
  

 

 

 

 

 

 

 

Snowboard - En idrott för alla? 

- En studie av Svenska skidförbundets satsning 

på ungdomar med invandrarbakgrund 

 

Anneli Hansson och Babak Houshmand 

 

 

 

 

 

 

 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 

Examensarbete 36:2007 

Sport Management: 2004-2007 

Handledare: Birgitta Fagrell 



  

 

 

 

 

 

 

 

     Snowboard - A sport for everybody? 

- An analysis of the Swedish Ski Association’s 

concentration on youths with foreign 

background  
 

Anneli Hansson and Babak Houshmand 

 

 

 

 

   

THE SWEDISH SCHOOL OF SPORT AND HEALTH SCIENCES 

Graduate Essay 36:2007 

Sport Management: 2004-2007 

Supervisor: Birgitta Fagrell 

 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

Förord 
 
Vi skulle vilja börja med att tacka Svenska Skidförbundet och ansvarig Fredrik Sterner för 

möjligheten att få delta i detta framtidsprojekt. Vi önskar även Svenska Skidförbundet och 

snowboardutskottet fortsatt lycka med projektet. Vi vill även tacka vår handledare Birgitta 

Fagrell för all hjälp och stöd.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats har varit att kartlägga bakgrunden hos den urvalsgrupp som deltagit 

under Dream action day samt att undersöka vilka som lockades av sporten och vill vara med 

att bredda den. Vår avsikt är även att undersöka om Dream action day var ett bra sätt att nå ut 

till en ny målgrupp. Frågeställningen har varit följande: Vilken etnisk, demografisk och 

ekonomiska bakgrund har de som deltar under Dream action day? Finns det någon gemensam 

nämnare hos de som lockats fortsätta åka? Vill ungdomarna vara med och bredda sporten? Är 

Dream action day ett bra sätt att nå ut till målgruppen? 

 

Metod 
Genom ett strategiskt urval gjort av Svenska skidförbundet har de lyckats locka 44 ungdomar 

till en dag där de har fått prova på snowboard. Dessa ungdomar har ingått i vår kvantitativa 

datainsamling och utifrån den valde vi ut sex personer att intervjua. Intervjuerna har skett i 

semistrukturerad form.  

 

Resultat 
Resultaten visar att få av de ungdomar som deltog under Dream action day hade någon 

koppling till sporten vare sig hemifrån eller genom kompisar. Av de som blev intresserade 

hade de flesta ett idrottsintresse men inte som lagidrottare. Flickor var överlag mer 

tveksamma i sina svar. Alla, även de som inte blev intresserade, tyckte att dagen som helhet 

var lyckad och åker gärna på en liknande dag igen.  

  

Slutsats 
Försöket med Dream action day har varit ett bra sätt att nå ut till en ny målgrupp. Nästa steg i 

processen är att bibehålla ett intresse genom fortsatt marknadsföring. Vad förbundet måste ha 

i åtanke när detta görs är hur viktig den sociala aspekten är. Snowboard är en unik produkt 

och det måste lyftas fram som en metod att locka nya ungdomar. Förutom att man breddar 

sporten hjälper man till att aktivera ungdomar. 



  

Abstract 
 

Aim 
The aim of this study has been to survey the background of the youths who participated in the 

Dream action day. The aim has also been to examine which youths who were drawn to 

continue snowboarding and expand the sport. Our intention was also to examine if Dream 

action day was a good way to reach out to a new target group. The questions of issue have 

been: Which ethnical, demographical and economical backgrounds do the youths have that 

participated in the Dream action day? Are there any common denominators among those who 

was drawn to continue? Do the youths want to help expand the sport? Is Dream action day a 

good way to reach out to the target group? 

 

Method 
Through a strategic selection made by the Swedish Ski Association 44 youths participated in a 

day during which they tried snowboard. They have been a part of our quantitative data 

collection and we have chosen to interview six of them. The interviews have been executed in 

form of semi structured interviews.  

 

Results 
The results show that few of the participants had any connection to the sport, neither from 

home nor from friends. Most of the ones that caught interest in snowboard had an interest in 

athletics but not in team sports. Girls were for the most part more hesitant in their answers. 

Everybody, including the ones that didn’t catch interest, thought the day as a whole was 

successful and that they would do it again.      

 

Conclusions 
The attempt with Dream action day has been a good way to attract a new target group. The 

next step in the process will be to maintain interest through continued marketing. What the 

Ski Association has to have in mind during this project is how important the social aspect is. 

Snowboard is a unique product, which has to be drawn to attention as a method to draw new 

youths. Besides the fact that the Ski Association expands the sport, it will also help to activate 

youths. 
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1 Inledning 

Snowboard-sporten har vuxit fram genom brädkulturen. Brädkulturen startade tidigt med 

surfingen. Surfingen tog sig upp på land via skateboarden. Istället för att 

skateboardentusiasterna skulle gå och längta till sommarmånaderna togs en bräda fram som 

kunde gå på snö. Detta var starten på snowboardens framväxt.1 

 

I begynnelsen av snowboardens historia var det endast surfare eller skatare som åkte. Man 

kan säga att snowboard var en förlängning av skateboard och inspirerades därför av dess 

tricks vilket inte var populärt på skidanläggningarna. Detta ledde till konflikter i skidbackarna 

mellan skidåkare och snowboardåkare. Skidåkarna förstod sig inte på snowboardåkarna och 

ansåg inte att de höll på med någon seriös sport. Skidåkarna ansåg även att snowboardåkarna 

förstörde backarna.2 

 

Snowboarden nådde Sverige i början av 1980-talet. Till en början var brädorna inte anpassade 

för att användas i preparerade skidbackar, eftersom de inte var försedda med stålkanter. Den 

första brädan med stålkant kom till Sverige runt 1985. I och med detta var den nu anpassad att 

användas även i preparerade backar.3  

 

En kraftig ökning av andelen snowboardåkare som nyttjade svenska skidanläggningar skedde 

mellan åren 1993-1998. Då gick andelen upp från 5,3 procent till 18,4 procent. Under 1995 

var majoriteten av snowboardåkarna i Sverige tonårspojkar, men det började bli allt fler 

flickor som anslöt sig till sporten. Snowboarden var då en oorganiserad och ung sport. 

Idrotten betraktades mer som en syssla än en sport av de utövande. Det var något man höll på 

med för att roa sig tillsammans med sina kamrater.4  

 

När snowboardåkare själva får beskriva idrotten talar man mycket om känsla och upplevelse. 

Brädåkarkulturen skulle kunna ses som en religion. Frihet i samklang med naturen. Det finns 

inga regler utan det är kreativiteten som styr utvecklingen av sporten. Ingen 

föräldrageneration finns som stöd för att organisera den. 

                                                 
1 Åsa Bäckström, Spår, (Stockholm: HLS förlag, 2005), s. 28ff 
2 Ibid. s.37. 
3 Ibid. s.36f. 
4 Ibid. s.39ff. 
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Snowboard är en social och fysisk aktivitet som får dig som åker att komma ut i naturen där 

du kan finna en känsla av frihet. Snowboard handlar mycket om gemenskap. Utan vännerna är 

det inte kul. Snowboarden är mindre tävlingsinriktad än skidåkningen. Att ha kul sätts framför 

att vinna även inom det svenska snowboardlandslaget.5  

 

Snowboarden står inte för någon specifik kultur utan olika personer förhåller sig olika till vad 

snowboarden förmedlar. Det finns dock tre övergripande grundbultar i brädkulturen. Dessa 

grundbultar är det symboliska värdet snowboarden förmedlar det ungdomliga och vikten av 

att visualisera. Det symboliska värdet sporten förmedlar kopplas till det som är ungt och nytt. 

Snowboard och skateboard är ungdomligt och det är främst ungdomar som sysselsätter sig 

med dessa aktiviteter. Men det är dock inte ålderskategorin som bär upp det ungdomliga utan 

det är snarare det som karaktäriserar ungdomligt så som livlighet, vitalitet, snabbhet och 

action. Den sista grundbulten handlar om att visualisera. Det är därför vanligt att vi ser 

snowboardåkarna filma varandra när de åker eller hoppar.6   

 

1.1 Bakgrund 

Svenska skidförbundet startade under november 2006 ett projekt med syfte att rekrytera 

ungdomar med invandrarbakgrund till Snowboard-idrotten. Med detta som utgångspunkt har 

en idé om en prova på dag vuxit fram. Dagen kallas Dream action day.7 Det är en dag där 

ungdomar som aldrig, eller bara ett fåtal gånger, provat på att åka snowboard, får åka till 

Kungsberget8. Under dagen låter man ungdomarna tillsammans med instruktörer få prova på 

sporten. Initialskedet är helt gratis för ungdomarna och allting är anordnat av Svenska 

skidförbundet.9   

 

Idén till projektet uppkom för tre år sedan hos skidförbundet. Sedan dess har man arbetat med 

att säkerställa finansieringen, vilken idag kommer från flera källor. Projektet finansieras 

delvis genom Riksidrottsförbundets handslaget.10 Detta är pengar regeringen har öronmärkt 

                                                 
5 Ibid s. 104ff. 
6 Ibid. s. 127f. 
7Svenska skidförbundet <fs@skidor.se> <http://www.dreams.se/dreams/submenu.asp?r=1&s1=193> 
(acc070129) 
8 Kungsberget är en skidanläggning som ligger utanför Sandviken i Gävleborgs län. 
9 Fredrik Sterner, Intervju 070124, Anteckningar i författarens ägo 
10 Riksidrottsförbundet <urban.dahlberg@rf.se> <http://www.rf.se/t3.asp?p=77127> (acc070129) 
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för olika projekt för att främja idrotten i Sverige. Pengarna syftar till att utveckla fem olika 

områden. Ett av områdena är att öppna dörrarna för fler, framför allt inaktiva.  

Svenska Skidförbundet har även upprättat ett samarbete med Kungsberget och Skistar för att 

möjliggöra projektet.11 Här är fragment ur varför projektet startades:    

 

”Sverige är, historiskt sett en skidnation och skidåkning har, från att ha 

varit ett regelrätt transportmedel utvecklats till en idrott. För Svensken är 

skidåkning en självklar del i den moderna idrotten och varje vinter blir vi 

påminda om dess existens. För Svensken har det alltid varit lätt att 

identifiera sig med och att ta till sig ursvenska skidåkare som Wassberg, 

Stenmark och Anja Pärsson. Men är det verkligen så för alla svenskar?”12  

 

Snowboard-sporten är något som mestadels lockar svenska ungdomar. Detta har vår 

uppdragsgivare Fredrik Sterner, nationellt ansvarig för snowboard och freestyle på Svenska 

skidförbundet, reagerat över. Tillsammans har han med f.d. freestyleåkaren Anders Jonell 

försökt komma på en idé om hur man kan locka även nysvenskar till backarna för att bredda 

sporten och i framtiden få någon eller några med utländsk bakgrund i landslaget13.  

Förutom att man låter ungdomar pröva på sporten så gynnas skidförbundet av att sporten 

breddas.  

 

Detta har resulterat i det projekt som kallas Dream action day och som är en del av den 

marknadsföring som krävs för att locka nya grupper till skidbackarna.  Projektet syftar till att 

låta ungdomar med invandrarbakgrund som aldrig tidigare åkt Snowboard prova på sporten. 

Från skidförbundets sida hoppas man finna en grupp som är villiga att fortsätta och utvecklas 

inom idrotten. Vidare är det tänkt att dessa personer ska fungera som ambassadörer och föra 

sporten vidare till andra ungdomar med invandrarbakgrund. Vad som intresserar oss är om 

Dream action day är en bra marknadsföringsåtgärd för att nå ut till viss målgrupp. Vi är även 

intresserade av om det finns andra sätt för Svenska skidförbundet att nå ut och skapa ett 

intresse hos dessa ungdomar.  

 

                                                 
11 Fredrik Sterner, Intervju 2007-01-24, Anteckningar i författarnas ägo 
12 Projektdokument, Dream action day – Ett sätt att ge ALLA möjlighet att prova på skid- och snowboardåkning. 
I författarnas ägo 
13 Fredrik Sterner, Intervju 2007-01-24, Anteckningar i författarnas ägo 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga vilken bakgrund de som deltar under Dream action 

day har samt att undersöka vilka individer som lockades av sporten och vill fortsätta utöva 

och bredda den. Vi avser även att undersöka om Dream action day är ett bra sätt att nå ut till 

och skapa ett intresse hos en ny målgrupp.  

 

1.3 Frågeställning  

Följande huvudfrågeställningar ligger till grund för denna uppsats. 

 

� Vilken etnisk, demografisk och idrottslig bakgrund har de som deltog under Dream 

action day?  

� Finns det någon gemensam nämnare hos de som lockats fortsätta åka?  

� Vill ungdomarna vara med och bredda sporten? 

� Är Dream action day ett bra sätt att nå ut till målgruppen? 

 

1.4 Definitioner 

Ungdom – Vår definition är personer som är mellan 12-20 år. Policydokumentet Idrotten vill 

anger ungdomar som 13-20 år.14  

Invandrarbakgrund – ungdomarna är själva, eller har någon förälder, som är född utanför 

Europas gränser. Detta avser uppsatsens avgränsning av invandrarbakgrund alltså ingen bred 

definition.  

Snowboard – Alpin sport som vuxit fram ur skateboarden och är starkt förknippad med det 

som är ungdomligt. 

Kapitalvaror – I vår uppsats avses med kapitalvaror sådana produkter som binder upp ett 

visst kapital exempelvis bil, fritidshus och båt etcetera.  

 

 

                                                 
14 riksidrottsforbundet@rf.se <http://www.rf.se/files/{F9E027CE-C1FB-4178-B5F0-91E11700D594}.pdf> (acc 
2007-02-08) 
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1.4.1 Begreppet invandrare 

Det finns ingen vedertagen definition av begreppet invandrare utan det används för att 

beskriva en heterogen grupp människor.15 En regeringsutredning från 1998 såg över 

begreppet invandrare. Rapporten säger att begreppet invandare endast ska användas som en 

beteckning på personer som själva har invandrat till Sverige.16 Därmed avses inte 

svenskfödda. Med hänvisning till detta använder vi i vår undersökning begreppet 

invandrarbakgrund för samtliga deltagare under Dream action day oberoende av födelseland.  

 

1.5 Tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt 

Vårt arbete kommer att inrikta sig på två perspektiv, det individuella perspektivet och 

grupperspektivet. Inom det individuella perspektivet måste vi förstå vad snowboarden står för, 

vad som kan skapa mening hos ungdomar med invandrarbakgrund, och vad Svenska 

skidförbundet kan trycka på för att lyckas rekrytera dessa ungdomar till snowboard-idrotten?  

 

Det individuella perspektivet behandlar ämnen som berör ungdomarna i urvalsgruppen som 

individer. Då bakgrunden hos ungdomarna har varit central i vår frågeställning så går de inte 

att undvika och dra paralleller med en rapport skriven av Rolf Carlson. Hans undersökning 

går ut på att kartlägga ungdomars idrottsliga aktiviteter. Det har gjorts en skillnad mellan 

ungdomar med invandrarbakgrund och svenska ungdomar. Flickors idrottsvanor har även 

belysts genom att påvisa att idrottsvanorna skiljer sig mellan flickor med invandrarbakgrund 

och flickor med svensk bakgrund. Rapporten påvisar också skillnader mellan pojkar med 

invandrarbakgrund och svenska pojkars idrottsvanor.17 Undersökningen har gjorts i 

Södermanlands län och Södertälje kommun. Rapporten visar att den största anledningen till 

att ungdomar idrottar är tack vare någon kompis.18  

 

För att detta ska visualiseras på ett överskådligt sätt behandlade vi snowboard-sporten, dess 

kultur och framväxt utförligt i vår inledning.19 Spår som är en doktorsavhandling skriven av 

                                                 
15 Rolf Carlson, Etnicitet och socialmångfald - belastning eller tillgång inom barn- och ungdomsidrotten 
(Stockholm: Idrottshögskolan, 2001) s. 11. 
16 Rolf Carlson, Etnicitet och social mångfald - belastning eller tillgång inom barn- och ungdomsidrotten 
(Stockholm: Idrottshögskolan, 2001) s. 11.; se Begreppet invandrare – användning i myndigheters verksamhet, s 
45ff (Ds 2000:43) Kulturdepartementet 
17 Rolf Carlson Etnicitet och social mångfald - belastning eller tillgång inom barn- och ungdomsidrotten 
(Stockholm: Idrottshögskolan, 2001), s. 36. 
18 Ibid. s. 39. 
19 Åsa Bäckström, Spår, (Stockholm: HLS förlag, 2005) 
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Åsa Bäckström, behandlar just hela fenomenet kring brädsportskultur och dess betydelse för 

individen. Titeln anspelar på fyra analytiska teman: konsumtion, genus, plats och identitet. 

Avhandlingen berör kulturen på ett vetenskapligt plan som tidigare varit outforskat. Genom 

en beskrivning av sportens sociala struktur med dessa fyra ovanstående teman i fokus kan 

man ge en klarare bild av hur sporten påverkar individen och hur individen i sin tur är med 

och formar sporten.  

 

Idrotten har även agerat social avskiljare. Detta är intressant ur det individuella perspektivet 

då valen vi gör, inte alltid sker efter personliga preferenser. Vissa val gör vi på ett omedvetet 

plan för att uppfylla det som förväntas av oss. Detta är ett begrepp som kallas för habitus20 

och är starkt sammankopplat med det som visas i Lars-Magnus Engströms bok Idrott som 

social markör. Han har i sin studie påvisat att idrottande i medelåldern hänger ihop med 

individens sociala status i samhället, då främst med dennes akademiska utbildning, men även 

med inkomst och kulturellt kapital som han med ett samlingsnamn kallar för socioekonomisk 

status. Studien visar även vilka idrotter vi väljer att ägna vår fritid åt just på grund av dessa 

faktorer.21 Med detta kan vi i vår studie påvisa varför ungdomarna gör de val de gör, och med 

anledning av det aldrig kommer att komma i kontakt med snowboard-sporten på ett naturligt 

sätt.  

 

Vad föreningsidrotten har för betydelse i ungdomars liv är även det intressant sett ur det 

individuella perspektivet. Ungdomsstyrelsen har genomfört en studie om föreningsidrottens 

plats, betydelser och konsekvenser i ungas liv. I denna studie tar man upp hur stor andel det är 

som föreningsidrottar, vilka val av idrotter som är ungdomarnas första val, varför ungdomarna 

börjar idrotta samt vilka ungdomar som har ett idrottshabitus. Studien tar även upp vad 

idrottsintresset i urvalsgruppen grundar sig på. Skillnader i flickor och pojkars 

föreningsidrottande uppmärksammas också.22  

 

Hittills har ambitionen varit att ge uttryck för hur den enskilda individen ser och uppfattar 

brädkulturen, idrottande i stort och dess meningsskapande. Även valen om huruvida vi väljer 

att idrotta och i så fall vilken idrott vi väljer att ägna oss åt har belysts. Det andra perspektivet 

vi tog upp är grupperspektivet. Grupperspektivet kommer att inrikta sig på marknadsföringen. 

                                                 
20 http://sv.wikipedia.org/wiki/Habitus (Acc. 2007-02-20) 
21 Lars-Magnus Engström, Idrott som social markör, (Stockholm: HLS 1999) 
22 Mats Trondman Unga och föreningsidrotten – en studie om föreningsidrottens plats, betydelser och 
konsekvenser i ungas liv, (Ungdomsstyrelsens skrifter: 2005) 
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Så som vad Dream action day är för typ av marknadsföring och om detta är ett bra sätt för att 

locka till sig en ny målgrupp.   

 

Ungdomar med invandrarbakgrund som Svenska skidförbundet vänt sig till i sin satsning, är 

en ny målgrupp för dem. För att projektet ska lyckas behövs det klarhet i vilka strategier som 

ska användas. Det finns tre modeller som ger en bra teoretisk plattform för hur agerandet bör 

vara för att sköta rekryteringen och uppföljningen av projektet.  

 

Snowboarden tävlar med andra idrotter om utövare. Men man konkurrerar även med alla 

andra intressen som ungdomar har idag, vare sig det är tv, böcker, dans eller annat. Därför 

behöver de skaffa sig en konkurrensstrategi som förhåller sig starkare än andra intressen. 

Competetive Strategies skriven av Michael E. Porter behandlar just detta. Han tar upp tre 

aspekter som är viktiga för att ett företag ska lyckas, dessa är differentiering, 

kostnadsöverlägsenhet samt fokus.23 Differentiering handlar kortfattat om att skapa en 

produkt som är unik och erbjuder kunden något den inte kan få någon annanstans. 

Kostnadsöverlägsenhet handlar kort om att skapa den billigaste eller mest prisvärda 

produkten, och på det sättet konkurrera med sina konkurrenter. Den sistnämnda är en del som 

kan integreras i båda ovanstående strategierna. Porter tar även upp de fem olika 

konkurrenskrafterna som påverkar ett företag. En av dem som är av särskilt intresse är hotet 

från substitut. Vad gör t.ex. familjen eller den enskilda individen med pengarna om denne inte 

åker till fjällen?  

 

Ekonomin i samhället har gått från att ha varit fokuserad kring produkten och priset som 

viktigaste konkurrensmedlet till en tjänsteekonomi. Med tjänsteekonomi menas att företagen 

utökar sin konkurrenskraft genom att erbjuda tilläggstjänster till sina produkter för att skapa 

ett mervärde för kunden. När inte längre tjänsteekonomin räcker för att konkurrera har 

samhällsekonomin gått mot vad man skulle kunna benämna en upplevelseekonomi. Detta 

innebär att upplevelserna som skapas kring en produkt blir allt viktigare.24 Detta är vad Event 

maketing handlar om, att skapa en god kundlojalitet genom Events precis som Dream action 

day. Själva eventet är till för att skapa en upplevelse som blir oförglömlig. Målet med Event 

                                                 
23 Michael E Porter, Competitive Strategies– Techniques for Analyzing Industries and Competitors (New York: 
Free Press 2004)  
24 Jakob Lublin & Henrik Strömqvist, Med upplevelsen som medel – en studie av upplevelsen vid event 
marketing, Magisteruppsats 10 p vid Ekonomihögskolan 2000-2004 på Lunds universitet (Lund: 
Ekonomihögskolan, 2004), s. 14.  
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marketing är att skapa intresse för en produkt eller tjänst och på så sätt öka försäljningen av 

denna. Konceptet Event marketing, dess betydelse och påverkan behandlas i en uppsats vi har 

tagit del av. Den är skriven av Jakob Lublin och Henrik Strömqvist på Ekonomi högskolan, 

Lunds universitet.  

 

Utifrån den tidigare forsknings vi har presenterat är våra teoretiska utgångspunkter det 

individuella perspektivet och grupperspektivet. Detta för att rama in varför ungdomarna har 

svarat på det sätt de har gjort. Ur det individuella perspektivet är habitus en central 

utgångspunkt för att tolka och förstå ungdomarnas svar. Ur ett grupperspektiv handlar det om 

att förstå att olika typer av markandsföring måste användas mot olika grupper och i olika 

situationer.  

 

1.6 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till den första testgrupp som deltog i Dream action day. Dessa deltagare 

kommer att ligga till grunden för vår uppsats och alla slutsatser kommer att utgå från detta. Vi 

har valt att beröra både den grupp som lockades av sporten och dem som inte lockades.  

Svenska skidförbundets projekt för att rekrytera ungdomar med invandrarbakgrund kommer 

att fortlöpa även efter avslutandet av denna uppsats.  

 

2 Metod 

Denna studie är både kvantitativ och kvalitativ. Vår metod är att genomföra en enkätstudie 

och sedan följa upp den med sex djupintervjuer.  

 

2.1 Urval 

I studien har det ingått 44 ungdomar som av Svenska skidförbundet blivit inbjudna till Dream 

action day. Dessa har valts ut med hjälp av ett strategiskt urval.25 Urvalet har gjorts genom en 

etablerad kontakt mellan Fredrik Sterner, ansvarig för projektet, och tidningen Gringo. 

Genom denna kontakt har skidförbundet och projektet presenterats för två fritidsgårdar, en i 

Fittja och en i Husby. De ungdomar som anmälde sig först fick delta under Dream action day.  

                                                 
25 Staffan Stukát, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 62. 
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Samtliga ungdomar som deltog under Dream action day fick besvara en enkät. Efter enkäten 

genomförde vi djupintervjuer med sex stycken av ungdomarna. Genom ett strategiskt urval 

utifrån enkätsvaren och de observationer vi gjorde under Dream action day fick vi fram våra 

intervjupersoner. Urvalet baserades på kön samt de upplevelser ungdomarna hade kring 

sporten och dagen. Tanken bakom detta är att få ett perspektiv över vad som lockade vissa 

med idrotten men inte andra. Vi vill även få uttryck för skillnader mellan könen, varför vi har 

tagit hänsyn till genusperspektivet.  

 

2.2 Datainsamling 

Den kvantitativa delen av studien har syftat till att få en bakgrundsbild av de 44 ungdomar 

som deltog under Dream action day. Efter dagens slut delade vi ut våra enkäter (se bilaga 2). 

Då vi hade möjligheten att vara på plats när enkäterna besvarades lyckades vi att få in 40 

användbara svar. Enkätfrågorna berörde ungdomarnas idrottsliga, etniska samt demografiska 

bakgrund. Vi har även ställt frågor om deras sociala kapital och tillgång till kapitalvaror, för 

att vi ska kunna skapa oss en bild av ungdomarnas bakgrund och socioekonomiska 

tillhörighet.  

 

Vår kvalitativa studie utgörs av sex djupintervjuer med personer som fick olika upplevelser av 

Dream action day och snowboard-sporten i stort. Intervjuerna var semistrukturerade26. 

Frågorna följde en frågeguide (se bilaga 3) men följdfrågorna varierade beroende av svaren. 

Detta för att fånga upp varje individs personliga upplevelser. Frågorna utgår från 

upplevelserna kring dagen och om dagen är ett bra sätt att nå ut till en ny målgrupp, vad 

ungdomarnas inställning till snowboard är, om de har några tidigare kopplingar till sporten 

och hur ungdomarna ställer sig till att hjälpa Svenska skidförbundet att ytterligare bredda 

sporten. Ambitionen har varit att utröna varför några ungdomar blivit intresserade medan 

andra inte visar samma intresse. Samtliga intervjuer har genomförts på fritidsgårdarna. 

 

2.3 Analys 

Analysen som har gjorts i denna studie bygger på svaren från enkäterna samt intervjuerna. 

Svaren från enkäterna har förts in i ett Excel-blad för att lättare kunna analyseras. I Excel har 

en extra kolumn skapats för varje fråga, där respondenternas svar har kodats med ettor och 
                                                 
26 Ibid. s. 39. 
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nollor, i syfte att skapa underlag för ett antal sammanställningar i form av cirkeldiagram samt 

stapeldiagram. Exempelvis har alla killar kodats med en etta i kolumnen för kön och alla tjejer 

med en nolla, och på samma vis har alla som svarat att de är lagidrottare fått en etta i 

kolumnen för lagidrott.  

 

Även Excels inbyggda filterfunktion har använts för analysen. Den gör det möjligt att 

använda kodningen av varje svar för att skapa underlag för olika former av diagram. Bland 

annat kan man välja att filtrera bort alla som inte svarat ”Ja, absolut” på frågan om de ämnar 

fortsätta åka Snowboard, och se svaren på t.ex. frågan om födelseland endast för de som har 

svarat ”Ja, absolut”. På detta vis kan man påvisa samband mellan vilka som fick ett intresse 

för Snowboard under Dream action day och olika parametrar avseende deras bakgrund.  

 

2.4 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att man skall kunna genomföra samma undersökning igen och att 

resultatet för båda undersökningarna blir det samma. I korthet står det för kvaliteten på själva 

mätinstrumentet.27 Vi har använt flera olika undersökningsförfarande under undersökningens 

gång. För att få en så hög reliabilitet som möjligt vid enkätfrågorna fanns vi på plats för att 

besvara eventuella frågor respondenterna hade. Reliabiliteten har höjts genom att vi har gjort 

ett strategiskt urval för intervjuerna. För att få en så hög reliabilitet som möjligt vid 

djupintervjuerna har vi träffat samtliga respondenter på deras hemort. Intervjuerna har även 

genomförts på samma sätt för att bättre kunna jämföra svaren. Reliabiliteten kan dock inte 

anses vara hög då det endast var 44 personer som gavs möjlighet att besvara enkäten. 

Ytterligare en anledning att ifrågasätta reliabiliteten är att miljön enkäten besvarades i inte var 

så bra. Det var både trångt, högljutt och sen eftermiddag efter en krävande dag.  

 

2.5 Validitet 

Med validitet menas att man mäter det man avser att mäta.28  I vår studie har vi försökt att ha 

en hög validitet genom att strategiskt välja ut de personer vi skulle genomföra djupintervjuer 

med. Urvalet skedde strategiskt i den bemärkelsen att vi valde att intervjua personer med 

olika uppfattningar om dagen och snowboard i stort. Valen grundade sig även på könen. 

                                                 
27 Ibid. s. 125. 
28 Ibid. s. 125. 
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Samtliga intervjuer har också genomförts individuellt som ett led för att öka validiteten. I 

enkäten har vi endast i liten utsträckning använt oss av tidigare beprövade frågor vilket tyder 

på att denna validitet kan anses vara något låg. Vi försökte dock öka validiteten på enkäten 

genom att låta den testas på några personer i vår närhet innan den lämnades ut till vår 

undersökningsgrupp. 
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3 Resultat 

Resultaten från undersökningen kommer att presenteras genom att vi besvarar varje 

frågeställning var för sig. Under de första två frågeställningarna är svaren främst hämtade från 

enkäten. För att få en tydligare bild av urskiljande mönster kommer vi under dessa frågor att 

tydliggöra svaren med hjälp av diagram. De övriga frågeställningarnas svar är inhämtade från 

de djupintervjuer vi genomfört med sex ungdomar. Dessa svar kommer att presenteras för att 

påvisa mönster och skillnader i respondenternas svar, detta kommer att tydliggöras med hjälp 

av citat som vi lägger in i den löpande texten.  

 

3.1 Vilken etnisk, demografisk och idrottslig bakgrund har de som 

deltog under Dream action day? 

Under Dream action day deltog 44 ungdomar från Fittja och Husby. Könsfördelningen under 

dagen var jämn och bestod av 52 procent pojkar och 48 procent flickor. Alla dessa ungdomar 

är uppvuxna i Fittja eller Husby. Alla går eller har gått i skolan i någon av dessa förorter. Ur 

intervjuerna framkom dock att några i den äldre åldersgruppen inte längre går i skolan. En 

elev har valt att flytta sin skolgång till Liljeholmen. Åldern på dem som deltog under Dream 

action day var spridd mellan 12-20 år men den stora gruppen var mellan 14-17 år. Se figur 

nedan. 

 

Åldersfördelningen på deltagarna under Dream Action day i procent
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 Figur 1 - Åldersfördelningen över deltagarna under Dream action day. 
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3.1.1 Etnisk bakgrund 

I urvalsgruppen var majoriteten av deltagarna födda i Sverige. Endast 26 procent var 

utlandsfödda. En stor andel av de som inte har Sverige som födelseland är födda i Afrika, 

övriga är födda i Mellanöstern eller Nord- & Sydamerika. Nästan alla deltagare har föräldrar 

som är födda i utomeuropeiska länder. Samtliga deltagare under Dream action day är 

uppvuxna i invandrartäta områden. Utöver frågan om vilket land deras föräldrar är födda har 

inga frågor berört familjesituationen. 

 

3.1.2 Idrottslig bakgrund 

En fråga vi ställde i enkäten skulle besvara om ungdomarna var aktiva inom föreningsidrotten 

eller inte. Det visade sig att 43 procent i urvalsgruppen var aktiva inom föreningsidrotten 

medan 57 procent stod utanför. Av dem som är aktiva inom föreningsidrotten är en större 

andel lagidrottare (61%) än individuella (39%) idrottare. Bland lagidrottarna är det 

uteslutande fotbollsspelare och bland de individuella idrottarna är det en övervägande del som 

håller på med någon form av kampsport.  

 

En annan fråga som vi ställde var om ungdomarna var idrottsligt aktiva utanför 

föreningsidrotten. 70 procent av dem som deltog i undersökningen uppgav att de idrottar på 

egen hand. Där var den vanligaste formen av motion att jogga/springa eller att gå på gym. 

 

Tillsammans visade dessa två frågor att av de som tillhörde föreningsidrotten var 26 procent 

aktiva även på egen hand. Av dem som stod utanför föreningsidrotten var 36 procent aktiva 

på egen hand medan 21 procent var helt inaktiva. Dvs. de stod utanför föreningsidrotten och 

idrottade inte på egen hand. Se figur nedan.  
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Andelen inaktiva och aktiva inom respektive kategori i procent
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Figur 2 - Andelen aktiva idrottare fördelade mellan Föreningsidrottare och 

idrottare på egen hand, föreningsidrottare, idrottare på egenhand och de som är 

idrottligt inaktiva.  

3.1.3 Tidigare koppling till Snowboard 

Av de som besvarat enkäten har de flesta aldrig prövat på att åka snowboard tidigare.  

29 procent av deltagarna har prövat på sporten men då i huvudsak bara en gång. Se figur 

nedan. 

 

Antal gånger deltagarna prövat på snowboard innan Dream Action 
day i procent
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 Figur 3 - Fördelning av antal gånger deltagarna prövat på att åka snowboard 

  innan Dream action day. 
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De som tidigare har prövat på snowboard har i huvudsak åkt med skolan, samtliga som svarat 

annat på frågan om vem de åkt med tidigare, har åkt med sina respektive fritidsgårdar.  

 

Många av dem som aldrig har åkt snowboard tidigare framhåller att en anledning till detta är 

att de inte haft något intresse för sporten. Det är även många som säger att de inte känner 

någon annan som åker snowboard och att det är anledningen till att de aldrig har prövat 

tidigare. En annan anledning några har angivit är att tillgängligheten är för dålig. Intressant är 

att ingen av de tillfrågade framhåller den ekonomiska aspekten som den största anledning till 

att de aldrig åkt tidigare. Se figur nedan. 

 

Anledningen till att man aldrig prövat åka snowboard tidigare i 
procent
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 Figur 4 - Anledningen till att de som deltog i undersökningen inte tidigare  

 prövat snowboard. 

 

Ett resultat från de djupintervjuer vi genomförde är att ingen vi har intervjuat har föräldrar 

som provat på att åka varken skidor eller snowboard. En av intervjupersonerna sa målande: 

 

”Nej, mina föräldrar har aldrig prövat snowboard. De kan  

inte ens åka pulka!”29 

 

                                                 
29 Informant 1 
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Det fanns ingen i gruppen som kunde ange namnet på någon snowboardåkare, varken svensk 

eller utländsk. Många av de ungdomar som följde med har vid något tillfälle tidigare provat 

på att åka skidor. 

 

3.1.4 Sammanfattning av resultaten  

Under Dream action day deltog 44 ungdomar som var uppvuxna i Fittja eller Husby. Något 

fler kom från Fittja än från Husby. Ungdomar var mellan 12-20 år, de flesta var mellan 14-17 

år. Det var 52 procent pojkar och 48 procent flickor som deltog under dagen. De flesta 

ungdomarna är födda i Sverige. De som inte är födda i Sverige är födda utanför Europa.  

57 procent av ungdomarna stod utanför föreningsidrotten. Av dem som var aktiva inom 

föreningsidrotten var 61 procent lagidrottare och 39 procent individuella idrottare.  

Innan Dream action day hade 71 procent aldrig stått på en snowboard tidigare. En stor 

anledning till att man aldrig hade prövat var att det inte fanns något intresse för sporten hos 

undersökningsgruppen.  

  

3.2 Vem vill fortsätta? 

Vi kommer att presentera resultaten utifrån vad ungdomarna har svarat på frågan om de 

kommer att fortsätta att åka snowboard eller inte. Vi presenterar resultaten relaterat till etnisk, 

demografisk, ekonomisk, idrottslig bakgrund samt om ungdomarna har någon tidigare 

koppling till snowboard-idrotten. 

 

3.2.1 Etnisk bakgrund 

Det går inte att se något samband mellan vilka som är intresserade av snowboard och deras 

ursprung. Ingen av dem som svarat ”Ja, absolut” på frågan om de kommer att fortsätta åka 

snowboard har föräldrar som är födda i samma land. Vi vill dock nämna, även om 

urvalsgruppen var liten, att 67 procent av dem som har föräldrar födda i Sydamerika svarat 

”Ja, absolut” på frågan om det kommer att fortsätta åka snowboard. Utöver detta tydliga 

resultat var fördelningen jämn mellan de olika svarsalternativen och de olika 

födelseområdena.   
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3.2.2 Demografisk bakgrund 

De som lockades mest att fortsätta med snowboard var de personer som var mellan 14-17 år. 

De yngsta och äldsta som deltog under Dream action day var inte lika säkra på att det ville 

fortsätta med sporten. Vi ser även att alla som är 13 år eller yngre tillhör den kategori som har 

svarat ”Ja, kanske” på frågan. Pojkarna är överrepresenterade bland dem som absolut ville 

fortsätta åka. Även om fördelningen mellan flickor och pojkar var jämn under Dream action 

day är denna fördelning inte lika jämn vad det gäller om man svarat ”Ja, absolut” på frågan 

om man vill fortsätta. Av de som svarat ”Ja, absolut” var 73 procent pojkar och 27 procent 

flickor. En betydligt större andel flickor har svarat ”Ja, kanske” på frågan. Intressant är att det 

är fler pojkar än flickor som har svarat ”Nej”.  

 

Det är hela 41 procent av de pojkar som deltog under Dream action day som svarat ”Ja, 

absolut” på frågan om de vill fortsätta åka snowboard. Knappt en tredjedel av pojkarna har 

svarat att de troligen inte kommer att åka igen. Endast 14 procent av flickorna har svarat ”Ja, 

absolut”. Det är 67 procent av flickorna som deltog under Dream action day som återfinns 

bland dem som svarat ”Ja, kanske”. 19 procent av flickorna har svarat någon form av ”Nej”. 

Innebär detta att flickorna är generellt mer intresserade av sporten än pojkarna, där 27 procent 

svarade ”Nej”? Se figur nedan. 

 

Andelen pojkar och flickor som vill fortsätta åka snowboard
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Figur 5 - Fördelning i procent av pojkarnas samt flickornas svar på frågan om de 

kommer att åka snowboard igen. 
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3.2.3 Idrottslig bakgrund 

Av dem som svarat ”Ja, absolut” på frågan om de kommer att fortsätta åka snowboard finns 

det inget tydligt mönster kring idrottslig bakgrund. Det finns några som inte tillhör 

föreningsidrotten, några som håller på med lagidrott på föreningsnivå och några som håller på 

med individuell idrott på föreningsnivå.  

 

Av de som svarat ”Ja, absolut” står 55 procent utanför föreningsidrotten. Av samtliga som 

svarat ”Ja, absolut” är 18 procent lagidrottare och 27 procent individuella idrottare.  

Av de som svarat ”Ja, kanske” står 65 procent utanför föreningsidrotten. Av samtliga som 

svarat ”Ja, kanske” är 10 procent lagidrottare och 25 procent individuella idrottare.  

 

Det är hela 60 procent föreningsidrottare som har svarat ”Nej”. Intressant är att samtliga 

föreningsidrottare inom denna kategori är lagidrottare. Ingen som håller på med individuell 

idrott har svarat ”Nej” på frågan. Se figur nedan. 

  

 

Andelen föreningsidrottare uppdelat i lagidrottare och individuella 
idrottare som kommer att fortsätta åka snowboard
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Figur 6 - Svarsfördelning i procent för föreningsidrottarna fördelat mellan de 

svarsalternativen för frågan om dem kommer att fortsätta åka snowboard  

 

Vad det gäller idrottande på egen hand håller de flesta på med någon form av fysisk aktivitet 

främst i form av att träna på gym eller springa/jogga. Endast 9 procent av dem som svarat att 
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de absolut kommer att fortsätta åka snowboard stod utanför föreningsidrotten och idrottade 

inte på egen hand.  

 

Av dem som svarat ”Ja, kanske” på frågan om de kommer att fortsätta åka snowboard finns 

det vissa idrottsliga olikheter med dem som svarat ”Ja, absolut”. I denna kategori är det 20 

procent som inte idrottade alls, dvs. de tillhörde inte föreningsidrotten och idrottade inte på 

egen hand.  

 

Av dem som svart ”Nej” på frågan om dem kommer att fortsätta åka snowboard är det 20 

procent som inte idrottar alls. Vad som är intressant i denna kategori är att en stor andel 

lagidrottare aktiva på föreningsnivå återfinns i denna grupp. Hela 60 procent som svarat ”Nej” 

på frågan om de kommer att fortsätta åka snowboard är lagidrottare på föreningsnivå. Ingen 

som ägnar sig åt individuella idrotter på föreningsnivå återfinns i denna kategori.  

 

Svarsfördelning i procent för olika idrottsliga aktiviteter fördelat på 
svarsalternativen
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 Figur 7 - Svarsfördelning i procent för olika idrottsliga aktiviteter fördelat  

 på svarsalternativen. 

 

I Figur 7 förtydligas den idrottsliga aktiviteten med utgångspunkt i figur 6. Av de som tillhör 

föreningsidrotten och svarat ”Ja, absolut” på frågan om dem kommer att fortsätta åka 

snowboard är 17 procent aktiva inom bara föreningsidrotten medan 27 procent är aktiva på 

egen hand utöver föreningsidrottandet. Av de som stod utanför föreningsidrotten och svarat 
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”Ja, absolut” är 46 procent aktiva på egen hand och 9 procent är helt inaktiva. Vidare visar 

figuren att av de som är föreningsidrottare och svarat ”Ja, kanske” på frågan om dem kommer 

att fortsätta åka snowboard är 5 procent aktiva inom bara föreningsidrotten medan 30 procent 

är aktiva på egen hand utöver föreningsidrottandet. Av de som stod utanför föreningsidrotten 

och svarat ”Ja, kanske” på frågan är 45 procent aktiva på egen hand och 20 procent är helt 

inaktiva. Det är tydligt att det finns en skillnad mellan dem som svarat ”Ja, absolut” och dem 

som svarat ”Ja, kanske”. Det är större andel som är helt inaktiva av dem som svarat ”Ja, 

kanske” och det är färre som tillhör föreningsidrotten. Slutligen visar figuren att av de som 

tillhör föreningsidrotten och svarat ”Nej” på frågan om dem kommer att fortsätta åka 

snowboard är 30 procent aktiva inom enbart föreningsidrotten medan 30 procent är aktiva på 

egen hand utöver föreningsidrottandet. Av de som stod utanför föreningsidrotten och svarat 

”Nej” på frågan är 20 procent aktiva på egen hand och 20 procent är helt inaktiva.  

 

3.2.4 Tidigare koppling till Snowboarden 

Av dem som svarat ”Ja, absolut” på frågan om det kommer att åka snowboard igen har en stor 

andel redan prövat på sporten tidigare. Inom denna kategori har 36 procent provat på att åka 

tidigare. Inom kategorin ”Ja, kanske” har 25 procent provat på snowboard tidigare, och inom 

den kategori som svarat ”Nej” har nio procent prövat på snowboard tidigare. Se figur nedan 

Svarsfördelning för frågan "Kommer du att fortsätta åka?" uppdelat 
efter om man provat Snowboard tidigare
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Figur 8 - Andelen som tidigare har prövat snowboard fördelat över de olika 

svarsalternativen på frågan ”Kommer du att fortsätta åka?”. 
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Tydligt är att intresset för att fortsätta åka snowboard hänger ihop med om man har prövat på 

sporten tidigare. Av de enkätsvar vi fick in ser vi även tydligt att många tyckte snowboard var 

svårt att lära sig och att det var en anledning till att man inte ville fortsätta åka.  

 

3.2.5 Ekonomisk bakgrund 

Den ekonomiska bakgrunden inom urvalsgruppen har vi fått fram genom att vi i enkäterna 

ställde två frågor. En fråga skulle besvara om deltagarna ägde sitt boende eller inte och den 

andra frågan handlade om ungdomarna hade tillgång till kapitalvaror eller inte.  

 

Det finns vissa skillnader kring hur man svarat på frågan om man kommer att fortsätta åka 

snowboard som är kopplade till om man äger sitt boende eller inte. Generellt kan man säga att 

de som inte äger sitt boende är mer positiva till att fortsätta åka snowboard än de som äger sitt 

boende. Av dem som äger sitt boende är det 57 procent som svarat ”Nej” på frågan om de 

kommer att fortsätta åka. Samma siffra för de som inte äger sitt boende är 13 procent. Vad vi 

bör poängtera här är att urvalsgruppen var liten och det endast var ett fåtal som ägde sitt 

boende vilket kan ha gett missledande siffror.  

 

Svarsfördelning på frågan ”Kommer du att fortsätta åka?” för dem  
som äger sitt boende respektive de som inte äger sitt boende
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Figur 9 - Svarsfördelning på frågan ”Kommer du att fortsätta åka?” för dem 

 som äger sitt boende respektive de som inte äger sitt boende.  
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Figur 9 visar att det inte finns någon skillnad i om man svarat ”Ja, absolut” på frågan om man 

kommer att fortsätta åka snowboard som är kopplade till om man äger sitt boende eller inte. 

Intressant är att de är stor skillnad i ”Nej” svaren mellan de som äger sitt boende och de som 

inte äger sitt boende.  

 

Vi kan inte se någon större skillnad i svaren som är kopplade till om ungdomarna kommer att 

fortsätta åka snowboard som är förenad med om de har tillgång till kapitalvaror. Se figur 

nedan. 

 

Svarsfördelning på frågan "Kommer du att fortsätta åka?" för de som
 har tillgång till kapitalvaror respektive dem som inte har tillgång till 

kapitalvaror
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Figur 10 - Svarsfördelning på frågan "Kommer du att fortsätta åka?” för de som 

 har tillgång till kapitalvaror respektive dem som inte har tillgång till kapitalvaror. 

 

Som figuren ovan visar finns det en liten skillnad mellan om man svarat ”Ja, absolut” på 

frågan om man kommer att fortsätta åka snowboard som är kopplad till om man äger 

kapitalvaror men skillnaden är mycket liten. Av dem som har tillgång till kapitalvaror har 33 

procent svarat ”Ja, absolut” på frågan medan det är 24 procent som svarat ”Nej” på samma 

fråga som inte äger kapitalvaror. Vad det gäller övriga svarsalternativ finner vi ingen stor 

skillnad mellan svaren som är kopplade till om man har tillgång till kapitalvaror eller inte.  
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3.2.6 Övriga fritidsintressen 

Enkätsvaren visar att de som har fler övriga intressen, vilket innebär intressen utöver 

idrottsaktiviteter, har ställt sig mer positiva till att fortsätta åka snowboard än de som inte har 

så stort övrigt intresse. Oberoende av hur man har svarat på frågan om man kommer att 

fortsätta åka snowboard eller inte är kompisarna en stor del av fritiden. Detta tydliggörs i de 

tre kommande figurerna.    

 

Övriga intressen för de som svarat "Ja, absolut" på frågan om de kommer att 
fortsätta åka Snowboard

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Dans/musik Titta på idrott Träffa kompisar Tv-Spel/datorer Film
 

Figur 11 - Övriga intressen hos dem som har svarat ”Ja, absolut” på frågan om 

 de kommer att fortsätta åka snowboard. 

 

I figuren ovan ser vi att de som svarat ”Ja, absolut” på frågan om dem kommer att fortsätta 

åka snowboard har många övriga intressen dvs. samtliga staplar är relativt höga inom denna 

kategori vilket tyder på att dessa ungdomar är aktiva.. Exempelvis har över 80 procent av dem 

som svarat ”Ja, absolut” på frågan ett intresse för dans och musik.  
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Övriga intressen för de som svarat "Ja, kanske" på frågan om de kommer att 
fortsätta åka Snowboard
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Figur 12 - Övriga intressen hos dem som har svarat ”Ja, kanske” på frågan om 

 de kommer att fortsätta åka snowboard 

 

Figur 12 illustrerar vad ungdomarna har för övriga intressen, inom den kategori som svarat 

”Ja, kanske”. Staplarna inom denna kategori är något lägre än hos den grupp som svarat ”Ja, 

absolut” vilket tyder på att dessa ungdomar är något mindre aktiva än de som svarat ”Ja, 

absolut”. Av de som svarat ”Ja, kanske” har en relativt stor andel ett intresse för dans och 

musik, siffran är 60 procent. 

 

Övriga intressen för de som svarat "Nej" på frågan om de kommer att 
fortsätta åka Snowboard
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Figur 13 - Övriga intressen hos dem som har svarat ”Nej” på frågan om de kommer 

 att fortsätta åka snowboard. 

 

Figur 13 redovisar på samma sätt som de två ovanstående figurer ungdomarnas övriga 

intressen. Av dem som svarat ”Nej” på frågan om dem kommer att fortsätta åka snowboard är 

övriga intressen betydigt lägre än hos dem som svarat ”Ja” på samma fråga. Samtliga staplar 

förutom stapeln som handlar om att träffa kompisarna har minskats markant. Speciellt tydligt 

är det om man tittar på stapeln för dans och musik som endast når upp i 22 procent hos den 

grupp som svarat ”Nej” vilket är en betydligt lägre siffra jämfört med de som svarat ”Ja”. Det 

är alltså tydligt att graden av övriga intressen och i synnerhet graden av intresse för dans och 

musik hänger samman med om individerna vill fortsätta åka snowboard.  

3.2.7 Sammanfattning av resultaten 

De personer som har lockats mest av att fortsätta åka snowboard är de som återfinns inom 

åldersintervaller 14-17 år. Det var en större andel pojkar än flickor som svarat ”Ja, absolut” på 

frågan om det kommer att fortsätta åka snowboard. Flickorna svarade i större utsträckning än 

pojkarna svävande. Med detta menar vi att deras svar återfanns i mitten, i högre grad än vad 

pojkarnas svar gjorde.  

 

Vad det gäller idrottslig bakgrund, kan vi konstatera att det är en liten andel som har svarat 

”Ja, absolut” på frågan om de kommer att fortsätta åka snowboard som är idrottsligt inaktiva, 

det är en större andel bland de som svarat mer negativt på frågan som är idrottsligt inaktiva.  

 

Vi kan tydligt se att svaret ”Ja, absolut” på frågan om man kommer att fortsätta åka 

snowboard hänger ihop med om man har haft möjlighet att prova på idrotten tidigare. 

 

Ett annat resultat vi har redovisat ovan visar att svaren på frågan om man kommer att fortsätta 

åka snowboard inte kan kopplas till om man äger sitt boende eller om man har tillgång till 

kapitalvaror. 

 

Slutligen vill vi också framhålla det resultat där vi kan se att ungdomarnas övriga intressen 

hänger ihop med vad de har svarat på frågan om det kommer att fortsätta åka snowboard. Ju 

mer positivt inställd ungdomarna är till att fortsätta åka snowboard ju fler övriga intressen har 

de.  
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3.3 Vill ungdomarna vara med och bredda sporten? 

Alla personer som vi genomförde djupintervjuer med var överens om att det skulle vara 

lättare att locka ungdomar med invandrarbakgrund till snowboarden om det fanns fler med 

utländsk bakgrund i backarna. Men det var främst dem som tyckte att det var genuint roligt att 

åka snowboard som skulle kunna tänka sig agera ambassadörer för sporten. Att bli ledare var 

inget problem för någon av dem. Man kan även tillägga att de som inte fann sporten så 

intressant, kunde säga rent hypotetiskt att om de blev bättre och började tycka det var roligt 

att åka snowboard, skulle kunna tänka sig att jobba som ledare eller liknande.  

Alla vi intervjuade ställde sig positiva till att eventuellt agera som ambassadörer eller framtida 

ledare med förutsättningen att de blev duktigare. 

 

En av anledningarna till att de som fått upp ögonen och skapat ett intresse för snowboard-

sporten är villiga eller i varje fall öppna för att ställa upp som ledare och ambassadörer för 

sporten är att de saknar förebilder, personer de kan identifiera sig med inom den alpina 

åkningen. Informant 4 pekade speciellt på detta när han tog upp ett exempel som handlade om 

fotboll. Han menade att det inte är konstigt att så många med invandrarbakgrund spelar och 

har ett starkt intresse för fotboll. Det finns nämligen möjligheter för alla att lyckas, ursprunget 

spelar ingen roll och det är något som vi ser varje dag. 

 

Ingen av de vi genomförde djupintervjuer med kunde nämna någon elitåkare. Vidare frågade 

vi om det gjorde något att de inte kände någon som åkte eller inte kände till någon av sportens 

stjärnor. Alla var eniga om att det gör en skillnad. Dock kan man säga att de inte såg 

problemet som ett etnicitetsproblem.  

 

När de svarade på frågan om de kunde se sig som framtida ledare menade de nödvändigtvis 

inte att de skulle vara ledare för andra med invandrarbakgrund utan för den breda 

allmänheten. Det här sa en flicka som för övrigt inte blev intresserad av sporten om huruvida 

hon skulle kunna tänka sig att propagera för sporten 

 

 ”Jag skulle gärna vara ledare, lär redan folk att åka skidor.  

Har fått folk att prova på det. Vill pröva nya saker. Man 

lever bara en gång.”30 

                                                 
30 Informant 2 
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3.3.1 Sammanfattning av resultaten  

De allra flesta kunde rent teoretisk se sig själva som framtida ledare. De som var mest öppna 

för idén var de som fick ett genuint intresse för sporten. Ingen poängterade att det skulle 

behöva vara ungdomar med invandrarbakgrund de skulle leda, utan det var alla ungdomar de 

skulle leda, ungdomarna såg sig som ledare för den breda allmänheten.  

 

3.4 Är Dream action day ett bra sätt för att nå ut till målgruppen?  

Vi kan efter de intervjuer vi genomfört konstatera att samtliga ungdomar som deltog under 

dagen ställde sig mycket positiva till Dream action day. De som uttryckts som negativt har 

främst handlat om den egna prestationen. Då främst om att det var svårt att lära sig åka, de 

ramlade och slog sig, det var svårt att åka lift samt att vissa ungdomar inte försökte 

tillräckligt, utan gav upp. En annan negativ sak som lyfts fram kring dagen var bristen på tid. 

En av informanterna beskriver det som följande: 

 ”Det tog lite tid att lära sig men när man lärt sig gick tiden så fort.”31 

Han fortsätter 

 ”Nu när man har lärt sig är det säkert roligare.”32 

En annan informant säger: 

 ”Jag kunde inte lära mig åka, det var tråkigt att jag inte lärde 

mig, jag kunde inte åka jag ramlade hela tiden, jag önskar vi 

kunde åka igen så jag kunde lära mig åka.”33 

 

Något som framhölls som positivt av samtliga vi genomförde djupintervjuer med var att de 

under själva dagen fick åka med kunniga instruktörer. Svaren på frågan om vad ungdomarna 

tyckte om instruktörerna instämmer alla i att instruktörerna var bra. De ansträngde sig 

verkligen och försökte få ungdomarna att lära sig. Dock anser de att det inte fanns tid nog att 

åka så mycket de ville med hjälp av instruktörerna.   

 

”Det som var, var att vi var många och man fick inte hjälp varje 

sekund”34  
                                                 
31 Informant 1 
32 Informant 1 
33 Informant 5 
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Citatet talar om att ungdomarna hade velat ha mer enskild tid med instruktörerna. Det var inte 

möjligt att instruera 40 ungdomar som inte alls kunde åka snowboard på åtta instruktörer. 

 

Detta gäller både de som lockades av sporten och de som inte lockades att fortsätta. Även de 

som var negativa till sporten ställde sig mycket positiva till dagen som helhet.  

 

Vi har även fått ta del av en stor glädje över att Svenska skidförbundet riktade sig mot just 

Fittjaungdomar med detta projekt. En av informanterna svarade på frågan om han tyckte att 

Dream action day var ett bra sätt för att nå ut och låta ungdomar som aldrig tidigare har prövat 

snowboard att pröva på sporten. 

 

 ”Verkligen, det var bra att ni kom hit faktiskt, just till Fittja.” 

Samma informant fortsätter 

”När man tänker Fittja, wow ska vi verkligen gå dit? Men ni var 

rakt på sak ni kom hit, ni fick med er många ungdomar, det var 

skit kul faktiskt. Jag är glad att ni kom hit.”35 

Detta kommer från en av intervjupersonerna som inte ser någon fortsättning inom snowboard-

sporten.  

 

En annan informant svarar följande: 

”Det var ett bra sätt att locka ungdomar här ifrån i alla fall. Vi 

tänkte vi är alla vänner med varandra så vill man ofta åka för att 

vännerna är med. Det handlar bara om vilka som åker så det här 

var ett av de bättre sätten.”36 

 

En tredje informant beskrev det enligt följande: 

”Det är ett jätte bra sätt att nu ut. Det är inte varje dag 

invandrarbarn åker skidor, gör sällan vinter aktiviteter. Håller sig 

                                                                                                                                                         
34 Informant 4 
35 Informant 4   
36 Informant 1  
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till sommar aktiviteter så som fotboll, enkla sporter, 

inomhusaktiviteter.”37 

 

Ytterligare en kommentar om detta var: 

”Det var ett bra sätt att nå ut. De kom hit och informerade 

mycket, de ville att fler skulle åka snowboard, det var bra 

planerat.”38 

  

Sällskapets betydelse har poängterats av alla intervjupersonerna. Möjligheten att få åka på den 

här dagen med sina vänner var en av den viktigaste faktorn för att dagen skulle bli lyckad.  

 

Vidare kan vi nämna att många på frågan om de skulle ha följt med även om de fick betala 

100-200 kr har svarat ja. Dock finns det en svaghet i denna fråga som vi är medvetna om. 

Frågan ställdes efter dagen som visade sig ge alla inblandade ett positivt intryck. Därför blir 

den hypotetisk då svaren skulle kunna ha varit annorlunda om de hade fått svara på frågan 

innan de provat, och osäkerheten varit större. En av ungdomarna har även uttryckt: 

 

”Ja idag skulle jag göra det. Innan dagen skulle jag nog inte ha betalt.  

Skulle kompisarna åkt skulle jag nog göra det men inte om jag var  

själv.”39 

 

En till intressant variabel som påpekas av en av informanterna var hur man skulle välja att 

spendera sina pengar. På frågan om varför han tror att få med invandrarbakgrund åker på 

fjällresor svarar han:  

 

”Sparar pengar till utomlands istället. Hellre ha värme.”40 

 

Det han nämner här är ett substitut till fjällresan.  

                                                 
37 Informant 2 
38 Informant 6 
39 Informant 1  
40 Informant 1 
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3.4.1 Sammanfattning av resultaten 

Dagen i sin helhet visade sig vara väldigt lyckad för alla inblandade. Alla upplevde dagen 

som positiv. Även de som inte tyckte själva åkningen var något som de kommer ägna mer tid 

åt i framtiden gillade ungdomarna upplägget på dagen. Alla verkade ha haft roligt. Nästan alla 

framhöll att sällskapet var den viktigaste faktorn, i beslutet att följde med. Det som har 

upplevts som negativt med dagen har främst varit förknippat med den egna prestationen. Det 

som framhölls som positivt var att ungdomarna fick möjlighet att lära sig åka med hjälp av 

instruktörer, dock önskades det mer enskild tid med dessa. 

 

3.5 Sammanfattning av samtliga resultat 

I resultatdelen presenterade vi svaren från enkäterna och intervjuerna. Där kunde man se en 

hel del intressanta svar. Ett tydligt resultat var att det först och främst var de yngre (14-17år) 

som blev intresserade av snowboard. Bland de som absolut ville åka igen fanns det inget 

idrottsligt samband förutom att 91 procent av dem höll på med någon form av idrott, antingen 

om det var föreningsidrott eller idrottande på egen hand. Överhängande delen av de som 

svarade ”Ja, absolut” på frågan om de ville fortsätta var pojkar, 73 procent mot 27 procent 

flickor. Dock var det många flickor som var tveksamma men positiva.  

 

Få i urvalsgruppen hade någon som helst koppling till sporten från tidigare. Det fanns några 

som hade provat på skidor någon enstaka gång men nästan inga hade stått på en snowboard 

tidigare.  

 

Det intressanta här är deras omgivning. Ingen kände till någon stjärna inom sporten eller 

kunde nämna en kompis som åker. Ingen hade heller någon förälder som åker snowboard eller 

skidor.  

 

Något som var tydligt i undersökningen var att sällskapet var en betydande faktor till att 

ungdomarna följde med till Kungsberget. Många hävdar även att de inte hade följt med om 

det inte vore för att deras kompisar åkte med. 
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4 Diskussion 

Under diskussionsdelen kommer vi att dela upp diskussionerna under tre avsnitt, under den 

första rubriken inledande diskussion redogör vi för snowboardens ställning i samhället och 

vilka som väljer att utöva sporten. Under nästa rubrik kommer vi att föra en diskussion där 

fokus kommer att ligga på det individuella perspektivet. Här kommer vi att ge en tydligare 

bild av varför intresset för idrotten relativt sett var litet. I den avslutande delen av 

diskussionen fokuserar vi på grupperspektivet. Under denna del kommer vi att belysa med 

hjälp av olika marknadsföringsteorier varför Dream action day har varit lyckad. Vi kommer 

även att föra en diskussion kring vad som skulle kunna förbättras. Och vad man bör vara 

medveten om från förbundets sida för att på bästa sätt lyckas nå ut till ungdomar med 

invandrarbakgrund.  

 

4.1 Inledande diskussion 

”Idrotten visar vem jag är!” Påståendet stämmer till viss del. Det skulle istället kunna 

formuleras: idrotten visar vem jag vill vara!  

 

Det finns ett samband mellan social klass och idrottsvanor. Detta tar Lars-Magnus Engström i 

sin bok, Idrott som social markör. Dels berörs sambandet motion och akademisk bakgrund, 

men även vilka idrotter vi väljer att ägna oss åt beroende på vår bakgrund och livssituation. 

Under 80-talet gjordes en uppdelning av de s.k. sociala grupperna i offentlig statistik ( 

socioekonomisk indelning, SEI) 41 som är hierarkiskt rangordnad efter utbildning och 

arbetsuppgifter. 

 

Studien visar att framförallt män i 40-års ålder väljer att motionera avsevärt mer om de tillhör 

socialklass 1, vilket innebär att man har en akademisk utbildning42. Utöver utbildning har 

Engström även tagit med variablerna socioekonomisk status och uppgiven inkomst men det 

har visat sig att det är den akademiska bakgrunden som är den mest betydande faktorn. 

Därmed kan vi eliminera tron om att det är den höga kostnaden som uteslutande gör att vissa 

inte spelar golf, tennis eller åker skidor. De tre sistnämnda är just idrotter som är starkt 

                                                 
41 Lars Magnus, Engström, Idrott som social markör (Stockholm HLS förlag, 1999) s. 48. 
42 Ibid. s 86f. 
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förknippade med människor i socialklass 1. Valen av favoritidrott hänger ofta ihop med vår 

sociala status.  

 

Lars- Magnus Engström har i sin studie visat hur motion, idrottsutövande hänger ihop med 

social status och identitet. Siffrorna han anger är odiskutabla och påfallande autentiska. Alla 

gör medvetna val, men omedvetet gör man ibland val som förväntas av en i den sociala 

klasstillhörigheten. För en pojke eller flicka uppväxt i en förort till Stockholm med många 

ungdomar med invandrarbakgrund kanske snowboard inte är det naturligaste valet. Vår studie 

med dessa ungdomar har visat att det är det omedvetna som styr våra val. Vi har tidigare 

nämnt att ingen av ungdomarna har angett kostnaden som en orsak till att de inte åker 

snowboard.   

 

4.2 Individuella perspektivet 

Även om alla var positivt inställda till Dream action day som helhet lockades inte alla av 

sporten. För att Svenska skidförbundet skall lyckas ännu bättre i sina försök att skapa intresse 

hos den nya målgruppen, ungdomar med invandrarbakgrund, ser vi att de måste ha en 

förståelse för det Lars-Magnus Engström tar upp i sin bok. Hans studie visar inte direkt vad 

snowboard har för status i den socioekonomiska trappan. Men snowboard är en alpin sport 

precis som skidåkning. Skidåkning erhåller enligt Engstöm status från de övre sociala skikten.  

Av de tillfrågade i Lars-Magnus Engströms studie är det 50 procent av de som har en 

högskoleutbildning som ägnar sig åt alpin skidåkning på fritiden, medan det är 33 procent av 

dem som inte har någon högre utbildning som ägnar sig åt sporten.43 Detta fenomen blir ännu 

tydligare om man skulle dela upp de i undergrupper till dessa sociala grupper. 

 

Särskilt viktigt för Svenska skidförbundet är att vara medveten om att människor har olika 

Habitus44. Habitus är en term inom sociologin utvecklat av Pierre Bourdieus som var en 

sociolog känd för sina teorier om kapitalbegreppet. Begreppet beskriver hur våra val styrs av 

våra positioner i det sociala rummet. Habitus är en individs handlingsdispositioner, 

handlingsmönster som är inlärda och som leder till att individen gör vissa specifika val vilka 

leder till att makthierarkier reproduceras. Dessa innefattar ofta livsstil och smak. Habitus är 

                                                 
43 Ibid. s. 91. 
44 http://sv.wikipedia.org/wiki/Habitus (Acc. 2007-02-20) 
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även ett sätt att se på omvärlden samt att avgränsa sig från andra grupper. Vi gör ibland val 

som våra socialt jämlika skulle göra, utan att reflektera över om dessa val är personliga.45 

     

Med tanke på att alla som deltog under Dream action day befann sig utanför sitt ”rätta 

habitus” är det inte speciellt anmärkningsvärt att det inte var fler som med säkerhet ville 

fortsätta åka snowboard. Även om en idrott fått en viss social status, betyder det inte att den 

kan attrahera människor ur olika sociala grupper. Vår undersökning visar att det inte finns 

någon tydlig koppling mellan dem som attraherats av snowboard-sporten och dem som har 

tillgång till kapitalvaror eller äger sitt boende. 

 

Flickornas svar är mer svävande dvs. att flickorna i större utsträckning än pojkarna har kryssat 

för något av mittenalternativen, på frågan om de kommer att fortsätta åka snowboard. När 

man ger ett svar kan man på ett omedvetet plan vilja framställa sig på ett önskvärt sätt både 

gentemot sig själv och gentemot andra. Detta kallas self deception.46  Så en förklaring till att 

flickorna har svarat på det sätt de har gjort kan vara att de befinner sig utanför sitt rätta 

habitus, och de vet inte vilka svar de förväntas ge. 

 

Under Dream action day deltog 48 procent flickor och 52 procent pojkar. Den jämna 

fördelningen kan te sig anmärkningsvärd då vi generellt ser snowboarden som en idrott för 

pojkar. Det maskulina är norm och det kvinnliga är avvikande.47 Siffran kan även ses som 

intressant med anledning av att flickor med invandrarbakgrund är överrepresenterade bland 

dem som är idrottsligt inaktiva och underrepresenterade i föreningslivet.48  Även om det var 

48 procent flickor som deltog under Dream action day, var det endast en fjärdedel av de som 

svarat ”Ja, absolut” på frågan om de kommer fortsätta åka snowboard som var flickor. I och 

med att flickor med invandrarbakgrund är starkt underrepresenterade inom föreningslivet och 

dem som i lägst utsträckning är idrottsligt aktiva kanske inte detta är förvånande. 

 

Ungdomsstyrelsens studie som handlar om föreningsidrottens plats, betydelser och 

konsekvenser i ungas liv tar de upp något som benämns idrottshabitus. Med idrottshabitus 

menas att idrotten har en mycket stor betydelse i ungdomarnas liv och att de själva är 
                                                 
45 http://sv.wikipedia.org/wiki/Kulturellt_kapital (Acc. 2007-02-20) 
46 John Rust & Susan Golombok, Modern psychometrics. The science of psychological assessment (2nd ed.), 
(London: Routledge, 1999) s. 159ff. 
47 Åsa Bäckström, Spår, (Stockholm: HLS förlag, 2005), s. 172f. 
48 Rolf Carlson, Etnicitet och social mångfald - belastning eller tillgång inom barn- och ungdomsidrotten 
(Stockholm: Idrottshögskolan, 2001), s. 57. 
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verksamma inom föreningsidrotten nästan varje dag.49 Enligt studien har ungdomar med 

svensk bakgrund i större utsträckning än ungdomar med invandrarbakgrund ett idrottshabitus. 

Speciellt flickor med invandrarbakgrund har ett lågt idrottshabitus. Med hänsyn taget till detta 

är det inte anmärkningsvärt att det är en liten andel av flickorna har svarat ”Ja, absolut” på 

frågan om det kommer att fortsätta åka snowboard. 

 

De flesta som svarat ”Ja, absolut” på frågan om de kommer att fortsätta åka snowboard var 

mellan 14-17 år. En förklaring till att svaren visade på detta kan vara det ungdomsstyrelsens 

studie tar upp kring Idrottshabitus, de har kommit fram till att personer med idrottshabitus är 

vanligast i åldrarna 13-16 år, såväl bland pojkar som bland flickor.50  

 

Enligt resultaten från vår undersökning är lagidrottarna generellt mer negativt inställda till att 

fortsätta åka snowboard än de individuella idrottarna. Något som kan vara en förklaring till 

detta är framförallt att snowboard är en individuell idrott. Ungdomsstyrelsens studie visar att 

lagidrottare tillskriver sin idrott större betydelse än de individuella idrottarna gör. Även 

tävlingen har större betydelse för lagidrottarna än de individuella idrottarna.51 I och med att 

snowboarden inte direkt är en sport som förknippas med tävling kan detta vara en förklaring 

till att lagidrottarna ställer sig mer negativa till Snowboard-idrotten än de individuella 

idrottarna.  

 

Vad som dock bör tala för att lagidrottare bör finna snowboard-idrotten intressant är att 

snowboardåkarna själv beskriver sporten med hjälp av ord som social och fysiskt aktivitet där 

åkningen inte skulle betyda något utan vännerna och gemenskapen.52 

 

Ett resultat vi har fått fram genom vår enkät är att ju mer positiv man är till att fortsätta åka 

snowboard ju fler övriga intressen har man. Det betyder att ju mer aktiv man är i livet i övrigt 

ju mer intresserad är man av att skaffa sig nya intressen. Ungdomsstyrelsens rapport pekar i 

samma riktning. Där framgår det att de flesta som är aktiva inom föreningsidrotten är aktiva 

                                                 
49 Mats, Trondman, Unga och föreningsidrotten – en studie om föreningsidrottens plats, betydelser och 
konsekvenser i ungas liv,(Ungdomsstyrelsens skrifter: 2005) s. 62. 
50 Ibid s. 63. 
51 Ibid s. 56. 
52 Åsa Bäckström, Spår, (Stockholm: HLS förlag, 2005), s. 115. 
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inom fler än bara en idrott.53 Dvs. är man redan aktiv är man mer benägen än dem som är 

inaktiva att ta sig an nya aktiviteter. 

 

I vår undersökning var det tydligt att de som tidigare hade prövat på snowboard hade ett större 

intresse av att fortsätta än dem som tidigare aldrig hade åkt. En förklaring till detta kan vara 

att det blir svårare att börja med en idrott ju äldre man blir. I ungdomsstyrelsens studie 

framgår det att så mycket som 67 procent av de unga föreningsidrottarna har börjat träna före 

åtta års ålder och att det var väldigt få som började efter 11 års ålder.54 Med stöd av detta är 

det inte helt förvånade att vi i vår undersökning ser en tydlig koppling mellan hur man har 

svarat på frågan om man kommer att fortsätta åka snowboard till om man har prövat på 

sporten någon gång tidigare.  

 

Under undersökningens har förstått att ungdomarna som deltog under Dream action day 

saknar förebilder inom snowboard-idrotten. Under barndomsåren har föräldrarna stor 

betydelse som förebilder och deras engagemang är den viktigaste faktorn till att barn kommer 

i kontakt med idrotten. När barnen sedan kommer in i tonåren är det viktigare med 

kompisarna och att dem håller på med idrotten, tränarnas betydelse blir även större.55  

 

På frågan om ungdomarnas föräldrar åkte snowboard, uttryckte en informant sig genom att 

målande beskriva att hans föräldrar inte ens kunde åka pulka. Det kan ju te sig komiskt, men 

det beskriver väldigt tydligt hur svårt det kan vara att få kontakt med en idrott om ens 

omgivning och i det här fallet föräldrarna inte har ett intresse för det. Som vi tidigare nämnt så 

finns det ingen föräldrageneration inom sporten. Och eftersom väldigt få av dessa ungdomar 

har kommit i kontakt med snowboard-idrotten via föräldrarna, finns det få ungdomar med 

invandrarbakgrund som åker snowboard. Detta leder i sin tur till att inga kompisar kan 

introducera dem för sporten. Intresse hänger ofta ihop med identifikation med en idol eller 

förebild. Detta kan ses som en förklaring till att det är få ungdomar med invandrarbakgrund 

som åker snowboard.  

 

                                                 
53 Mats Trondman, Unga och föreningsidrotten – en studie om föreningsidrottens plats, betydelser och 
konsekvenser i ungas liv, (Ungdomsstyrelsens skrifter: 2005) s. 44. 
54 Ibid s. 40. 
55 Göran Patriksson, Socialisation och involvering i idrott, (diss. Göteborg; Acta Universitatis Gothoburgensis) s. 
169ff. 
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4.3 Grupperspektivet 

Svenska skidförbundets primära mål är att genom Dream action day skapa intresse för 

snowboard-sporten. Detta har man försökt att göra genom något som vi anser vara Event 

marketing. Skidförbundet har genom Dream action day funnit en plats där deltagarna är 

delaktiga i den upplevelse som en dag på fjället med en snowboard ger. Deltagarna var där av 

fri vilja vilket kan ha bidragit till den positiva respons evenemanget fick.56 Det sekundära 

syftet skidförbundet har är att de positiva upplevelser som har skapats kring sporten hos 

deltagarna ska föras vidare med hjälp av word of mouth, på svenska, mun till mun, som är en 

marknadsföringsmetod som innebär att man förlitar sig på att de som är nöjda med, i det här 

fallet Dream action day, sprider budskapet vidare.57  

 

Enligt de reaktioner och upplevelser på dagen vi har fått ta del av via de intervjuer vi 

genomfört måste man se Dream action day som en lyckad dag. Intresset för sporten har 

skapats hos vissa som i sin tur har förmedlat sina positiva upplevelser till sina kamrater som 

inte deltog under dagen.  

 

Många i undersökningsgruppen har pekat på att de inte känner någon som åker och att det är 

en anledning till att det aldrig tidigare har prövat på snowboard. Rolf Carlsons rapport om 

Etnicitet och social mångfald påvisar samma resultat. Resultatet visar att en stor del av barn 

och ungdomar väljer idrott tack vare kompisarna.58 Med stöd av resultatet från Rolf Carlsons 

rapport och de resultat vi har inhämtat kan man dra slutsatsen att Svenska skidförbundets 

satsning, för att få tag i några ungdomar som kan verka som ambassadörer för sporten är 

riktig. Dessa ska i sin tur sprida ett positivt budskap med hjälp av word of mouth.  

 

Åsa Bäckström beskriver i sin bok Spår meningsskapande.  Mening produceras och 

reproduceras i språket genom kommunikation mellan människor med det talade eller skrivna 

ordet. Hon skriver även att betydelsen för ett varumärke eller företeelse skapas i samtal 

                                                 
56 Jakob Lublin & Henrik Strömqvist, Med upplevelsen som medel – en studie av upplevelsen vid event 
marketing, Magisteruppsats 10 p vid Ekonomihögskolan 2000-2004 på Lunds universitet (Lund: 
Ekonomihögskolan, 2004), s. 27. 
57 http://sv.wikipedia.org/wiki/Mun_till_mun (Acc. 2007-02-28) 
58 Rolf Carlson, Etnicitet och social mångfald - belastning eller tillgång inom barn- och ungdomsidrotten 
(Stockholm: Idrottshögskolan, 2001), s. 39. 
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mellan individer med samma intressen. Samtalet bidrar till att värderingar bekräftas och 

ifrågasätts.59 

Detta skulle i förlängningen ytterligare understryka att Svenska skidförbundets val av metod 

för att nå ut till ungdomar med invandrarbakgrund är riktigt. Detta med anledning av att 

ungdomarna i undersökningsgruppen tydligt har förmedlat betydelsen av kompisarna. Utan 

kompisarna skulle få av deltagarna under Dream action day följt med. Dessa slutsatser stärks 

ytterligare med hänvisning till det ungdomsstyrelsen skriver om att det endast är en liten 

minoritet av barnen, drygt vart tionde som börjar idrotta utan att ingå i ett nätverk av vänner 

eller bekanta.60 

 

Ytterligare en slutsats vi kan dra genom Event marketing är att det ter sig som ett bra sätt för 

att nå ut till en målgrupp som inte har någon direkt kunskap om produkten. Det som skall 

noteras är att det krävs olika former av markandsföringsåtgärder beroende på om man är 

medveten om produktens existens eller inte. David Stotlar har presenterat detta i en 

”Attendance/Participation Frequency Escalator.”61 De personer som är omedvetna om en 

produkt och av den anledningen inte konsumerar kräver en viss typ av marknadsföringen 

medan de personer som är medvetna om produkten men ändå inte konsumerar kräver en 

annan typ av marknadsföring. I första steget har Svenska skidförbundet ökat promotionen mot 

dessa ungdomar genom att ta med dem och introducera dem till sporten. Man hoppas i 

förlängningen att detta kan spridas genom word of mouth. Nästa steg i Skidförbundets 

åtgärder handlar om att behålla dessa ungdomar snarare än att introducera dem, då krävs det 

att man kommunicerar snowboardens fördelar.  

  

När man lyckats väcka ett intresse hos vissa av deltagarna och medvetandegjort snowboarden 

hos dem gäller det att behålla detta intresse och få dem att vilja gå vidare inom idrotten. För 

att göra detta måste Svenska skidförbundet vara medvetna om att det finns många andra 

intressen som tar upp ungdomars uppmärksamhet. Vi har tidigare hört typexemplet från 

pojken som förklarar att om man har pengar så åker man hellre på en solsemester än till 

fjällen. Dessa hot från substitut62 måste elimineras genom att man på något sätt 

                                                 
59Åsa Bäckström, Spår, (Stockholm: HLS förlag, 2005), s. 281. 
60 Mats Trondman, Unga och föreningsidrotten – en studie om föreningsidrottens plats, betydelser och 
konsekvenser i ungas liv, (Ungdomsstyrelsens skrifter: 2005) s. 41. 
61 David K Stotlar, Developing Successful Sport Marketing Plans 2nd Edition (Morgantown:  University of 
Northen Colorado) s. 90. 
62 Michael E Porter, Competitive Strategies – Techniques for Analyzing Industries and Competitors (New York: 
Free Press 2004) 
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differentierar63 produkten snowboard och gör den mer intressant än sina substitut. 

Differentiering handlar om att man erbjuder en produkt som är unik från konkurrenternas. 

Produkten går i bräschen för utveckling, lyckas locka till sig kreativa sinnen och har ett rykte 

om att erbjuda det där alldeles extra. Om man som i snowboardens fall är en relativt kostsam 

sport både vad det gäller tid och pengar måste detta motiveras med det roliga och unika i det. 

Förståelsen om att man konkurrerar om eventuella aktivas resurser är en viktig kunskap som 

inte kan negligeras för att kunna vara konkurrenskraftiga.  

 

Många av de egenskaper som beskrivits ovan finns idag inom snowboarden. Som tidigare 

nämnts är snowboard-idrotten unik och skidförbundets uppgift är att påvisa detta. Snowboard 

har alltid varit en kreativ idrott tack vare att utövarna själva har stått för utvecklingen av 

sporten både vad det gäller teknik och material. Dagens ledare är själva kreativa och kan 

lyckas förmedla denna aspekt av snowboarden till de aktiva. Kreativitet är något som man 

måste använda som marknadsföringsmedel för att locka nya utövare. Det är nämligen ett av 

förbundets starkare vapen.  

 

4.4 Slutsats  

Ungdomar med invandrarbakgrund i allmänhet och flickor i synnerhet är inte lika delaktiga i 

föreningslivet som svenska ungdomar. Därför ligger Svenska skidförbundets satsning att 

rekrytera ungdomar med invandrarbakgrund till snowboard-sporten helt rätt i tiden eftersom 

dessa ungdomar har färre idrottsliga fritidsintressen än svenska ungdomar. Detta borde utgöra 

en bra plattform för att ha tid och utrymme för ett nytt intresse. Skidförbundet skapar sig en 

bredare grupp ungdomar som blir potentiella elitåkare samt språkrör för sporten. Dessutom 

medverkar man till att aktivera ungdomarna och förebygger på detta sätt problem som kan 

kopplas till bristen av aktiviteter.  

 

Som vi tidigare nämnt finns det idag ingen naturlig koppling mellan snowboard och 

ungdomar med invandrarbakgrund. Ungdomar med invandrarbakgrund är kraftigt 

underrepresenterade på skidanläggningar och i fjällvärlden. Detta beror, som vi visat, på 

faktorer så som den gemensamma umgängeskretsen, familjen men även på det sociokulturella 

planet där man sett att idrotten är en klassfråga. Underrepresentationen beror inte på deras 

                                                 
63 Ibid. 
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ointresse eller personliga preferenser, utan snarare det omedvetna sociala ställningstagandet. I 

vår undersökning var den etniska mångfalden bland ungdomarna väldigt spridd men de flesta 

har liknande sociala förhållanden. Vi fann ingen koppling mellan etniskt ursprung och hur 

man ställde sig till snowboard-sporten.    

 

Försöket med dagen och utförandet var i sin helhet mycket bra då man faktiskt lyckades skapa 

ett intresse hos vissa. Även hos dem som man inte lyckats nå fram har man i alla fall 

medvetandegjort sporten. Det går ju att diskutera i det långa loppet vad det innebär hos en 

framtida föräldrageneration som faktiskt prövat på och vet vad snowboard är.  

 

Många deltagare lyfte fram sällskapet som en av de viktigaste faktorerna till att man deltog. 

Det pekar i samma riktning som andra undersökningar om kompisarnas betydelse för 

idrottsutövandet.  

 

Nästa steg fö Svenska skidförbundet är att medvetet behålla de ungdomar som fått ett intresset 

för5 snowboard-idrotten. Det kommer inte att sköta sig självt. För att behålla ungdomarna 

måste skidförbundet vara medvetna om vad man konkurrerar med, som är allt annat 

ungdomar kan ägna sin fritid åt, även icke idrottsliga aktiviteter. Utifrån detta ska 

marknadsföringen ligga på unikheten hos sporten, glädjen och friheten. För att sedan gå 

vidare med sin rekrytering bör man använda samma ungdomar, fritidsledare och 

kontaktpersoner för att göra jobbet enklare och använda det goda renommé man skapat.  

 

4.4.1 Hur grupp och individ ska mötas 

Som individer gör vi val som är fattade utifrån vårt habitus. Med anledning av detta och att 

snowboarden är en idrott som främst utövas av dem som tillhör de övre sociala skikten i 

samhället, är det inte förvånade att det är så få ungdomar får Fittja och Husby åker 

snowboard. Vi anser att just detta är viktigt för Svenska skidförbundet att vara medvetna om i 

sitt rekryteringsarbete. Vi vet att det är svårt att få människor att lämna det som känns tryckt 

och bekant och kliva in på en ny arena. Vi har i vår undersökning sett att de flesta har varit 

positiva till Dream action day och en anledning till detta tror vi är att alla som deltog under 

dagen befann sig på för dem okänd mark. Även om ungdomarna befinner sig utanför deras 

rätta habitus kan de finna trygghet hos varandra. Vi anser därför att det är helt rätt att till en 

början arbeta med en relativt homogen grupp just för att skapa trygghet.  
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Vidare har vi sett att Dream action day har varit ett bra sätt att förmedla vad snowboard 

faktiskt är till dessa ungdomar. Vi tror även att fler typer av event skulle kunna fungera för att 

få upp ögonen hos många men en viktig del har varit att låta dessa ungdomar pröva på just 

åkningen. Nästa steg, nu när ungdomarna har prövat på sporten skulle kunna vara att på ett 

lättsamt och roligt sätt tydligare förmedla vad snowboard-idrotten står för. Dessa faktorer ser 

vi som avgörande för skidförbundets fortsatta marknadsförings och rekryteringsarbete.  

4.5 Kritik mot det egna arbetet 

Arbetet med att skapa enkäterna var väldigt tidsbegränsat vilket medförde att vi inte hade 

möjlighet att läsa in oss på nödvändig litteratur i den utsträckning vi borde ha gjort. Därför 

var vi inte heller helt på det klara med vårt syfte och våra frågeställningar till arbetet. I och 

med detta var inte samtliga enkätfrågor relevanta. Och vi inser också så här i efterhand att 

vissa svarsalternativ var felformulerade. Vi har också förstått att vissa frågor som ställts under 

djupintervjuerna har varit lite väl hypotetiska. Det är exempelvis svårt att föreställa sig att 

man inte skulle följa med på Dream action day efter att ha upplevt en fantastiskt roligt dag 

tillsammans med kompisarna. Vissa frågor vi gärna hade velat ha svar på var för svårt 

formulerade för att ungdomarna skulle kunna ge oss relevanta svar.  

 

4.6 Fortsatt forskning 

Vi skulle tycka det skulle vara både intressant och av stor vikt att följa upp hur Svenska 

skidförbundets satsning för att rekrytera ungdomar med invandrarbakgrund till snowboard 

sporten föll ut. Frågor att besvara skulle kunna var om det är någon/några av deltagarna under 

Dream action day som har blivit inbitna snowboardåkare? Var någon/några intresserade av att 

agera som ambassadörer för att sprida sporten ytterligare blad ungdomar med 

invandrarbakgrund. En annan infallsvinkel skulle vara att göra samma undersökning vi har 

genomfört på nästa års deltagare av Dream action day. För att se om attityderna är de samma 

eller om de förändrats.  
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Bilaga 1 – Käll- och litteratursökning 

 
� Vilken etnisk, demografisk och idrottslig bakgrund har de som deltog under Dream 

action day?  

� Finns det någon gemensam nämnare hos de som lockats fortsätta åka?  

� Vill ungdomarna vara med och bredda sporten? 

� Är Dream action day ett bra sätt att nå ut till målgruppen? 

 

VAD? 

Ämnesord Synonymer 

Idrott 

Snowboard 

Marknadsföring 

Kultur 

Event marketing 

Sport 

Brädsport 

Marketing 

 

VARFÖR? 

Vi har valt ovanstående ämnesord eftersom vi anser att de gett oss relevant information och data. 

Arbetet har varit inriktat på kultur och marknadsföring därför passade orden bra. Både 

marknadsföring och kultur är breda begrepp och det har gjort att vi kommit i kontakt med information 

utanför det vi sökte.  

 

HUR? 

Databas Söksträng Antal  

träffar 

Antal relevanta 

träffar 

Bibliotek.se 

 

Idrott + kultur 

Marknadsföring + idrott 

Snowboard 

Event marketing 

183 

29 

49 

120 

4 

3 

3 

1 

Libris.se Event Marketing 

Marknadsföring idrott 

Idrott kultur 

Snowboard kultur 

126 

24 

169 

1 

6 

4 

5 

1 
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Google scholar Event marketing + upplevelse  

Event marketing + värde 

Snowboardkultur 

81 

144 

2 

2 

2 

2 

Uppsatser.se Event marketing 34 3 

 

KOMMENTARER:  

Många sökningar gjordes även i Academic search och på Sportdiscus men vi valde att 

fokusera på svenska artiklar, uppsatser och böcker, för att skillnaderna mellan olika länder 

kan vara stora när det gäller delaktighet, kultur och integration.  

 

Svensk forskning kring snowboard-idrotten är bristfällig men vi kunde ändå finna relevant materiel.  
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Bilaga 2 – Enkät 

Frågeformulär – Dream action Day 
 
1. Hur gammal är du? 

 13 år eller yngre 
 14-15 år 
 16-17 år 
 18-19 år 
 äldre än 19 år 

 
2. Är du flicka eller pojke? 

 Flicka 
 Pojke 

 
3. Vilken stadsdel bor du i? 

 Botkyrka 
  Husby 
  Tullinge 
  

Annat ………………….. 
 

4. Håller du på med någon föreningsidrott? (Fler alternativ kan fyllas i) 
 Lagidrott  Vilken? ………………….. 
 Individuell idrott Vilken? ………………….. 
 Håller ej på med någon föreningsidrott 

 
5. Håller du på med idrott på egen hand? (Fler alternativ kan fyllas i) 

 Springer/joggar 
 Gym/syrketräning 
 Gruppträning (Spinning, Pump, Aeorbics eller liknande) 
 Cyklar 
 Idrottar ej på egen hand 

 
 Annat ………………….. 

 
6. Vilka är dina andra fritidsintressen? (Flera alternativ kan fyllas i.) 

 Datorer/TV-spel  Titta på idrott 
 Film   Umgås med kompisar 
 Musik/Dans 

 
Annat ………………….. 
 

7. Har du någon förebild/idol inom något av följande områden? (Ange gärna vem.) 
 Musik  Vem?……………………. 
 Idrott  Vem?……………………. 
 Film  Vem?……………………. 
 Politik  Vem?……………………. 
 Har ingen förebild 
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Annat ………………….. 
 

8. Vad tycker du om snö?  
 Bra 
 Dåligt 

 
9. Hur mycket snowboard har du åkt tidigare?  

 1 gång 
 2-3 gånger 
 4-5 gånger 
 Fler än 5 gånger 
 Aldrig 

 
10. Vem har du åkt med? (Om du svarar aldrig på fråga 9 gå vidare till fråga 11) 

 Någon i familjen 
 Kompis 
 Skolan 

 
Annat ………………….. 

 
11. Varför har du aldrig provat snowboard tidigare? (Har du prövat snowboard tidigare gå 

vidare till fråga 12) 
 Inte haft något intresse   
 Känner ingen som åker 
 Finns ingenstans att åka i närheten 
 Kostar för mycket 

 
Annat ………………….. 
 

12. Varför ville du följa med och prova på att åka snowboard idag? 
 Jag ville pröva något nytt  
 En kompis följer med 
 Jag har velat prova tidigare 
 Jag tyckte om snowboard förra gången jag åkte 
 Jag ville göra något annat än att gå i skolan  

 
Annat ………………….. 
 

13. Vad hade du för förväntningar på dagen? 
 Att få prova åka snowboard  Träffa nya kompisar 
 Att lära mig åka snowbaord  Jag hade inga förväntningar 
 Göra något annat än att vara I skolan 

 
Annat ………………….. 
 

14. Är dina förväntningar på dagen uppfyllda?  
 Ja, helt 
 Ja, delvis 
 Nej Utveckla?…………………………………………………………….. 
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15. Kommer du att fortsätta åka snowboard?  

 Ja, absolut 
 Ja, kanske 
 Nej, tror inte det 
 Nej, absolut inte 

 
16. Vad skulle få dig att fortsätta åka snowboard? (Om du svarat Ja på fråga 15 gå vidare 

till fråga 17) 
 Kompisarna fortsätter att åka 
 Fler dagar som idag så jag kan lära mig bättre 
 De öppnar en backe i närheten där jag bor 
 Min fritidsgård ordnar så att jag lätt kan åka till en backe 
 Jag får en snowboard gratis 
 Fler tävlingar som jag och mina kompisar kan vara med i 

 
Annat ………………….. 
 

17. Vad tycker du om med att åka snowboard? (Fler alternativ kan fyllas i) 
 Hoppa/Göra trix 
 Man får vara utomhus 
 Man träffar kompisar 
 Tävla mot mina kompisar  
 Ingen tränare/lagledare bestämmer hur jag ska göra 

 
Annat ………………….. 
 

18. Vad tycker du inte om med att åka snowboard? (Fler alternativ kan fyllas i) 
 Man slår sig 
 Det är svårt att lära sig 
 Man fryser nästan alltid 
 Det kostar så mycket 
 Backen ligger så långt från där jag bor 

 
Annat ………………….. 
 

19. Vad tror du är anledningen till att få med invandrarbakgrund åker snowboard/skidor? 
 Det finns inga förebilder/personer att identifiera sig med 
 Dålig tillgänglighet (ingenstans att åka i närheten av bostaden) 
 Det kostar för mycket 
 Det är ingen som är intresserad 

 
Annat ………………….. 

 
20. I vilket land är du född? 
 

Svar ……………………. 
 

21. I vilket land är din pappa född? 
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Svar ……………………. 
22. I vilket land är din mamma född? 
 

Svar ……………………. 
 
23. Hur bor du/din familj? 

 Lägenhet 
 Villa 
 Radhus/Kedjehus 

 
Annat…………………….. 

 
24. Äger du/din familj ert boende? 

 Ja 
 Nej 

 
25. Har du/din familj tillgång till något av följande? (Fler alternativ kan fyllas i) 

 Bil   Dator 
 Båt   Hemmabio 
 Fritidshus 
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Bilaga 3 - Frågeguide för djupintervjuerna med 

ungdomarna.  

 
1. Berätta om din bakgrund  

- Familj 
- Intressen 
- skola 

 
2. Dina upplevelser kring Dream action day 

- Bra   
- Dåligt 

 
3. Inställningen till snowboard 
 
4. Skulle du kunna tänka dig agera ledare 

 
5. Tidigare kopplingar till snowboard 

- Kompis eller familj som åker 
- Någon man känner till som åker 
 

6. Vad skulle vara viktigt om du började åka 
- Bra (dyr) utrustning 
- Kompisar som åker  
- Tävla eller inte 
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Bilaga 4 – Figurer 
 

Andelen flickor och pojkar som deltog under Dream 
Action day

48%

52%

Flicka
Pojke

  

Figur 1 bilaga  - Fördelningen mellan tjejer och killar som deltog under Dream 

action day. 

Fördelningen mellan Fittja och Husby i procent

41%

59%

Husby

Fittja

 

 Figur 2 bilaga - Fördelning mellan deltagarna från Fittja och Husby under  

 Dream action day. 
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Fördelningen  mellan födelseområde för deltagarna under Dream 
Action day

74%

13%

8%

5%

Sverige

Afrika

Mellanöstern

Syd- & Nordamerika

 

Figur 3 bilaga - Andelen födda inom respektive födelseområde som deltog under 

 Dream action day.  

Andelen aktiva och inaktiva inom föreningsidrotten i procent

43%

57%

Aktiva inom föreningsidrotten

Ej aktiva inom föreningsidrotten

 

 Figur 4 bilaga - Andelen aktiva och inaktiva inom föreningsidrotten. 
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Andelen lagidrottare och individuella idrottare aktiva inom 
föreningsidrotten i procent

39%

61%

Individuella idrottare

Lagidrottare

 

Figur 5 bilaga - Andelen lagidrottare och individuella idrottare aktiva inom 

föreningsidrotten. 

Åksällskap för de som har prövat snowboard tidigare i procent

58%

17%

8%

17%

Skolan 

Kompis

Familjen

Annat

 

Figur 6 bilaga - Svarsfördelningen mellan vilka det som tidigare prövat 

snowboard har åkt med.  
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Andelen flickor och pojkar som vill fortsätta åka snowboard

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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Tjej Kille

Ja, absolut

Ja, kanske

Nej

 

Figur 7 bilaga - Svarsfördelningen i procent mellan pojkar och flickor fördelat på de 

olika svarsalternativen för frågan om dem kommer att fortsätta åka snowboard. 

 

 


