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Sammanfattning 
Studien är ett samarbete mellan Karlskrona kommuns Idrott – och fritidsförvaltning och Blekinge Tekniska 
Högskola, sektionen för management. Undersökningen ger även möjligheten för Karlskrona kommun att 
skapa beredskap för förändrade fritidsvanor och efterfrågan på andra typer av fritidsaktiviteter än de som 
finns tillgängliga. 
 Syftet med studien är att kartlägga vad invånarna i Karlskrona kommun utövar för fritidsaktiviteter. 
Våra frågeställningar är Vad utövar Karlskrona kommuns invånare för fritidsaktiviteter? Hur väl svarar 
Karlskrona kommuns fritidsaktivitetsutbud upp till behovet hos kommuninvånarna? 
 Vi har använt oss av den kvantitativa metoden för att kartlägga begreppet fritidsaktiviteter kopplat till 
Karlskrona kommuns invånare. Kartläggning av kommuninvånarnas fritidsaktiviteter genomfördes som en 
enkätundersökning. För att skapa enkäten tog vi hjälp av liknande undersökningar i andra kommuner i 
Sverige. För att den enkätkonstruktionen de använt var beprövad och kunde på så vis ge oss en god bas att 
utgå ifrån. Genom att förändra och omarbeta enkäten så att den stämde in på det vi avsåg att kartlägga, hade 
vi möjlighet att utveckla enkäten så att den gav oss svar på våra frågeställningar. De som medverkade i 
enkätundersökningen var anonyma och deltog frivilligt. De var kommuninvånare i Karlskrona med ålder 18 
– 74 år. Tanken från början var att dela ut enkäten vid stormarknaden Amiralen för att få ett 
tillfällighetsurval och möjligheter till ett stort urval. När sedan Amiralen nekade oss att använda deras 
kundkrets blev det genast mycket svårare för oss att få tag på den mängden människor vi hade som vision 
att ha med i vår undersökning. Vår lösning blev att dela ut enkäten till företag i kommunen och till personer 
i vår umgängeskrets. Vi är nöjda med vår undersökning och vårt urval. Vi har gjort vårt allra yttersta för att 
få en spridning på åldrar, kön, orter, civilstånd och sysselsättning. 
 För att kunna förklara föreställningen om vad fritid är och hur aktiviteter kan förbindas till individens 
fria tid har vi använt vi två teorier om fritidsbegreppet. Den första teorin av Friberg & Jonssons ser fritiden 
ur fem olika perspektiv och vår uppmärksamhet har legat på aktivitetperspektivet i teorin Genom Norling 
och Gunnarssons teori om fritidens basmodell har vi erhållit en förklaring om hur fritiden kan ses som en 
kedja av fenomen. Processen har kopplats till arbetets syfte och till de frågeställningar undersökningen har 
baserats på. Med hjälp av teorin kunde en förklaring skapas om hur intressen inom ett område kan 
utvecklas. Om ett fritids- eller aktivitetsbehov finns bland invånarna måste kommunen utveckla områden 
och arenor för utövandet av denna fritidsaktivitet för att skapa en positiv effekt. i analysen koncentrerar vi 
oss på behov, utövande och effekt i Norling & Gunnarssons modell för att även här få en klar förbindelse 
mellan syfte, teori och analys. 
  Innan vi började analysera resultatet trodde vi att personer i Karlskrona kommun skulle hålla på med 
mer aktiva sysselsättningar på sin fritid, det vill säga kanske spela mer fotboll, handboll eller rida. 
Karlskrona är en stad med djup sportkultur inom bland annat handboll och fotboll, detta trodde vi skulle 
synas i undersökningen. Resultatet blev annorlunda, informanterna umgicks helst med sin familj och vänner 
och besökte café. Vi har diskuterat om detta resultat kan passa in med Karlskrona kommuns vision om att 
vara en aktiv stad, vår diskussion mynnade ut i att staden kan vara aktiv på många olika sätt och att vårt 
resultat stärker tron på att personer mår bra av att träffa sina nära och kära. Resultatet visade att det fanns 
skillnader både mellan kön och de olika åldrarna när det gällde val av fritidsaktiviteter och intresset för 
dem. De vanligaste sätten för informanterna att skaffa information om aktivitetsutbud var att använda sig av 
tidningar och släkt och vänner. Mindre vanliga sätt var via lokal turist information och Karlskrona 
kommuns hemsida. De flesta var nöjda med sin fritid men hade önskemål om vissa aktiviteter som de ansåg 
saknades i kommunen, bland annat ett äventyrsbad, utomhusrink för skridskoåkning och 
motorsportanläggningar.   
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1. Inledning 
 
De flesta vill nog hävda att deras hemstad är den bästa staden och att det är något speciellt 
med just den. Det är många faktorer som påverkar det intryck en stad ger, men centralt är 
vad människorna i staden kan roa sig med på sin fritid, det utbud som finns och hur väl 
människorna känner till det. Det är kommunen som ger invånarna förutsättningar för de 
olika fritidsaktiviteter som kan finnas och kommunernas fritidsverksamhet påverkar 
människors livsstil och hälsa. En kommun med väl utvecklad fritidsverksamhet höjer 
livskvaliteten hos sina invånare. Detta har Karlskrona kommun tagit fasta på i sin vision 
att göra Karlskrona till en attraktiv stad som erbjuder livskvalitet. Idrott - och 
fritidsnämnden i Karlskrona har ansvaret för att stimulera, underlätta och uppmuntra 
kommuninvånarna att delta i fritidsaktiviteter (http://www.karlskrona.se, Idrott och 
fritidsnämndens mål, 2005-04-21). Vad har då kommuninvånarna för syn på Karlskronas 
utbud av fritidsaktiviteter? Är de nöjda med sina fritidsaktiviteter och det fritidsutbudet 
som staden erbjuder? Karlskrona kommuns projekt Arena Rosenholm är ett steg i riktning 
för visionen av en attraktiv stad som erbjuder livskvalitet. ”Karlskrona ska vara ledande 
inom idrott – hälsa i Östersjöområdet inom tio år – navet är Arena Rosenholm” är en 
vision som är formulerad utav Karlskrona kommun och Vasallen 
(http://www.karlskrona.se, Arena Rosenholm, 2005-04-12). Om nu kommunen vill att 
Karlskrona ska vara en attraktiv stad som erbjuder invånarna aktiviteter och anläggningar, 
hur aktiverar sig de invånare på sin fritid som inte använder kommunens anläggningar 
och varför utnyttjar inte alla invånare kommunens fritidsutbud? Vad saknar 
kommuninvånarna för fritidsaktiviteter? Den här undersökningen är ett samarbete mellan 
Karlskrona kommuns Idrott – och fritidsförvaltning och Blekinge Tekniska Högskola, 
sektionen för management.  

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
Med det här arbetet vill vi undersöka om gjorda och planerade insatser från Karlskrona 
kommun svarar upp till kommuninvånarnas verkliga behov av tillgängliga 
fritidsaktiviteter och anläggningar. Undersökningen ger även möjligheten för Karlskrona 
kommun att skapa beredskap för förändrade fritidsvanor och efterfrågan på andra typer av 
fritidsaktiviteter än de som finns tillgängliga.  
 Undersökningens syfte är att kartlägga vad invånarna i Karlskrona kommun utövar för 
fritidsaktiviteter. Således blir våra frågeställningar; Vad utövar Karlskrona kommuns 
invånare för fritidsaktiviteter? Hur väl svarar Karlskrona kommuns fritidsaktivitetsutbud 
upp till behovet hos kommuninvånarna?  

1.2 Disposition 
Det första kapitlet i uppsatsen redogör för när och varför vi väljer att skriva om 
fritidsvanor i Karlskrona kommun. Inledningen leder fram till uppsatsens syfte och 
frågeställningar.  Sist i inlednings kapitel presenteras den historiska utvecklingen av 
begreppet fritid. Kapitel två redogör för hur Idrotts- och fritidsnämnden är uppbyggd och 
vilka mål Idrott - och fritidsnämnden har för framtiden i Karlskrona kommun samt olika 
uppräkningar av den tilldelade budgeten för Idrott - och fritidsnämnden 2005. I kapitel tre 
presenteras Gävle, Göteborg och Karlshamns undersökningar om kommuninvånarnas 
fritidsaktiviteter.  Metodavsnittet i uppsatsen presenterar hur arbetet är uppbyggt samt hur 
en enkät konstrueras. Vidare redogörs för kodningen av materialet samt en förklaring till 
begreppen reliabilitet och validitet. Metodkapitlet avslutas med en redogörelse för 
beskrivande statistik samt en beskrivning av den empiriska studien. 
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 Avsnittet teori presenterar hur fritid har utvecklats under mer än 2000 år. Begreppet 
fritid introduceras utifrån två grundläggande teorier med tillhörande modeller. Teorier 
som används i arbetet är Friberg & Jonssons teori om fritiden sett ur fem olika perspektiv 
samt Norling & Gunnarssons basmodell för fritid. 
 Kapitel sex redovisar undersökningens resultat. Avsnittet börjar med en presentation 
av bakgrundsvariabler för att sedan redogöra för resultatet av de vanligaste 
fritidsaktiviteterna och vilka aktiviteter som informanterna är intresserade utav. Vidare 
presenteras hur informanterna får information om fritidsaktiviteter och hur nöjda de är 
med sin fritid. Kapitlet avslutas med att redogöra för vilka fritidsaktiviteter som 
Karlskrona kommun ska satsa på enligt informanterna. 
 Kapitel sju analyserar undersökningens resultat mot de teorier som ligger till grund 
för uppsatsen. 
 I det sista kapitlet i uppsatsen diskuteras undersökningens resultat och metod. 

1.3 Utveckling av fritid 
Begreppet fritid kan spåras till Grekland några århundraden innan år 0. Filosofen 
Aristoteles tyckte redan 300 f. Kr. att det var viktigt att människan skilde på tiden för 
arbete och för fritid. Fritiden skulle användas till tänkande och reflektion, menade 
Aristoteles. Samtidigt förespråkade filosofen Platon att fritiden skulle ägnas åt fysisk 
aktivitet och lek (Friberg & Jonsson 2003: 19). 
 I Sverige spåras kunskapen om fritid tillbaka till jägar- och samlarsamhällena. När 
jakten för dagen var över samlades människorna vid elden och hade sin fria tid. Vad den 
här tiden användes till är inte helt klart för forskarna, men fastställt är att arbetstid och 
fritid var mer sammanvävt under jägar- och samlartiden i Sverige än vad det är idag. 
Likaså var det jordbrukssamhället som utvecklades explicit indelat i arbete och fri tid. 
Arbetet styrde hur mycket fritid människorna kunde unna sig. I och med 
industrisamhällets utveckling skapade människan en klar uppdelning mellan arbete och 
fritid. Arbetet startade och slutade vid en viss tid och fritiden var den tid som var där 
emellan. Till en början var fritiden kort, arbetsdagen var mycket längre än vad den är idag 
(Friberg & Jonsson 2003: 18).  
 1938 instiftades i Sverige en ny semesterlag som gav större delen av befolkningen rätt 
till två veckors semester. Under 1940-talet när Sverige var på väg ur depressionen, 
började individerna unna sig något utöver det vanliga på sin semester och fritid. 
Friluftslivet tog fart och resor till landsbygden blev en vanlig fritidssysselsättning. Under 
efterkrigstiden blev fritiden ännu mer viktig för Sveriges befolkning. Många köpte ett 
eget sommarställe och odlade egen potatis och grönsaker i husets trädgård. När bilen 
gjorde entré på 1960- talet ändrades förutsättningen för fritiden radikalt. Det var inte bara 
lättare att ta sig till olika delar av Sverige, utan själva bilsemestern och det utvecklade 
campingutbudet blev också populära sätt att spendera sin fritid på. Samtidigt började 
charterresandet ta form. Sveriges befolkning åkte gärna till Spaniens Mallorca. 10 år 
senare blev båten den nya moderna semesterinvesteringen. Båtköpet gjorde att 
människorna var igång mer på sin fritid året om i och med att båten skulle upp på land 
och göras iordning för nästa sommar. Den aktiva fritiden blev attraktivt på 1970- talet 
samtidigt som arbetet blev mindre tröttande och slitsamt för de flesta av Sveriges 
befolkning. På 1980- och 90- talet planerade och reste folket i Sverige mer till exotiska 
platser i världen. Temaresor och äventyr blev populära sätt att använda sin fritid till. 
Avsikten var att individen skulle lära sig något nytt på fritiden och få en enastående 
upplevelse. Under 1990-talet skapade den höga arbetslösheten en minskning av aktiva 
semestrar och fritid, många människor var tvungna att återgå till en mer vardaglig och 
mindre aktiv fritid. Det har gått fem år på det nya millenniet och människor ägnar sin 
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fritid till att resa till avlägsna platser utanför Sverige. Samtidigt satsar Sverige på att 
behålla befolkningen på hemmaplan genom att kommuner investerar i fritidsaktiviteter 
som tillfredsställer hela familjen (Friberg & Jonsson 2003: 86-90).  
 Den nya samhällsfasen har skapat många förändringar inom fritidsområdet. 
Forskare talar till och med om en revolution inom fritid- och kultursektionen, dock är de 
inte överens om vilka uttryck revolutionen kommer att ta. De flesta forskare talar ändå 
om att fritiden värderas mycket högt i den nya samhällsfasen och människan kommer att 
få en nästan egenrättfärdig självupptagenhet i fritidens aktiviteter. Orsaken tycks ligga i 
den postindustriella människans utveckling av värderingar och inställning till livet och 
fritiden. Identitetsskapandet blir en viktig del i valet av fritidsaktivitet (Nilsson 1994: 
135-140). 
 
2. Idrott - och fritidsnämnden i Karlskrona kommun  
 
Följande kapitel behandlar Idrott – och fritidsnämnden i Karlskrona kommun. I första 
delen beskrivs deras verksamhetsområde. Vidare presenteras Idrott - och fritidsnämndens 
vision och mål för framtiden. Kapitlet avslutas med en beskrivning av Idrott – och 
fritidsförvaltningens anläggningar samt nämndens uppräkning av budgeten för 2005. 

2.1 Idrott - och fritidsnämnden  
Idrott - och fritidsnämnden har som verksamhetsområde alla idrott - och fritidsfrågor i 
Karlskrona kommun. Nämnden ansvarar för den kommunala idrotts- och 
fritidsverksamheten genom att tillfredsställa behovet av till exempel idrotts- och 
fritidsanläggningar, samlingslokaler och motionsspår. Nämnden ska verka positivt för 
idrotts- och fritidslivet genom att samarbeta och ge stöd till idrott – och fritidsföreningar i 
kommunen. De ska även underlätta och förse kommuninvånarna med möjligheter att ta 
kontakt med olika former av förenings- och friluftsliv. De har även det övergripande 
ansvaret för folkhälsofrågorna i kommunen. Nämnden har beslutanderätt vad det gäller 
föreningsledarpris och idrottsstipendier. De ansvarar även för registrering och tillstånd 
enligt lotterilagen, de utformar även storleken på alla aktuella avgifter.   
 Vid kommunfullmäktigemöten för nämnden sin egen talan i alla mål, ärenden och 
förhandlingar som faller inom nämndens förvaltningsområde. Den lag eller förordning, 
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har verkställt, ska verksamheten följa. Idrotts- 
och fritidsnämnden består av 11 ledamöter och nio ersättare; i nuläget är 
partifördelningen bland ledamöterna fem socialdemokrater, två moderater, en 
kristdemokrat, en centerpartist, en folkpartist och en vänsterpartist. Ersättarna i nämnden 
representeras av fyra socialdemokrater, två moderater, en folkpartist och en vänsterpartist. 
Ledamöterna sitter i nämnden under mandattidens fyra år och perioden börjar räknas från 
den förste januari efter det år då det allmänna valet till fullmäktige ägt rum.  
 Det är kommunfullmäktige som utser nämndens ordförande och vice ordförande och i 
nuläget är det socialdemokraten Lena Ryge som är ordförande och kristdemokraten Jan 
Johansson som är vice ordförande. Det är ordförande Lena Ryge som ansvarar för att 
kallelser utfärdas till nämndens sammanträden. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla 
uppgift om tid och plats för sammanträdet. Om en ledamot är förhindrad att delta i ett 
sammanträde ska ersättaren ta dennes plats.  
 Nämnden har även ett eller flera utskott som ska bereda ärenden och handlägga de 
delegationsuppgifter som särskilt beslutats. Antalet ledamöter i utskotten ska understiga 
halva antalet ledamöter i nämnden. Avtal, handlingar och skrivelser som beslutats av 
Idrotts- och fritidsnämnden ska undertecknas av ordföranden. Om ordförande är 
förhindrad av någon anledning ska vice eller andre vice ordförande skriva under, det ska 
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även kontrasigneras av en anställd som nämnden tillsätter. Idrott - och fritidsnämnden är 
ansvarig för Idrott - och fritidsförvaltningens verksamhet och de är även en 
anställningsmyndighet för samtliga personal inom nämndens förvaltning utom för 
förvaltningschefen, som i nuläget är Ann-Katrin Olsson.  Inom Idrott- och 
fritidsförvaltningen arbetar 25 personer varav sex inom administration. Av de fast 
anställda är 67 % kvinnor och 33 % män (Kommunallagen 2001 6 kap § 32, 
http://www.karlskrona.se, Idrotts- och fritidsnämnden, 2005-04-13). 

 2.2 Idrott - och fritidsnämndens vision och mål för framtiden 
Idrott - och fritidsnämnden har som vision att ”Idrott och fritid ska arbeta för att utveckla 
Karlskrona till att bli en av Sveriges bästa vad det gäller attraktivitet och livskvalitet och 
därmed få en ökad tillväxt” (http://www.karlskrona.se, 2005-04-12, Idrott - och 
fritidsnämndens mål). Nämndens mål är att skapa förutsättningar för att olika möten ska 
kunna komma till stånd mellan människor. Samtidigt eftersträvar nämnden att stimulera 
och underlätta för alla kommuninvånare att delta i fritidslivet, de vill att människorna i 
kommunen ska få uppleva avkoppling och bli engagerade på fritiden. De eftersträvar även 
att ge stöd och uppmuntran till barn och ungdomars möjligheter och inflytande till att 
demokratiskt påverka sin fritid. Inom fritidssektorerna vill nämnden främja integration, 
mångfald, fair-play, förnyelse och kvalitet. Utveckling ska sporras och ideella krafter ska 
uppmuntras. Nämnden vill tillsammans med skolor, studieförbund, föreningar och andra 
organisationer underlätta utveckling för att möta nya grupper av deltagare och aktiva i 
fritidslivet. Målgruppen är alla boende i kommunen, de som besöker kommunen och de 
som är potentiella invånare.  
 Nämndens mål för Idrott - och fritidsförvaltningen är att de ska vara serviceinriktade, 
effektiva, välfungerande och kompetenta. Administrationen på förvaltningen ska vara 
effektiv och ge ett gott stöd till nämnden men också vara enkel och säker. Ekonomi - och 
personaladministrationen ska inneha hög kompetens. Hemsidan ska vara uppdaterad 
minst en gång per månad. All information till föreningar i kommunen ska vara 
lättillgänglig och lättläst. Hantering av anmälningar eller beslut om lotterier ska tas inom 
en vecka från det att kompletta handlingar kommit in. Idrott – och fritidsförvaltningen har 
som mål att fördelningen mellan könen bland personalen ska vara jämn, dock poängteras 
att kompetensen ska vara styrande. 
 Idrott - och fritidsnämnden vill också att anläggningarna i kommunen ska utvecklas 
och bli attraktiva med stöd från föreningar och näringsliv. De vill sätta mål som 
föreningarna ska kunna följa, bland annat vill de att tider som bokas i anläggningar runt 
om i kommunen ska prioritera barn- och ungdomsverksamhet. Föreningarna ska även 
sträva efter jämställdhet mellan könen. Nya verksamheter och aktiviteter ska erbjudas 
plats i den mån det finns lokaler att tillgå och medel i budgeten. Nämnden vill att det ska 
bli bättre anläggningsråd i framtiden och att samutnyttjandet av anläggningar ska 
utvecklas. Alla kommunalt drivna anläggningar ska vara drogfria förutom vid de tillfällen 
det förekommer kommersiella arrangemang som är av betydelse för näringslivet. Något 
som enligt lag måste förbättras på kommunens anläggningar är situationen för 
funktionshindrade både som aktiva och som publik. Alla anläggningar bör drivas med 
miljön i fokus och detta är något som ska utvecklas i framtiden. Föreningarna bör vara 
delaktiga i skötsel och drift av anläggningar (http://www.karlskrona.se, 2005-04-12, 
Idrott - och fritidsnämndens mål). 
 Ett framtidsprojekt i Karlskrona kommun är Arena Rosenholm; ”Arena Rosenholm 
kommer att betyda mycket för föreningslivet och utveckling av idrotts- och 
hälsoverksamheten i kommunen” (Årsredovisning Idrott och fritidsnämnden 2004).  
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 På Arena Rosenholm byggs det anläggningar för tennis, badminton, ishockey, curling, 
konståkning, gymnastik och fotboll. Företag, organisationer, utbildningsaktörer och 
konferensverksamhet kommer det också att finnas plats för på Arena Rosenholm, även 
evenemang som konserter, mässor med mera ska kunna arrangeras där. På området ska 
ges plats åt restaurang - och caféaktörer samt ett hotell. Rosenholmsområdets utveckling 
går att följa via webbkamera på kommunens hemsida (http://www.karlskrona.se, 2005-
04-12). 

2.3 Idrott- och fritidsförvaltningens anläggningar 
Idrott - och fritidsförvaltningen förfogar över flertalet anläggningar i kommunen, men det 
finns även ett stort antal föreningsägda. Uthyrning och bokning av dem sker via Idrott - 
och fritidsförvaltningens kansli. De anläggningar som är bokningsbara går att boka på 
nätet eller vid kontakt med kansliet, prissättning sker efter fastställd taxa.  
 I Karlskrona kommun finns det 19 idrottsplatser; sex är bokningsbara. Kommunen 
driver fyra av de 19 idrottsplatserna och de andra är föreningsdrivna.  Totalt finns det 27 
fullmåttsplaner och 12 fullmåttsgrusplaner för utomhusbollsport i kommunen (snart 13 då 
en är under uppbyggnad), varav 8 (snart 9) är föreningsskötta och 4 stycken är 
kommundrivna. Idrott - och fritidsförvaltningen hyr även en elbelyst plan på Rosenholm. 
I kommunen finns två beachvolleyplaner och 20 tennisbanor. Östersjöhallen i Karlskrona 
är den mest lämpliga idrottsanläggningen för olika publika inomhusarrangemang. Totalt 
finns det nio idrottshallar i kommunen och 22 andra hallar/salar att tillgå för 
inomhusidrott och av dem är 30 bokningsbara. Friidrott utövas utomhus på Västra Mark 
och inomhus i Sunnahallen.  
 Sju samlingslokaler finns att tillgå som är bokningsbara. Det finns 11 stycken 
motionsslingor i kommunal - och föreningsregi. För bad och simning finns det i 
kommunen två simhallar, en på Trossö och en i Rödeby. Vid Karlskrona simhall finns 
även varmbadhuset där det finns möjlighet till styrketräning och konferensutrymme och i 
Rödeby kan det simmas och badas både inomhus och utomhus. I nuläget finns det 160 
föreningar med aktivitetsbidrag i kommunen (http://www.karlskrona.se, 2005-04-04, 
Karlskrona kommuns Idrott - och fritidsförvaltnings verksamhetsbeskrivning: 2004). 

2.4 Budgeten för idrott - och fritidsnämnden 2005 och den planerade 
budgeten inför 2006/2007 
En uppräkning av budgeten kommer att ske med en miljon kronor från år 2005 då 
kommunstyrelsen har bestämt att göra en höjning/förbättring av utgående 
aktivitetsbidrag. Anledningen till höjningen av aktivitetsbidrag är att kommunen vill 
stödja föreningslivet som gör en insats för att skapa en mer innehållsrik och omväxlande 
fritid för kommunens barn och ungdomar.  
 Idrott - och fritidsnämnden vill även få tillgång till de 500 tkr som avsatts som reserv 
under kommunstyrelsen för en satsning på ökad ungdomsverksamhet. Pengarna behövs 
för att täcka kostnaderna av utbyggnaden av Karlskrona - Lyckå ridklubbsanläggning i 
Vedeby. Nämnden förutsätter också att få tillgång till en annan reserv på 200 tkr som 
finns avsatta för ett nytt omklädningsrum vid Nättraby idrottsplats. 
 Projektet Arena Rosenholm ingår inte i nämndens budget eftersom projektet är av 
kommunövergripande karaktär och redovisas tillsvidare under kommunstyrelsen och 
kommunledningsförvaltningen som en särskild reserv. Medlen för Arena Rosenholm 
uppgår under 2005 till 7,5 miljoner kronor och för 2006/2007 till 10 miljoner kronor. 
Anläggningen beräknas kunna tas i drift 1 november år 2005 (http://www.karlskrona.se, 
2005-04-13, Idrott - och fritidsnämnden). Se bilaga 1. 
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3. Fritidsundersökningar 
 
I detta kapitel presenteras andra kommuners undersökningar om sina invånares 
fritidsaktiviteter. Gävle, Göteborg och Karlshamns kommun är några kommuner i Sverige 
som har intresserat sig för vad deras kommuninvånare uppfyller sin fria tid med för 
aktiviteter. Kommunerna skickade ut enkäter som slumpmässigt utvalda invånare fick 
fylla i.   

3.1 Gävle 
Inom kommunens kultur-, idrotts och fritidssektor är målgruppen inte så skarp, nästan 
alla kommuninvånare kan vara en del av sektorns kunder eller intressenter. För att kunna 
få upplysningar om vem som tillhör sektorns intressentgrupp måste frågan om 
fritidsintresse ställas direkt till invånarna i kommunen. Då variationerna är stora mellan 
olika delar av Sverige räcker det inte med centrala utredningar anser Kultur- och 
fritidsförvaltningen i Gävle kommun (http://www.gavle.se, 2005-04-05, Kultur- och 
fritidsvaneundersökning Gävle kommun 2002).  
 Gävle kommun innefattades i en undersökning av kultur- och fritidsvanor som gjordes 
2002 i Gävleborgs län. Syftet med undersökningen var dels att täcka kommuninvånarnas 
vanor och intressen och dels att skapa en länsbild av det. Undersökningen omfattade 
åldersgruppen 13 -74 år.  Drygt 69 000 av de 200 000 enkäter som skickades ut var 
avsatta för Gävle kommun. Svarsfrekvensen i kommunen blev 62 %.  
 Resultatet visade att den vanligaste fritidsaktiviteten var att motionera genom att 
promenera. Den aktiviteten var med i toppen på alla åldersgrupper och var den vanligaste 
aktiviteten för kvinnor över 30 år. Andra vanliga fritidsaktiviteter i undersökningen var 
besöka café, gatukök och restaurang. Läsa böcker var en aktivitet som dominerades av 
kvinnor i alla åldersgrupper. Resultatet visade även att utförande av kulturaktiviteter var 
vanligare bland kvinnor än män. 1998 gjordes en liknande undersökning i området och en 
aktivitet som ökat i snabb takt sedan dess var användandet av Internet. 1998 använde 22 
% av invånarna Internet regelbundet, i undersökning som gjordes 2002 var andelen 
regelbundna användare av Internet 58 % (http://www.gavle.se, 2005-04-05, Kultur- och 
fritidsvaneundersökning Gävle kommun 2002). 

3.2 Göteborg 
Göteborgs stad gjorde under perioden 1996-1999 pilotundersökningar av barns och 
ungdomars fritid. Arbetet startades av Fritid Göteborg, men gick över att koordineras av 
Idrotts- och föreningsförvaltningen i området. Under undersökningsperioden skedde den 
tragiska brandolyckan på Backaplan i Göteborg och ungdomars fritid fick på så sätt ett 
stort fokus i regionen.  
 Undersökningarna handlade om hur insatser i Göteborgs stad svarade upp mot 
aktuella behov samt vilka fritidsvanor som inte kunde tillfredsställas. Den modell som 
utvecklades i undersökningens startskede (1996) kallades ”FriVan- 96” och bestod av 
flera olika delar såsom statistiskt material och systematiska undersökningar av vanor och 
önskemål hos ungdomar i Göteborg. ”FriVan- 96” och FriPlan- 99” utvecklades genom 
pilotstudierna vilket gjorde att; ”FriVan 2002” kom till. Resultatet av ”FriVan- 96” och 
FriPlan- 99” blev att stadsdelarna i Göteborgs stad i första hand använt undersökningen 
för att planera sina fritidsverksamheter. Det har lett till fler aktiviteter under skollov och 
en utökad fritidsgårdsverksamhet.  Undersökningen i Göteborg har använts praktiskt i 
många sammanhang och hänseenden. Stadsdelar, föreningslivet och kommunen i 
Göteborg har använt sig av analysen i planering och utvärdering. Flera statliga 
myndigheter såsom BRIS och ungdomsstyrelsen har tagit del av undersökningen.  
                                                                                                                      
 

10 

http://www.gavle.se/
http://www.gavle.se/


 Den nya undersökningens, ”FriVan 2002”, syfte var att förklara ungdomars 
fritidsvanor och önskemål, men även att kartlägga framtida fritidsaktiviteter och behov. I 
undersökningen ”FriVan 2002” deltog 45 342 ungdomar och 32 312 svarade vilket gav en 
svarsfrekvens på 80 %.  
  Resultatet från ”FriVan 2002” visade att de vanligaste aktiviteterna som utfördes 1 – 2 
ggr/vecka var att; se på TV, träffa kompisar, lyssna på musik, datorer – Internet, se på – 
videofilm, nyhetsprogram på TV, musikvideo (T ex MTV, Z-TV), läsa böcker och 
dagstidningar och spela på datorn. De populäraste idrotterna som utfördes 1 – 2 ggr/vecka 
bland ungdomarna var; Fotboll, styrketräning, simning, handboll, innebandy, 
tennis/badminton/squash, friidrott, bordtennis, basket.  
  De anläggningar som flest besökte 1 – 2 ggr/vecka var; fotbollsplaner, 
sporthallar/gymnastikhallar, caféer, idrottsevenemang, bibliotek, teater, simhallar och 
badhus, gatukök/hamburgerbar, spelhallar/biljardhallar/bowlinghallar och 
fritidsgårdar/fritidspark.  
 De fritidsaktiviteter som det fanns ett högt intresse av men lågt eller inget utövande av 
var; slalom/snowboard/skidåkning, simning/bad, videofilmning/filmning/fotografering, 
motor till exempel go – cart, styrketräning, klättring/bergsklättring/klättervägg, spela eller 
sjunga i ett band, tennis/badminton/squash, båt/segling/kanot/windsurfing/dykning och 
dans. (http://www.goteborg.se, 2005-04-05, FriVan 1996-1999, 2005-05-28, FriVan 
2002). 

3.3 Karlshamn 
Karlshamns teknik- och fritidsnämnd genomförde under 2005 en undersökning om 
fritidsvanor bland kommuninvånare. Syftet med studien var att kartlägga om de 
kommunala medlen i kommunen användes till rätt fritidsaktiviteter och anläggningar.  
Enkäten skickades ut till 1200 personer och 796 enkäter kom tillbaka besvarade, vilket 
motsvarar 66 procent av utskicket. 
 Resultatet av undersökningen visade att de vanligaste aktiviteterna som utfördes en 
gång i veckan i Karlshamns kommun var;  

- Promenader  
- Cykelturer  
- Deltagande i föreningsverksamhet 
- Friluftsliv 
- Joggat 
- Varit ledare/funktionär i förening 
- Styrketränat  
- Utövat gymnastik 
- Deltagit i förenings styrelse 
- Utnyttjat Väggabadets simhall 

 På frågan vad Karlshamn kommun borde satsa på hade flest informanter kryssat för en 
upprustning av Väggabadet. Även cykel- och promenadvägar, sport och 
idrottsanläggningar, natur/friluftsliv, förenings- och klubbverksamhet, tempererade 
utomhusbad, vandringsleder, småbåtshamnar och båtliv, motionsspår och ishallar, var 
något som informanterna i undersökningen ville att kommunen skulle satsa på. På samma 
fråga under alternativet ”annat” kundes informanterna själva skriva vad de tyckte att 
kommunen skulle satsa på och de två vanligaste alternativen var då ett äventyrsbad och 
motorsportsanläggningar.  Enkätsvaren gav Karlshamns kommun stöd att satsa på de 
aktiviteter och anläggningar invånarna önskade utveckla och förbättra (Sydöstran, 2005-
02-15). 
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4. Metod 
 
Kapitlet beskriver vilken den kvantitativa metoden som vi har valt att använda i vår 
undersökning. Vi redogör för hur en enkät bör konstrueras samt vad som bör tänkas på 
vid kodning av materialet. Vidare presenteras begreppen reliabilitet och validitet och dess 
betydelse för vår undersökning. Kapitlet avslutas med en redogörelse för beskrivande 
statistik samt vår empiriska studie. 

4.1 Samhälls- och kunskapssyn 
Samhällsvetenskapliga metoder grundas i hur forskaren ser på samhället och på kunskap. 
När en forskare ska studera samhället placerar denne in informationen i en sociologisk 
referensram. Forskaren måste ställa sig tre viktiga grundläggande frågor för att kunna nå 
den sociologiska vetenskapligheten. Den första frågan handlar om vad som ska studeras, 
den handlar om vilken ontologi, vilken syn forskaren har på samhället. Samhället kan ses 
som en stabil ordning eller som en förening av handlande individer.  
 Nästa fråga berör hur forskaren ser på och når kunskap. Kunskapssynen, 
epistemologin, blir en grund när teorier om samhället ska byggas upp. Om forskaren 
förklarar samhället på samma sätt som naturen får forskningen en positivistisk inriktning. 
Positivismen bygger på empirism och tanken på att det endast faktiskt existerande kan 
undersökas. När människan ses som en handlande individ som kan skapa begrepp 
används den hermeneutiska inriktade kunskapssynen. Forskaren söker att förstå 
mänskliga handlingar utifrån vilka avsikter som ligger till grund för handlingen.   
 Den sista frågan kombinerar ontologin och epistemologin och handlar om hur 
forskaren ska göra för att framställa kunskap och hur kunskapen ska bevisas. Metoder 
skapas på så sätt för att undersöka den verklighet som forskaren studerar. Om en 
positivistisk kunskapssyn ligger till grund för forskningen blir metoden kvantitativ. 
Metoden präglas av struktur och kontroll från forskaren och förklaringar söks till det som 
undersöks. Med en hermeneutisk kunskapssyn blir metoden av kvalitativt slag. Det 
centrala i den kvalitativa metoden blir att få en djupare förståelse för det fenomen som 
studeras. (Månsson 2000: 58 f, 136-142). 
 När en metod används i samhällsvetenskapen måste vissa grundkrav vara uppfyllda; 
metoden måste stämma överens med den verklighet som undersöks, urvalet av 
information måste vara systematiskt utformat. Vidare ska informationen utnyttjas på 
bästa sätt genom arbetets gång och resultatet av den insamlade informationen ska 
presenteras på ett sätt så att andra kan kontrollera och pröva varaktigheten. Resultatet ska 
också kunna vara grund för ny kunskap som leder till ökad insikt och ny forskning. 
Kraven är inte obestridliga och klara, därför är det svårt att tala om vad som är den totala 
sanningen i samhällskunskap. Den samhällsvetenskapliga vägen till kunskap är en 
process där forskaren hela tiden breddar sin vy om kunskap. På så sätt kan forskaren 
komma nära sanningen om samhället (Holme & Solvang 1997: 13). 

4.2 Kvantitativt angreppssätt 
Samhällsvetenskapen skiljer på två sätt att metodiskt angripa informationen som 
forskaren undersöker; kvantitativ och kvalitativ metod. (Holme & Solvang 1997: 13).  
 För det kvantitativa angreppssättet ligger naturvetenskapen till grund för forskningen 
och naturlagar styr individerna i samhället. Målet för forskaren är att förklara lagarna som 
skapar grunden till förutsägelser och kontroll i den sociala verkligheten. Kvantitativa 
metoder representerar en deduktiv relation till fenomenet som undersöks, forskaren lever 
utanför sin undersökningsmiljö och söker med upptäckandets väg bevisa och skapa en 
hypotes om det aktuella samhället (Halvorsen 1992: 14 f.). 
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 Den kvantitativa metoden kännetecknas av precision och ett intresse för det 
gemensamma och genomsnittliga i ett totalperspektiv. Forskaren söker efter olika 
variabler under strukturerade förhållanden till exempel med hjälp av enkät, den 
kvantitativa metoden omvandlar insamlad information till siffror och mängder. 
Hypotesprövning är ett viktigt instrument i den kvantitativa metoden.  Vidare strävar 
forskaren efter att beskriva och förklara det undersökta fenomenet. Forskaren har rollen 
som iakttagare av företeelsen och skapar på så sätt en jag- det relation till det som 
undersöks (Holme & Solvang 1997: 77 f.).  
 För att kunna arbeta med den kvantitativa metoden på ett korrekt sätt måste forskaren 
veta vilken roll de kvantitativa elementen spelar i samhällsforskningen samt vilka 
antaganden de bygger på. Tillvägagångssättet bygger på att forskaren ska vara 
värdeneutral i förhållandet till objektet denne undersöker. Forskaren har alltid en 
förförståelse i och med sin erfarenhet och utbildning som påverkar planeringen av arbetet 
och definitionen av problemområdet. Resultatet blir att forskaren måste skapa sig en egen 
identitet i relationen mellan förförståelsen och erfarenheterna för att kunna gå vidare i sin 
kvantitativa forskning. Identiteten ändras under arbetes gång då relationen mellan 
förförståelse och fördomar är en process som påverkas av forskaren och arbetsmiljön. 
Förutsättningarna för forskningen är därför summan av samspelet mellan egna 
förutsättningar och påverkan av den vetenskapliga miljön. Förhållandena styr även vilka 
frågeställningar arbetet ska grundas på. Upplägget av forskningen präglas av denna 
växelverkan och de förutsättningarna som finns i den aktuella forskningsomgivningen 
(Holme & Solvang 1997: 150-155). 
 Styrkan hos den kvantitativa metoden är att frågeställningarna reflekterar alla 
undersökningsenheter. Ordnandet av informationen standardiseras med en kvantitativ 
ansats vilket gör att forskaren kan göra generaliseringar av resultatet. På så sätt kan 
resultatet med säkerhet ge svar på uppfattningar hos de individer som tillhör urvalet i 
undersökningen (Holme & Solvang 1997: 79-83).  
 Den kvantitativa metoden har särskilda tillvägagångssätt att forma urval. 
Informationsbearbetningen förenklas på så sätt och forskaren kan säga hur representativt 
resultatet blir, det vill säga hur bra urvalet stämmer med populationen. Vissa 
förutsättningar måste finnas för att forskaren ska kunna dra korrekta slutsatser om 
populationen. Undersökningssituationen kan skapa känslomässiga reaktioner hos 
informanterna. Detta kan bli ett mätfel i undersökningen om inte forskaren tar hänsyn till 
aspekten och försöker hindra reaktionerna att ta överhand i undersökningen. Urvalet 
representerar bara populationen om forskaren mäter det denne avsett att mäta. Tolkningar, 
yrke och erfarenheter är element som styr informatörens tolkningsförmåga. När 
forskaren, som under hela informationsinsamlingen befunnit sig på avstånd från det som 
ska undersökas, bearbetar materialet kan resultatet tolkas fel. På så sätt är det ett vågspel 
att använda den kvantitativa metoden, trots detta används den flitigt. Orsaken är att den 
kvantitativa metoden ofta ger korrekta beskrivningar av förhållanden i samhället. När 
forskaren är medveten om begränsningarna i metoden och på så sätt kan se kritiskt på 
resultatet, är den kvantitativa metoden ett användbart redskap i samhällsvetenskaplig 
forskning (Holme & Solvang 1997: 155 ff.).  

4.3 Enkätkonstruktion 
Olika typer av frågemetoder är vanliga när forskaren kvantitativt undersöker en företeelse 
eller ett fenomen. Frågorna i en kvantitativ metod är på förhand utarbetade och bestämda, 
alla informanter får samma frågor (Halvorsen 1992: 87). 
 Enkäten är en frågemetod med mestadels fasta svarsalternativ. Frågorna i enkäten kan 
användas i flera olika av varandra oberoende undersökningar. På så sätt får forskaren 
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material att jämföra med. Enkäten kan distribueras på olika sätt; de vanligaste 
fördelningsformerna är att enkäten skickas via post, delas ut vid en gruppsammankomst 
eller till besökare på en plats eller evenemang (Ejlertsson 1996: 8).  
 En enkät är mer än en frågekonstruktion, ett gediget arbete av planering krävs för att 
en enkät ska kunna utformas. Arbetet kan liknas vid vilket forskningsarbete som helst och 
kan indelas i olika steg. Följande mall kan användas vid forskningsprocessen: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forskaren börjar sitt arbete med att konstruera ett problemområde. När problemområdet 
är fastställt kan ett syfte skapas. Efter litteratursökning inom det valda problemområdet 
ska forskaren bestämma hur urvalet i enkäten ska se ut. Urvalet ska vara representativt 
för den population som undersökningen representerar. Då en person i urvalet inte kan 
delta i undersökningen skapas ett externt bortfall. Om en individ i urvalet väljer att avstå 
ifrån en eller flera frågor i enkäten genereras ett internt bortfall. Undersökningen 
påverkas av dessa; ju större de är desto ansenligare är risken att forskaren drar fel 
generaliseringar om populationen. Ett sätt för forskaren att minimera bortfallet är att 
försöka få urvalet att svara på enkäten genom övertalning och påminnelsebrev. Ett annat 
sätt att ta hänsyn till ett det är att forskaren skapar ett intervall som bortser från det 
(Ejlertsson 1996: 13-23). 
 Utskickets tidpunkt måste bedömas och planeras. För att få så många svar som 
möjligt bör inte tillfället då enkäten besvaras inträffa samtidigt som något annat känt 
evenemang eller aktivitet. Även lov, helgdagar och december månad är olämpliga 
enkätperioder (Ejlertsson 1996: 27). 
 Nästa fas i enkätkonstruktionen är att konkret börja fundera på frågorna. Det finns tre 
grundregler för hur strukturen i enkäten ska utformas. Första regeln är att frågorna ska 

 
Syfte och  
problemformulering 
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Enkäten 
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Figur 1. Undersökningsgång i en enkätundersökning (Ejlertsson 1996: 14). 
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delas upp i teman eller sammanhängande delar. Andra regeln är att låta delarna i enkäten 
komma i logisk ordning. Enkäten får inte uppfattas som rörig av informanten. Den sista 
grundregeln är att enkäten ska inledas med neutrala frågor och avslutas med frågor som 
kan kännas svåra att besvara eller vara känsliga i sin karaktär (Ejlertsson 1996: 85).  
Forskaren måste vara säker på vad det är som ska mätas och hur det ska mätas. Det 
skapade problemområdet operationaliseras det vill säga bryts ner i delområden. Ur 
delområdena utvecklas enkätfrågorna. Det finns flera regler att följa när forskaren arbetar 
med frågekonstruktionen. Frågorna ska vara entydiga och ha ett enkelt språk Vidare bör 
negationer undvikas i enkätens frågor och frågorna ska vara så raka som möjligt. 
Forskaren ska även undvika fack- eller kunskapsfrågor. Det är viktigt att forskaren ställer 
en fråga i taget, frågorna måste vara renodlade. En enkät kan inte ha för långa frågor 
eftersom de ofta blir komplicerade och risken blir att informanten inte förstår frågan. En 
komplicerad fråga kan användas om forskaren introducerar frågan och förklarar begrepp 
och dess innebörd. Informanten ska inte kunna tolka frågan på mer än ett sätt, därför 
måste forskaren precisera tid och rum i frågorna. Frågorna får inte vara ledande, de måste 
vara så neutrala som möjligt. Forskaren bör använda motpoler i frågorna för att motverka 
att informanten påverkas positivt eller negativt. Om en fråga innehåller ordet bra till 
exempel, bör samma fråga innehålla ordet dåligt.  
 När en enkät skapas måste forskaren ta hänsyn till informantens minnesfaktor. 
Forskaren kan inte ställa frågor som ligger för långt bort i tiden. Vissa områden kommer 
informanten bättre ihåg än andra. Till exempel frågor om besök hos läkaren eller på 
evenemang bör kopplas till svar som går tre till sex månader bakåt i tiden. 
 Ofta finns bakgrundsfrågor med i enkät. Frågorna har till syfte att ge information om 
informanten. Forskaren vet att det många gånger finns skillnader i hur män och kvinnor 
svarar på en enkät och hur olika åldrar väljer att svara. Därför tar forskaren med 
bakgrundsfrågor i enkäten för att i ett senare skede dela in sina svar efter kön, ålder med 
mera. Bakgrundsvariabler som kön, ålder, familjeförhållanden och sysselsättning ska 
finnas med i en enkät (Ejlertsson 1996: 74-77). 
 En fråga i en enkät kan vara öppen eller sluten och det bestäms av hur svaret kan ges. 
Vid en öppen fråga får den som svarar själva formulera svaret. Detta kan vara en fördel 
om det ligger ett intresse i att få fram allmänna åsikter utan påverkan av olika 
svarsalternativ. Riskerna med den öppna frågan är att svaren kan tolkas fel. Vid en sluten 
fråga är svarsalternativen fasta och förutbestämda. De slutna frågorna är snabbare och 
enklare att besvara. 
 Enkätsvaren måste vara neutrala, det vill säga innehålla lika många positiva alternativ 
som negativa. Forskaren vet inte om informanten vet svaret från början eller tar reda på 
det innan denne svarar på enkäten, ett tolkningsproblem uppstår när forskaren ska 
analysera dessa svar. Svaren måste vara renodlade det vill säga ett svar i taget för att inte 
förvirra informanten (Ejlertsson 1996: 42-54). 
 Frågorna kan provocera informanten och skapa felsvar, forskaren ska vara medveten 
om att normer och regler i ett samhälle styr svaren på en del frågor. Informanten vill 
oftast inte hamna utanför medelvärdet och kan då välja ett mer acceptabelt svar än vad 
som är sanning. Forskaren måste ställa frågor rätt för att få svar som speglar verkligheten. 
Vidare bör ett svar på en enkätfråga också vara ömsesidigt uteslutande det vill säga att ett 
svarsalternativ endast får användas en gång per fråga. Ett svar ska vara uttömmande, alla 
ska kunna svara på frågan och hitta ett lämpligt svarsalternativ. Ordningen i svaret ska 
vara logiskt. Om forskaren väljer ett svar som har alternativ ”mycket bra”, ska ”mycket 
dåligt” också finnas med som alternativ. Det ska även finnas en symmetri bland svaren på 
en enkätfråga, antalet jakande svar ska motsvara antalet nekande svar. (Ejlertsson 1996: 
55-71). 
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 Innan enkäten distribueras ut måste forskaren testa sin enkät i pilotstudier. Svar och 
frågor kan verka självklara för forskaren, men alla informanter kommer inte att uppfatta 
enkätens frågor och svar på samma sätt. Pilotstudier är testundersökningar där forskaren 
får information om hur informanterna kan tolka frågorna och svaren och om något 
svarsalternativ saknas eller måste ändras. Pilotstudier görs på två sätt. Först delar 
forskaren ut enkäten till en liten grupp människor till exempel vänner eller 
arbetskamrater. Efter det bör forskaren ändra det i enkäten som inte tolkats rätt eller 
saknats. Sedan låter forskaren en utomstående grupp prova enkäten. Testgruppen bör 
ligga nära den grupp forskaren har som syfte att undersöka. Hur många som ska ingå i 
pilotstudierna varierar. Forskaren bör vara med då pilotstudierna genomförs för att ta med 
sig alla reaktioner och synpunkter. Efter studierna skapar forskaren den slutgiltiga 
enkäten (Ejlertsson 1996: 31 ff.). 
 Nästa steg i enkätkonstruktionen är genomförandet av undersökningen. Forskaren 
delar ut enkäten till sitt urval av populationen. Deltagande i en enkät är frivilligt och 
anonym. Dessa kriterier ska tydligt framgå i mötet mellan forskare och informant. 
Uppgifter som kan identifiera individen är i de flesta fall onödiga då forskaren inte vill ha 
information om vad en specifik individ i en population tycker utan vad hela populationen 
befinner sig i ett fenomen (Ejlertsson 1996: 94). 
 När enkäterna är insamlade ska forskaren bearbeta materialet. Om enkäten ska 
bearbetas i dator matar forskaren in alla uppgifter. Uppgifterna måste definieras på rätt 
sätt så att inget fel uppstår i behandlingen. Forskaren ska analysera sitt insamlade 
material för att kunna ordna data i syfte att beskriva arbetets problemformuleringar 
(Halvorsen 1992: 107).    
 Då all bearbetning och analysen är gjord, ska resultatet presenteras. Detta görs i en 
rapport eller i en artikel. Tekniker och form av publicering väljer forskaren efter vad som 
är brukligt i den disciplin ämnet är en del av (Ejlertsson 1996: 127). 
 Fördelarna med en enkätundersökning är att urvalet kan bli större än vid en 
intervjuundersökning. Enkätundersökningen kan även göras på ett större geografiskt 
område. Informanten kan i lugn och ro begrunda sina svar i en enkät och slipper känna 
den eventuella press som kan uppstå vid en intervju. Frågorna i en enkät är 
standardiserade, de presenteras på samma sätt till alla informanter. På så sätt blir svaren 
och resultatet mer lättolkade än i en intervju. I en enkätundersökning finns inte den effekt 
som intervjuaren kan skapa på informanten. Intervjuaren kan påverka informanten och på 
så sätt styra svaren. Informanten slipper att i en interaktion stå för sina laster eller vanor 
(Ejlertsson 1996: 10 f.). 
 Nackdelar med en enkät är att bortfallet blir större än vid en intervjuundersökning. En 
väl genomarbetad enkätundersökning ska ha 90 % svarsförekomst, dock kan en 
sociologisk undersökning förvänta sig en lägre svarsfrekvens. En enkät kan inte vara för 
lång. Det får högst ta 30 minuter att fylla i en enkät eller enkäten får inte innehålla mer än 
40-50 frågor. Informanten kan inte fråga forskaren om oklarheter i enkäten om inte 
forskaren är närvarande vid utdelningstillfället, oklarheten kan leda till felsvar eller 
bortfall. I en intervju kan forskaren ställa följdfrågor eller ställa mer komplicerade frågor. 
När en enkät är färdig kan inte forskaren få tag på mer information om något svar är 
oklart (Ejlertsson 1996: 11 f.). 
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4.4 Kodning 
För att bearbeta en enkätundersökning, krävs att svaren på frågorna omsätts till 
behandlingsbara siffror, vilket innebär att svaren kodas. Oavsett om undersökningen som 
utförs är strukturerad eller inte, så är principen för kodningen densamma. Ur 
kodningsprocessen hämtas bearbetningsbar data som kan beräknas och hanteras 
(Svenning 1999: 168). 
 Slutna svar är lättare att koda eftersom det då existerar fasta svarsalternativ. De 
svårigheter som kan existera med slutna frågor är om det satts kryss i flera rutor när det 
var tänkt att de bara skulle kryssa i en ruta.  Bekymmer uppstår även när krysset inte sitter 
exakt i den ruta som är tänkt. De alternativen blir då öppna för tolkningsmöjligheter. Ska 
de tolkas som bortfall eller finns det ett naturligt alternativ som i undersökningen ses som 
ett förstaval? Det är viktigt att de som forskar ihop är överens om hur olika 
svarsalternativsfel ska kodas för att tolkningarna forskarna gör inte ska påverka resultatet 
(Svenning 1999: 170). De svårigheter som kan förekomma vid kodning av material är den 
tolkningsprocess som kan skilja mellan de personer som arbetar med materialet. Det är då 
främst öppna frågor som kan vara ett problem eftersom de är mer mottagliga för 
tolkningsmöjligheter (Svenning 1999: 169). 

4.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten, pålitligheten, bestäms i en kvantitativ metod i och med hur mätningen 
utförs och hur noggrant forskaren arbetar vid bearbetningen av informationen. Varje 
undersökning strävar efter att ha så reliabel information som möjligt.  Forskarens uppgift 
blir därför att minimera felen så mycket som möjligt. Forskaren kan dubbelkolla varje led 
i en undersökning med frågor som: Är svarsalternativen uttömmande? Hur många får vi 
svar ifrån- hur stort är bortfallet? Är vi tillräckligt noggranna? Reliabiliteten i en 
kvantitativ undersökning kan prövas genom en jämförelse mellan oberoende 
undersökningar av samma fenomen. Om sambandet är tillräckligt högt mellan 
undersökningarna kan vi tala om en hög reliabilitet. En låg reliabilitet kan höjas genom 
rutiner, instruktioner och utbildning (Holme & Solvang 1997: 163 ff.). Undersökningen 
kan uppnå hög reliabilitet trots att validiteten, undersökningens giltighet och relevans, är 
låg (Halvorsen 1992: 43). För att undersökningen ska få en hög validitet måste 
reliabiliteten och den definitionsmässiga validiteten, relationen mellan värdet och det 
teoretiska av variabeln, vara höga. Den definitionsmässiga validiteten och reliabiliteten 
kan komma i konflikt med varandra i den kvantitativa metoden. Ibland tvingas forskaren 
välja reliabilitet som ligger vid sidan av det som vi egentligen är intresserade av att mäta. 
Å andra sidan kan forskarens handlingssätt ge en mindre reliabel information, men ha en 
hög definitionsmässig validitet (Holme & Solvang 1997: 167). Det finns inget enkelt sätt 
att lösa detta problem, det är en förutsättning att undersökningens information är pålitlig 
och giltig för att forskaren ska kunna mäta validitet och reliabilitet, men samtidigt får 
denne ingen garanti om att undersökningen har information som täcker 
frågeformuleringen (Holme & Solvang 1997: 180). 

4.6 Beskrivande och förklarande statistik  

4.6.1 Variabler 
Det kvantitativa angreppssättet kan ha som syfte att beskriva verkligheten med hjälp av 
vissa variabler. Den verklighet som ska undersökas bryts ner i variabler som sedan 
analyseras för att få fram hur förändringar i den sociala verkligheten avspeglas genom 
samverkan av variablerna. Det finns olika variabler som kan urskiljas. Oberoende 
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variabel är den variabel där förändringar kan tänkas uppstå först och den beroende 
variabeln påverkas av den oberoende variabeln. Den oberoende variabeln kan tolkas som 
en betingelse och den beroende variabeln som en händelse. Den beroende variabeln är 
den händelse som aktiveras av betingelsen, det vill säga den oberoende variabeln. X och 
y kan användas som beteckningar för den oberoende respektive den beroende variabeln. 
Vad som studeras är alltså effekten av x på y, eller y som en funktion av x (Djurfeldt m 
fl. 2003: 144). Vidare kan en bakomliggande variabel skönjas som kan orsaka 
förändringar i både den beroende och oberoende variabeln samt en mellankommande 
variabel som kan förekomma mellan den beroende och den oberoende variabeln 
(Svenning 1999: 70 f.). Dessa variabler har ett tidsmässigt förhållande som kan förbindas 
genom följande tidsaxel: 
                              Oberoende variabel  Beroende variabel 
 
Bakomliggande variabel                Mellankommande variabel          Tid   

 
Figur 2. Det ursprungliga sambandet, orginalsambandet, antags vara mellan den 
oberoende och beroende variabeln. Bakomliggande och mellankommande variabler kan 
tänkas interferera i detta samband (Svenning 1999: 71). 
 
När variablerna är urskiljda ska variationer och andra statistiska egenskaper hos dem 
undersökas. Variablernas statistiska egenskaper kan variera och de svarar mot olika 
mätskalor och mätnivåer. De olika mätskalor och mätnivåer är sammanbundna med olika 
verktyg och tekniker för att presentera data och pröva olika samband (Djurfeldt m fl 
2003: 39).  
 Det finns två olika typer av variabler som kan mätas, de kvalitativa och kvantitativa. 
De kvalitativa variablerna kan exempelvis vara kön och civilstånd, när de mäts görs det 
med hjälp av ordinal - och nominalskalor. Värdena som skalorna mäts i är alltid diskreta 
det vill säga heltal. De kvantitativa variablerna som exempelvis kan vara ålder, antal 
barn, inkomst och temperatur mäts däremot med hjälp av kvot - och intervallskalor. Till 
skillnad mot de kvalitativa variablerna kan de kvantitativa variablerna både vara diskreta 
och kontinuerliga, det vill säga både i heltal, men också tal med decimaler. 
 Vid användning av en nominalskala kategoriseras värdena som mätts och det spelar 
ingen roll i vilken ordning kategoriseringen görs. Ett exempel är kategoriseringen man - 
kvinna eller kvinna – man (Djurfeldt m fl 2003: 40). Vid tillämpning av en ordinalskala 
kan värdena rangordnas och klassificeras exempel sällan – ibland – ofta. Det går att 
vända på ordningen i ordinalskalan, men inte ändra på den inbördes ordningen, ofta – 
ibland – sällan. Ordinalskalan har ingen nollpunkt även om den kanske har en mittpunkt, 
och det går inte att jämföra avstånden mellan placeringarna på skalan. Vanligt exempel 
på ordinalskalor är de som används vid attitydmätningar, instämmer helt – instämmer 
delvis – varken instämmer eller tar avstånd ifrån - tar delvis avstånd från – tar helt 
avstånd ifrån påståendet. Ordinalskalans värden saknar egentlig matematisk innebörd och 
variabelvärdena är, även om de ersätts med siffror, både för nominal och ordinal skalorna 
bara beteckningar. (Djurfeldt m fl 2003: 40 f.). Den kan även användas om informationen 
finns om skillnaden mellan två mätvärden. Intervallskalan saknar absolut nollpunkt 
(Körner & Wahlgren 1998: 16 f.). Kvotskalan representerar den hösta mätnivån och 
används vid exempelvis mätning av ålder och inkomst i kronor. I kvotskalan finns en 
absolut nollpunkt (Djurfeldt m fl 2003: 42). 
 Det är viktigt att komma ihåg att det inte är variabeln i sig som bestämmer vilken 
datanivå som bör användas utan hur variabeln mäts. Exempel på det är att variablerna 
kroppsvikt, längd och ålder kan mätas med en ordinalskala, en intervallskala eller en 
kvotskala. Därför är det viktigt när en kvantitativ ansats valts att först fastställa vilken 
nivå mätvärdena ligger på (Körner & Wahlgren 1998: 17). 
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 4.7 Empirisk studie 
I vårt arbete använder vi oss av den kvantitativa metoden för att kartlägga begreppet 
fritidsaktiviteter kopplat till Karlskrona kommuns invånare. Genom användning av den 
kvantitativa metoden kan undersökningen få den bredd som önskas. Det ger oss också 
möjlighet att kunna generalisera resultatet. Enkäten presenteras i bilaga 2. 
 Kartläggningen av kommuninvånarnas fritidsaktiviteter genomfördes som en 
enkätundersökning. För att skapa enkäten tog vi hjälp av liknande undersökningar i andra 
kommuner i Sverige. Den enkätkonstruktionen de använt var beprövad och kunde på så 
vis ge oss en god bas att utgå ifrån. Genom att vi förändrade och omarbetade enkäten så 
att den stämde in på det vi avsåg att kartlägga, hade vi möjlighet att utveckla enkäten så 
att den gav oss svar på våra frågeställningar. Frågesystemet i enkäten är enkelt och det är 
korta frågor. Vi använde oss av flertalet slutna svar och ett fåtal öppna för att förenkla 
bearbetningen av materialet och även för att minimera risken för tolkningsfel. Eftersom 
det är viktigt att inte gå för långt tillbaka i tiden, ska enkätsvaren helst endast omfatta ett 
halvår tillbaka, men i vår undersökning var det de senaste tolv månaderna som var av 
intresse eftersom vissa aktiviteterna är säsongsbundna, till exempel segling och bad i 
insjö. De slutna frågorna är konstruerade så att det inte finns något direkt medelvärde på 
svarsalternativen. Frågan är hur ofta har du på din fritid utövat följande aktiviteter eller 
besökt följande anläggningar – lokaler – institutioner under de senaste tolv månaderna? 
Till den frågan finns olika svarsalternativ; någon/några gånger/vecka, någon/några 
gånger/månad, någon/några gånger/år, Aldrig men mycket stort intresse, aldrig men 
något intresse, aldrig/inget intresse. Svarsalternativen ger alla i undersökningen möjlighet 
att svara på frågorna.  
 Bakgrundsfrågorna i enkäten är frågor rörande informanternas kön, ålder, postort, 
sysselsättning, födelseplats, civilstånd och boendesituation. Bakgrundsfrågorna har 
utvecklats i överenskommelse med Ann-Katrin Olsson, förvaltningschef, Idrott – och 
fritidsförvaltningen.  
 Vi utförde två pilotstudier för att pröva enkäten så fråge- och svarskonstruktionen inte 
kunde missuppfattas och för att kunna göra förbättringar. Den första pilotstudien gjordes 
2005-04-11 på studenter som läser C-kursen i sociologi vid Blekinge Tekniska Högskola. 
Samtliga reaktioner begrundades och vissa frågor samt svarsalternativ konstruerades om. 
Efter ett samtal med Ann-Katrin Olsson, Idrott – och fritidsförvaltningen, och ytterligare 
en pilotstudie som gjordes på Blekinge Tekniska Högskola 2005-04-19, var enkäten 
färdig. 
 De som medverkade i enkätundersökningen var anonyma och deltog frivilligt. De är 
kommuninvånare i Karlskrona i åldrarna 18  - 74. Enkäten lämnades ut på arbetsplatser i 
kommunen; målet var att urvalet skulle vara ungefär femhundra ifyllda enkäter. 
 När de besvarade enkäterna matades in i bearbetningsprogrammet SPSS var frågorna 
och svarsalternativen kodade. All registrering skedde i enighet mellan oss för att 
minimera tolkningsfel. Vi dubbelkollade varje led i undersökningen för att kunna göra 
informationen så reliabel som möjligt. 
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5. Teori 
 
I kapitlet introduceras begreppet fritid utifrån två grundläggande teorier med tillhörande 
modeller. Friberg & Jonssons teori om fritiden sett ur fem olika perspektiv samt Norling 
& Gunnarssons basmodell för fritid presenteras. 

5.1 Begreppet fritid 
Det finns en mängd olika definitioner av vad fritid egentligen är. Enligt Norling & 
Gunnarsson (1994: 9) är fritid den delen av dygnet som människan inte upptas av arbete, 
måltid, sömn och hygien.  
 Ett annat sätt att närma sig en förklaring av vad begreppet fritid är att använda 
filosofin. Paul Ricoeur talar om fritiden som en brygga mellan historisk tid och den 
upplevda tiden. Fritiden blir det som förenar den eviga tiden och den ändliga tiden. En 
annan filosof, Manuel Castells, gör gällande att den nya teknologin skapar en ny tidsform 
för människan som kan ägnas åt fritidsaktivitet. När människan väl förstår 
sammanhangen teknologin skapar kan hon förutse en ny tidsform. Vidare kan fritiden 
vara mer eller mindre styrd utifrån och har ett dualistiskt förhållande till begreppet arbete. 
Varje människa har en egen bild om vad fritid är, men alla bilder grundar sig i samma 
kärna. På så sätt kan människor vara tämligen överens när de pratar om fritid (Berggren 
red. 2000: 36, 43). 
 Den fria tiden är inte ett entydigt begrepp. Föreställningen om vad fritid är består 
både av det enkla mätbara och också det mer svårfångade. Fritiden kan räknas i dagar, 
men samtidigt vara ett samhälleligt fenomen. Fritidsbegreppet blir därför ett 
mångskiftande ord (Friberg & Jonsson 2003: 2). 

5.2 Fritid och dess fem olika perspektiv 
Fritid kan, enligt Friberg & Jonsson (2003: 7), delas upp utifrån fem olika perspektiv: tid, 
aktivitet, livsstil, sinnestillstånd och sektor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Fem perspektiv av fritid (Friberg & Jonsson 2003: 7). 
 
De fem aspekterna innefattar individens fritid, varje del i figuren bidrar till att begreppet 
fritid kan förklaras.   
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 Tiden som perspektiv av fritid beskriver den tid då människan är fri från arbete och 
kan själv bestämma vad som ska göras och prioriteras. Perspektivet inriktar sig på en 
kvantitet av tid och utesluter vad människan egentligen gör under tiden hon/han är fri. Att 
ta sig fri tid är viktigt då människan måste finna en motstimulans till den uppmuntran 
arbete eller skola ger. Att befinna sig regelbundet i båda miljöerna skapar en jämvikt i 
människans krav på fysisk och psykisk balans.   
 Aktiviteten som perspektiv av fritid skildrar vad människan gör på sin fritid. Det är 
mycket som styr vilken aktivitet som kan utföras på den fria tiden. Kön, ålder, tid, 
pengar, intresse och socialt nätverk är variabler som kontrollerar fritidens aktivitet. Att 
utföra en aktivitet på fritiden stimulerar individen, att lära sig något, röra på sig, tävla 
eller bygga i organiserade former gör människan glad, frisk och harmonisk. En 
fritidsaktivitet kan vara instrumentell eller expressiv. En instrumentell fritidsaktivitet är 
organiserad efter i förtid klara och direkta långsiktiga eller kortsiktiga mål. Anmälan 
krävs och aktiviteten fordrar regelbundet deltagande och tidsbundenhet. Att vara medlem 
i en idrottsförening eller studiecirkel är exempel på instrumentella fritidsaktiviteter. En 
expressiv fritidsaktivitet har ofta kortsiktiga mål och praktiseras när tid och lust finns. Att 
gå på bio, plocka bär och svamp samt att läsa en bok är expressiva fritidsaktiviteter 
(Friberg & Jonsson 2003: 7 f.).   
 Fritiden beskriver även vem individen är och vill vara. Vad människan väljer att göra 
på sin fritid och vem som tillhör umgänget skapar en livsstil. I varje generation finns 
olika livsstilar och fritidsintressen som styr och koordineras av varandra. På 1970- talet 
fanns hippiekulturen och på 1990- talet urskildes livsstilar som hip-hopare och veganer. 
Fritiden blir en markering som etablerar en social, könsmässig och ibland åldersstyrd 
nyansering. Ofta kräver också extrema fritidsaktiviteter en speciell utrustning. Märken på 
kläder, skor och mat blir på så sätt en demonstration av sin grupptillhörighet och identitet. 
Ibland kan fritiden och livsstilen vara så starka så att människan väljer att arbeta med sitt 
intresse. Arbetet blir då både en del av livsstilen och också sättet människan försörjer sig 
på.  
 Modellens perspektiv sinnestillståndet syftar till vad människan får ut av sin fritid, 
perspektivet kan beskrivas utifrån hur den ger människan en känsla av glädje och 
frigjordhet. Det kan vara att utföra en medryckande och utmanande uppgift på fritiden 
eller att kunna klara av en komplicerad uppgift. Den fria tiden är individuell och påverkas 
av ålder och vilken fas människan befinner sig i livet. Vissa fritidsintressen förändras när 
individen blir äldre, andra intressen kan kvarstå hela livet även om intressets villkor 
utvecklas och anpassas till individen under tidens gång.  
 Det sista perspektivet, sektor, handlar om fritid som ett område. I området ingår flera 
aktiviteter inom fritid och kultur. Området fritid sköts i statlig, kommunal eller privat regi 
(Friberg & Jonsson 2003: 7-11). 
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5.3 Basmodell för fritidsbegreppet 
Norling & Gunnarsson (1994: 23) vill med sin modell visa att fritiden kan delas in i olika 
steg som har olika betydelse för individen och tillsammans skapar stegen det som kallas 
fri tid. De förklarar fritid ur följande basmodell: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Fritidens basmodell (Norling & Gunnarsson 1994: 23). 
 
Modellens första steg är miljön. Fritidens effekt på människan påverkas av miljön. I regel 
är miljön något utanför som samspelar med individen och kan delas in i social miljö och 
fysisk miljö. Den sociala miljön är människorna i individens närhet och den fysiska är 
platsen där individen spenderar sin fritid. Miljön kan även ses som statisk eller dynamisk. 
En fysisk fritidsmiljö ser oftast ut på samma sätt från gång till gång och kan därför 
benämnas som statisk. Dock förändras individen i fritidsmiljön och prioriterar hela tiden 
nya saker i miljön. För individen blir då den statiska miljön dynamisk (Norling & 
Gunnarsson 1994: 25-29).  
 Fritidsmönstret ändras beroende på en individs ålder och grupptillhörighet. Det finns 
även en social skillnad som styr hur fritiden ser ut. Vid 18- års ålder kommer vanligtvis 
en brytning till barndomens fritidssysselsättning. Barn styr sin fritid till hur kompisar 
aktiverar sig. När individen når 20- årsåldern tar par- och familjefritiden vid. Fritiden 
anpassas till familjen och eventuella barn. Vissa fritidsintressen kan vara livet ut och 
benämns som stabila, men människan är också dynamisk och vill pröva nya saker att göra 
på fritiden.  
 Könsskillnaden i fritidssysselsättning är stor på vissa områden och mindre inom andra 
aktiviteter. Könsskillnaden kan kopplas till den sociala ställning en människa har i 
samhället. Äldre kvinnor syr och stickar medan yngre kvinnor i glesbygden besöker ofta 
biblioteket på sin fritid. Kvinnor i allmänhet deltar i större omfattning i studiecirklar än 
män och kvinnor är mer aktiva inom kulturlivet på sin fritid. En typisk manlig 
fritidsaktivitet är fiske och jakt (Norling & Gunnarsson 1994: 40-48).  
 För att förstå varför människor gör olika saker på fritiden måste de grundläggande 
mänskliga behoven studeras, psykiska, sociala och fysiska enligt Norling & Gunnarsson 
(1994: 49). Psykiska behov grundar sig i att människan vill ha själslig uppmuntran, hon 
vill ha roligt och må väl. Fritiden ska stimulera tankeverksamheten, människan vill lära 
sig nya saker och sedan genomföra dem. Sociala behov skapas och tillfredsställs i och 
med mötet med andra människor, individen har behov av att träffa andra individer på 
fritiden, att vara med familjen upptar mycket av en människas fria tid. De kroppsliga 
behoven, de fysiska, är att de flesta människor vill träna sin kropp, öka 
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syreupptagningsförmågan samt att förbättra sin balans och rörlighet (Friberg & Jonsson 
2003: 30 f).  
 Nästa steg i Norling & Gunnarssons basmodell är intresset. Det finns en mängd olika 
intressen som kan praktiseras av individen på dennes fritid. Ett intresse leder ofta till 
goda effekter, både för avsikten och också personen själv. Intressen skiljer sig beroende 
på kön och ålder, till exempel spelar fler män än kvinnor instrument, och kvinnor sjunger 
gärna i kör. Många intressen har en liten åldersskillnad såsom att läsa böcker och 
motionera, andra intressen visar stor åldersskillnad till exempel jakt, ridning, spela 
instrument och trädgårdsskötsel (Norling & Gunnarsson 1994: 60-65). Intresset har blivit 
ett sätt att markera hur individen valt att leva på, ofta skapas här en social differentiering. 
Fritidssysselsättningen blir ett ombud av symboliska värden, att ha ett visst intresse kan 
vara lika viktigt för identiteten som att ha ett speciellt yrke. I vissa fall kan intresset bli ett 
mål i sig (Berggren red 2000: 95 f).  
 Hinder kan skapa besvär för individen att utföra sitt intresse på fritiden och kan vara 
av sociala, psykologiska, ekonomiska, geografiska och fysiologiska slag. Sociala hinder 
skapas i familjen och psykologiska svårigheter grundas i osäkerhet eller bristfällig 
kunskap och kompetens. Ekonomiska och geografiska hinder hör ihop då långa resor 
skapar dyra avgifter. Till sist kan individen ha fysiologiska hinder som gör att intresset 
inte kan genomföras på grund av för liten ork eller för höga motoriska krav (Norling & 
Gunnarsson 1994: 67). Vidare skriver Norling & Gunnarsson (1994: 72 -76) att avståndet 
är en av de faktorer som anses som det största hindret till varför individen inte utför en 
speciell aktivitet på fritiden, efter följer familjeskäl och psykologiska anledningar. Längst 
ned på listan av orsaker hittas saknad av trötthet och resurs. Psykologiska hinder är lika 
vanliga i alla åldrar, familj, avstånd och ekonomiska orsaker minskar med ökande ålder. 
Fler kvinnor hindras av psykologiska orsaker än män. Slutsatser som dras om fritid och 
hinder är bland annat att psykologiska och sociala hinder är undervärderade medan 
ekonomiska och materiella hinder är överskattade.  
 Passiviseringen att utföra fritidsaktiviteterna ökar i ung ålder. Vidare visar en del 
bostadsformer och förhållanden skapa hinder för fritidsaktiviteter, flera stadsmiljöer 
hindrar fritidsutövande individer. Natur och anläggningar ligger långt från staden och 
individen väljer bort aktiviteten. Undersökningar från bland annat Holland och Kanada 
visar på olika åtgärder som kan minska hinder och deras effekter på individen. När hinder 
ska elimineras måste de psykologiska och sociala angripas först därför att människor inte 
åker till anläggningar för att utöva fritidsaktiviteter om inte de sociala och psykologiska 
hindren motarbetas. Aktivitetsutbud, utbildning och kunskap om hinder och dess effekter 
kan hjälpa ett område att minska uppkomsten av hinder  (Norling & Gunnarsson 1994: 78 
ff.). 
 Utövandet av ett intresse på fritiden kan som beskrivits ovan hindras av olika 
anledningar. Därför är det vanligt att fler människor är intresserade av en aktivitet än de 
som utövar den. TV-tittandet är den enda hittills funna fritidsaktiviteten där utövandet 
överträffar intresset (Norling & Gunnarsson 1994: 65). Ett fritidsintresse kan ses som en 
kultur, det människor gör på sin fritid blir sammanvävt av olika språkkoder och 
uppträdanden, klädstilar och olika utrustningar tillhör också denna kulturaspekt av 
intresseutövandet (Berggren 2000: 45) Den finländske sociologen Erik Allardt står 
bakom antagandet att utövandet av olika fritidsaktiviteter är positivt korrelerade till 
varandra. En individ som är aktiv inom en viss fritidsaktivitet är mer aktiv inom andra 
fritidsutövanden än den individ som inte utför någon aktivitet på sin fritid. Allardt 
fortsätter med att förklara detta fenomen, framgång inom en fritidsaktivitet stimulerar 
individen att försöka få framgång inom andra fritidsområden. Senare studier av Allardt 
modifierar hypotesen. Forskaren ska inte bara studera fritidsutövandets vidd utan också 
fördjupa sig i de olika typerna av aktiviteter som kan utföras på fritiden. Den omarbetade 
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hypotesen gör skillnad på expressiv participation, direkta belöningar, och instrumentell 
participation, inriktning på mer fjärran mål. Allardts hypotes gäller efter modifieringen 
inte alla fritidsaktiviteter samt har fokus på de expressiva fritidssysselsättningarna 
(Nilsson 1994: 93).  
 Den sista delen i fritidens basmodell är effekterna som beskriver vilken nytta fritiden 
har för individerna? Samma fritidsaktivitet kan ha olika påverkan för olika personer, den 
egna erfarenheten av en händelse påverkar fritidsaktiviteten i stor betydelse. Spelar 
individen ett instrument under tvång till exempel mår personen inte bra av aktiviteten. En 
del fritidssysselsättningar gör människan av hänsyn till andra, under uppväxten är det 
vanligt att barnet utför fritidsaktiviteter bara för att kompisar, föräldrar eller ledare säger 
till dem att fortsätta med aktiviteten (Norling & Gunnarsson 1994: 81 f). 
 Det finns olika effekter av en fritidsaktivitet; psykiska, sociala, fysiska, medicinska 
och ekonomiska. Fritidens psykiska effekter delas in i olika yttringar hos människan. 
Sinnesstämningen påverkas till det bättre av fritidsaktiviteten, människan har ett behov av 
att ha roligt, lyckas och slappna av. Självförtroendet ökar i och med att individen själv får 
välja vilken aktivitet som tilltalar och går att genomföra. Självkänslan stärks av att 
individen får utföra det hon/han tycker om att göra. Den inre motivationen påverkas 
positivt av fritiden. Bestående och starka intressen skapar en god inre motivation hos 
människan. En bra fritid avgör ofta vilken livsstil och livskvalité en människa erhåller. 
Stress minskas av fritidsaktiviteter. Fysiska och friluftsaktiviteter dämpar stressen hos en 
individ (Norling & Gunnarsson 1994: 84 f.). Den psykiska hälsan mår gott av 
fritidsaktiviteter. Den ofta stressiga miljön på arbete eller skola balanseras med en 
avkopplande fritid. Nämnas bör att även fritiden ibland kan kännas stressande. Ett 
exempel är när individen vill satsa hängivet på sin idrott och hamnar i tidsbrist mellan 
arbete och aktivitet. Då är det viktigt att fritiden innehåller tid där individen inte gör 
någonting (Friberg & Jonsson 2003: 38). 
 De sociala effekterna av fritiden börjar med gemenskapen. Gör individer saker 
gemensamt skapas en god och stabil relation i familjen eller mellan mannen och kvinnan 
i en relation. Fritidsaktiviteten kan ses som en social träning, individen tränas i att 
samarbeta, visa respekt och lösa tvister. Att skapa en social kompetens är en förutsättning 
för att kunna delta i en fritidssysselsättning. Individen blir integrerad i aktiviteten med 
hjälp av dess utövare. Den sociala isoleringen minskas om en människa deltar i 
fritidsaktiviteter (Norling & Gunnarsson 1994: 85 ff.). Den sociala hälsan grundar sig i 
gemenskap med andra människor. Individen känner en delaktighet i samhället och kan på 
så sätt påverka sitt eget liv. Nästan alla individer umgås med släkt och vänner på sin fritid 
och räknar detta umgänge till en av den viktigaste fritidsaktiviteten. En del människor vill 
engagera sig på fritiden i samhällsfrågor, miljö eller religion. Människan väljer inte 
medvetet fritidsaktivitet som samstämmer med brister i övrig tid. Valet av 
fritidssysselsättning är istället ett sammansatt spel av olika förhållanden, individens 
personlighet och påtryckningar från andra individer är två av faktorerna (Friberg & 
Jonsson 2003: 39 f.).  
 Fysiska effekter av fritid består av kondition, muskelstyrka och rörlighet. Fysisk 
förmåga är viktigt på många olika sätt eftersom ett passivt liv skapar ohälsa och större 
mottaglighet för hjärt- och kärlsjukdomar. De flesta människor underskattar sin egen 
förmåga att kunna påverka den fysiska fritiden och på så sätt förbättra de fysiska 
effekterna (Norling & Gunnarsson 1994: 87). Idag när stillasittande arbete är en del av 
vardagen för många människor är det viktigt att använda fritiden till fysiska verksamheter 
som stimulerar kroppen och den fysiska hälsan (Friberg & Jonsson 2003: 37).  
 En bra fritid kan ge medicinska effekter. Positiva psykiska effekter av fritiden ger ofta 
fysiologiska följder såsom bra blodtryck och bättre immunförsvar. Som tidigare nämnts 
så minskar stressen av en god och avslappnad fritid. Gemenskap med naturen påverkar 
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människan och kan även fungera som en del av rehabilitering från fysisk eller psykisk 
skada. Umgänge med andra människor på fritiden ger positiva medicinska effekter. 
Socialt aktiva människor håller sig friskare och har en lägre medicinkonsumtion (Norling 
& Gunnarsson 1994: 88) 
 Den sista effekten av fritid är den ekonomiska. Det kan vara svårt att mäta de 
ekonomiska följderna av fritidsaktiviteter. Emellertid är fritidsaktiviteter med goda 
hälsoeffekter, till exempel friluftsaktiviteter, det billigaste sättet att aktivera sig på sin 
fritid. Fritidsaktiviteter som kräver anläggningar blir dyrare och trots allt gott den gör inte 
ger lika höga hälsovinster som till exempel friluftsaktiviteter. Dock handlar en god fritid 
mer om bra inre motivation, psykisk, fysisk och social uppmuntran än om pengar 
(Norling & Gunnarsson 1994: 89 f.). 

5.4 Teoriernas relevans för uppsatsen 
Syftet med vår uppsats är att kartlägga vad invånarna i Karlskrona kommun utövar för 
fritidsaktiviteter. För att kunna förklara föreställningen om vad fritid är och hur aktiviteter 
kan förbindas till individens fria tid använder vi två teorier om fritidsbegreppet. Den 
första teorin ser fritiden ur fem olika perspektiv. Det bör nämnas att inget av perspektiven 
är mer betydelsefullt än något annat perspektiv. Teorin ger arbetet underlag för vad fritid 
består utav och hjälper oss att koppla våra enkätfrågor till de olika perspektiven och 
analysera resultatet. Fokus riktas mot perspektiven i Friberg & Jonssons teori, tid, 
aktivitet, livsstil, sinnestillstånd och sektor, för att få en tydlig koppling till arbetets syfte. 
Perspektivet Tid i Friberg & Jonssons teori, syftar till den tid då människan är fri från sitt 
arbete och kan utföra de aktiviteter som de själva önskar. Det är på den fria tiden som 
människan har en möjlighet att skapa balans i sina liv. Det är vad informanterna gör på 
den fria tiden som är av vikt i vår undersökning. Perspektivet aktivitet är av ännu större 
intresse då det är vad kommuninvånarna utför för fritidsaktiviteter som har vår 
uppmärksamhet. Relevansen i aktivitets perspektivet är att i analysen granska vilken sorts 
aktiviteter kommuninvånarna helst utför, de som kräver planering eller de som utförs när 
lust finns. Livsstil och sinnestillstånd som perspektiv blir av intresse för att analysera om 
det finns några könsmässiga eller åldersstyrda nyanseringar. Genom Norling och 
Gunnarssons teori om fritidens basmodell erhåller vi en förklaring om hur fritiden kan ses 
som en kedja av fenomen. Processen kopplas till arbetets syfte och till de frågeställningar 
arbetet baseras på. Med hjälp av teorin kan en förklaring skapas om hur intressen inom ett 
område kan utvecklas. Om ett fritids- eller aktivitetsbehov finns bland invånarna måste 
kommunen utveckla områden och arenor för utövandet av denna fritidsaktivitet för att 
skapa en positiv effekt.  
 Av intresse i studien är vilka behov som finns hos kommuninvånarna och hur 
kommunen kan tillfredställa dem. Även vika aktiviteter som utförs i relation till kön och 
ålder, och vilka effekter utövandet har för kommuninvånarna. Vi kommer i analysen 
koncentrera oss på behov, utövande och effekt i Norling & Gunnarssons modell för att få 
en klar förbindelse mellan syfte, teori och analys.  
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6. Resultat 
 
Kapitlet redovisar undersökningens resultat. Avsnittet börjar med en presentation av 
bakgrundsvariabler för att sedan redogöra för resultatet av de vanligaste 
fritidsaktiviteterna och vilka aktiviteter som informanterna är intresserade utav. Vidare 
presenteras hur informanterna får information om fritidsaktiviteter och hur nöjda de är 
med sin fritid. Kapitlet avslutas med att redogöra för vilka fritidsaktiviteter som 
Karlskrona kommun ska satsa på enligt informanterna. 

6.1 Bakgrundsvariabler 
Undersökningens bakgrundsvariabler är kön, ålder, ursprung, civilstånd, boendeform och 
sysselsättning, Nedan redovisas resultatet av varje bakgrundvariabel för sig och för att 
kunna förtydliga resultatet presenteras varje variabel i ett diagram. 

6.1.1 Könsfördelning och ålder  
Enkätundersökningen innefattar 237 informanter i ålder 18 till 74 år vilket motsvarar 0,3 
% av Karlskrona kommuns befolkning. 134 kvinnor och 102 män svarade på enkäten, 
detta resulterar i att 56,5 % av informanterna är kvinnor och 43 % är män. Födelseåren är 
fördelad från år 1931 (74 år) fram till 1987 (18 år) med en högre svarsfrekvens från 
informanterna födda 1976 (29 år) till 1985 (20 år). Personer födda 1984 står för den 
största posten, 19 (8 %) av informanter i enkätundersökningen. Totalt var det 112 (47,2 
%) informanter som var i åldern 18 – 30. Vidare svarade 34 (14,3 %) personer mellan 31 
– 40 år och 47 (20 %) informanter i åldern 41-50 på enkäten. 31 (13 %) av informanterna 
är 51 – 60 år och 13 (5, 5 %) personer är i åldern 61- 74.  Nedan presenteras resultatet av 
kön och ålder i stapeldiagram.  
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Figur 5: Könsfördelning i undersökning – presenterat i antal 
 
 
 

                                                                                                                      
 

26 



Ålder 18 - 30

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Antal

 
 
Figur 6: Åldersfördelning 18 -30 år – redovisat i antal 
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Figur 7: Åldersfördelning 31 - 40 år – redovisat i antal 
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Ålder 41 - 50
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Figur 8: Åldersfördelning 41 - 50 år – redovisat i antal 
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Figur 9: Åldersfördelning 51 - 60 år – redovisat i antal 
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Ålder 61 - 74
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Figur 10: Åldersfördelning 61 - 74 år – redovisat i antal 

6.1.2 Ursprung 
En majoritet av 137 (57,8 %) informanter är födda i Karlskrona kommun, 81 (34,2 %) 
svarande är födda i en annan del av Sverige men har bosatt sig i kommunen. Vidare är 18 
informanter födda utanför Sverige, av dem är 2 personer (0,8 %) födda i ett annat land i 
Norden, 12 (5,1 %) är födda i ett land i övriga Europa och 4 (1,7 %) informanter är födda 
i ett land utanför Europa. En person (0,4 %) i undersökningen har inte svarat på frågan 
var denne är född. Ingen av informanterna har valt svarsalternativet ”vet ej”. Se figur 11 
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Figur 11: Informanternas ursprung - redovisat i procent 
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6.1.3 Civilstånd 
Figur 12 nedan visar att 75 (31,6 %) av informanterna är gifta, 71 (30 %) av 
informanterna är sambo och 52 personer (21,9 %) är singlar. Vidare lever 21 informanter 
(8,9 %) i ett särboförhållande, 4 (1,7 %) är änka eller änkeman av de tillfrågade och 14 
personer (5,9 %) har valt alternativet ”annat” som civilstånd. Bortfallet är 0 % då alla 
informanterna svarade på bakgrundsfrågan om civilstånd.  
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Figur 12: Informanternas civilstånd – redovisat i procent 

6.1.4 Boendeform 
Nästan hälften av informanterna, 111 stycken (46,8 %) bor i villa, 101 (42,6 %) personer 
bor i hyreslägenhet. Vidare bor 10 informanter (4,2 %) i bostadsrätt, 12 (5,1 %) bor i 
studentlägenhet/korridor, 2 personer (0,8 %) i radhus och en informant (0,4 %) bor under 
andra förhållanden än de alternativ som enkäten presenterade. Ingen av informanterna har 
valt att bortse ifrån frågan om boendeform. Procentfördelningen av informanternas 
boendeform presenteras i figur 13. Enkätundersökningen innefattar stora delar av 
kommunens postnummer. Trossö med närområden såsom Långö, Hästö, Saltö och 
Björkholmen finns representerat i undersökningen, likaså områden som Kungsmarken, 
Mariedal, Gräsvik/Bergåsa, Galgamarken och Backabo. Vidare sträcker sig enkätens 
upptagningsområde till Lyckeby, Rosenholm/Skärva, Hässlegården och Spandelstorp. I 
yttre områdena i kommunen finns Lösen, Jämjö, Fågelmara, Ramdala, Sturkö, Nättraby, 
Tving, Aspö, Rödeby och Kättilsmåla representerade i enkäten. Boendefrekvensen är 
relativt jämt fördelat, dock skiljer Rödeby, Jämjö, Fågelmara, Lyckeby, Trossö och 
Gräsvik/Bergåsa sig med några procentenheter högre än resterande postnummer.  
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Figur 13: Informanternas boendeform – redovisat i procent 

6.1.5 Sysselsättning 
Den sista bakgrundsvariabeln är sysselsättning. Lite mer än hälften av de svarande, 126 
informanter (53, 2 %), arbetar och 96 informanter (40,5 %) studerar. Tre svarande (1,3 %) 
är arbetslösa, fyra personer (1,7 %) är pensionärer. Vidare är 2 informanter sjukskrivna 
respektive sjukpensionär (0,8 %). Fyra personer (1,7 %) som fyllt i enkäten har valt att 
inte fylla i frågan. Ingen av respondenterna är värnpliktiga, föräldralediga eller har 
”annan” sysselsättning. Resultatet av sysselsättning presenteras i figur 14. 
 

Sysselsättning

Arbetar 53,2 %
Studerar 40,5 %
Pensionär 1,7 %
Ej svar 1,7 %
Arbetslös 1,3 %
Sjukskriven 0,8 %
Sjukpensionär 0,8 %
Värnplikt 0,0 %
Föräldraledighet 0,0 %
Annat 0,0 %

 
 
Figur 14: Respondenternas sysselsättning – redovisat i procent 
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6.2 Informanternas fritidsaktiviteter  
I kapitlet visas resultaten av vilka fritidsaktiviteter informanterna är mest aktiva i och de 
fritidsaktiviteter som flest informanter är intresserade av men ej aktiva i. Nedan redovisas 
resultaten i tabeller. 

6.2.1 Fritidsaktiviteter med flest aktiva 
Som tabellen nedan åskådliggör är de sex aktiviteter med flest utövare följande alternativ: 
225 informanter umgås med släkt och vänner (95 %), 215 besöker café (90,7 %), 213 
personer använder Internet (90 %), 213 läser böcker och tidsskrifter (90 %), 208 av 
informanterna utövar friluftsliv med till exempel promenader och utflykter (87,8 %) och 
208 promenerar som motion (87,8 %). Kolumnen ”aktiva” innefattar de som valt 
svarsalternativen ”någon/några gånger/vecka”, ”någon/några gånger/månad” och 
”någon/några gånger/år” på frågan ”Hur ofta har du på din fritid utövat följande 
aktiviteter eller besökt följande anläggningar – lokaler - institutioner under de senaste 12 
månaderna?”. För att se alla aktiviteterna uppdelat på aktiva och intresserade hänvisas till 
bilaga 3. Tabellen i bilagan är i fallande ordning efter de fritidsaktiviteter som flest 
informanter är aktiva i. 
 
Aktiva   
 Antal % 
Umgås med släkt och vänner 225 95 
Besöka café 215 90,7 
Använda Internet 213 90 
Läsa böcker, tidsskrifter 213 89,9 
Friluftsliv t.ex promenerat, gjort utflykter 208 87,8 
Promenera som motion 208 87,8 

 
Figur 15: Fritidsaktiviteter med flest aktiva utövare av totalt 237 personer 

6.2.2 Fritidsaktiviteter med flest intresserade men icke aktiva 
Av de informanter som är intresserade men icke aktiva är de sex vanligaste alternativen: 
95 personer vill utnyttja varmbadhuset på Trossö (40,1 %), 92 vill åka skridskor utomhus 
(38,8 %), 88 informanter vill besöka musikkonsert i annan kommun i länet (37,2 %), 87 
vill gå på teaterföreställning i annan kommun i länet (36,7 %), 87 personer vill vandra på 
Blekingeleden (36,8 %) och 86 vill släktforska (36,2 %).  Kolumnen ”Intresserade, men 
icke aktiva” innefattar de som valt svarsalternativen: ”aldrig men något intresse” och 
”aldrig men mycket stort intresse” på samma fråga som ovan.  
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Intresserade, men icke aktiva   
 Antal %  
Utnyttja Varmbadhuset på Trossö 95 40,1  
Åka skridskor utomhus 92 38,8  
Gå på musikkonsert i annan kommun i 
länet 88 37,2  
Gå på teaterföreställning i annan kommun i 
länet 87 36,7  
Vandra på Blekingeleden 87 36,8  
Släktforska 86 36,2  

 
Figur 16: Fritidsaktiviteter med flest intresserade men icke aktiva av totalt 237 personer  

6.3 Fritidsaktiviteter med flest aktiva 
Resultatet av fritidsaktiviteter med flest aktiva informanter presenteras nedan efter 
fördelning av kön, civilstånd och boendeform. 

6.3.1 Umgås med släkt och vänner 
Den mest frekventa fritidsaktiviteten informanterna ägnar sig åt är att umgås med släkt 
och vänner Av de 225 (95 %) personer som aktivt träffar sina nära och kära är 126 (56 %) 
kvinnor. Av kvinnorna är 36 (28,6 %) gifta och 43 (34,2 %) sambo. Två (1,6 %) änkor är 
bland de kvinnor som aktivt umgås med släkt och vänner, 28 (22,2 %) av kvinnorna är 
singlar och åtta (6,3 %) är särbo. Nio (7,1 %) kvinnor som aktivt träffar släkt och vänner 
har valt ”annat” på frågan om civilstånd. 99 (44 %) män i undersökningen umgås aktivt 
med släkt och vänner. Drygt en tredjedel, 35 (35,4 %), av dessa är gifta, 26 (26,4 %) är 
sambo och en (1 %) är änkeman. 21 (21,2 %) män som aktivt träffar nära och kära är 
singlar och 12 (12,2 %) är särbo. Fyra (4 %) män har annat civilstånd. Av de svarande 
som aktivt umgås med släkt och vänner bor 93 (41,3 %) i hyreslägenhet, två (0,8 %) bor i 
radhus och nio (4 %) har bostadsrätt. Vidare bor 12 (5,3 %) personer i studentlägenhet 
eller studentkorridor och nästan hälften av de personer som aktivt umgås med sina nära 
och kära, 108 (48 %), lever i villa. En person (0,4 %) har annat boendeförhållande. 
Nedan, i figur 17 och 18, presenteras alternativet ”Umgås med släkt och vänner” fördelat 
på civilstånd och boendeform. 
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Figur 17: Alternativet ”umgås med släkt och vänner” fördelat på civilstånd – redovisat i 
antal 
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Figur 18: Alternativet ”umgås med släkt och vänner” fördelat på boendeform – redovisat 
i antal 
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6.3.2 Besöka café 
Av informanterna går 215 (90,7 %) personer aktivt på café. 130 (60,4 %) stycken av 
dessa är kvinnor uppdelade på 34 (26,2 %) gifta, 44 (33,8 %) sambo, tre (2,3 %) änkor, 
31 (23,9 %) singlar och nio (6,9 %) särboende. Nio (6,9 %) kvinnor som aktivt går på 
café har valt annat civilstånd. 85 (39,6 %) män av de tillfrågade besöker caféer aktivt. 
Utav dessa är 27 (31,8 %) stycken gifta och 25 (29,4 %) är sambo. Vidare har en (1,2 %) 
änkeman, 16 (18,8 %) singlar och 11 (12,9 %) har särboförhållande svarat att dessa går på 
caféer ofta. Fem (5,9 %) män som aktivt går på café har annat civilstånd. 96 (44,7 %) 
personer bor i hyreslägenhet utav de 215 personer som regelbundet besöker café. Vidare 
är 95 (44,2 %) personer villabor. 12 (5,6 %) personer bor i studentlägenhet eller 
studentkorridor och nio (4,2 %) lever i bostadsrätt. Två (0,93 %) informanter bor i radhus 
och en (0,46 %) person har valt annan boendeform utav de som aktivt går på café. Nedan, 
i figur 19 och 20, presenteras alternativet ”Besöka café” fördelat på civilstånd och 
boendeform.  
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Figur 19: Alternativet ”besöka café” fördelat på civilstånd – redovisat i antal 
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Figur 20: Alternativet ”besöka café” fördelat på boendeform – redovisat i antal 

6.3.3 Använda Internet  
Av informanterna använder 213 (89,9 %) Internet regelbundet. Av dem är 123 (57,7 %) 
kvinnor, 32 (26 %) utav dessa kvinnor är gifta, 40 (32,5 %) är sambo och två (1,7 %) är 
änkor. Vidare använder 31 (25 %) kvinnliga singlar och 9 (7,4 %) särbo Internet 
regelbundet. Nio (7,4 %) kvinnor med annat civilstånd ingår även i denna grupp. Av 
informanterna som använder Internet regelbundet är 90 (42,3 %) män. Av dem är 31 
(34,4 %) gifta, 24 (26,7 %) är sambo och en (1,1 %) är änkeman. Singlar utgör nästan en 
fjärdedel, 19 (21,2 %) personer, av de män som använder Internet regelbundet, 12 (13,3 
%) är särbo och 3 (3,3 %) män har annat civilstånd i denna grupp. Utav de 213 som aktivt 
använder Internet bor 97 (45,5 %) personer i lägenhet, 92 (43,2 %) informanter lever i 
villa och 12 (5,6 %) bor i studentlägenhet eller studentkorridor. Nio (4,3 %) av de 
personer som ingår i undersökningen och använder Internet regelbundet har bostadsrätt, 
två (0,93 %) bor i radhus och en (0,47 %) har annan boendesituation. Nedan, i figur 21 
och 22, presenteras alternativet ”Använda Internet” fördelat på civilstånd och 
boendeform.  
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Figur 21: Alternativet ”Använda Internet” fördelat på civilstånd – redovisat i antal 
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Figur 22: Alternativet ”Använda Internet” fördelat på boendeform – redovisat i antal 

6.3.4 Läsa böcker, tidsskrifter 
Av informanterna läser 213 (89,9 %) böcker och tidsskrifter aktivt. Av dem är 125 (58,7 
%) kvinnor och utav dessa kvinnor är 38 (30,4 %) gifta och 41 (32,8 %) samboende. Tre 
änkor (2,4 %), 28 (22,4 %) singlar och 7 (5,6 %) särboende kvinnor ingår även i denna 
grupp. Åtta (6,4 %) kvinnor som läser böcker och tidningar aktivt har valt ”annat” under 
frågan civilstånd. Av de 213 informanterna är 87 (41,3 %) män som läser böcker och 
tidningar aktivt, 31 (35,6 %) är gifta och 23 (26,4 %) är sambo. En (1,1 %) är änkeman i 
gruppen och 18 (20,7 %) män singlar. Vidare utgör 11 (12,6 %) särbo och tre (3,4 %) 
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annat civilstånd en del i gruppen män som regelbundet läser böcker och tidningar. Nästan 
hälften, 97 (45,5 %) personer, av dem som läser böcker och tidsskrifter bor i villa. Tätt 
efter med 92 (43,2 %) personer kommer de informanter som lever i hyreslägenhet. Vidare 
bor 12 (5,6 %) i studentlägenhet eller studentkorridor, nio (4,2 %) bor i bostadsrätt, två 
(0,9 %) har radhus och en (0,5 %) person har annan boendeform. Nedan, i figur 23 och 
24, presenteras alternativet ”Läsa böcker, tidsskrifter” fördelat på civilstånd och 
boendeform.  
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Figur 23: Alternativet ”Läsa böcker, tidsskrifter” fördelat på civilstånd – redovisat i antal 
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Figur 24: Alternativet ”Läsa böcker, tidsskrifter” fördelat på boendeform – redovisat i 
antal 

6.3.5 Friluftsliv  
Av informanterna ägnar sig 208 (87,8 %) personer aktivt åt friluftsliv, 120 (57,7 %) utav 
dessa är kvinnor. En fjärdedel i gruppen kvinnor, 34 (28,3 %), är gifta, 43 (35,8 %) är 
sambo, två (1,7 %) är änkor och 27 (22,5 %) kvinnor är singlar. I gruppen kvinnor som 
aktivt ägnar sig åt friluftsliv är sju (5,8 %) särboende och sju (5,8 %) har ett annat 
civilstånd. Männen med aktivt friluftsliv utgör 87 (42,3 %) personer av 208, 33 (27,9 %) 
män är gifta och 23 (26,4 %) är samboende. En (1,1 %) är änkeman och 18 (20,7 %) är 
singlar, nio (10,3 %) utav männen med aktivt friluftsliv är särbo och tre (3,4 %) har en 
annan levnadsställning. Hälften, 102 (49 %), bor i villa av de personer som aktivt ägnar 
sig åt friluftsliv. Vidare bor 86 (41,3 %) i hyreslägenhet och nio (4,3 %) personer lever i 
bostadsrätt respektive studentlägenhet/studentkorridor. Två (1,0 %) personer har radhus. 
Nedan, i figur 25 och 26, presenteras alternativet ”Friluftsliv” fördelat på civilstånd och 
boendeform.  
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Figur 25: Alternativet ”Friluftsliv” fördelat på civilstånd – redovisat i antal 
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Figur 26: Alternativet ”Friluftsliv” fördelat på boendeform – redovisat i antal 

6.3.6 Promenera som motion 
På sjätte placering utav fritidsaktiviteter med mest utövare kommer promenerat som 
motion. Lika många som ägnar sig åt friluftsliv promenerar som motion, det vill säga 208 
(87,8 %) stycken. Av dessa är 123 (59,1 %) kvinnor som promenerar regelbundet för 
konditions skull, 35 (28,5 %) av dessa är gifta. Vidare är 42 (34,1 %) kvinnor sambo och 
två (1,6 %) är änkor, 27 (22 %) kvinnor singlar i gruppen och nio (7,3 %) är särbo. Åtta 
(6,5 %) kvinnor som promenerar för motions skull har annat civilstånd.  Utav de 208 
informanter som promenerar regelbundet för motion är 84 (40,9 %) män, 29 (34,5 %) av 
dessa är gifta och 24 (28,6 %) är samboende. En (1,2 %) änkeman promenerar 
regelbundet likaså gör 16 (19 %) singlar och 11 (13,1 %) särbo samma sak, 3 (3,6 %) 
män har annat civilstånd i denna grupp. De personer som bor i villa utgör hälften, 102 (49 
%) personer, av de svarande som promenerar för motion, 84 (40,4 %) bor i lägenhet och 
11 (5,3 %) lever i studentlägenhet eller studentkorridor. Nio (4,3 %) personer har 
bostadsrätt och två (1,0 %) bor i radhus.  Nedan, i figur 27 och 28, presenteras alternativet 
”Promenera som motion” fördelat på civilstånd och boendeform.  
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Figur 27: Alternativet ”Promenera som motion” fördelat på civilstånd – redovisat i antal 
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Figur 28: Alternativet ”Promenera som motion” fördelat på boendeform – redovisat i 
antal 
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6.4 Fritidsaktiviteter med flest intresserade men icke aktiva  
Resultatet av fritidsaktiviteter med flest intresserade men icke aktiva informanter 
presenteras nedan efter de alternativ som framkommit i undersökningen. 

6.4.1 Utnyttja varmbadhuset på Trossö 
Av informanterna är 95 (40,1 %) intresserade av att utnyttja varmbadhuset på Trossö, 63 
(66,3 %) kvinnor utgör en del av denna grupp. Av dessa kvinnor är 19 (30,2 %) gifta och 
22 (34,9 %) samboende. Vidare är 11 (17,5 %) singlar och fem (7,9 %) kvinnor lever i ett 
särboförhållande, sex (9,5 %) i gruppen intresserade kvinnor har ett annat civilstånd. Utav 
de informanter som har intresse av att besöka varmbadhuset på Trossö är 32 (33,7 %) 
män, 11 (34,4 %) är gifta och fem (15,6 %) är sambo. En (3,1 %) änkeman har intresse av 
att utnyttja faciliteterna på varmbadhuset samt 10 (31,3 %) singlar. Tre (9,4 %) särbo och 
två (6,3 %) män har ett annat civilstånd. Av de personer som visat intresse för 
varmbadhuset på Trossö bor 46 (48,4 %) personer i hyreslägenhet, 40 (42,1 %) i villa och 
sex (6,3 %) i studentlägenhet eller studentkorridor. Två (2,1 %) har bostadsrätt och en 
(1,1 %) person har annat boendeförhållande. Nedan, i figur 29 och 30, presenteras 
alternativet ”Utnyttja varmbadhuset på Trossö” fördelat på civilstånd och boendeform.  
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Figur 29: Alternativet ”Utnyttja varmbadhuset på Trossö” fördelat på civilstånd – 
redovisat i antal 
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Figur 30: Alternativet ”Utnyttja varmbadhuset på Trossö” fördelat på boendeform – 
redovisat i antal 

6.4.2 Åka skridskor utomhus 
Av informanterna är 92 (38,8 %) personer intresserade av att åka skridskor utomhus, av 
dessa är 58 (63 %) kvinnor. Cirka en tredjedel av kvinnorna, 17 (29,3 %), är gifta, 17 
(29,3 %) kvinnor är sambo och lika många är singlar. Fyra (6,9 %) är särbo och tre (5,2 
%) kvinnor med annat civilstånd har intresse av att åka skridskor utomhus. Av 
informanterna är det 34 (37 %) män som gärna vill åka skridskor utomhus, 10 (29,4 %) 
av dessa är gifta. Vidare är nio (56,5 %) sambo och en (2,9 %) är änkeman. Sju (20,6 %) 
av männen med intresse för skridskor utomhus är singlar och sex (17,6 %) är särboende. 
En (2,9 %) man har ett annat civilstånd än ovan nämnda. Av de 92 personer som har ett 
intresse för att åka skridskor utomhus men icke är aktiva i aktiviteten, bor 46 (50 %) i 
hyreslägenhet. Vidare lever 36 (39,1 %) personer i villa, sex (6,5 %) i 
studentlägenhet/studentkorridor och fyra (4,3 %) i bostadsrätt. Nedan, i figur 31 och 32, 
presenteras alternativet ”Åka skridskor utomhus” fördelat på civilstånd och boendeform.  
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Figur 31: Alternativet ”Åka skridskor utomhus” fördelat på civilstånd – redovisat i antal 
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Figur 32: Alternativet ”Åka skridskor utomhus” fördelat på boendeform – redovisat i 
antal 
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6.4.3 Gå på musikkonsert i annan kommun i länet 
På tredje plats av fritidsaktiviteter som flest informanter är intresserade men ej aktiva i 
hamnar ”gå på musikkonsert i annan kommun i länet”, 88 (37,1 %) personer har intresse 
för denna fritidsaktivitet, 57 (64,8 %) av dessa är kvinnor. Utav dessa kvinnor är 19 (33,3 
%) gifta och 18 (31,6 %) är samboende, 14 (24,6 %) kvinnor med intresse för 
musikkonsert är singlar medan 4 (7,0 %) är särbo. Två (3,5 %) kvinnor har valt 
alternativet annat civilstånd på frågan. Av informanterna med har intresse för 
musikkonsert i annan kommun är 31 (35,2 %) män och nästan en tredjedel av dessa, nio 
(29 %) är gifta. Vidare är 11 (35,5 %) män sambo, fem (16,1 %) är singel och fyra (12,9 
%) är särbo. Två (6,5 %) män har ett annat civilstånd. Av de 88 personer som visat 
intresse för musikkonsert i annan kommun bor 39 (44,3 %) i villa och 37 (42 %) i 
hyreslägenhet. Sju (8,0 %) i denna grupp av personer bor i studentlägenhet eller 
studentkorridor, tre (3,4 %) i bostadsrätt och en (1,1 %) person i radhus respektive annan 
boendeform. Nedan, i figur 33 och 34, presenteras alternativet ”Gå på musikkonsert i 
annan kommun i länet” fördelat på civilstånd och boendeform.  
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Figur 33: Alternativet ”Gå på musikkonsert i annan kommun i länet” fördelat på 
civilstånd – redovisat i antal 
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Figur 34: Alternativet ”Gå på musikkonsert i annan kommun i länet” fördelat på 
boendeform – redovisat i antal 

6.4.4 Gå på teaterföreställning i annan kommun i länet 
På delad fjärde plats hamnar att ”gå på teaterföreställning i annan kommun i länet” och 
”vandra på Blekingeleden”, 87 (36,7 %) personer är intresserade av att gå på teater i 
annan kommun, 59 (67,8 %) stycken av dessa är kvinnor. Utav kvinnorna är 16 (27,1 %) 
gifta och 19 (32,2 %) stycken är samboende. Av kvinnorna med intresse för teater är 15 
(25,4 %) singlar och sex (10,2 %) kvinnor är särbo samt tre (5,1 %) har annat civilstånd. 
Av informanterna med har intresse av att gå på teater i annan kommun är 28 (32,2 %) 
män varav 11 (39,3 %) stycken är gifta och 10 (35,7 %) är sambo. Vidare är fem (17,9 %) 
män singlar och en (3,6 %) man är särbo respektive annat levnadsförhållande. Utav de 
teaterintresserade personerna bor 43 (49,4 %) i hyreslägenhet och 35 (40,2 %) i villa. Åtta 
(9,2 %) personer bor i studentlägenhet eller korridor och en (1,1 %) lever i radhus. Nedan, 
i figur 35 och 36, presenteras alternativet ”Gå på teaterföreställning i annan kommun i 
länet” fördelat på civilstånd och boendeform.  
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Figur 35: Alternativet ”Gå på teaterföreställning i annan kommun i länet” fördelat på 
civilstånd – redovisat i antal 
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Figur 36: Alternativet ”Gå på teaterföreställning i annan kommun i länet” fördelat på 
boendeform – redovisat i antal 
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6.4.5 Vandra på Blekingeleden 
Av de personer som har intresse att vandra på Blekingeleden är 53 (60,9 %) kvinnor, 16 
(30,2 %) av dessa är antingen gifta eller sambo och 15 (28,3 %) kvinnor är singel. Tre 
(5,7 %) kvinnor som har intresse för vandring på Blekingeleden är särbo respektive annat 
civilstånd. Drygt en tredjedel, 34 (39,1 %), av de icke aktiva personer som intresserar sig 
för vandring på Blekingeleden är män. Utav dessa är 16 (47,1 %) män gifta, nio (26,5 %) 
sambor och en (2,9 %) änkeman. Vidare är fyra (11,8 %) singlar och fyra (11,8 %) män 
med annat civilstånd med i gruppen män som har intresse för vandring. Hälften, 44 (50,6 
%), av de icke aktiva personer som visat intresse för vandring på Blekingeleden, 31 (35,6 
%) lever i hyreslägenhet. Sju (8,0 %) personer bor i studentlägenhet eller studentkorridor, 
fyra (4,6 %) personer har bostadsrätt och en (1,1 %) har radhus. Nedan, i figur 37 och 38, 
presenteras alternativet ”Vandra på Blekingeleden” fördelat på civilstånd och 
boendeform.  
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Figur 37: Alternativet ”Vandra på Blekingeleden” fördelat på civilstånd – redovisat i 
antal 
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Figur 38: Alternativet ”Vandra på Blekingeleden” fördelat på boendeform – redovisat i 
antal 

6.4.6 Släktforska 
Av informanterna har 86 (36,3 %) personer intresse för släktforskning, varav två 
tredjedelar, 58 (67,4 %), är kvinnor. Av dem är 15 (25,9 %) gifta och 22 (37,9 %) är 
samboende. En (1,7 %) kvinna är änka och 13 (22,4 %) av kvinnorna med intresse för 
släktforskning är singlar. Sex (10,3 %) kvinnor är särbo och en (1,7 %) kvinna har annat 
civilstånd. Utav informanterna med intresse för släktforskning är 28 (32,6 %) män varav 
åtta (28,6 %) är gifta och nio (32,1 %) är sambo. Vidare är en (3,6 %) änkeman i gruppen, 
fyra (14,3 %) är singlar, tre (10,7 %) är särbo och tre (10,7 %) har ett annat civilstånd. 
Hälften av dem som har visat intresse för släktforskning, det vill säga 43 (50 %) personer, 
bor i hyreslägenhet. 37 (43 %) bor i villa och tre (3,5 %) i studentlägenhet eller 
studentkorridor. Vidare lever två (2,3 %) i bostadsrätt av de intresserade men icke aktiva 
personer som visat intresse för släktforskning, en (1,2 %) har valt svarsalternativet 
”annan” boendesituation. Nedan, i figur 39 och 40, presenteras alternativet ”Släktforska” 
fördelat på civilstånd och boendeform.  
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Figur 39: Alternativet ”Släktforska” fördelat på civilstånd – redovisat i antal 
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Figur 40: Alternativet ”Släktforska” fördelat på boendeform – redovisat i antal 
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6.5 Fritidsaktiviteter utifrån ett könsperspektiv 
Nedan presenteras de vanligaste fritidsaktiviteterna bland aktiva kvinnor och män. Även 
fritidsaktiviteterna bland de intresserade men icke aktiva kvinnor och män redogörs för i 
kapitlet.  

6.5.1 Kvinnor och fritidsaktiviteter 
Tabell 41 visar de sex vanligaste aktiviteterna som kvinnor utövar. Av de 134 kvinnor 
som deltog i undersökningen, är 123 (92 %) kvinnor aktiva i att promenera som motion, 
lika många är aktiva i att använda Internet. Att utöva friluftsliv är det 120 (90 %) kvinnor 
som sysslar med, och umgås med släkt och vänner är det 116 (87 %) kvinnor som gör. 
Vidare använder 115 (86 %) kvinnor datorer och 104 (78 %) går på bio i sin egen 
kommun. Procentsatsen åskådliggör hur stor del av kvinnorna som utövar aktiviteten. 
 
 
Aktiva   
 Antal % 
Promenera som motion 123 92 
Använda Internet 123 92 
Friluftsliv 120 90 
Umgås med släkt och vänner 116 87 
Använda datorer 115 86 
Gå på bio i min egen kommun 104 78 
 
Figur 41: De sex vanligaste fritidsaktiviteterna bland aktiva av totalt 134 kvinnor. 
 
 
Tabell 42 visar de sex fritidsaktiviteter som kvinnor har intresse av att utöva men icke är 
aktiva i. Att besöka varmbadhuset är det 63 (47 %) kvinnor som är intresserade av, 59 (44 
%) kvinnor visar intresse för vandra på Blekingeleden, besöka museum i annan kommun, 
besöka teater-, och dansföreställning i annan kommun. Att åka skridskor utomhus är det 
58 (43 %) kvinnor som är intresserade av. 
 
Intresserade, men icke aktiva  
 Antal %  
Besöka varmbadhuset 63 47  
Vandra på Blekingeleden 59 44  
Besöka museum i annan kommun 59 44  
Besöka teaterföreställning i annan 
kommun 59 44  
Besöka dansföreställning i egen 
kommun 59 44  
Åka skridskor utomhus 58 43  
 
Figur 42: De sex vanligaste fritidsaktiviteterna bland intresserade men icke aktiva av 
totalt 134 kvinnor 
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6.5.2 Män och fritidsaktiviteter 
Tabell 43 visar de sex vanligaste aktiviteterna som män utövar. Resultatet visar att umgås 
med släkt och vänner är det 98 (96 %) män som gör, 90 (88 %) män använder Internet 
och 87 (85 %) män ägnar sig åt friluftsliv. Att läsa böcker och tidskrifter är det 87 (85 %) 
män som gör, 84 (83 %) män besöker café och promenerar som motion. Procentsatsen 
åskådliggör hur stor del av de svarande männen som utövar aktiviteten.  
 
Aktiva   
 Antal % 
Umgås med släkt och 
vänner 98 96 
Använda Internet 90 88 
Friluftsliv 87 85 
Läsa böcker/tidsskrifter 87 85 
Besöka café 84 83 
Promenera som motion 84 83 
 
Figur 43: De sex vanligaste fritidsaktiviteterna bland aktiva av totalt 102 män 
 
 
Tabell 44 visar de sex fritidsaktiviteter som män har intresse av men icke är aktiva i, 
såsom besöka café vilket det är 48 (47 %) män som har intresse av, 45 (44 %) män vill 
spela badminton och 39 (38 %) vill spela ishockey. Att spela handboll är det 35 (34 %) 
män som är intresserade av, 34 (33 %) män vill vandra på Blekingeleden och åka 
skridskor utomhus.  
 
Intresserade, men icke aktiva  
 Antal %  
Besöka café 48 47  
Spela badminton 45 44  
Spela ishockey 39 38  
Spela handboll 35 34  
Vandra på Blekingeleden 34 33  
Åka skridskor utomhus 34 33  
 
Figur 44: De sex vanligaste fritidsaktiviteterna bland intresserade men icke aktiva av 
totalt 102 män 

6.6 Fritidsaktiviteter utifrån ett åldersperspektiv 
Nedan presenteras de vanligaste fritidsaktiviteterna bland aktiva i åldersgrupperna 18 -30, 
31 – 40, 41 -50, 51 – 60 och 61 – 74. Fritidsaktiviteterna bland intresserade men icke 
aktiva informanter presenteras i samma åldersgrupper.  

6.6.1 Informanter 18 - 30 år 
I undersökningen deltog 112 (47 %) personer i åldern 18- 30 år. Av informanter födda 
1987-1975 använder 111 (99 %) Internet regelbundet. Detta blir den mest frekventa 
fritidsaktiviteten i åldersgruppen.  Efter den kommer fritidsaktiviteter som besökt café 
(109 personer 97 %), umgås med släkt och vänner (108 personer, 96 %) samt använda 
datorer (107 personer, 95,5 %). Vidare ser 102 av informanterna (91 %) i åldersgruppen 
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regelbundet på hyrvideofilm och 100 personer (89,2 %) läser böcker och tidskrifter aktivt. 
Resultatet visas i tabell 45. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 45: De sex vanligaste fritidsaktiviteterna bland aktiva 18 - 30 åringar 
 
Att åka skridskor utomhus är den mest frekventa fritidsaktiviteten personer i åldern 18- 
30 år är intresserade av men icke aktiva i, 50 (44 %) personer har intresse av att åka 
skridskor utomhus. Att åka skridskor på ishallens allmänåkning, utöva dykning och spela 
badminton är det 49 (43,7 %) personer som har intresse av. Vidare är det 47 (41,9 %) som 
har intresse av att utnyttja varmbadhuset på Trossö och att klättra. Nedan, i figur 46, 
presenteras de fritidsaktiviteterna som flest är intresserade av men icke aktiva med i 
åldersgruppen 18 – 30.  
 
Intresserade, men icke aktiva   
 Antal %  
Åka skridskor utomhus  50 44  
Åka skridskor på ishallens allmänåkning  49 43,7  
Utöva dykning  49 43,7  
Spela badminton  49 43,7  
Utnyttja varmbadhuset på Trossö  47 41,9  
Klättra  47 41,9  
 
Figur 46: Sex vanligaste fritidsaktiviteterna bland intresserade men icke aktiva 18 - 30 
åringar 

6.6.2 Informanter 31 - 40 år 
I undersökningen deltog 34 personer (14 %) i åldern 31-40 år. I Åldersgruppen använder 
33 (97 %) personer regelbundet Internet och datorer. Vidare umgås 31 (91,2 %) personer 
med släkt och vänner, 30 (88,2 %) ser på hyrvideofilm/DVD, utövar friluftsliv och 
besöker caféer. Nedan, i figur 47, presenteras de fritidsaktiviteterna som flest är aktiva 
med i åldersgruppen 31 – 40. 
  

Aktiva   
 Antal % 

Använda Internet 111 99 
Besöka Café  109 97 
Umgås med släkt och vänner  108 96 
Använda datorer, datorspel, TV-spel  107 95,5 
Se på hyrvideofilm/DVD  102 91 
Läsa böcker, tidskrifter  100 89,2 
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Figur 47: De sex vanligaste fritidsaktiviteterna bland aktiva 31- 40 åringar 
 
 
Av de intresserade men icke aktiva i åldersgruppen 31 – 40 vill 17 (50 %) personer gå på 
musikkonsert i annan del i kommunen, 16 (47 %) har intresse av att gå på 
teaterföreställning i annan del av kommunen och 15 (44 %) personer är intresserade av att 
besöka museum i annan kommun i länet. Att utnyttja varmbadhuset på Trossö är det 14 
(41,1 %) av informanterna som är intresserade av, 13 (38,2 %) personer är intresserade av 
att gå på dansföreställning i sin egen kommun, vandra på Blekingeleden, åka skridskor 
utomhus och gå på musikkonsert i sin egen kommun. Nedan, i figur 48, presenteras de 
fritidsaktiviteterna som flest  är intresserade av men icke aktiva med i åldersgruppen 31 -
40. 
 
Intresserade, men icke aktiva   
 Antal %  
Gå på musikkonsert i annan kommun i länet  17 50  
Gå på teaterföreställning i annan kommun i länet  16 47  
Besöka museum i annan kommun i länet  15 44  
Utnyttja varmbadhuset på Trossö  14 41,1  
Gå på dansföreställning i min egen kommun  13 38,2  
Vandra på Blekingeleden  13 38,2  
Åka skridskor utomhus  13 38,2  
Gå på musikkonsert i min egen kommun  13 38,2  
 
Figur 48: De sex vanligaste fritidsaktiviteterna bland intresserade men icke aktiva 31 – 40 
åringar 

6.6.3 Informanter 41 - 50 år 
Av informanterna deltog 47 (20 %) personer i åldern 41 -50 år i undersökningen. Att 
umgås med släkt och vänner är det 45 (95,7 %) som gör, 44 (93,6 %) läser böcker och 
tidsskrifter och utövar friluftsliv. Vidare använder 43 (91,5 %) Internet och 41 (87,2 %) 
personer promenerar som motion respektive besöker café. Nedan, i figur 49, presenteras 
de fritidsaktiviteterna flest aktiva i åldersgruppen 41 – 50. 
 
 
 
 
  

Aktiva   
 Antal % 

Använda Internet  33 97 
Använda datorer, datorspel, TV-spel  33 97 
Umgås med släkt och vänner  31 91,2 
Se på hyrvideofilm/DVD  30 88,2 
Friluftsliv t.ex. promenerat, gjort utflykter   30 88,2 
Besöka café  30 88,2 
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Aktiva   
 Antal % 

Umgås med släkt och vänner  45 95,7 
Läsa böcker, tidskrifter  44 93,6 
Friluftsliv t.ex. promenerat, gjort utflykter  44 93,6 
Använda Internet  43 91,5 
Promenera som motion  41 87,2 
Besöka café  41 87,2 

 
Figur 49: De sex vanligaste fritidsaktiviteterna bland aktiva 41 - 50 åringar 
 
Av de som är intresserade men icke aktiva 41 -50 åringar vill 22 (46,8 %) personer 
utnyttja varmbadhuset på Trossö, 20 (42,6 %) informanter vill simma i Karlskrona 
simhall. Vidare har 19 (40,4 %) intresse av att vandra på vandringsleder, 18 (38,3 %) vill 
gå på musikkonsert respektive besöka museum i annan kommun i länet. Att släktforska är 
det 17 (36,1 %) som har intresse av. Figur 50 nedan visas de fritidsaktiviteter som flest 
har intresse av men icke utövar i åldersgruppen 41 – 50. 
 
Intresserade, men icke aktiva   
 Antal %  
Utnyttja varmbadhuset på Trossö  22 46,8  
Simma i Karlskrona simhall  20 42,6  
Vandra på övriga vandringsleder 19 40,4  
Gå på musikkonsert i annan kommun i länet  18 38,3  
Besöka museum i annan kommun i länet  18 38,3  
Släktforska  17 36,1  
 
Figur 50: De sex vanligaste fritidsaktiviteterna bland intresserade men icke aktiva 41 - 50 
åringar 

6.6.4 Informanter 51 - 60 år 
I undersökningen deltog 31 (13 %) personer i åldern 51- 60 år, av dem umgås 30 (96,8 %) 
med släkt och vänner. I åldersgruppen är det 29 (93,5 %) personer som promenerar för 
motion och ägnar sig åt friluftsliv. Vidare läser 28 (90,3 %) personer böcker och 
tidsskrifter och 25 (80,6 %) informanter plockar bär och svamp samt besöker caféer. 
Nedan, i figur 51, presenteras de fritidsaktiviteter som flest utövar i åldersgruppen 51 – 
60. 
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Aktiva   

 Antal % 
Umgås med släkt och vänner  30 96,8 
Promenera som motion  29 93,5 
Friluftsliv t.ex. promenader, gjort utflykter  29 93,5 
Läsa böcker, tidskrifter  28 90,3 
Plocka bär, svamp  25 80,6 
Besöka café  25 80,6 

 
Figur 51: De sex vanligaste fritidsaktiviteterna bland aktiva 51 - 60 åringar 
 
 
De som är intresserade men icke aktiva i åldersgruppen 51 – 60, av dem har 16 (51,6 %) 
ett intresse av att åka längd skidor. Att besöka museum och hembygdsgård i annan 
kommun i länet är det 15 (48,4 %) som vill, 13 (41,9 %) har intresse av att släktforska 
och vandra på Blekingeleden. Att gå på dansföreställning i sin egen kommun, gå på 
musikkonsert i annan kommun i länet, gå på bio i annan kommun i länet, besöka 
hembygdsgård i sin egen kommun, simma i Rödeby simhall och att spela tennis är det 12 
(38,7 %) informanter som har intresse för. Nedan, i figur 52, presenteras de 
fritidsaktiviteter som flest har intresse av men icke aktivt utövar i åldersgruppen 51 -60. 
 
Intresserade, men icke aktiva  
 Antal %  
Åka skidor-längd  16 51,6  
Besöka museum i annan kommun i länet  15 48,4  
Besöka hembygdsgård/område i annan kommun i länet  15 48,4  
Släktforska  13 41,9  
Vandra på Blekingeleden  13 41,9  
Gå på dansföreställning i min egen kommun  12 38,7  
Gå på musikkonsert i annan kommun i länet  12 38,7  
Gå på bio i annan kommun i länet  12 38,7  
Besöka hembygdsgård/område i min egen kommun  12 38,7  
Simma i Rödeby simhall  12 38,7  
Spela tennis   12 38,7  
 
Figur 52: De sex vanligaste fritidsaktiviteterna bland intresserade men icke aktiva 51 - 60 
åringar 

6.6.5 Informanter 61 - 74 år 
I undersökningen deltog 13 (5 %) personer i åldern 61-74 år. Av dem läser 12 (92,3 %) 
böcker och tidsskrifter. I åldersgruppen umgås 11 (84,6 %) informanter med släkt och 
vänner och promenerar som motion. Trädgårdsskötsel, spela spel som Bingo, friluftsliv 
och besöka café är fritidsaktiviteter som 10 (76,9 %) personer bland 61 -74 åringarna 
utövar. Nedan, i figur 53, presenteras de fritidsaktiviteter som flest utövar i åldersgruppen 
61 – 74. 
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Aktiva   
 Antal % 

Läsa böcker, tidskrifter 12 92,3 
Umgås med släkt och vänner 11 84,6 
Promenera som motion  11 84,6 
Trädgårdsskötsel  10 76,9 
Spela spel t.ex. Tips, trav, bingolotto, bingo  10 76,9 
Friluftsliv t.ex. promenader, gjort utflykter 10 76,9 
Besöka café  10 76,9 

 
Figur 53: De sex vanligaste fritidsaktiviteterna bland aktiva 61 - 74 åringar 
 
Sju (53,8 %) har intresse för besök till hembygdsgård i sin egen kommun och museum i 
annan kommun i länet. Sex (46,2 %) informanter vill besöka hembygdsgård i annan 
kommun i länet och fem (38,5 %) vill gå på dansföreställning i sin egen kommun. Vidare 
har fyra (30,8 %) personer intresse av att gå på dansföreställning i annan kommun i länet, 
utöva konstnärligt hantverk, vandra på Blekingeleden och spela fotboll. Nedan, i figur 54, 
presenteras de fritidsaktiviteterna som flest är intresserade av men icke aktiva med i 
åldersgruppen 61 – 74. 
 
Intresserade, men icke aktiva   
 Antal %  
Besöka hembygdsgård/område i min egen kommun 7 53,8  
Besöka museum i annan kommun i länet  7 53,8  
Besöka hembygdsgård/område i annan kommun i länet  6 46,2  
Gå på dansföreställning i min egen kommun 5 38,5  
Gå på dansföreställning i annan kommun i länet 4 30,8  
Utöva konstnärligt hantverk t.ex. målat, skulpterat, vävt  4 30,8  
Vandra på Blekingeleden  4 30,8  
Spela fotboll  4 30,8  
 
Figur 54: De sex vanligaste fritidsaktiviteterna bland intresserade men icke aktiva 61 -74 
åringar 

6.7 Information om fritidsaktiviteter 
Informanterna får främst information om fritidsaktiviteter genom tidningar, 181 (76,4 %) 
personer använder sig av detta sätt samt vänner och bekanta som 188 (79,3 %) 
informanter använder sig av, 88 (37,1 %) personer använder Internet som 
informationskälla. Affischer använder 70 (29,5 %) informanter sig av för att få 
information om aktiviteter, broschyrer och reklam använder 66 (27,8 %) personer av de 
frågande och 57 (24,1 %) av de svarande får information från annonsblad. Vidare erhåller 
48 (20,3 %) personer information från lokalradion och 17 (7,2 %) personer får 
information om fritidsaktiviteter från Karlskrona kommuns hemsida. Av informanterna är 
de 15 (6,3 %) som använder annat sätt att få information om aktiviteter och 13 (5,5 %) 
använder sig av lokal turistinformation. 
I figur 55 nedan presenteras hur informanterna får information om fritidsaktiviteter i 
Karlskrona kommun. Informanterna hade ingen begränsning i hur många alternativ de 

                                                                                                                      
 

57 



kunde välja i frågan, procentsatsen i figuren motsvarar hur stor del av de 237 
informanterna som valt varje enskilt alternativ.  
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Internet

Vänner och bekanta

Annat sätt

 
 
Figur 55: Hur informanterna får information om fritidsaktiviteter – redovisat i procent 

6.8 Fritid 
Enkäten visar att majoriteten av de svarande är nöjda med sin fritid. 65 personer (27,4 %) 
är helt nöjd med sin fritid, 105 (44,3 %) av de tillfrågade är ganska nöjd. 52 informanter 
(21,9 %) är varken nöjda eller missnöjda med sin fritid. Vidare är 11 (4,6 %) ganska 
missnöjd och tre personer (1,3 %) är helt missnöjda med sin fritid. En person (0,4 %) har 
valt att inte svara på frågan. Könsfördelningen på hur nöjda personerna är med sin fritid 
är relativt lika, 34 kvinnor (25 %) och 30 (29,4 %) män är helt nöjda med sin fritid. 55 
kvinnor (41,6 %) och 50 män (49 %) är ganska nöjda med sin fritid och 35 kvinnor (26,1 
%) samt 17 (16,7 %) av männen är varken nöjda eller missnöjda. Vidare svarar 8 (5,9 %) 
av de kvinnliga informanterna respektive tre (3 %) av de manliga att de är ganska 
missnöjda med sin fritid, en kvinna (0,7 %) och två män (1,9 %) är helt missnöjda. En 
(0,7 %) kvinna av informanterna har valt att inte svara på frågan. Nedan, i figur 56, 
presenteras hur nöjda informanterna är med sin fritid. I figur 57 och 58 visas fördelningen 
av hur nöjda kvinnor respektive män är med sin fritid 
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Figur 56: Hur nöjda informanterna är med sin fritid- redovisat i procent 
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Figur 57: Hur nöjda kvinnor är med sin fritid - redovisat i procent 
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Figur 58: Hur nöjda män är med sin fritid redovisat i procent 

6.9 Fritidsaktiviteter som informanterna vill att Karlskrona kommun ska 
satsa på och förbättra 
Informanterna fick välja ut fyra alternativ som de ansåg vara de viktigaste aktiviteterna 
och anläggningarna som kommunen ska investera i. Av de 237 informanterna är det 74 
(31 %) personer som fyllt i att Karlskrona kommun bör satsa på cykel- och 
promenadvägar. Vidare fick de personer som fyllt i enkäten i en fråga fritt skriva vad de 
tyckte att Karlskrona kommun ska satsa på och förbättra gällande fritidsaktiviteter och 
fritidsanläggningar. Denna fråga som styrker resultatet att Karlskrona kommun bör satsa 
på cykel- och promenadvägar: 
  
”Det saknas cykelvägar Fågelmara – Jämjö - Karlskrona (skärpning)”  
 
”Flera cykelvägar mellan Jämjö och Karlskrona. I Ramdala saknas det helt.”  
 
”Det saknas cykelvägar i Karlskrona kommun (urdåligt)”  
 
”Vi behöver verkligen cykelbanor från Fågelmara - Jämjö – Karlskrona”  
 
Vidare vill kommuninvånare se en satsning på badplatser och musik- och 
kulturarrangemang, 26 % av informanterna valde dessa två alternativ. Även här kan 
resultatet kopplas till enkätens sista fråga: 
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 ”Skulle önska att det ordades ett kreativitets- eller hantverkshus där 
alla som önskar hade tillgång till t.ex. studio (musik), keramiklokal, 
sylokal, replokal, målarverkstad med tillhörande galleri för 
utställning av tavlor och keramik+ foton (från fotoverkstad med 
mörklabb).” 

 
Som tredje mest frekvent alternativ Karlskrona kommun bör investera i är en simhall, 
drygt 20 % av informanterna vill det. Av de som besvarat enkäten vill 18,6 % att 
Karlskrona kommun ska satsa på ett tempererat utomhusbad samt 
vandringsleder/motionsspår. Sista frågan i enkäten gav följande svar som kan relateras till 
dessa två alternativ: 
 
”Önskar äventyrsbad på Rosenholm”  
 
”Ett äventyrsbad”  
 
”Ett äventyrsbad och ett aktivitetscenter där alla generationer kan ha roligt och umgås”  
 
”Aktivitetshus och äventyrsbad”  
 
”Ett äventyrsbad i Karlskrona kommun hade varit roligt!”  
 
Andra aktiviteter informanterna önskar se mer av i Karlskrona kommuns fritidsutbud är 
motorsportsanläggningar. Fyra personer som fyllde i enkäten skrev så här: 
 
”Satsning på motorsport t.ex. ersättning för folkracebanan på Verkö, Go-kart, 
strippkörning, superstage o.s.v.”  
 
”Prova på bilsport, folkrace, rally”  
 
”Motorsportsanläggning på t.ex. Rosenholmsområdet.”  
 
”Folkracebanan på Verkö, bygg upp den igen!”  
 
En annan vanligt förekommande önskan från informanterna var att Karlskrona kommun 
ska satsa mer på ungdomar och fritidsgårdar: 
 
”Fler ungdoms ’fritidsgårdar’ så att våra ungdomar ska ha någonstans att umgås 
tillsammans och inte ute på gatorna.”  
 
”Fler aktiviteter för ungdom 13-20 år, var tog fritidsgårdarna vägen?”  
 
”Inför fritidsgårdar igen för ungdomar”  
 
”Alla bostadsområden skall innehålla något ställe för ungdomar att vara på”  
 
Vidare önskar informanterna ”fler ridvänliga leder” och ”mer satsning på marinor med 
sjömack […] bättre marinor/småbåtshamnar”. En satsning på bibliotek och 
skytteaktiviteter är också verksamheter Karlskrona kommun ska satsa på enligt de 
svarande. 
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 Av de 134 kvinnor som fyllde i enkäten vill 47 kvinnor satsa på cykel- och 
promenadvägar i Karlskrona kommun, 39 kvinnor önskar fler musik- och 
kulturarrangemang i Karlskrona kommun. Vidare vill de svarande kvinnorna att en 
investering bör göras på aktivitetshus, biblioteket, vandringsleder och ett tempererat 
utomhusbad. Männen som svarade på enkäten önskar se en satsning av kommunen på 
badplatser, 43 stycken av de 102 män som svarade vill se denna satsning. 
Bollsportsanläggningar samt cykel- och promenadvägar är det 26 män som vill ha fler 
och bättre, simhall och motorsportsanläggningar är också verksamheter Karlskrona 
kommun bör satsa på enligt männen.   

6.7 Sammanfattning av resultat 
 

• De sex fritidsaktiviteter med flest aktiva utövare av de 237 personerna i 
undersökningen är; umgås med släkt och vänner, besöka café, använda Internet, 
läsa böcker och tidskrifter, utöva friluftsliv till exempel promenera och göra 
utflykter, promenera som motion. 

 
• De sex fritidsaktiviteter som flest informanter av de 237 personerna i 

undersökningen är intresserade av men ej aktiva med är; utnyttja varmbadhuset på 
Trossö, åka skridskor utomhus, gå på musikkonsert i annan kommun i länet, gå på 
teaterföreställning i annan kommun i länet, vandra på Blekingeleden. 
släktforskning 

 
• De vanligaste sätten för informanterna att få information om fritidsaktiviteter i 

Karlskrona kommun är genom tidningar, vänner och bekanta. 
 

• Det minst använda sättet att förskaffa sig information om fritidsaktiviteter i 
Karlskrona kommun är Karlskrona kommuns hemsida.  

 
• 70 % av informanterna är nöjda med sin fritid och 6 % är ganska eller helt 

missnöjda med den  
 

• Fritidsaktiviteter som informanterna vill att Karlskrona kommun ska satsa på och 
förbättra; cykelvägar i Fågelmara – Jämjö – Karlskrona och Ramdala, 
Äventyrsbad, motorsportsanläggningar, ungdomsgårdar och en utomhusrink för 
skridskoåkning. 
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7. Analys 
 
I detta kapitel analyseras det empiriska resultatet utifrån de olika teorier som beskrivits i 
avsnittet teori. 
 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga vad invånare i Karlskrona kommun utövar för 
fritidsaktiviteter. Enligt Friberg & Jonsson kan människans fria tid förklaras utifrån de 
fem begreppen tid, aktivitet, livsstil, sinnestillstånd och sektor. 
  Det är den fria tiden som är fokus i den här studien. Alla personer i undersökningen 
har mer eller mindre fri tid, skillnaden ligger i vad de väljer att göra på den. För 
Karlskrona kommun är denna tid i invånarnas liv viktig. Det är på den fria tiden som 
individen har en möjlighet att skapa balans i sitt liv, och om individen fysiskt och 
psykiskt mår bra är det positivt för alla i dess omgivning. En kommun med välmående 
och friska människor är en attraktiv kommun både för de som bor där och de som kan 
tänkas flytta dit.  
 Det finns många faktorer enligt Friberg & Jonsson som påverkar fritidens aktiviteter. 
Det är viktigt för en kommun att se till att alla aktiviteter är tillgängliga för båda könen 
och för personer i olika åldrar. Aktiviteterna ska helst inte heller styras av tillgång på 
pengar eller enskilda intressen som personligt vinstmotiv, för alla ska ha möjlighet att 
utföra dem. Friberg & Jonsson menar att det finns instrumentella och expressiva 
fritidsaktiviteter. De instrumentella fritidsaktiviteterna är de organiserade och i förväg 
planerade aktiviteterna, de kan ha kortsiktiga eller långsiktiga mål. Det kan krävas 
anmälan och tidsbundenhet för att utföra dem. Ett exempel kan vara om en individ är med 
i ett fotbollslag eller någon annan lagverksamhet där träningen är organiserad och 
tidsbunden. De expressiva fritidsaktiviteterna är de med kortsiktiga mål och som utförs 
när tid och lust finns. Till exempel, att gå på bio eller ströva i naturen och plocka bär och 
svamp. Resultatet i vår undersökning visar att de sex vanligaste fritidsaktiviteterna som 
utövas aktivt av båda könen i kommunen är expressiva. Att umgås med släkt och vänner, 
besöka café, använda Internet, läsa böcker, utföra friluftsliv och att promenera behöver 
inte någon långsiktig planering, de utförs när tid och lust finns. Av de aktiviteter som flest 
informanter i vår undersökning är intresserade av men ej aktiva i finns det däremot flera 
instrumentella aktiviteter. Att besöka varmbadhuset på Trossö, åka skridskor på 
utomhusrink, besöka musikkonserter och gå på teaterföreställningar är organiserade 
aktiviteter som kräver planering och tidsbundenhet.   
 Skillnaden mellan könen är inte anmärkningsvärd när det gäller instrumentella och 
expressiva fritidsaktiviteter. Båda könen utför aktivt flest expressiva aktiviteter, men har 
ett intresse av instrumentella. Samma mönster kan urskiljas i åldersgrupperna. 
 En annan aspekt som påverkar människans val av fritidsaktiviteter kan vara det 
umgänge och den generation hon tillhör, Friberg & Jonsson beskriver att en människas 
livsstil blir en markering i samhället. Tendenser på detta kan skönjas i vår undersökning, 
yngre åldersgrupper utför fler stillasittande fritidsaktiviteter än de äldre åldersgrupperna. 
Vissa skillnader finns även i intresset att utöva fritidsaktiviteter där de yngre 
respondenterna är mer intresserade av aktiva sysslor såsom dykning, badminton och 
klättring medan de äldre åldersgrupperna intresserar sig mer för kultur och natur. 
  Mönstret kan även anas i det perspektiv som Friberg & Jonsson kallar sinnestillstånd, 
där de menar att fritiden påverkas av vilken fas individen befinner sig i livet. Människans 
behov för tillfredställelse på sin fritid, och de aktiviteter som ger den, ändras genom livet. 
Det som var roligt och tillfredställande när personen var yngre kanske inte är det som 
behövs i ett senare skede. Vilket då märks i undersökningen på skillnaderna mellan 
åldersgrupperna i utförda aktiviteter.  
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 Det sista perspektivet, sektor, innefattar det ansvar kommunen har för utbudet och 
tillgängligheten av fritid och kultur till invånarnas fördel.  
 Enligt Norling & Gunnarsson delas fritiden in i steg med olika betydelse för 
individen. Det första steget är den miljö som individen lever i, vilket i undersökningen 
innefattar Karlskrona kommun. En del av miljön är den sociala som innefattar människor 
i individens närhet och en annan är den fysiska platsen där aktiviteten kan utföras det vill 
säga de anläggningar och det fritidsutbud som finns i kommunen.  Eftersom individen 
hela tiden prioriterar olika saker i sin närmiljö krävs det att den statiska miljön utvecklas 
därefter och innehåller de element som individen söker efter. Då människan är dynamisk 
är det viktigt för individens välbefinnande att den kommun den lever i tar ansvar till att 
göra den statiska miljön dynamisk. För att göra detta behöver kommunen veta vilka 
aktiviteter som är efterfrågade av invånarna. Undersökningen blir således ett bland många 
sätt för Karlskrona kommun att hålla sig uppdaterade. Vårt resultat visar att det finns 
intresse hos informanterna för fritidsaktiviteter som i nuläget inte kan tillfredsställas till 
exempel en utomhusrink för skridskoåkning och ett äventyrsbad. 
 Mönstret i individens fritid ändras med åldern och påverkas av de gruppbildningar 
denne har i livet. Även den sociala omgivningen styr fritidsaktiviteterna, yngre individer 
påverkas av kompisar i valet av fritidsaktivitet vilket förändras när den blir äldre då par- 
och familjelivet anpassar aktiviteterna. De informanter i åldern 18 – 30 år i vår 
undersökning är inte aktiva men har ett intresse främst av aktiviteter som inte kräver att 
de är två eller fler till exempel dykning, klättring och åka skridskor. De äldre 
åldersgrupperna är mest intresserade, men ej aktiva, av sysslor som ofta görs i par till 
exempel gå på musikkonsert och teaterföreställningar. Även enligt Norling & Gunnarsson 
är människan dynamisk och vill pröva på nya saker att göra på sin fritid genom hela livet. 
Ett exempel på det kan vara de fyra informanter i vår undersökning i åldersgruppen 61 – 
74 år som ej aktivt utövar men är intresserade av att spela fotboll. Norling & Gunnarsson 
skriver att det finns skillnad i intresse av fritidsaktiviteter mellan män och kvinnor. De 
menar att kvinnor i allmänhet är mer aktiva inom kulturlivet och män är mer aktiva inom 
andra områden. I vår undersökning framgår att kvinnor är mer intresserade av 
kulturevenemang såsom besök på museum, teater- och dansföreställning och män visade 
mer intresse för gruppsporter till exempel badminton, ishockey och handboll. Av de 
kvinnliga informanterna vill många satsa på musik- och kulturarrangemang i Karlskrona 
kommun, även aktivitetshus och bibliotek var vanligt. De manliga svarande tycker att 
kommunen ska satsa på badplatser, boll - och motorsportsanläggningar.  
 För att förstå varför människan utövar olika fritidsaktiviteter menar Norling & 
Gunnarsson att de mänskliga behoven behövs kartläggas. Enligt dem finns det tre sorters 
olika behov; det psykiska, sociala och fysiska. Det psykiska behovet innebär att 
människan behöver ha roligt och må väl genom stimulans av tankeverksamheten vilket 
kan kopplas till att aktiviteten ”läsa böcker och tidskrifter” så frekvent återkommer inom 
alla åldersgrupper i vår undersökning. De sociala behoven finns hos alla människor, att 
umgås med släkt och vänner upptar en stor del av människans fritid.  I vårt resultat är 
aktiviteten ”umgås med släkt och vänner” den mest frekventa aktiviteten oavsett ålder 
och kön, vilket visar hur viktigt, över alla gränser, det sociala behovet är. Fysiska behov 
grundar sig i människans behövlighet att träna kroppen vilket ger uttryck i det faktum att 
så många som 87,8 % av informanterna promenerar som motion och utför friluftsliv. 
 Norling & Gunnarsson skriver att intressen varierar beroende på kön och ålder och att 
intresset kan vara viktigt för identiteten hos individen. Som vi tidigare nämnt finns det 
ingen större skillnad bland de män och kvinnor i vår undersökning när det gäller de 
aktiviteter som de främst utövar, däremot finns det skillnader i de fritidsaktiviteter som de 
inte utövar men är intresserade av att göra. Vidare skriver Norling & Gunnarsson att det 
finns intressen som visar stor åldersskillnad, till exempel trädgårdsskötsel vilket bekräftas 
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i vår undersökning då ”trädgårdsskötsel” kommer som en utav sex vanligaste 
fritidsaktiviteterna först i åldern 61 – 74 år. Andra intressen visar mindre åldersskillnad 
till exempel ”läsa böcker och tidskrifter” som bekräftas av Norling & Gunnarsson.  
 Det finns olika hinder som kan besvära individen vid utövning av aktiviteter. Om 
långa resor måste göras för att nå en fritidsaktivitet kan de hindra individens välmående. 
Något som informanterna i undersökningen påpekar i sina krav på cykel- och 
promenadvägar i vissa delar av Karlskrona kommun. Norling & Gunnarsson går vidare i 
sin diskussion om att yngre människor bli mer och mer passiva på sin fritid. Som vi 
nämnt tidigare är de i åldersgruppen 18 –30 år är mest aktiva i fritidsaktiviteter som inte 
kräver rörelse. En orsak till de yngres passivisering kan vara tillgängligheten av 
fritidsutbud som intresserar dem i områdena de bor i. Ett sätt för kommunen att undanröja 
hinder som kan finnas i människans miljö är att de ser till att aktiviteter och anläggningar 
för fritidsutövning finns tillgängligt för alla individer oavsett var de bor.  
 Enligt sociologen Erik Allardt är utövandet av olika fritidsaktiviteter korrelerat till 
varandra. Är individen aktiv inom en viss expressiv fritidsaktivitet är den troligen även 
aktiv inom andra aktiviteter. Detta märktes genom att de som var aktiva av informanterna 
var ofta aktiva inom flera fritidsaktiviteter till skillnad mot dem som inte var speciellt 
aktiva.   
 Det Norling & Gunnarsson nämner som sista steg som har betydelse för individen och 
dennes fritid är de effekter som fritiden och dess aktiviteter ger. De talar om psykiska, 
sociala, fysiska, medicinska och ekonomiska effekter. Att ha en aktiv fritid stärker 
självkänslan hos individen och balanserar de två miljöer som individerna vanligen lever 
som exempel jobb- och fritidsmiljön. En aktiv fritid hjälper till att minska stressen som 
kan komma ur arbetsmiljön, men även en för aktiv fritid kan skapa stress. En balans dem 
emellan bör finnas. Den gemenskap och den sociala träning som gruppfritidsaktiviteter 
ger är ett led i den utveckling som individen behöver för att vara funktionell i alla delar i 
samhället. Även en sådan vanlig fritidsaktivitet som att umgås med släkt och vänner, som 
är en av de viktigaste fritidsaktiviteterna enligt Norling & Gunnarsson, ger individen den 
delaktighet i samhället som individen kan behöva för att kunna utvecklas. Då resultatet 
visar att flest informanter, oavsett ålder och kön, har valt alternativet ”umgås med släkt 
och vänner” som vanligaste fritidsaktivitet så kan en korrelation göras till resultatet som 
visar att en fjärdedel av dem som svarat på enkäten är helt nöjda med sin fritid.      
  
 
8. Diskussion 
 
I det här kapitlet diskuteras undersökningens metod och resultat. 

8.1 Metoddiskussion 
När vi fick det här uppdraget av Karlskrona kommun hade vi aldrig gjort en kvantitativ 
undersökning. Resan fram till idag har innefattat uppförsbackar men samtidigt en god 
medvind. Vi har lärt oss att en kvantitativ undersökning är svår att göra, det är inte bara 
att göra frågor till en enkät och samla in svaren för analys. En kvantitativ undersökning är 
mer än så. Att koppla ett utarbetat syfte och frågeställning med en frågekonstruktion var 
en svår men lärorik uppgift. Vilka frågor ska finnas med i enkäten för att undersökningen 
ska uppfölja syftet och på så sätt få en hög validitet? Vi hade tur, vi hittade en redan 
utarbetad enkät som flera kommuner i Sverige hade använt sig av. Den färdiga enkäten 
fick bli stommen i vår undersökning. Där var inte det första steget klart, vi var tvungna att 
koppla enkäten till Karlskrona och det aktivitetsutbud som finns här. Vi är medvetna, och 
har fått respons på, att alla aktiviteter inte är med i enkäten. Trots en kraftansträngning 
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från vår sida att verkligen ha med alla aktiviteter Karlskrona kommun kan erbjuda sina 
invånare fick vi inte med allt. Rollerblades och spinning är några exempel vi har glömt att 
ta med i enkäten. Trots att inte alla aktiviteter är med i undersökningen vill vi påstå att 
enkäten har en hög validitet. Informanterna fick även möjligheten att lägga till egna 
förslag till aktiviteter i enkäten. Vårt mål var att få ungefär 500 ifyllda enkäter, men i 
slutändan blev det 237 invånare i Karlskrona kommun som ingick i undersökningen och 
som är relevant för den problemställning vi har jobbat med.  
 Pilotstudierna hjälpte till i utvecklingen i enkäten. Vi insåg verkligen hur personer kan 
tolka en fråga på olika sätt. Vi tyckte att vi hade ställt frågorna övertydligt, men det 
visade sig att vissa frågeställningar misstolkades av flera personer. Efter bearbetning och 
diskussioner gjordes flera frågor om och enkäten kunde förmedlas till kommunens 
invånare. Att få personer att svara på en enkät som är sex sidor lång var svårare än vad vi 
trodde. Vår förhoppning om att folk skulle stanna till utanför matvaruaffären och fylla i 
undersökningen raserades ganska snart. Ingen ville hjälpa oss. När sedan Amiralen 
nekade oss att använda deras kundkrets blev det genast mycket svårare för oss att få tag 
på den mängden människor vi hade som vision att ha med i vår undersökning. Vår 
lösning blev att dela ut enkäten till företag i kommunen och till personer i vår 
umgängeskrets. Vi är medvetna om att denna procedur skadar det slumpmässiga urval vi 
ville skulle ligga till grund för vår uppsats. Ändå har vi lyckats att få med en bredd i våra 
bakgrundsvariabler. Urvalet hade dock blivit ännu mer variationsrikt om vi hade använt 
oss av andra sätt att förmedla enkäten. Vi kunde ha skickat ut enkäten, ringt slumpmässigt 
utvalda personer i telefonkatalogen eller lagt ut enkäten på Internet. På så sätt hade inte vi 
indirekt valt de invånare som svarat på vår undersökning och urvalet hade blivit mer 
godtyckligt. Det bör noteras att vi inte är missnöjda med vår undersökning och vårt urval, 
vi har gjort vårt allra yttersta för att få en spridning på åldrar, kön, orter, civilstånd och 
sysselsättning. 
 Att koda en enkät kräver koncentration och noggrannhet. Vi valde att dela upp arbetet 
så att en utav oss skrev in de siffror den andra utläste från enkäten. På så sätt tror vi att 
felmarginalen minimerades. En person uttyder hela tiden svaren på enkäten och får upp 
ett flyt i vilket svar som ska stansas in i datorprogrammet. Den andra personen får upp ett 
flyt i själva inmatningen av siffrorna i datorprogrammet, på så sätt minimeras risken för 
felslag. Under hela instansningen av undersökningsmaterialet dubbelkollade vi att rätt 
siffra hamnade under rätt svarsalternativ. 
 Urvalet har betydelse för det resultat vi har kommit fram till. I urvalet finns mest 
arbetande och studenter vilket skapade en viss snedvridning i materialet. Därför har vi 
valt bort bakgrundsvariabeln sysselsättning vid jämförelser med de olika 
fritidsaktiviteterna, vi redovisar enbart frekvensen. Var informanterna kom ifrån, det vill 
säga variabeln postnummer, användes inte heller till några jämförelser eftersom vissa 
områden var överrepresenterade. Vi har valt att inte redovisa bortfallet på varje fråga 
eftersom det inte var så stort att det påverkade resultatet i det redovisade materialet. När 
vi redovisar resultatet har vi valt att gör det i två grupper, de som är aktiva och de som är 
intresserade men icke aktiva. Vi har valt att göra så för att överskådligt kunna redovisa 
resultatet. 
   Hur pålitlig vår undersökning är kan diskuteras. Det har aldrig gjorts en sådan här 
undersökning i kommunen som vi kan jämföra vårt resultat med. Vi har frågat 0,3 % av 
Karlskrona kommuns invånare vilka fritidsaktiviteter de ägnar sig åt och vad de vill att 
kommunen ska satsa på. Vi ser vår undersökning som en aptitretare, kanske kan 
kommunen ta vid och utveckla vårt arbete till en utredning som innefattar en större del av 
invånarna. Karlskronas vision är att vara en attraktiv och aktiv stad, en omfattande 
undersökning i fritidsaktiviteter och vad kommunen ska satsa på bör vara ett naturligt steg 
i utveckling och uppföljning av visionen.  
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8.2 Resultatdiskussion 
Innan vi började analysera resultatet trodde vi att personer i Karlskrona kommun skulle 
hålla på med mer aktiva sysselsättningar på sin fritid, det vill säga kanske spela mer 
fotboll, handboll eller rida. Karlskrona är en stad med djup sportkultur inom bland annat 
handboll och fotboll, detta trodde vi skulle synas i undersökningen. Resultatet blev 
annorlunda, informanterna umgicks helst med sin familj och vänner och besökte café. Det 
som kan ha påverkat resultatet är vårt urval.  Hade vi fått annat resultat om vårt urval 
varit större? Eller om urvalet hade varit slumpmässigt och inte bestått av studenter, våra 
bekanta och deras arbetskamrater? Vi har diskuterat om detta resultat kan passa in med 
Karlskrona kommuns vision om att vara en aktiv stad, vår diskussion mynnade ut i att 
staden kan vara aktiv på många olika sätt och att vårt resultat stärker tron på att personer 
mår bra av att träffa sina nära och kära.  
 Något som förvånade oss var att det var 92 % som var intresserade av att åka 
skridskor utomhus, det var inget som vi hade tänkt som ett utav de vanligaste alternativen 
till önskade aktiviteter.  
  I den yngre åldersgruppen 18-30 år var ingen utav de sex vanligaste 
fritidsaktiviteterna av sådant slag att de innefattade någon form av motion. Detta kanske 
inte ska ses som förvånande men det är ändå lite oroväckande. Är detta en tendens i 
dagens samhälle eller bara en tillfällighet? Stämmer det att om en i familjen är aktiv så är 
det vanligt att de andra följer efter, borde inte fler ungdomar i så fall vara mer aktiva? 
Förvånande resultat i den yngre åldersgruppen var också bristen av intresse för 
kulturevenemang.  Där, till skillnad mot de aktiviteter som faktiskt utövas, var intresset 
större för de fritidsaktiviteter som innebär motion till exempel åka skridskor, dykning och 
spela badminton. I åldersgruppen 31-40 var inte aktiviteten ”läsa böcker, tidskrifter” med 
bland de vanligaste aktiviteterna som de utför vilket skilde sig mot alla de andra 
åldersgrupperna där den aktiviteten var med bland de vanligaste. Kan det bero på att de i 
den åldersgruppen har småbarn eller annat? I denna grupp till skillnad mot de yngre finns 
ett större intresse för kulturella evenemang och de har en motionsaktivitet bland de 
vanligaste utövade fritidssysslorna. I åldersgrupperna 41-50 och 51-60 år var resultatet på 
de utförda fritidsaktiviteterna inte förvånande. Det som överraskade oss var att båda dessa 
grupper har ett intresse för att släktforska. Är frågor om det förflutna något som uppstår 
och blir märkbara vid dessa åldrar? De som är 61-74 år är den grupp som till skillnad från 
de andra grupperna läser mer böcker och tidskrifter, det är den vanligaste aktiviteten som 
utförs. Det här resultatet var inte förvånande, men vad som är anmärkningsvärt är att fyra 
personer i åldern 61-74 har intresse av att spela fotboll! 
 Vad kvinnor och män utför för fritidsaktiviteter skiljer sig inte märkbart åt. De är båda 
aktiva med att promenera, använda Internet och umgås med släkt och vänner. Däremot 
skiljer de sig åt i vad de är intresserade av att göra. Flera fritidsaktiviteter som kvinnor är 
mest intresserade av att utföra är inom kultur medan män är intresserade av lagsporter 
som handboll och ishockey.  
 Informanterna i vår undersökning får information om fritidsaktiviteter främst via 
tidningar och vänner och bekanta. Detta är inget vi ser som förvånande, det som 
överraskade oss var att inte fler använde Karlskrona kommuns hemsida för 
informationsinhämtning. Annonsblad, affischer och lokalradio var vanligare metoder för 
informanterna att inhämta information än kommunens hemsida. Saknas det något på 
kommunens hemsida? Är kommuninvånarna nöjda med hemsidan? Vad använder de 
Internet till, vet kommuninvånarna om vad som finns tillgängligt på hemsidan till 
exempel bokning av lokaler?  
  Det finns en tendens i vår undersökning till att männen är mer nöjda med sin fritid än 
kvinnorna vilket ställer oss frågande till vad det kan bero på. Är det så att det finns ett 
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mindre aktivitetsutbud för kvinnor? Är det möjligt att kvinnorna i parförhållande är de 
som stryker på foten av hänsyn till mannens fritidsaktiviteter? Påverkar 
familjekonstellationen kvinnans val av fritidsaktiviteter och möjligheten att utföra dem?  
 Vad kan då Karlskrona kommun göra för att skapa förutsättningar för invånarna att 
hitta balans i sina liv mellan arbete och fritid?  Är det då några fritidsaktivitetsområden 
som inte är tillräckliga enligt informanterna i vår undersökning? Någonting som vi inte 
hade väntat oss var detta stora intresse av ett äventyrsbad, tempererat utomhusbad, i 
kommunen. Intresset var inte styrt till någon speciell grupp av våra informanter utan 
intresset gick över alla gränser; ålder och kön. Ett stort intresse, fast då främst bland 
männen, fanns det för att kommunen behöver motorsportsanläggningar, vilket flera 
informanter skrev berodde på att folkracebanan på Verkö är nedlagd. Kvinnorna i vår 
undersökning ser helst att kommunen satsar på musik- och kulturarrangemang, 
aktivitetshus, bibliotek och vandringsleder. Kanske kan en satsning från Karlskrona 
kommun på de här områdena bidra till att kvinnorna i kommunen blir mer nöjda med sin 
fritid?   
Ett svårighet i vissa delar av kommunen verkar vara enligt informanterna att det saknas 
cykel- och promenadvägar, vilket var tydligast märkbart i områdena Fågelmara – Jämjö – 
Ramdala- Karlskrona. Detta hinder kan orsaka att de boende i de områdena inte har 
samma möjligheter att utföra vissa fritidsaktiviteter. Det borde vara av vikt för Karlskrona 
kommun att åtgärda dessa hinder då visionen är att staden ska vara aktiv och attraktiv för 
invånarna. Kommunikationen i kommunen är något som är av största vikt för alla 
invånare i sin strävan att utföra fritidsaktiviteter. Vid utvecklingen av Arena Rosenholm 
är detta något kommunen bör tänka på, alla ska ha möjlighet att ta sig dit om det så är via 
bil, cykel eller buss.  
 Förutom de frågeställningar vi tidigare nämnt är våra tankar många kring vidare 
studier. Vi har resonerat följande, det skulle vara intressant att göra en uppföljning om 10 
år, efter att Arena Rosenholm färdigställts, för att se om resultatet skulle ha blivit 
annorlunda. Kommer Karlskrona kommun att satsa på de aktiviteter som våra informanter 
saknat? Har vår undersökning haft någon betydelse för framtiden? Vi hoppas på det, både 
för vår hemstad Karlskrona och för invånarna i den. 
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Bilaga 1: Idrott – och fritidsnämndens budget för 2005 och den planerade 
budgeten inför 2006/2007 
Resultat budget (tkr)  Budget Plan Plan 
     2005 2006 2007 
 
Verksamhetens intäkter  10 989 10 989 10 989 
• varav avgifter       5907      5907      5907 
• varav övriga externa intäkter      2882      2882      2882 
• varav interna intäkter       2200      2200      2200 
 
Verksamhetens kostnader                      -57 465 -57 465        -57 465 
• varav personalkostnader     -9310     -9310     -9310 
• varav lokalkostnader   -33 342  -33 342  -33 342 
• varav övriga externa kostnader  -10 759  -10 528  -10 528 
• varav interna kostnader      -4285     -4285     -4285 
 
Avskrivningar     -387    -387    -387 
 
Verksamhetens nettokostnader -47 094 -46 863 -46 863 
 
Kommunbidrag   47 124  46 893  46 893 
 
Resultat efter kommunbidrag         30         30         30        
 
Finansiella intäkter          70         70         70 
Finansiella kostnader       -100      -100      -100 
 
Förändring av eget kapital           0           0           0 
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Bilaga 2: Enkät 
Undersökning av fritidsaktiviteter 2005 

Karlskrona kommun 
 

 
 N1 Kön     Kvinna   Man        N2 Född år                                N3 Postnummer 
 
 
Svara på frågorna nedan genom att sätta kryss för det alternativ som passar för Dig. 

 
OBS! Sätt bara ett kryss för varje fråga! 

 
Hur ofta har du på din fritid utövat följande aktiviteter eller besökt följande anläggningar  

– lokaler – institutioner under de senaste 12 månaderna? 
 

 Någon/ Någon/ Någon/ Aldrig Aldrig Aldrig/ 
 några några några men men inget 
 gånger/ gånger/ gånger/ mycket något intresse 
Aktiviteter/lokaler/institutioner/arrangemang vecka månad år stort intresse  
    intresse  

 
 

N4   Spelat fotboll       
N5   Spelat ishockey        
N6   Spelat amerikansk fotboll       
N7   Spelat innebandy       
N8   Spelat handboll       
       
N9   Åkt skidor – längd       
N10 Åkt slalom/snowboard       
N11  Orienterat       
N12  Spelat tennis       
N13  Spelat squash       
N14  Spelat volleyboll       
       
N15  Spelat bordtennis       
N16  Spelat badminton       
N17  Spelat boule       
N18  Spelat basket       
N19  Spelat golf       
N20  Friidrottat       
       
N21  Spelat bangolf/minigolf       
N22  Styrketränat       
N23  Spelat curling       
N24  Spelat bowling       
N25  Utövat motionsgymnastik/aerobics/stepup       
N26  Spelat biljard       
N27  Spelat dart       
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Hur ofta har Du gjort följande på din fritid under de senaste 12 månaderna? 
  

 Någon/ Någon/ Någon/ Aldrig Aldrig Aldrig/ 
 några några några men men inget 
 gånger/ gånger/ gånger/ mycket något intresse 
Aktiviteter/lokaler/institutioner/arrangemang vecka månad år stort intresse  
    intresse   
N28  Åkt skridskor utomhus       
N29  Åkt skridskor på ishallens allmänåkning       
N30  Utövat konståkning       
N31  Utövat kampsporter t. ex judo, karate, 
brottning 

      

N32  Besökt café       
N33  Besökt aktivitetscenter       
N34  Utövat motorsport t.ex. Go-kart, folkrace, 
MC, meka 

      

N35  Utövat handikappidrott       
       
N36  Husdjur – skött, tränat, tävlat etc.       
N37  Ridit – egen häst/privat stall/uthyrning       
N38  Deltagit i ridskoleverksamhet       
N39  Fiskat, sportfiskat, nätfiskat       
N40  Jagat       
N41  Utövat skytte       
N42  Utövat bågskytte       
N43  Utövat dykning       
       
N44  Badat utomhus i insjö       
N45  Badat vid kommunens badplatser       
N46  Simmat i Karlskrona simhall       
N47  Simmat i Rödeby simhall       
N48  Utnyttjat varmbadhuset på Trossö       
N49  Båtaktiviteter t ex åkt båt, seglat, åkt 
vattenskidor, vindsurfat, paddlat kanot 

      

       
N50  Scouting       
N51  Plockat bär, svamp       
N52  Friluftsliv t.ex. promenerat, gjort utflykter       
N53  Promenerat som motion       
N54  Vandrat på Blekingeleden       
N55  Vandrat på övriga vandringsleder       
N56  Utnyttjat något av kommunens elljusspår       
N57  Joggat       
N58  Klättring       
N59  Åkt skateboard       
       
N60  Cyklat på kommunens cykelleder       
N61  Cyklat för motion       
N62  Cyklat till arbetet       

                                                                                                                      
 

73 



Hur ofta har Du gjort följande på din fritid under de senaste 12 månaderna? 
 

 Någon/ Någon/ Någon/ Aldrig Aldrig Aldrig/ 
 några några några men men inget 
 gånger/ gånger/ gånger/ mycket något intresse 
Aktiviteter/lokaler/institutioner/arrangemang vecka månad år stort intresse  
    intresse   
N63  Använt datorer, datorspel, TV-spel       
N64  Spelat spel t ex. Tips, trav, bingolotto, bingo       
N65  Använt Internet       
N66  Deltagit i lajv – levande rollspel       
N67  Sett på hyrvideofilm/ DVD       
N68  Hobbyarbetat t ex. handarbetat, byggt 
modeller, slöjdat 

      

       
N69  Spelat bridge       
N70  Spelat schack       
N71  Frimärkssamlat       
N72  Arbetat med samhällsfrågor, fred, miljö, 
politik 

      

       
N73  Utövat konstnärligt hantverk tex. Målat, 
skulpterat, vävt 

      

N74  Spelat ett eller flera instrument       
N75  Spelat eller sjungit i musikgrupp       
N76  Sjungit i kör       
N77  Trädgårdsskötsel       
N78  Varit i stugan/fritidshuset       
N79  Följt mitt barn till fritidsaktiviteter       
N80  Varit åskådare vid idrottsaktiviteter       
N81  Varit ledare/ledamot/funktionär i förening       
       
N82  Umgåtts med släkt och vänner       
N83  Utövat dans i förening       
N84  Utövat dans, disco som motion och för att 
träffa folk 

      

N85  Läst böcker, tidskrifter       
N86  Skrivit, diktat       
N87  Deltagit i studiecirkel       
N88  Filmat eller fotograferat för privat bruk       
N89  Filmat eller fotograferat som konstform       
N90  Deltagit i filmstudio/klubb       
N91  Spelat amatörteater       
N92  Gått på föreläsning       
N93  Besökt Karlskrona stadsbibliotek       
N94  Besökt bibliotek i annan kommundel       
N95  Släktforskat       
N96  Gått på auktioner       
N97  Besökt museum i min egen kommun       
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Hur ofta har Du gjort följande på din fritid under de senaste 12 månaderna? 
 

 Någon/ Någon/ Någon/ Aldrig Aldrig Aldrig/ 
 några några några men men inget 
 gånger/ gånger/ gånger/ mycket något intresse 
Aktiviteter/lokaler/institutioner/arrangemang vecka månad år stort intresse  
    intresse   
N98  Besökt museum i annan kommun i länet       
N99  Besökt hembygdsgård/område i min egen 
kommun 

      

N100 Besökt hembygdsgård/område i annan 
kommun i länet 

      

N101 Gått på bio i min egen kommun       
N102 Gått på bio i annan kommun i länet       
       
N103 Gått på musikkonsert i min egen kommun       
N104 Gått på musikkonsert i annan kommun i länet       
N105 Gått på teaterföreställning i min egen 
kommun 

      

N106 Gått på teaterföreställning i annan kommun i 
länet 

      

N107 Gått på dansföreställning i min egen 
kommun 

      

       
N108 Gått på dansföreställning i annan kommun i 
länet 

      

N109 Besökt konstutställning i min egen kommun       
N110 Besökt konstutställning i annan kommun i 
länet 

      

N111 Deltagit i religiösa aktiviteter       
N112 Deltagit i föreningsverksamhet       

  
 

N113  Du som deltagit i föreningsverksamhet – 
I vilken/vilka föreningars eller klubbars verksamhet har du deltagit? 

  
 Idrottsförening  Kulturförening 
 Religiös förening  Hembygdsförening/Byaförening 
 Politisk förening  Pensionärsförening 
 Nykterhetsförening  Jakt-/fiskeförening 
 Motorförening  Handikappförening 
 Skytteförening  Invandrarförening 
 Annan ungdomsförening  

tex. Vi unga, unga örnar, 4H 
 Frivillig försvarsförening  

tex. Lottakåren, Hemvärn, FRO 
 Natur-/miljöförening  

tex. Friluftsfrämjandet, scouterna 
 Annan förening 
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N114  Hur nöjd är du med din fritid? 
 
 Helt nöjd  Ganska 

nöjd 
 Varken nöjd 

eller 
missnöjd 

 Ganska 
missnöjd 

 Helt 
missnöjd 

  
 

N115  Hur får du främst information om olika fritidsaktiviteter? 
 

Sätt kryss i de rutor som gäller dig 
  

 Tidningar, tidsskrifter  Annonsblad 
 Övriga broschyrer, reklam  Lokal turistinformation 
 Affischer  Internet 
 Lokalradio  Vänner och bekanta 
 Karlskrona kommuns hemsida  Annat sätt 

 
 

N116  Vilken typ av fritidsverksamhet/- anläggningar tycker du att Karlskrona 
kommun ska satsa på?  

 
   OBS! Endast 4 alternativ. Välj ut de 4 viktigaste.   

 Simhall  Ishallar  Småbåtshamnar 
 Badplatser  Cykel- och 

promenadvägar 
 Förenings- och 

klubbverksamhet 
 Tempererade utomhusbad  Vandringsleder/ 

motionsspår 
 Natur/ friluftsliv 

 Ridanläggningar  Elljusspår  Fritidsfiske 
 Motorsportanläggningar  Museer  Båtliv 
 Bollsportsanläggningar  Aktivitetshus  Teater och dans 
 Friidrottsanläggningar  Bild/ kulturverkstad  Musik/kulturarrangemang 
 Racketsportsanläggningar  Musiklokaler  Annat: 
 Gymnastikanläggning  Bibliotek  …………………………... 

…………………………... 
      

 
N117  Var är du född? 

 
OBS! Endast ett kryss 

 
 I Karlskrona kommun  I annan del av Sverige  Ett annat land i Norden 
 Ett annat land i övriga 

Europa 
 Ett land utanför Europa  Vet ej 
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N118  Civilstånd? 
 

OBS! Endast ett kryss 
 
 Gift  Sambo  Särbo 
 Änka/ änkeman  Singel  Annat 
 

N119  Vad är din huvudsakliga sysselsättning? 
 

OBS! Endast ett kryss 
 
 Studerar  Värnplikt  Sjukskriven 
 Arbetar  Föräldraledighet  Sjukpensionär 
 Arbetslös  Pensionär  Annat 
 

N120  Hur bor du? 
 

OBS! Endast ett kryss 
 
 Hyreslägenhet  Bostadsrätt  Villa 
 Radhus  Studentlägenhet/korridor  Annat 
 
 

N121 Vad vill du förändra för att vårt gemensamma fritidsutbud i Karlskrona kommun 
ska bli bättre? 

Skriv med egna ord dina förslag, t ex. om ökad tillgänglighet till … 
- fler evenemangstyper … 

- fler prova på verksamheter för  … 
-önskan om att alla bostadsområden ska innehålla … 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3: Fritidsaktiviteter 
 
  Aktiva  Ej aktiva, men intresserade 
    Antal % Antal %  
N82 Umgåtts med släkt och vänner 

225 95,0 8 3,3  
N32 Besökt café 215 90,7 21 8,8  
N65 Använt Internet 

213 90,0 3 1,2  
N85 Läst böcker, tidskrifter 

213 89,9 7 2,9  
N52 Friluftsliv t.ex. promenerat, gjort utflykter 

208 87,8 13 5,4  
N53 Promenerat som motion 

208 87,8 8 3,4  
N63 Använt datorer, datorspel, TV-spel 

204 86,1 6 2,5  
N67 Sett på hyrvideofilm/ DVD 

184 77,7 14 5,9  
N101 Gått på bio i min egen kommun 

179 75,5 32 13,5  
N88 Filmat eller fotograferat för privat bruk 

162 68,4 21 8,8  
N45 Badat vid kommunens badplatser 

152 64,1 31 13,1  
N80 Varit åskådare vid idrottsaktiviteter 

149 62,9 32 13,5  
N92 Gått på föreläsning 

149 62,8 22 9,3  
N93 Besökt Karlskrona stadsbibliotek 

146 61,6 28 11,8  
N64 Spelat spel t ex. Tips, trav, bingolotto, 

bingo 
143 60,4 23 9,7  

N61 Cyklat för motion 
138 58,2 47 19,8  

N51 Plockat bär, svamp 
135 56,9 27 11,4  

N44 Badat utomhus i insjö 
128 54,0 44 18,5  

N97 Besökt museum i min egen kommun 

125 52,8 57 25,0  
N103 Gått på musikkonsert i min egen kommun 

119 50,3 60 25,3  
N49 Båtaktiviteter t ex åkt båt, seglat, åkt 

vattenskidor, vindsurfat, paddlat kanot 

119 50,2 58 24,5  
N77 Trädgårdsskötsel 

118 49,7 30 12,6  
N24 Spelat bowling 

118 49,9 44 18,5  
N21 Spelat bangolf/minigolf 

117 49,4 54 22,8  
N22 Styrketränat 

112 47,3 54 18,6  
N84 Utövat dans, disco som motion och för att 

träffa folk 
106 44,7 29 12,2  

N112 Deltagit i föreningsverksamhet 
98 41,4 36 15,2  
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  Aktiva  
Ej aktiva, men 
intresserade   

    Antal % Antal %  
N62 Cyklat till arbetet 

98 41,3 33 13,9  
N57 Joggat 97 40,9 44 18,6  
N36 Husdjur – skött, tränat, tävlat etc. 

95 40,1 41 17,3  
N46 Simmat i Karlskrona simhall 

90 38,0 75 31,6  
N25 Utövat motionsgymnastik/ aerobics/ 

stepup 
86 36,3 44 18,6  

N56 Utnyttjat något av kommunens elljusspår 

83 34,9 47 19,8  
N68 Hobbyarbetat t ex. handarbetat, byggt 

modeller, slöjdat 
82 34,7 51 21,5  

N96 Gått på auktioner 

80 33,8 52 22,0  
N60 Cyklat på kommunens cykelleder 

79 33,3 53 23,4  
N39 Fiskat, sportfiskat, nätfiskat 

76 31,1 35 14,7  
N26 Spelat biljard 

73 30,8 54 22,8  
N81 Varit ledare/ledamot/funktionär i förening 

70 29,6 33 14,0  
N79 Följt mitt barn till fritidsaktiviteter 

70 29,6 9 3,8  
N94 Besökt bibliotek i annan kommundel 

68 28,7 44 18,5  
N104 Gått på musikkonsert i annan kommun i 

länet 68 28,7 88 37,2  
N86 Skrivit, diktat 

64 27,0 29 12,2  
N33 Besökt aktivitetscenter 

64 27,0 55 23,2  
N55 Vandrat på övriga vandringsleder 

62 26,2 76 32,1  
N98 Besökt museum i annan kommun i länet 

61 25,7 92 38,8  
N54 Vandrat på Blekingeleden 60 25,3 87 36,8  
N105 Gått på teaterföreställning i min egen 

kommun 
58 24,5 83 35,0  

N48 Utnyttjat varmbadhuset på Trossö 
58 24,5 95 40,1  

N87 Deltagit i studiecirkel 
57 24,1 47 19,8  

N4 Spelat fotboll 

56 23,6 67 28,2  
N73 Utövat konstnärligt hantverk tex. Målat, 

skulpterat, vävt 
56 23,7 55 23,2  

N74 Spelat ett eller flera instrument 53 22,4 56 33,7  
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  Aktiva  
Ej aktiva, men 
intresserade   

    Antal % Antal %  
N102 Gått på bio i annan kommun i länet 

53 22,3 68 28,7  
N99 Besökt hembygdsgård/område i min egen 

kommun 51 21,5 63 26,1  
N109 Besökt konstutställning i min egen 

kommun 
49 20,7 61 25,8  

N27 Spelat dart 47 19,8 41 17,3  
N28 Åkt skridskor utomhus 47 19,8 92 38,8  
N78 Varit i stugan/fritidshuset 47 19,8 38 16,0  
N34 Utövat motorsport t.ex. Go-kart, folkrace, 

MC, meka 43 18,1 47 19,8  
N15 Spelat bordtennis 

43 18,2 65 27,4  
N7 Spelat innebandy 

42 17,8 63 26,6  
N19 Spelat golf 

41 17,3 48 20,3  
N16 Spelat badminton 

41 17,3 80 34,2  
N41 Utövat skytte 

39 16,4 44 18,5  
N72 Arbetat med samhällsfrågor, fred, miljö, 

politik 38 16,0 56 23,6  
N47 Simmat i Rödeby simhall 

38 16,0 65 27,4  
N111 Deltagit i religiösa aktiviteter 

37 15,5 8 3,3  
N9 Åkt skidor – längd 

35 14,7 77 31,3  
N10 Åkt slalom/snowboard 34 14,3 67 28,2  
N29 Åkt skridskor på ishallens allmänåkning 

32 13,5 82 34,6  
N37 Ridit – egen häst/privat stall/uthyrning 

31 13,1 43 18,1  
N17 Spelat boule 31 13,1 42 17,7  
N110 Besökt konstutställning i annan kommun i 

länet 30 12,6 68 28,7  
N106 Gått på teaterföreställning i annan 

kommun i länet 27 11,4 87 36,7  
N14 Spelat volleyboll 27 11,4 66 27,8  
N40 Jagat 26 11,0 26 11,0  
N70 Spelat schack 

26 11,0 27 11,4  
N83 Utövat dans i förening 

26 11,0 47 19,8  
N8 Spelat handboll 26 11,0 72 30,4  
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  Aktiva  
Ej aktiva, men 
intresserade   

    Antal % Antal %  
N89 Filmat eller fotograferat som konstform 

24 10,1 55 23,2  
N100 Besökt hembygdsgård/område i annan 

kommun i länet 24 10,1 71 30  
N20 Friidrottat 

23 9,7 56 25,7  
N12 Spelat tennis 21 8,8 77 39,2  
N13 Spelat squash 

20 8,5 46 19,4  
N75 Spelat eller sjungit i musikgrupp 

19 8,1 49 20,7  
N18 Spelat basket 

19 8,1 48 19,8  
N107 Gått på dansföreställning i min egen 

kommun 
18 7,6 81 34,2  

N11 Orienterat 

15 6,3 37 15,7  
N76 Sjungit i kör 14 5,9 44 18,6  
N31 Utövat kampsporter t. ex judo, karate, 

brottning 
14 5,9 55 23,2  

N108 Gått på dansföreställning i annan 
kommun i länet 13 5,4 71 29,9  

N5 Spelat ishockey 12 5,1 58 24,5  
N38 Deltagit i ridskoleverksamhet 12 5,1 36 15,2  
N95 Släktforskat 11 4,6 86 36,2  
N42 Utövat bågskytte 10 4,2 43 18,2  
N91 Spelat amatörteater 

9 3,8 33 13,9  
N58 Klättring 8 3,3 57 24,0  
N90 Deltagit i filmstudio/klubb 8 3,3 34 14,4  
N71 Frimärkssamlat 

7 2,9 11 4,6  
N23 Spelat curling 

7 2,9 25 10,5  
N43 Utövat dykning 

6 2,5 69 29,1  
N66 Deltagit i lajv – levande rollspel 5 2,0 24 10,1  
N59 Åkt skateboard 

4 1,6 26 11,0  
N35 Utövat handikappidrott 

4 1,6 12 5,1  
N30 Utövat konståkning 

3 1,2 15 6,3  
N50 Scouting 3 1,2 35 14,8  
N69 Spelat bridge 3 1,2 11 4,6  
N6 Spelat amerikansk fotboll 3 1,2 20 8,4  
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