granbom, 1998), som i det här fallet huvudsakligen inte existerar. 

Dessa personer har istället en inre motivation för att ägna sig åt andra företeelser istället för 

idrott/TV-sporttittande och drivs av andra faktorer. En ytterligare intervjuperson ger sin syn 

på saken i detta hänseende: 

 

 …vi drivs nog av andra aspekter än faktiskt idrott och rent tävlande. Givetvis finns tävlings-

andan där men mest mot sig själv än att försöka besegra någon annan (Man 26). 

 

I det här sammanhanget är det också värt att nämna begreppet yttre motivation, som kan var 

en form av belöning vid till exempel en förstaplats på ett 100-meterslopp i friidrott (Granbom, 

1998), som i det här fallet inte heller infinner sig. 

 

En klar majoritet av de personer som inte ansåg sig vara intresserade av idrott har tidigare 

varit medlemmar inom föreningsidrotten alternativ prövat på olika idrotter under en kortare 

period men ansåg vid intervjutillfället att de inte var intresserade av idrott. Detta kan förklaras 

med begreppet habitus som kan vara olika hos olika personer som vistas i samma miljö (Eng-

ström, 2010). Ungefär hälften av intervjupersonerna beskriver sin tid inom föreningsidrotten 
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som rolig under en kortare period. I rådande sammanhang är det vidare värt att notera att vän-

ner/bekanta, som fyller en viktig funktion vid formande av en enskild individs habitus (Eng-

ström, 2010), som tidigare nämndes, i låg grad var intresserade av idrott.  

 

Till sist ska uppmuntran från föräldrar till att vara fysiskt aktiv föras på tal. Dessa personer 

uppmuntrade huvudsakligen inte till att vara fysiskt aktiva av sina föräldrar. Nedan ges några 

exempel från både personer som blev uppmuntrade respektive inte uppmuntrade till ett aktivt 

idrottsutövande: 

 

Inte vad jag kommer ihåg. De lät mig och mina syskon bestämma själva vad vi ville göra på 

vår fritid (Man 31). 

 

….Men de tvingande mig inte men jag skulle säga ja…När jag var liten behövde man inte 

uppmuntras. Men ju äldre man blev uppmuntrade mamma mig mer till att vara aktiv. Det var 

mest för hälsans skull (Kvinna 27). 

 

Nej det gjorde hon väl inte men jag visste att hon själv hade prövat på det som barn (Kvinna 

33). 

 

Ja. Han uppmuntrade både mig och mina syskon (Man 26). 

 
4.4. Kommentarer om trovärdigheten i resultatet 
 
Toppen bra och det stämde korrekt med det jag hade sagt (Man 28). 

 

Har tittat igenom framförallt resultatkapitlet och jag samtycker (Man 26). 

 

Jag tycker att det redovisade resultatet ser bra och trovärdigt ut (Kvinna 33). 

 

Jag anser att trovärdigheten i resultatet är hög (Man 67). 

 

Resultatet ger en bra och beskrivande bild. Resultatet är absolut trovärdigt (Kvinna 63). 
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Det ser bra ut. Du har fått med det som jag sa på ett bra sätt (Man 31). 

 

Trovärdigheten i resultatet verkar jättebra och du har fått med korrekta uppgifter som sades 

(Kvinna 27). 
 
Författaren är, precis som intervjupersonerna, av den uppfattningen att resultatet från den fö-

religgande studien bör anses vara trovärdigt. Även om undersökningsgruppen inte var särskilt 

stor så finns det trots allt rimliga belägg för att resultatet, med hänsyn till tidigare forskning 

samt valda teoretiska perspektiv för den föreliggande studien, är trovärdigt.    
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Kap 5 
 
5.1. Diskussion 
 

Kulturella tillgångar och ekonomiska tillgångar som huvudsakligen inte diskuterades under 

själva intervjuförfarandet är två viktiga begrepp som det är värt att fästa en särskild uppmärk-

samhet vid. Det ska dock nämnas att det finns ett undantag där en intervjuperson lyfter fram 

den ekonomiska satsningen som dennes föräldrar fick göra när vederbörande var aktiv med-

lem i fem olika idrottsföreningar samtidigt. Flertalet studier påvisar att föräldrarnas utbild-

ningsbakgrund i hög grad har betydelse för deras barns förhållande till idrott (Engström, 

2010). Detta förhållande råder också för ekonomiska tillgångar. Det kostar pengar att hålla på 

med idrott och i vissa fall kan det röra sig om ansenliga summor likvida medel som vederbö-

rande eller dennes/dennas föräldrar behöver bistå med för att ett idrottsutövande i förenings-

regi ska vara möjligt. Det kan leda till att många familjer inte har råd att vara aktiva inom 

idrottsrörelsen, vilket kan påverka deras intresse för idrott. Författaren har medvetet valt att 

inte beröra dessa två begrepp under intervjuerna då utgångspunkten för den föreliggande stu-

dien var att studera det övergripande idrottsintresset. 

 

Under intervjuerna berörde författaren både begreppen idrott och sport utan att ge en definit-

ion på de två begreppen. Orsaken till det var att författaren ville att intervjupersonerna själva 

skulle göra sina egna subjektiva tolkningar av de två begreppen och även av övriga frågor. 

Om författaren istället hade valt att klargöra två olika definitioner för de två begreppen innan 

intervjuerna påbörjades kunde svaren på de ställda frågorna ha sett annorlunda ut och följakt-

ligen påverkat resultatet.  

 

När det gäller resultatet i studien är det värt att uppmärksamma att de endast identifierar vad 

en grupp på totalt 14 personer i Sverige anser om företeelsen idrott. Det går således inte att 

göra en generalisering av resultatet. En fördel med det valda upplägget är att det går att kon-

statera att resultatet ger en ingående bild av intervjupersonernas syn på idrott. Intervjuperso-

nerna utgör tillsammans en bra åldersspridning där den yngste är 24 år och den äldste 67 år. 
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5.2. Reflektioner kring syftet och frågeställningarna 
för den föreliggande studien 
 
Syftet för den föreliggande studien var följande: att identifiera vilka faktorer som ligger till 

grund för ett idrottsintresse hos individen. 

 

Mot bakgrund av genomförda intervjuer kan följande svar ges: Föräldrar, eventuella syskon, 

kompisar, skolan, arbetsplatsen och andra socialisationsmiljöer, massmedia i form av TV och 

tidningar, idrottsrelaterade spel (till exempel FIFA 1998 på PC), samlarartiklar i form av fot-

bolls- och hockeybilder, som finns att köpa i samband med stora mästerskap är viktiga fak-

torer. Vidare omfattas tillgängligheten till idrottsplatser, idrottshallar och andra områden där 

idrottsrelaterade aktiviteter kan utövas och slutligen individens olika förutsättningar till att 

utöva idrottsrelaterade aktiviteter. Det finns således rimliga belägg för att syftet med den före-

liggande studien har uppnåtts. 

 

Frågeställningarna för den föreliggande studien var: 

 

• När skapas ett idrottsintresse? 

• Hur skapas ett idrottsintresse? 

• Var skapas ett idrottsintresse? 

• Varför skapas ett idrottsintresse? 

 

Mot bakgrund av genomförda intervjuer kan följande svar på frågeställningarna ges enligt 

följande:  

 

När skapas ett idrottsintresse? 

Ett idrottsintresse kan skapas under en individs uppväxt vid bostaden, vid skolan och i veder-

börandes umgängeskrets. Ett idrottsintresse kan också skapas vid ett senare tillfälle i livet då 

nya personerna kan ansluta till umgängeskretsen. Om vederbörande får chansen att bli med-

lem inom föreningsidrotten eller får möjligheten att titta på idrott via TV eller live kan ett 

intresse för idrott också skapas.  

 



 

34 

Hur skapas ett idrottsintresse? 

Ett idrottsintresse kan skapas då vederbörande vistas i miljöer där det finns idrottsintresserade 

personer som gemensamt kan skapa ett större kollektivt intresse genom att till exempel föra 

ett resonemang om olika idrottsevenemang. Under uppväxtåren är föräldrarnas betydelse 

inom detta tema synnerligen elementärt då de genom att uppmuntra sitt/sina barn till att vara 

idrottsligt aktiv/a eller att titta på TV-sport kan ett idrottsintresse infinna sig. Andra personer i 

vederbörandes närhet som kan ha en avgörande effekt är dennes/dennas syskon och vän-

ner/bekanta eller en lärare i skolan. Vidare kan ett intresse för idrott skapas genom att den 

som redan är aktiv medlem i en förening prövar på andra idrotter. De olika medierna är också 

av betydelse inom detta tema. Här tänker författaren på TV, tidningar och tv-spel. 

 

Var skapas ett idrottsintresse? 

Ett intresse för idrott kan skapas i miljöer som bostaden under en individs uppväxt, i skolan, 

på arbetsplatser, i idrottsföreningar, i en umgängeskrets eller i andra former av socialisat-

ionsmiljöer där personer som är intresserade av idrott befinner sig alternativt i områden där 

idrottsrelaterade aktiviteter kan utövas.  

 

Varför skapas ett idrottsintresse? 

Förbättrande av sin egen hälsa kan vara en orsak till att vederbörande blir intresserad av id-

rott. I detta fall kan denne/denna drivas av en inre motivation att till exempel gå ner i vikt 

eller att må allmänt bättre och när vederbörande uppnår framgångar kan sålunda ett intresse 

skapas då det även kan infinna sig ett glädjemoment i det praktiska idrottsutövandet. Vidare 

kan en möjlig hypotes i nämnda tema vara att ett barn, i vanliga fall, i hög grad ser upp till 

sina föräldrar och eventuella äldre syskon och när de uppmuntrar vederbörande till att vara 

fysiskt aktiv eller att titta på TV-sport eller live sport kan ett intresse skapas (Jirevall, 2009). 

Samma förhållande kan gälla för en umgängeskrets eller kollegor på arbetsplatsen. En tes kan 

vara att när en individ börjar pröva på olika företeelser och sedermera blir mer insatt inom 

området kan ett intresse uppstå. När intresset väl har uppkommit kan vederbörande delta i 

diskussioner i hemmet, i skolan eller på arbetsplatsen och förstå njutningen av att bevittna 

idrottsevenemang i dess olika former.  

 

Idrotten är befrämjande sett ur ett socialt perspektiv, menar ett flertal av intervjupersonerna. 

Med detta utlåtande i åtanke kan många individer attraheras till idrottsrörelsen för att 

denne/denna lockas av den gemenskap som finns inom idrotten, både som aktiv- och passiv 
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utövare. Orsaken till att ett idrottsintresse föds kan också bero på vilka personliga egenskaper 

som vederbörande innehar. Om en individ till sättet är resultat- och målmedveten bör 

denne/denna i högre utsträckning attraheras av idrotten än en individ som inte har nämnda 

egenskaper. Det ska också här nämnas att om svenska idrottare är framgångsrika inom sin 

idrott kan det i sin tur leda till ett idrottsintresse.  

 

Med ovanstående svar på den föreliggande studiens frågeställningar går det att fastslå 

att frågeställningarna har besvarats.  

 

5.3. Intresse för idrott  
Hur kan det förklaras att en individ blir intresserad av idrott medan en annan individ inte blir 

det? Svaret på den frågan kan i vissa avseenden besvaras med hjälp av begreppet habitus. En 

individs habitus, som tidigare nämnts, formas i huvudsak under dennes/dennas barndom i 

bostaden, i skolan och till exempel på arbetsplatsen under en senare del av livet. Den kan 

också formas av vederbörandes umgängeskrets under hela livet (Engström, 2010). Vad en 

individs umgängeskrets anbelangar går det av resultatet från den föreliggande studien att ur-

skilja en klar differens mellan de intresserade och icke idrottsintresserade personerna. I det 

förstnämnda fallet var en klar majoritet av vederbörandes vänner/bekanta under uppväxten 

intresserade av idrott. Individens vänner/bekanta kan i detta tema ha påverkat vederbörande 

till att intressera sig för idrott, då vänner/bekanta i hög grad har ett stort inflytande i detta 

sammanhang (Engström, 2010).  

 

När det gäller de icke idrottsintresserade personerna så var deras vänner/bekanta huvudsaklig-

en inte intresserade av idrott, vilket kan ha inverkat på denne/denna. Det ska i det här sam-

manhanget också nämnas att de idrottsintresserade, i en påtagligt högre grad, uppmuntrades 

av sina föräldrar till att vara fysiskt aktiva under uppväxten. Med forskningen i beaktning går 

det här fastslå att individen blev inspirerad av sina föräldrar till att vara fysiskt aktiv, vilket 

kan ligga till grund för ett intresse för idrott (Jirevall, 2009 och Engström, 2010). Ett ytterli-

gare noterbart tillägg är att de idrottsintresserade personerna i den föreliggande studien växte 

upp i en familj där det fanns ett idrottsintresse, vilket kan ha bidragit till att denne/denna 

också sedermera blev intresserad av idrott. Om så är fallet finns det således en klar kongruens 

med resultatet från Larssons (2009) undersökning. 
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Vidare var de idrottsintresserade i en större omfattning benägna till att delta i idrottsrelaterade 

aktiviteter vid bostaden och vid skolan under dennes/dennas uppväxt. Med forskningen som 

stöd finns det synnerligen rimliga skäl att fastslå att habitus har en fundamental betydelse för 

huruvida vederbörande blir intresserad av idrott eller inte (Engström, 2010). Begreppen till-

gänglighet och förutsättningar har troligen i denna kontext också en vital betydelse. Dessa två 

begrepp kan också finnas med som svar på samtliga fyra frågeställningar för den föreliggande 

studien. Begreppen står gemensamt för vilka förutsättningar som finns till att utöva idrottsre-

laterade aktiviteter vid dels bostaden, och dels vid bostadsorten för individen främst under 

dennes/dennas uppväxt. Förutsättningar kan också inkludera en persons fysiska- och psykiska 

möjligheter till att utöva idrottsrelaterade aktiviteter. 

 

Tillgänglighet och förutsättningar kan även innefatta antalet idrottsföreningar i bostadsorten 

med omnejd, hur många idrotter som finns representerade, om orten satsar likvida medel på 

idrotten samt om det finns något framgångsrikt lag med lokalanknytning. En möjlig hypotes 

inom detta tema kan vidare vara att vederbörandes personliga egenskaper i viss mån kan ligga 

till grund för dennes/dennas idrottsintresse. Är vederbörande till sättet till exempel resultatin-

riktad, målmedveten och även innehar en god samarbetsförmåga har denne/denna i så fall 

attribut som förefaller vara väldigt lämpliga att applicera inom idrottsrörelsen. Om vederbö-

rande till exempel inte är resultatinriktad och målmedveten kan denne/denna då troligen få 

svårt att attraheras av idrottsrörelsen, som i mångt och mycket handlar om att sätta upp såväl 

personliga mål som lagmål samt att mäta sina krafter med andra och uppnå så goda resultat 

som möjligt.  

 

Motivation, som innefattar såväl inre- som yttre motivation (Granbom, 1998) får inte glöm-

mas bort i denna kontext. Om vederbörande är intresserad av att vara fysiskt aktiv bör följakt-

ligen denne/denna då också ha någon form av motivation till att vara fysiskt aktiv. Ett idrotts-

intresse kan alltså således till viss del förklaras med begreppen habitus, tillgänglighet, förut-

sättningar, personliga egenskaper och motivation. Att säga att dessa fem begrepp ensamma 

förklarar uppkomsten av ett idrottsintresse vore felaktigt då troligen ett flertal andra faktorer, 

som i den föreliggande studien inte går att identifiera, troligen också ger upphov till ett id-

rottsintresse. 

 

Vidare ska det nämnas att idrottsrörelsen kan anses vara en socialisationsmiljö som hjälper till 

att uppfostra barn och ungdomar. Intervjupersonerna i den föreliggande studien samt forskare 
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är av den meningen att idrotten hjälper till att befrämja vederbörandes vigör då denne/denna 

är fysiskt aktiv och idrotten skapar en god samhörighetskänsla (Jirevall, 2009; Hinic, 2004; 

Wagnsson, 2009 samt Persson och Persson, 2005). Idrotten skapar fysisk aktivitet för alla 

olika åldersgrupper, vilket bör anses vara synnerligen viktigt då till exempel TV och datorer 

utgör två stora substitut mot idrotten. Det finns inom idrotten ett stort spänningsmoment som 

kan påverka den aktive/passive utövaren på ett emotionellt sätt (Lindroth, 2002 och Riksid-

rottsförbundet, 2009). TV-sända idrottsevenemang lockar ofta höga tittarsiffror, (aftonbla-

det.se och dn.se), och kan sålunda hjälpa till att skapa samt utveckla ett idrottsintresse, vilket 

resultatet från den föreliggande studien påvisar. Idrotten är alltså fundamental i flera olika 

avseenden. Idrotten berör många, oavsett om vederbörande är intresserad av idrott eller inte. 

Mot bakgrund av det är det ytterst betydelsefullt att studera idrott sett ur flera olika perspektiv 

då den involverar och berör så många i det svenska samhället i allmänhet och i världen i syn-

nerhet. 

 

Avslutningsvis när det gäller förslag på vidare forskning inom detta tema så vore det väldigt 

intressant om en studie genomfördes med en målsättning att identifiera samtliga faktorer som 

ligger till grund för ett idrottsintresse. Förslagsvis kan då den målgruppen vara större än vad 

fallet var i den föreliggande studien så att den i en högre omfattning kan generalisera resulta-

tet till den allmänna uppfattningen om idrott hos en hel population. Om den kunskapen fanns 

så är det troligen något som Riksidrottsförbundet med stor glädje skulle vilja ta del av och 

använda som material i syfte att attrahera flera individer i olika åldrar till den svenska idrotts-

rörelsen. 
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Bilaga 1 
 

Information om intervjudeltagande 
 

Innan intervjun påbörjas är det viktigt att du känner till följande: 

 

http://blogg.svt.se/vinterstudion/tabla/
http://www.stadium.se/
http://www.svenskafans.com/start/
http://www.teamsportia.se/
https://www.tewss.telia.se/privat/tv/kanalpaket/
http://www.trelleborgsallehanda.se/sverige/article1608204/Staten-tjanar-miljarder-brpa-spel-och-lotterier.html
http://www.trelleborgsallehanda.se/sverige/article1608204/Staten-tjanar-miljarder-brpa-spel-och-lotterier.html
http://www.tv4sportxtra.se/
http://www.unibetgroupplc.com/pages/808/Unibet%20AR_2010_online%20version%20-%20SWE.pdf
http://www.unibetgroupplc.com/pages/808/Unibet%20AR_2010_online%20version%20-%20SWE.pdf
http://www.viasat.se/content/viasat-f%C3%B6rv%C3%A4rvar-premier-league-r%C3%A4ttigheter
http://www.viasat.se/content/viasat-f%C3%B6rv%C3%A4rvar-premier-league-r%C3%A4ttigheter
http://www.viasat.se/partner/comhem
http://www.viasatsport.se/os/sa-ser-du-os/
http://www.atvidabergsff.se/news.asp?teamID=1659&newsID=316879
http://www.orebrohockey.se/
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Syftet med intervjun är att försöka identifiera vilka olika faktorer som ligger till grund för ett 

idrottsintresse. Tillhandahållna svar kommer att implementeras i en studie på C/Kandidat-nivå 

med samma tema.  

 

Ett deltagande i den föreliggande studien är frivilligt. Ni måste alltså inte besvara de ställda 

frågorna och ni kan avsluta en pågående intervju om så önskas utan att behöva uppge någon 

särskild anledning. Alla erhållna personuppgifter och bakgrundsfakta kommer att behandlas 

konfidentiellt och bara användas för att uppnå studiens syfte. Ni kommer att ges möjlighet att 

läsa igenom den tillhandahållna informationen jag har för avsikt att använda i den förelig-

gande studien innan uppsatsens skickas in till universitetet för bedömning. 

 

 

Oskar Fasting 2013-03-27 

Student Coaching & Sport Management årskurs 3 Linnéuniversitetet Växjö 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 

Kön: 

Ålder: 

mailto:of222af@student.lnu.se
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Idrottsintresserad   ja nej 

Aktiv medlem i en idrottsförening  ja nej 

Tidigare aktiv medlem i en idrottsförening ja nej 

 

Icke idrottsintresserad 

 
Syfte med intervjun 

 

1. Uppväxt 

När kom du för första gången i kontakt med idrott? 

I vilken utsträckning utövades idrottsrelaterade aktiver på raster under din skoltid? 

Vilka var förutsättningarna för att utöva idrott under din uppväxt? 

Hur skulle du beskriva idrottsintresset i din familj under din uppväxt? 

Kan du säga något om när du började intressera dig för idrott? 

 

2. Eventuellt föreningsliv 

Har du varit aktiv medlem i en idrottsförening? Om ja, vad anser du låg till grund för det? Om 

nej, varför inte?  

 

Hur kom det sig att du blev medlem/inte medlem i en idrottsförening? 

 

3. Nulägesanalys 

Hur är ditt förhållande till TV-sport? 

Vad är det allra bästa/sämsta med idrott, enligt dig? 

Vad tror du ligger till grund för att du inte är intresserad av idrott? 

Har dina åsikter om idrott förändrats allteftersom du har blivit äldre? 

Vad innebär idrott för dig? 

Avslutningsvis, har du några andra synpunkter som du vill lyfta fram? 

 

Idrottsintresserad 

 

Syfte med intervjun 

 

1. Uppväxt 
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När kom du för första gången i kontakt med idrott? 

I vilken utsträckning utövades idrottsrelaterade aktiver på raster under din skoltid? 

Vilka var förutsättningarna för att utöva idrott under din uppväxt? 

Hur skulle du beskriva idrottsintresset i din familj under din uppväxt? 

Kan du säga något om när du började intressera dig för idrott? 

 

2. Eventuellt föreningsliv 

Har du varit aktiv medlem i en idrottsförening? Om ja, vad anser du låg till grund för det? Om 

nej, varför inte?  

Hur kom det sig att du blev medlem/inte medlem i en idrottsförening? 

 

3. Nulägesanalys 

Hur är ditt förhållande till TV-sport? 

Hur många timmar/vecka tittar du på tv-sport? 

Vilka sporter brukar du titta på? 

Vad är det allra bästa med idrott, enligt dig? 

Vad tror du ligger till grund för att du är intresserad av idrott? 

Har dina åsikter om idrott förändrats allteftersom du har blivit äldre? 

Vad innebär idrott för dig? 

Avslutningsvis, har du några andra synpunkter som du vill lyfta fram? 

 


