Den delte idrettsbyen
En kvantitativ studie av sammenhengen mellom Oslo-ungdoms bosted
og deltakelse i organisert idrett

Ingri Beck Reithaug

Masteroppgave i sosiologi
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
UNIVERSITETET I OSLO
November 2017

II

Sammendrag
Jeg skal i denne oppgaven undersøke sammenhengen mellom Oslo-ungdoms bosted og deres
deltakelse i organisert idrett. Idrett handler om fysisk aktivitet og konkurranse, men også
inkludering og sosialt fellesskap. Norsk idretts visjon er ”idrettsglede for alle”, men en
forutsetning for at idretten skal fungere slik er at det ikke er tydelige sosiale skillelinjer i
deltakelse. Segregasjon og sosial sammensetning av nabolag har trolig spesiell betydning
tidlig i tenårene. Dersom ulike mengder og typer ressurser samles i forskjellige nabolag, vil
dette også kunne medføre at ungdom på ulike steder har ulik tilgang til disse. Dette er sentralt
i studier av såkalte nabolagseffekter (Ljunggren og Andersen 2017).

Oslo omtales ofte som en delt by. Tidligere forskning på ungdom og idrett i Oslo viser at det
også er geografiske forskjeller i ungdoms idrettsdeltakelse. Det er lavest organisert
idrettsdeltakelse i indre øst, indre vest, Groruddalen og Søndre Nordstrand. I ytre vest og
Nordstrand er det størst deltakelse, mens Østensjø plasserer seg i midten (Ødegård, Bakken &
Strandbu 2016). Sosioøkonomisk bakgrunn og minoritetsbakgrunn trekkes fram som mulige
forklaringsfaktorer, men det er ikke foretatt en studie som tar utgangspunkt i bydelsforskjeller
og prøver å forklare disse. Jeg ønsker derfor å undersøke følgende problemstilling: Hvordan
er sammenhengen mellom Osloungdoms bosted og organisert idrettsdeltakelse, og hva kan
forklare denne sammenhengen?

Hoveddelen av analysen baseres på data fra spørreundersøkelsen Ung i Oslo 2015; en stor
kvantitativ spørreundersøkelse for elever i ungdomskolen og videregående skole utført av
NOVA. Jeg foretar en regresjonsanalyse av sammenhengen mellom bosted og deltakelse i
organisert idrett, hvor sistnevnte er den avhengige variabelen. For å forklare det geografiske
mønsteret i organisert idrettsdeltakelse inkluderes flere uavhengige variabler inn i analysen,
for å undersøke hva som kan forklare sammenhengen mellom bydel og organisert
idrettsdeltakelse. Hvis det fortsatt er forskjeller mellom bydelene etter å ha kontrollert for
variabler som alder, kjønn, sosioøkonomisk bakgrunn og innvandrerbakgrunn, er det grunnlag
for å diskutere nabolagseffekter.

Den siste delen av undersøkelsen er basert på idrettsklubbenes rapportering til Oslo
Idrettskrets. De viser blant annet en oversikt over antall medlemmer i klubbene og hvilken
bydel klubbene tilhører. Med disse dataene og Oslo kommunes oversikt over antall
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idrettsanlegg i bydelene, kan jeg undersøke om det er ulikt idrettstilbud i bydelene, noe som
kan være resultat av nabolagseffekter.

Oppgaven tar utgangspunkt i idrettshistorie og segregasjon i Oslo. Deretter vises det til
tidligere forskning om ungdom og idrett, og de fire forklaringsvariablene klasse, økonomi,
kultur og innvandrerbakgrunn. Sosiologiske teorier om segregasjon og nabolagseffekter
brukes som grunnlag for å diskutere mulige mekanismer og betydningen av geografiske
skillelinjer i idrettsdeltakelse.
Resultatene viser at bydelene i ytre vest og Nordstrand har høyest nivå av organisert
idrettsdeltakelse, mens ytre øst og indre øst har lavest andel. Mønsteret er likevel ikke delt
midt mellom øst og vest. De østlige bydelene Østensjø og Bjerke ligger over gjennomsnittet,
mens bydelene i indre vest ligger under. Sosioøkonomisk status er den variabelen som
forklarer mest av de geografiske forskjellene i organisert idrettsdeltakelse. Både de
økonomiske og kulturelle ressursene har betydning. Innvandrerbakgrunn har også en egen
effekt på bydelsforskjellene. Når det kontrolleres for disse variablene, sammen med kjønn og
klassetrinn, er det ikke lenger signifikante forskjeller mellom bydelene i ytre vest, Nordstrand,
Østensjø, Bjerke og St. Hanshaugen. Forskjellene til de andre bydelene reduseres også, fra
14-24 prosent lavere deltakelse til 6-11 prosent lavere enn Vestre Aker. Likevel finnes det
geografiske forskjeller i organisert idrettsdeltakelse etter å ha kontrollert for kjønn, alder,
innvandrerbakgrunn og sosioøkonomisk bakgrunn. Dette gjør det relevant å trekke inn andre
forhold ved bydelene, og å diskutere mulige nabolagseffekter.

Undersøkelsen gir ikke grunnlag for å hevde at skjevfordelinger i idrettsanlegg generelt
resulterer i geografisk ulikhet i organisert idrettsdeltakelse. Det er likevel interessant å trekke
inn tall som kan beskrive idrettstilbudet i områdene. Det er spesielt de indre bydelene som
kommer dårlig ut i anleggsdekningen, men det er likevel mange idrettsklubber og medlemmer
der. I ytre øst er anleggsdekningen relativt god, men det er få idrettsklubber og få medlemmer
i klubbene, som gjør at idretten er mindre tilgjengelig. Avstander og tilgengelig
kollektivtilbud kan også ha en betydning for idrettsdeltakelsen.

Innsikt i hvordan geografiske forhold virker inn, direkte og indirekte via andre variabler, kan
bidra til nye hypoteser og videre forskning av dynamikken når det gjelder organisert idrett og
idrettstilbudet i Oslo.
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1. Innledning
Norsk idretts visjon er ”idrettsglede for alle” og i den siste idrettsmeldingen til Stortinget –
Meld. St. Nr. 26 (2011-2012) - sammenfattes statens overordnede mål med idrettspolitikken i
visjonen ”idrett og fysisk aktivitet for alle”. Idretten blir ofte sett på som inkluderende og
samlende; den er en arena hvor ungdom kan møtes på like premisser, uavhengig av bakgrunn.
Det er et uttalt mål å inkludere så mange som mulig i barne- og ungdomsidretten og å skape
grunnlag for livslang glede av å drive idrett og fysisk aktivitet. Idrett handler både om
folkehelse og idrettsglede, men også om deltakelse i sosiale fellesskap der lokale idrettslag
kan være møteplasser på tvers av generasjoner og sosiale skillelinjer (Seippel 2002). En
forutsetning for at idretten skal fungere slik er at det ikke er tydelige sosiale skillelinjer i
deltakelse. I denne oppgaven undersøker jeg en slik skillelinje – forskjeller i deltakelse
mellom ulike deler av Oslo.

Oslo beskrives ofte som en delt by. Det er betydelige geografiske forskjeller når det kommer
til økonomi, boligstruktur, helse, andel av befolkning med innvandrerbakgrunn, klasse og
sosiale forhold (Ljunggren 2017). Også idrettsdeltakelse varierer mellom bydelene i Oslo.
Oslo idrettskrets (OIK) arbeider for å ivareta idrettens interesser om best mulige rammevilkår
for Oslo-idretten (Goksøyr 2017). Dette målet har vært omtrent det samme i alle de hundre
årene organisasjonen har eksistert. Oslo har i disse årene vokst og blitt en flerkulturell by.
Oslo-idretten har også vokst og OIK organiserer i dag (2017) 332 441 medlemskap fordelt på
1 265 idrettslag.

Fra Ung i Oslo-undersøkelsen (2015) rapporteres det om betydelige geografiske forskjeller i
idrettsaktivitet for ungdom innad i Oslo. Treningsaktiviteten er lavest i de ytre østlige
bydelene, mens ungdom i sentrumsbydelene er de som sjeldnest deltar i organiserte
fritidsaktiviteter (Andersen og Bakken 2015: 3). Andelen som deltar i fritidsaktiviteter
varierer klart med sosial bakgrunn og ettersom høy sosial bakgrunn er vanligere i vest enn i
øst og i sentrum, bidrar dette til å forklare bydelsforskjellene. Målet på sosial bakgrunn kan
bestå av både informasjon om yrke, økonomiske ressurser og kulturelle ressurser. De siste
årene har det vært mediefokus på økt kostnadsnivå i norsk idrett (Baardsen 2015, Melheim
2015) og representanter for Norges Idrettsforbund (NIF) er bekymret for at økonomi kan være

en barriere for barn og unges deltakelse i idrett (Veum og Øvregård 2015). Andel med
innvandringsbakgrunn kan også bidra til å forklare bydelsforskjellene da slik bakgrunn er
vanligere i østlige bydeler. Blant de yngste deltar klart færre med innvandringsbakgrunn enn
de med majoritetsbakgrunn (Andersen og Bakken 2015: 45). Både sosial bakgrunn og
minoritetsbakgrunn er mulige forklaringer av øst-vest forskjeller i idrettsdeltakelse.

Andre forhold som kan forklare bydelsforskjeller i idrettsdeltakelse er kvalitet på og
tilgjengelighet av idrettsanlegg og idrettslag i bydelene. Skjevhet i tildelinger eller mangel på
ressurspersoner kan omtales som nabolagseffekter. Interne forhold ved nabolaget kan for
eksempel være når egenskaper, atferd eller holdninger hos individer influerer direkte på deres
naboer. Eksterne forhold kan være at nabolag har færre eller dårligere kvalitet på de lokale
institusjonene og organisasjonene (Bratbakk og Wessel 2017: 343). Stigmatisering av
området kan føre til en reduksjon i kvalitet eller kvantitet av ressurser som tilføres området
utenfra. I de nordiske velferdsstatene kan derimot stigmatisering og negative utslag på
levekårsvariabler føre til forsterkning av ressurser til utsatte områder. Tross en slik
kompensasjon er det fortsatt grunn til å hevde at ressurstilgangen mellom Oslos bydeler og
nabolag er skjevfordelt (Brattbakk og Wessel 2017: 346-347).

Kombinasjonen av idrettens rolle som inkluderende, og utviklingen av Oslo som en delt by
gjør det spesielt interessant å studere ulikhet i idrettsdeltakelse i Oslo. Hvis idrettsdeltakelsen
er ulik mellom sosiale grupper og områder i Oslo, kan idretten heller bli en faktor som
forsterker segregasjon enn å motvirke den. Politiske avgjørelser om tildeling av resurser og
bygging av idrettsanlegg kan blir viktige for å unngå den forsterkende effekten.

Det er en del tidligere forskning på temaet ungdom og idrett (Seippel, Sisjord og Strandbu
2016). Når det gjelder Oslo er ofte Ung i Oslo-undersøkelser brukt som kilde.
Hovedrapporten for 2015 (Andersen og Bakken) beskriver noen hovedtendenser for
treningsaktivitet og deltakelse i organisert fritid. Den tar også for seg geografiske forskjeller i
Oslo, men går ikke i detalj hverken når det gjelder hvordan det geografiske mønsteret ser ut
eller hva som kan forklare forskjellene.

En annen rapport fra Ung i Oslo 2015 handler om Oslo-ungdoms deltakelse i idrett og
treningsvaner (Ødegård, Bakken og Strandbu 2016). Den undersøker barrierer for deltakelse i
idrettsaktiviteter generelt, men med et særlig fokus på minoritetsjenter. Bydelsforskjeller i
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organisert idrettsdeltakelse blir belyst, men mest i forbindelse med kjønn og
innvandringsbakgrunn. Det mangler studier om ungdom og idrett i Oslo som tar utgangspunkt
i bydelsforskjeller og analyserer ulike forklaringsfaktorer.
Jeg ønsker å se nærmere på det geografiske mønsteret for organisert idrettsdeltakelse for
ungdom i Oslo og undersøke hva som bidrar til bydelsforskjeller. Tidligere forskning har vist
at både innvandrerbakgrunn og sosial bakgrunn henger sammen med idrettsdeltakelse, men
hvor mye har ungdommenes bakgrunn egentlig å si for de geografiske forskjellene i
idrettsdeltakelse? Er det sånn at andelen aktive i organisert idrett hadde vært lik i alle bydeler
hvis man kontrollerte for disse bakgrunnsvariablene, eller kan det være andre forhold ved
bydelene som påvirker? Er det grunnlag for å snakke om nabolagseffekter? Dette vil
undersøkes med data fra Ung i Oslo 2015 som er en omfattende spørreundersøkelse av
ungdom fra 8. klassetrinn til VG3 på videregående. Videre vil jeg undersøke om
idrettstilbudet er forskjellig i bydelene. Her vil jeg bruke data fra Oslo Idrettskrets basert på
idrettsregistreringen fra klubbene, og tall fra Oslo kommunes behovsplan for idrett og
friluftsliv.
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1.1 Problemstilling og forskningsspørsmål

Overordnet problemstilling:
Hvordan er sammenhengen mellom Osloungdoms bosted og organisert idrettsdeltakelse, og
hva kan forklare denne sammenhengen?

For å undersøke dette er problemstillingen delt inn i tre forskningsspørsmål.

Det første forskningsspørsmålet søker et beskrivende svar på den geografiske forskjellen i
organisert idrettsdeltakelse for ungdom i Oslo. Rapporten fra Ung i Oslo-undersøkelsen
(Andersen og Bakken 2015) opererer med et skille mellom bydeler i vest og bydeler i øst,
blant annet når fysisk aktivitet og deltakelse i organisasjoner er analysert. I noen tilfeller
nevnes også forskjeller mellom indre og ytre bydeler. Jeg ønsker å se spesielt på deltakelse i
organisert idrett og undersøke nærmere hvordan det geografiske mønsteret ser ut.

1. Hvilke geografiske skillelinjer er hensiktsmessige å trekke for å beskrive den
geografiske ulikheten i organisert idrettsdeltakelse for ungdom i Oslo?

De to siste forskningsspørsmålene søker å forklare de observerte regelmessighetene i den
første delen av analysen. Basert på tidligere forskning og trekk ved samfunnet skal mulige
forklaringsvariabler testes.

Det er godt dokumentert at det er tydelige forskjeller i befolkningssammensetningen i Oslo
øst og vest. En mindre andel av befolkningen i Oslo vest har minoritetsbakgrunn, flere har
høyere utdanning og en større andel kan plasseres i over- eller middelklassen (Ljunggren
2017). Tidligere studier har vist at disse forholdene også har sammenheng med
idrettsdeltakelse, i tillegg til variabler som alder og kjønn. Sosial bakgrunn trekkes fram som
en viktig forklaring på geografiske forskjeller i blant annet fysisk aktivitet og deltakelse i
organisasjoner. Minoritetsbakgrunn blir også pekt på som en forklaringsfaktor (Andersen og
Bakken 2015).

Forskningsspørsmål 2 dreier seg om hvordan og hvor mye av sammenhengen mellom bosted
og organisert idrettsdeltakelse som forklares av sosioøkonomisk bakgrunn og
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minoritetsbakgrunn. Flere sider ved sosioøkonomisk bakgrunn vil undersøkes. Med bakgrunn
i fokuset som har vært på økte kostnader i idretten, vil det være interessant å teste om det er
økonomiske ressurser eller andre variabler knyttet til sosioøkonomisk bakgrunn som forklarer
mest. Ungdommenes kjønn og alder (klassetrinn) blir også tatt med i analysen. Hvis det
fortsatt er geografiske forskjeller etter man har kontrollert for disse bakgrunnsvariablene, vil
det videre gi grunnlag for å diskutere nabolagseffekter.

2. Hvilke variabler kan forklare de geografiske skillelinjene i organisert idrettsdeltakelse
for ungdom i Oslo? Aktuelle underspørsmål:
-

Hvor mye av sammenhengen mellom bosted og organisert idrettsdeltakelse kan
forklares med ungdommenes sosioøkonomiske bakgrunn?

-

Hvordan virker minoritetsbakgrunn på sammenhengen? Er det fortsatt en relevant
forklaringsvariabel når man kontrollerer for sosioøkonomisk bakgrunn?

-

Er økonomiske ressurser alene en viktig forklaringsvariabel?

-

Er det fortsatt geografisk ulikhet i organisert idrettsdeltakelse når man kontrollerer
for sosial bakgrunn og minoritetsbakgrunn?

Der forskningsspørsmål 2 handler om trekk ved ungdommene og deres bakgrunn, dreier det
seg om bydelene og eventuelle nabolagseffekter i forskningsspørsmål 3.

3. Hvilke faktorer ved bydelene kan påvirke organisert idrettsdeltakelse? Kan ulike
nabolagseffekter virke inn og er det forskjeller i idrettstilbudet i bydelene? Med
bakgrunn i tallene fra Oslo Idrettskrets og Oslo kommunes behovsplan vil jeg
undersøke følgende underspørsmål:
-

Er det ulik fordeling av antall organiserte medlemmer i bydelene?

-

Er det ulik fordeling av antall klubber i bydelene?

-

Er det ulik fordeling av idrettsanlegg?
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1.2 Oppgavens struktur og oppbygging

I Kapittel 2 presenteres historiske skiller i idrettsdeltakelse i Norge og Oslo, samt tidligere
forskning på ulikheter i Oslo, som en bakgrunn for oppgaven.

Deretter redegjør jeg for tidligere forskning på ungdom og idrett i kapittel 3.1. Videre i
kapittel 3 kommer en gjennomgang av teorier og tidligere forskning om betydningen av sosial
bakgrunn (3.2) og minoritetsbakgrunn (3.3) på idrettsdeltakelse. I den siste delen av kapittel 3
tar jeg for meg teorier om segregering og nabolagseffekter.

I kapittel 4 presenteres den overordnede metodiske strategi for oppgavens empiriske
undersøkelse. Datagrunnlaget blir presentert og forhold vedrørende validitet og relabilitet vil
kort bli drøftet.

Resultatene presenteres i kapittel 5. I den første delen vises deskriptiv statistikk for variablene
som skal brukes i analysen, først fordelt på de som trener og ikke trener organisert, og deretter
for hver bydel. Her vil jeg også svare på forskningsspørsmål 1. I den andre delen av
resultatkapittelet vises resultater fra regresjonsanalysen som er knyttet til forskningsspørsmål
2. I den siste delen presenteres tall fra Oslo Idrettskrets og Oslo kommune for å gi svar på
forskningsspørsmål 3, om idrettstilbudet i bydelene.

I kapittel 6 vil jeg drøfte resultatene opp mot forskningsspørsmålene og teoriene i oppgaven,
og kommer med noen avsluttende betraktninger.
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2. Bakgrunn
Ulikheter i idrettsdeltakelse i Oslo har historiske røtter. Jeg har derfor tatt med en
presentasjon av idrettens historie i Oslo og noe for hele landet som en bakgrunn for analysen
jeg gjør senere i oppgaven. Jeg har også tatt med en presentasjon av tidligere forskning om
ulikheter i Oslo. Dette for å belyse at Oslo på mange områder er en delt by og for å vise
hvilke geografiske skillelinjer som har vært vanlig å trekke i studier av andre sosiale forhold
enn idrettsdeltakelse.

2.1 Idrettshistorie og klassede idretter

2.1.1 Idrettens utvikling før 1950
De første idrettsforeningene i Norge kom rundt 1860. Den organiserte idretten var da enten
knyttet til militære med skyting som en viktig gren, eller til det å utvikle en harmonisk kropp
gjennom turn og gymnastikk. Ski og skøyter var også en del av den første idrettsaktiviteten i
Norge. På slutten av 1800-tallet kom den engelske sporten til Norge, med grener som seiling,
roing, sykling, friidrett, fotball og tennis (Olstad & Tønnesson, 1987). Idretten i Norge
opplevde en veldig vekst mellom 1893 og 1919. I 1890-årene var den organiserte idretten,
med unntak av skytterlagene, i stor grad knyttet til byene. Etter hvert fikk Centralforeningen
økt tilslutning fra landsbygda, mens særforbundene kom til å dominere i byene og sentrale
strøk (Olstad & Tønnesson, 1987: 164-171).

På de britiske øyer ga det elitestatus å ha overskudd av tid og penger til å drive med sport.
Også i Norge ble de britiske sportsgrenene først plukket opp av handelsfolk, akademikere og
offiserer. Det var vanskelig for arbeidere å komme inn i de allerede etablerte borgerlige
idrettsorganisasjonene på grunn av høye kontingenter og strenge opptakskrav. I idretter som
krevde anlegg og utstyr ble de stående utenfor, men i billigere idretter som friidrett, fotball,
boksing og bryting startet de sine egne klubber (Olstad & Tønnesson, 1987). Den første
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idrettsforeningen spesielt for fagorganiserte arbeidere var Fagforeningernes Idrætsforening i
Oslo, som ble stiftet i 1909 og senere fikk navnet Sportsklubben 09. I 1918 var idretten med
og preget dagliglivet i mange arbeiderstrøk i f.eks. Grunerløkken, Vaalerengen og andre
østlige bydeler (Olstad & Tønnesson, 1987:186).
AIF – Arbeidernes idrettsforbund ble dannet i 1924 og i ti år var idrettsklubbene i Oslo splittet
mellom AIF og Norges landsforbund for idrett – den borgerlige idrettsbevegelsen.
Idrettsutøvere hadde ikke lov fra sine respektive forbund å konkurrere med utøvere fra den
andre siden, men fra 1936 startet en oppmyking der begge parter fikk statsstøtte og adgang til
idrettsanlegg. Utøvere fra de to forbundene kunne møtes i såkalte forliksstevner og
forlikskamper, og senere ble de to forbundene slått sammen (Goksøyr 2017:6).

2.1.2 Idrettens utvikling etter 1950

Med sammenslåingen av de to forbundene til Norges Idrettsforbund (NIF) i 1946 ble en egen
komite for barne- og ungdomsidrett opprettet og tanken om at barn og unge hørte hjemme i
idrettsbevegelsen fikk større aksept utover i etterkrigstiden (Strandbu m.fl 2017: 135).
Bygging av anlegg ble prioritert med begrunnelsen at alle skulle ha lik mulighet til å drive
idrett. Oslo kommune tok regningen for OL i 1952 og Oslo-idretten satt etter OL igjen med
flere nye idrettsanlegg. Skiforeningen fikk ny hoppbakke i Holmenkollen og alpinbakke i
Rødkleiva. Bislett, Jordal og Dælenenga ble modernisert (Goksøyr 2017: 6). Jordal Amfi ble
Norges første kunstfrosne isbane. Oslo første idrettshall var Nordstrandshallen (1955) og i
1960 kom Njårdhallen. (Olstad & Tønnesson, 1987: 143).

De ti største organiserte idrettene i NIF i 1950 var fotball (30 000 aktive), Ski (langrenn, hopp
og alpint), gymnastikk og turn, friidrett og håndball (11-17.000 aktive), og orientering,
skyting, roing, bandy og tennis (2-4000 aktive). Svært mange særforbund fikk en knekk i
første halvdel av 50-årene og de skyldte da på NIFs kontingentøkning. De fleste av dem
vokste igjen fra slutten av 50-tallet (Olstad & Tønnesson, 1987: 144-145). Av de store
idrettene var det fotball og turn som vokste i perioden til 1965, mens ski, friidrett og håndball
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gikk tilbake. I den såkalte idrettsrevolusjonen i 1965-85 økte NIF antall medlemmer fra 430
000 til 1,6 millioner. Det var særlig barn, ungdom og kvinner som sto for økningen i
medlemsantallet. Fjernsynet gjorde idretten til underholdningsindustri og stats- og tippemidler
økte.

Oslo idrettskrets` målsetting har ikke endret seg særlig på hundre år og de arbeider fremdeles
for å ivareta idrettens interesser om best mulige rammevilkår for Oslo-idretten (Goksøyr
2017: 20-21). Oslo har vokst og det samme har Oslo-idretten. Oslo Idrettskrets organiserer i
dag (2017) 332 441 medlemskap fordelt på 1 265 idrettslag (Goksøyr 2017: 1). Oslo har også
blitt en flerkulturell by og når målsettingen for idrettskretsen er den samme, har det ført til et
utvidet idrettstilbud. Idrettskretsen samarbeider tett med Oslo kommune i utarbeidelsen av
behovsplan for idrettsanlegg. Denne oppdateres annethvert år på grunnlag av analyser av
befolkning, byutvikling og behov. (Goksøyr 2017: 21-22).

2.1.3 Klasse og idrett i øst og vest
Historisk har det vært et skille mellom borgerskap og arbeiderne i noen typer idretter, mens
andre idretter har blitt populære hos hele befolkningen. En teori sier at idretter med stor
avstand mellom utøverne og liten fysisk kontakt er høystatusidretter, mens idretter med liten
avstand og stor fysisk kontakt er arbeideridretter (Olstad & Tønnesson, 1987: 232). Fekting,
golf, tennis, ridning, seiling og bandy får da høy sosial status, mens bryting, boksing, karate
og ishockey blir arbeideridretter. Forholdet mellom bandy og ishockey i Oslo er et godt
eksempel på denne modellen. Bandy spilles i vest og ishockey i øst, med et røffere image og
mer fysisk kontakt.

En annen teori er ifølge Olstad og Tønnesson (1987) at når en idrett kommer til Norge, blir
den i første omgang en hobby for folk som befinner seg høyt på den sosiale rangstigen.
Senere blir det dannet lag i miljøer med lavere sosial status som gjør idretten hardere og
mindre lekbetont. Her blir det et mål å slå de etablerte klubbene i de ressurssterke miljøene.
Arbeiderklassens samhørighet er senere blitt svekket fordi store deler av arbeiderungdommen
har utdannet eller tjent seg inn i middelklassen. Det har bidratt til at de typiske
arbeiderklubbene er blitt borte (Olstad & Tønnesson, 1987: 232).
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Fotball, ishockey og basketball er eksempler på idretter som først har kommet til Norge som
hobby for de ressurssterke, men som senere spredt seg til arbeiderklassen. Fotballen har
typisk hatt stor sosial spredning, mens Ishockey har knyttet seg mest til arbeidermiljøet.
Velutdannet og ressurssterk ungdom trengte ikke inn i ishockeymiljøet. Basket kom seint til
Norge (forbundet ble dannet i 1968) og spredte seg først i Bærum, blant Oslo- og Bergensstudentene og på Ulrikken. ”Da Ammerud og Høybråten gikk i gang, ble de som så på basket
som en hyggelig hobby, snart sjanseløse” (Olstad & Tønnesson, 1987: 233).

I nyere tid finnes det også ulikheter i hvilke idretter barn og unge driver med øst og vest i
Oslo, men de mest populære idrettene (fotball, håndball, friidrett, turn og basketball) er spredt
over hele byen (Reithaug 2014). Forklaringen på forskjellene kan være økonomiske, men kan
også sees i lys av teorier om reproduksjon av sosial ulikhet. Den største og kanskje viktigste
forskjellen i idrettsaktivitet nåtidens Oslo gjelder hvor mange unge som er medlemmer av
organiserte idrettslag. Det er omtrent like mange idretter og klubber øst og vest i Oslo, men
det er langt flere medlemmer i vest (Reithaug 2014). Måten idrettene er organisert på, grad av
profesjonalisering og kostnadsnivået kan også være forskjellig. Dette finnes det ikke mye
forskningsbasert kunnskap om.
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2.2 Oslo - ulikhetenes by
Her presenteres en kort historisk gjennomgang av skillelinjer i Oslo og nylige studier av
bostedssegregasjon og fordeling av goder og byrder i Oslo.

2.2.1 Vestkant og østkant, eller andre skillelinjer?
Begrepene Østkanten og Vestkanten i Oslo er veletablerte, og mer omtalte enn andre utrykk
for deling av byen, som sentrum og periferi eller ”den egentlige by” og forstedene. De er alle
geografiske betegnelser som bygger på sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske ulikheter.
Ulikhetene omtales ofte som sosiale ulikheter (Myhre 2017: 31).

Fra 1800 til midten av 1800-tallet gikk den viktigste sosiale skillelinjen mellom sentrum og
periferien, mens oppkomsten av en østkant og vestkant kom i andre halvdel av 1800-tallet,
blant annet på grunn av industrialiseringen. Villaforstedenes framvekst og plass i byens
struktur kom fra rundt 1880 til andre verdenskrig, og deretter drabantbyenes tidsalder rundt
1950-1980-årene. Til slutt kom gentrifisering av indre bydeler og vedvarende sosial
segregasjon (Myhre 2017: 31). Gentrifisering handler om at befolkningen endrer karakter, og
dermed endres stedet og oppfattes som annerledes enn tidligere (Ljunggren 2017: 18).
Middelklassen flytter inn i sentrumsnære strøk som før har vært dominert av arbeiderklassen,
som for eksempel Grünerløkka i Oslo. Utviklingen med villaforsteder, drabantbyer og
gentrifisering vil til dels bekrefte det sosiale skille mellom øst og vest, men også
problematisere det (Myhre 2017: 31).

Segregasjon blant Oslo-ungdom i nyere tid
Jørn Ljunggren og Patrick Lie Andersen (2017) har analysert utviklingen av
bostedssegregasjon blant Oslo-ungdom mellom 2003 og 2012, og presenterer en alternativ
måte å dele Oslo i øst og vest. Bostedssegregasjon vil si at grupper med ulikt ressursnivå bor
på forskjellige steder i byen. Den sosiale ulikheten får et fysisk utrykk (Ljunggren og
Andersen 2017: 59). De geografiske skillene beskrives her i et kart som viser fordelingen av
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klasseposisjoner1 per grunnkrets. Ved å dele opp så detaljert tas det også hensyn til variasjon
innad i bydelene. De argumenterer for å studere bostedssegregasjon blant ungdom fordi
segregasjon og sosial sammensetning av nabolag trolig er spesielt betydningsfullt tidlig i
tenårene. Deres ”sosiale verden” er i større grad knyttet til nærområdet og denne alderen ses
ofte på som en spesielt viktig periode sekundærsosialiseringen (Brännström 2012).

I en tidligere artikkel (Ljunggren og Andersen 2015) har de dokumentert at
bostedssegregasjonen mellom ungdom fra arbeiderklassen og overklassen var relativt stabil
mellom 1970 og 1980, men at den økte fram til 2003. De to klassene var i 2003 kraftig
segregert fra hverandre og det var overklassen som var mest segregert mot resten av
befolkningen. Også i den nyere analysen (Ljunggren og Andersen 2017) vises et høyt nivå av
segregering mellom ungdom med overklasse- og arbeiderklassebakgrunn. Utviklingen over
tid viser at segregeringen har økt svakt, så det er ingenting i analysene som tilsier et mindre
klassedelt Oslo. De skiller mellom denne klassebaserte segregasjonen, vertikal segregasjon,
som handler om at de med mye og lite ressurser bor på ulike steder. De undersøker også om
det forekommer en horisontal segregasjon der folk med ulik type ressurser også bor adskilt fra
hverandre. Her har de sett på segregasjon mellom ungdommer der foreldre har overvekt av
kulturell kapital kontra de ungdommene der foreldre har overvekt av økonomisk kapital. Det
finnes et moderat nivå av horisontal segregering og den ser også ut til å øke svakt i perioden
som er undersøkt. Det er langt lavere enn det vertikale nivået, men utdyper forståelsen av
Oslos bostedssegregasjon (Ljunggren og Andersen 2017: 76).

Som man kan se av kartet (Figur 1), går det ikke noen klar loddrett grense langs Akerselva
eller Uelandsgate som på enkelt vis deler byen inn i vest og øst. Samtidig konkluderer
Ljunggren og Andersen med at det å dele byen inn i øst og vest er svært meningsfullt om vi
ønsker en enkel inndeling av hvor overklassen og arbeiderklassen er bosatt. Inndelingens
form kan beskrives ved hjelp av en S, der bl.a. store deler av bydel Nordstrand kommer vest
for skillelinjen (Ljunggren og Andersen 2017: 77-78).

1

Ungdommenes klasseposisjon defineres av posisjonen til den forelderen som har høyest
vertikal posisjon i klasseskjemaet Oslo Register Data Classification Scheme (ORDC). Både
yrkes-, innteks-, og utdanningsinformasjon er benyttet for å konstruere de ulike
klassekategoriene.
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Figur 2.1 – Skille mellom Oslo øst og vest ved hjelp av en en S, etter overrepresentasjon av over- og
arbeiderklassen (Ljunggren og Andersen 2017: 78).

Fordeling av goder og byrder
Ljunggren, Toft og Flemmen (2017) har analysert hovedmønstrene i fordelingen av sosiale
goder og byrder i Oslo, og videre undersøkt hvordan det henger sammen med bydelenes
klasse-sammensetning. De har hentet informasjon fra registerdata og offentlig statistikk for å
undersøke fordelingen av goder og ulemper på bydelsnivå. 28 indikatorer er delt inn i fire
hovedkategorier; Arbeidsliv, helse, barn og oppvekst og nabolagsmiljø.
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Resultatene viser at Oslo bærer preg av systematiske, og til dels kraftige, sosiale forskjeller
mellom bydelene (Ljunggren m.fl. 2017: 374-376), og det er stor grad av sammenfall mellom
fysisk og sosialt rom. De klassiske vestkantbydelene representerer sammen med Nordstrand
og Østensjø en gruppe bydeler som har mer enn gjennomsnittet av ulike goder – som romslige
boliger, høye skolekarakterer, god tannhelse og høy forventet levealder. De to bydelene som
kommer best ut i den generelle goder/byrder-dimensjonen er Vestre Aker og Ullern. De har
også de desidert høyeste andelene av overklasseinnbyggere og lavest andel av
arbeiderklasseinnbyggere. I den andre enden av goder/byrder-dimensjonen ligger de indre
bydelene og bydelene i øst som er overrepresentert av arbeiderklassen. I indre by, inkludert
St. Hanshaugen er det flere i rusomsorg, mer støy og flere aleneforeldre. I drabantbyene i øst
og sørøst er det mer trygd, arbeidsløshet og avslag fra Husbanken. Forskerne kommentere at
det kan se ut til at det er ”noe” med de sentrumsnære bydelene selv om de ikke er
overrepresentert av arbeiderklasseinnbyggere. Bydel Gamle Oslo er både en sentrumsbydel
og har en overrepresentasjon av innbyggere fra arbeiderklassen. Det er også den bydelen som
kommer dårligst ut på goder/byrder-dimensjonen.

2.2.2 Boligmarked og flytting
Det er stor variasjon i leieandel og blokkandel mellom områder i Oslo og boligprisnivået har
både en sentrum/periferi og en øst/vest-dimensjon. Flyttemønsteret synes å følge noen stabile
mønstre, både etter alder, utdanning, inntekt, etnisitet og husholdningstype, som ser ut til å ha
sterk sammenheng med boligstruktur og prisnivå (Barlindhaug 2017: 121).

Barlindhaug deler Oslo i fem delområder som tradisjonelt har vært vanlig i overordnede
analyser av Oslo; indre øst og vest, og ytre vest, øst (Groruddalen) og syd. Inndelingen
baseres på sammenhengende geografiske delområder, med utgangspunkt i bydelsgrenser. Den
gjør det mulig å få fram eventuelle forskjeller mellom sentrum og periferi og mellom øst og
vest. Nordstrand har likhetstrekk med ytre vest både når det gjelder boligstruktur og
kjennetegn ved beboerne. Barlindhaug peker på at en etablering av relativt velstående
husholdninger i den nye Fjordbyen kan bidra til at de vestlige bydelene og Nordstrand etter
hvert også forbindes geografisk. Mange av de østlige bydelene i Oslo har en mindre homogen
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boligstruktur enn de vestlige, noe som bare kan oppdages dersom en foretar en større
oppsplitting av bydelene på delbydeler eller grunnkretsnivå (Barlindhaug 2017: 125-126).

Blokkandelen er lavest i ytre vest og ytre sør. Groruddalen har en betydelig høyere
blokkandel enn områder i vest med tilsvarende avstand til sentrum. Omtrent halvparten av de
kommunalt disponerte utleieboligene for vanskeligstilte i Oslo er lokalisert i indre øst, mens
kun 17 prosent ligger i de to vestlige områdene (Barlindhaug 2017: 126).

Når det gjelder relative boligpriser mellom områder i osloregionen er det i tillegg til en
sentrum/periferi-dimensjon også et tydelig øst/vest-skille. Det er prisen på samme type bolig
som måles, kontrollert for sammensetning av hustyper og størrelse på boligen. Her er ytre syd
delt opp i de tre bydelene Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand fordi forskjellen
mellom Nordstrand og Søndre Nordstrand er såpass stor. Prisene synes å falle raskere fra
sentrum mot øst enn fra sentrum mot vest og det har tidligere blitt konkludert med at bydeler
med lave inntektsnivåer og høyere innvandrerandeler har et lavere prisnivå enn lokaliseringen
i forhold til Oslo sentrum skulle tilsi (Barlindhaug 2017: 130).

Dagens bosettingsmønster vil ha en selvforsterkende tendens ved at mange ønsker å bo i
samme nabolag som dem som er lik en selv, både økonomisk og kulturelt. Hvis folks søken
etter nabolag de passer inn i er et viktig flyttemotiv, vil høyinntektsgrupper i liten grad
konkurrere med andre om boliger i områder med et lavere inntektsnivå, selv om boligens og
områdets fysiske egenskaper kan være like (Barlindhaug 2017: 130).

2.3 Oppsummering
Idretten har vært preget av forskjeller både når det gjelder hvem som driver med idrett og
hvilke idretter man driver med. Arbeiderklassen, kvinner og barn har etter hvert tatt del i den
organiserte idretten og i dag er det flere enn noen gang som driver med idrett. Mange av de
populære idrettene er fordelt over hele Oslo, men for noen idretter er det fortsatt ulik
deltakelse mellom øst og vest som kan ha rot i de gamle klasseskillene.

Den geografiske inndelingen av sosial ulikhet i Oslo har variert over tid. Oppdelingen i
østkant og vestkant er den mest veletablerte og omtalte inndelingen av byen, men det går ikke
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lenger et klart loddrett skille som deler byen i to. På bydelsnivå er det ofte et skille mellom de
indre og ytre bydelene. Samtidig ligner Nordstrand, og til en viss grad også Østensjø, mer på
bydelene i ytre vest. Hvis man ønsker en enkel inndeling kan man dele inn i øst-vest ved hjelp
av en S. Andre etablerte inndelinger er å skille mellom indre og ytre øst og vest, og videre
dele opp ytre øst i flere områder.

Forskning på sosial ulikhet viser at Oslo fortsatt er en delt by, både når det kommer til
boligstruktur, klasse, og fordeling av goder og byrder.

3. Teori og tidligere forskning
Dette kapittelet tar for seg teori og tidligere forskning som har direkte relevans til oppgavens
problemstilling: Hvordan er sammenhengen mellom Osloungdoms bosted og organisert
idrettsdeltakelse og hva kan forklare den?

Først presenteres tidligere forskning på ungdom og idrett (kapittel 3.1) i Oslo. Her legges det
vekt på hva man allerede vet fra tidligere forskning og hvor denne oppgaven kan bidra med
mer kunnskap. De to neste kapitlene handler om mulige forklaringer på sammenhengen
mellom bosted og organisert idrettsdeltakelse, med spesielt fokus på sosioøkonomisk
bakgrunn og minoritetsbakgrunn. I kapittel 3.2 vises det først til tidligere forskning om
klasseforskjeller i idrettsdeltakelse, før det brytes ned til ulike sider ved klasse og
sosioøkonomisk bakgrunn som kan være årsaken til forskjellene. Det trekkes det fram
tidligere forskning om betydningen av økonomiske ressurser og idrettsdeltakelse, men også
teorier om klassekultur knyttet til idrett og oppvekst. I kapittel 3.3 presenteres tidligere
forskning om forskjeller i idrettsdeltakelse mellom minoritets- og majoritetsungdom, samt
noen teorier om hva som kan forklare disse forskjellene.

Til slutt presenteres to sosiologiske teorier i kapittel 3.4; Segregering og nabolagseffekter.
Dette for å få en bedre forståelse av hvorfor geografisk ulikhet er viktig, og hvilken rolle
idretten kan ha for sosiale skiller.
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3.1 Ungdom og idrett
Det finnes en god del tidligere kvantitativ forskning om ungdom og idrett i Norge basert på
spørreundersøkelser. Den omhandler hvem som deltar; kjønn, alder, sosial bakgrunn, etnisk
bakgrunn, hvorfor eller hvorfor ikke de deltar og hvordan og hvor de trener; organisert,
uorganisert, på egenhånd i treningsstudio eller ute i naturen (Seippel m.fl. 2016). Det finnes
også kvalitativ forskning om ungdom og idrett, blant annet om etnisitet/minoriteter (Walseth
og Fastin 2003; Lidèn 2016; Anderson 2007), om kjønn (Broch 2016), og foreldres
involvering i idretten (Stefansen m.fl. 2016). Det store temaet innen ungdom og idrett er
frafall fra den organiserte idretten og inaktivitet. Aktivitetsnivået til ungdom er lavere enn for
barn, men har vært stabilt siden 90-tallet. Egentrening er den viktigste treningsarenaen, der
oppslutningen ligger litt under 60 prosent. Idrettslagene har høy oppslutning tidlig i tenårene,
men mot slutten overtar treningssentre. 55 prosent av 8.klassinger trener i idrettslag, mens
bare 28 prosent fortsatt er med i 17-årsalderen (Seippel m.fl. 2016: 17-18).

Under har jeg tatt for meg de studiene av ungdom og idrett som er mest relevante for temaet i
denne oppgaven. De to første er rapporter fra Ung i Oslo 2015 og er basert på det samme
datamaterialet som brukes i denne oppgaven. Hovedrapporten (Andersen & Bakken 2015)
handler ikke spesielt om organisert idrettsdeltakelse, men sier noe om bydelsforskjeller i
organisert fritidsaktivitet og trening. I den andre rapporten (Ødegård m.fl. 2016) beskrives
deltagelsesmønsteret i den organiserte idretten, men med et særskilt fokus på minoritetsjenter.
Bydelsforskjeller beskrives, men det gjøres ikke analyser for å forklare forskjellene.

Den siste studien (Reithaug 2014) er i hovedsak en analyse av hvilke idretter det drives med
øst og vest i Oslo, basert på antall klubber og medlemstall rapportert til Oslo Idrettskrets for
2013. I denne oppgaven vil jeg også bruke liknende datagrunnlag fra Oslo Idrettskrets (fra
2015) for å undersøke evt. forskjeller i idrettstilbud og diskutere mulige nabolagseffekter.
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3.1.1 Organisert fritid og trening blant ungdom i Oslo
Hovedrapporten fra Ung i Oslo-undersøkelsen (Andersen & Bakken 2015) beskriver i store
trekk geografiske forskjeller i organisert fritidsaktivitet og trening. Organisert idrett går under
begge disse kategoriene.

Organisert fritidsaktivitet
Av de organiserte fritidsaktivitetene er idrett den vanligste, men kategorien omfatter også
andre aktiviteter som fritidsklubb, religiøs forening, musikk og annet. Andelen unge som
deltar i organiserte fritidsaktiviteter er høyere i Oslo enn ellers i landet. Deltakelsen i Oslo har
økt noe fra 2012 til 2015, men det er færre og færre som deltar utover i ungdomstiden.
(Andersen og Bakken 2015: 46).

Unge i vest (inkludert Nordstrand) deltar i størst grad i organiserte fritidsaktiviteter. Også
Bjerke og Østensjø ligger over gjennomsnittet i Oslo (Andersen og Bakken 2015: 48).
Deltakelsen er lavest i enkelte av de sentrumsnære og østlige bydelene. Andelen som deltar
varierer klart med sosial bakgrunn, der de med lav sosial bakgrunn deltar i minst grad.
Ettersom høy sosial bakgrunn er vanligere i vest enn i øst og sentrum, bidrar dette til
bydelsforskjellene. Det er færre med innvandrerbakgrunn som deltar i organiserte
fritidsaktiviteter, spesielt blant de yngste. (Andersen og Bakken 2015: 46). Det er ikke
forskjell på aktivitetsnivået til ungdom med og uten innvandrerbakgrunn innenfor samme
sosiale bakgrunn. Det vil si at innvandrerbakgrunn ikke har betydning på aktiviteten når man
kontrollerer for sosial bakgrunn.

Trening
Når det gjelder trening er mønsteret ganske likt som for organisert fritidsaktivitet. Det er en
nedgang i antall som trener ut over ungdomstida, men mange unge i Oslo trener regelmessig,
mange trener mye og andelen som trener ukentlig har økt fra 2012. På de øverste
klassetrinnene er det flere som trener på treningsstudio, enn på de lavere trinnene. Samtidig er
det her færre som deltar i idrettslag eller på annen organisert trening. Totalt er de vanligste
ukentlige treningsaktivitetene å trene i idrettslag eller på egenhånd (ca. 40 prosent), en
tredjedel trener ukentlig på treningsstudio, mens 19 prosent driver med annen organisert
trening som for eksempel dans eller kampsport (Andersen og Bakken 2015: 68).
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På alle klassetrinn er det færre jenter enn gutter som trener ukentlig og kjønnsforskjellen øker
tydelig med alderen. Også når det gjelder trening er det lavere aktivitet blant ungdom med
innvandrerbakgrunn og med lavere sosial bakgrunn. I motsetning til organisert fritidsaktivitet
er det fortsatt lavere deltakelse blant de med innvandringsbakgrunn etter man har kontrollert
for sosial bakgrunn. Færre ungdom i de østlige bydelene trener ukentlig sammenlignet med de
i de vestlige bydelene. (Andersen og Bakken 2015:68).

3.1.2 Organisert idrettsaktivitet
I en annen rapport fra Ung i Oslo 2015 beskrives deltagelsesmønsteret i den organiserte
idretten, med et særskilt fokus på minoritetsjenter (Ødegård, m.fl. 2016). 42 prosent av
ungdommene i Oslo trener i et idrettslag minst et par ganger i måneden. De største
forskjellene ser man i alder og kjønn. Gutter (50 prosent) deltar i større grad enn jenter (33
prosent) og deltakelsen synker tydelig med alderen. Når man kombinerer kjønn og
innvandringsbakgrunn viser det seg at minoritetsjenter er klart minst aktive i forhold til de
andre gruppene (Ødegård m.fl. 2016: 22-25).

Bydelsforskjeller
Det er betydelige forskjeller når det gjelder hvor mange som er aktive i idrettslagene mellom
de ulike områdene i Oslo. Det er lavest nivå i de indre østlige bydelene (34 prosent), indre
vest (35 prosent), Groruddalen (36 prosent) og Søndre Nordstrand (37 prosent). I ytre vest og
Nordstrand er i overkant av 50 prosent av ungdommene med, mens Østensjø plasserer seg i
midten (Ødegård m.fl. 2016: 36).

Bydelsforskjellene i idrettsdeltakelse har til dels sammenheng med at mange av byområdene
med lavest aktivitetsgrad har høyest andel unge med innvandrerbakgrunn, men det er likevel
bydelsforskjeller når man bryter ned materialet etter innvandrerbakgrunn og kjønn. Blant
unge med norskfødte foreldre er det generelt 10-15 prosentpoeng flere idrettsaktive i de
vestlige sammenliknet med de østlige bydelene. Mønstrene går i samme retning blant unge
med innvandringsbakgrunn, men forskjellene mellom bydelene er noe mindre- og aller minst
blant gutter (Ødegård m.fl. 2016: 38). Rapporten går ikke noe mer inn på hva som kan
forklare bydelsforskjellene, men konsentrerer seg videre om hva som kan forklare
minoritetsjenters lave deltakelse.
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Sosioøkonomisk bakgrunn
Det er store forskjeller mellom sosioøkonomiske grupper når det gjelder andel av ungdom
som deltar aktivt i idrettslag. Nesten dobbelt så mange er aktive i den øverste
sosioøkonomiske gruppen sammenliknet med den nederste av totalt fem grupper (Ødegård
m.fl. 2016: 41). Generelt har sosioøkonomisk bakgrunn noe større betydning blant jenter enn
gutter. Det er små forskjeller i idrettsdeltakelse mellom gutter med og uten
innvandringsbakgrunn, når vi sammenlikner ungdom som tilhører samme sosioøkonomiske
gruppe. Forskjellene mellom minoritetsjenter og majoritetsjenter halveres når man justerer for
sosioøkonomisk bakgrunn, men å trekke inn bosted i analysen bidrar ikke til å forklare noe
ytterligere utover det sosioøkonomiske forhold bidrar med alene.

Minoritetsjenter
For å forstå den generelt lave deltakelsen i idrett blant minoritetsjenter konkluderer rapporten
med to forhold som kan sies å bidra som delvise forklaringer: sosioøkonomisk bakgrunn og
idrettskultur i familien. Blant guttene er dette forhold som faktisk bidrar til å snu
«innvandringseffekten» på hodet, det vil si at når vi sammenlikner minoritetsgutter og
majoritetsgutter er det større sannsynlighet for at minoritetsguttene deltar i idrett, gitt
tilsvarende familiebakgrunn (Ødegård m.fl. 2016: 55).

3.1.3 Bydelsforskjeller i idretter
En gjennomgang av bydelsforskjeller i type idretter for ungdom i Oslo (Reithaug 2014) tar
utgangspunkt i de registrerte idrettsklubbene i Oslo Idrettskrets som får tildeling av Lokale
aktivitetsmidler (LAM)2. Det er rimelig å anta at de fleste klubber som tilbyr aktivitet for barn
og ungdom er med i tildelingen. Ved å se på antall klubber og medlemmer i bydelene ble det

2

Idrettslagene som mottar LAM i Oslo må være medlem av Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komité, samt drive idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom
i alderen 6-19 år. De må i tillegg få godkjent årsberetning, regnskap og protokoll for årsmøtet
for året før tildeling av OIK innen 1.juni i tilskuddsåret (OIK, 2013, s. 1-2). Noen idrettslag
vil falle utenfor hvis de ikke tilfredsstiller kravene til dokumentasjon.
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kartlagt om man kunne se ulik idrettsaktivitet for ungdom øst og vest i Oslo. Her er
Nordstrand inkludert i vest.

De største idrettene i Oslo er godt representert i både øst og vest. Fotball er den klare
favoritten, men også håndball, friidrett, turn og basketball er på topp 10-listen over idretter
med flest klubber i Oslo. Fordelingen mellom øst og vest er mer eller mindre nøytral for disse
idrettene. Hvis man ser på fordelingen av antall medlemmer mellom klubbene i øst og vest
viser det seg også at fotball, håndball, turn og basketball er de mest nøytrale idrettene.

Man kan kalle noen idretter for typiske vestkant- eller østkantidretter basert på forholdet
mellom antall klubber som er plassert vest og øst i Oslo. Av de typiske vestkantidrettene
finner man mange små, individuelle og dyre idretter som tennis, dykking, seiling, alpint og
skiskyting. Typiske østkantidretter er gjerne fysisk tøffe og/eller lagidretter som for eksempel
kampsport, bryting, boksing, ishockey og cricket.

Man kan konkludere med at det finnes ulikheter i hvilke idretter barn og unge driver med øst
og vest i Oslo, men de nøytrale idrettene er likevel blant de mest populære. Forklaringen på
forskjellene kan være økonomiske, men kan også sees i lys av teorier om reproduksjon av
sosial ulikhet. Den største og kanskje viktigste forskjellen i idrettsaktivitet i denne
gjennomgangen fra 2014, gjelder hvor mange unge som er medlemmer av idrettslag. Det er
omtrent like mange idretter og klubber i de to områdene av Oslo, men det er langt flere
medlemmer i vest.

Oppsummering
Tidligere forskning på organisert idrett viser at ungdom i Oslo er mer aktive i organisert idrett
i begynnelsen av tenårene enn mot slutten. Gutter er generelt mer aktive enn jenter og de med
innvandringsbakgrunn er mindre aktive enn majoritetsungdom. Hvis man deler inn i grupper
etter kjønn og innvandringsbakgrunn er det minoritetsjenter som har lavest organisert
idrettsdeltakelse. Sosioøkonomisk bakgrunn har også stor betydning for organisert
idrettsdeltakelse. Nesten dobbelt så mange er aktive i den øverste sosioøkonomiske gruppen
sammenliknet med den nederste av totalt fem grupper. Forskjellene mellom minoritetsjenter
og majoritetsjenter halveres når man justerer for sosioøkonomisk bakgrunn, mens gutter med
og uten innvandringsbakgrunn har omtrent lik aktivitet innenfor samme sosioøkonomiske
gruppe.
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Når det gjelder bydelsforskjeller er det høyest organisert idrettsdeltakelse i ytre vest og
Nordstrand, mens også Østensjø har høyere andel enn de andre områdene. Det er altså et østvest skille, men det gjelder ikke for de sentrumsnære bydelene. Både innvandringsbakgrunn
og sosial bakgrunn trekkes fram som mulige forklaringer på bydelsforskjellene. Antall
medlemmer registrert i klubbene bekrefter også et øst-vest skille i Oslo. De mest populære
idrettene for ungdom finner man på begge kanter av byen, men man kan likevel peke ut noen
typiske vestkant- og østkantidretter.

3.2 Sosial bakgrunn: klasse, økonomi og kultur
Sosial bakgrunn og/eller klassebakgrunn blir ofte trukket fram som en viktig forklaringsfaktor
for forskjeller i idrettsdeltakelse (Andersen og Bakken 2015; Ødegård m.fl. 2016; Strandbu,
Gulløy, Andersen, Seippel og Dalen 2017: 134). Slik bakgrunn kan måles på forskjellige
måter. Klassebegrepet innebærer gjerne yrkeskategorier, og kan i tillegg skille mellom
økonomiske og kulturelle ressurser. Sosial bakgrunn er gjerne et videre begrep enn klasse.
Begrepet kan inneha alle eller noen av de nevnte variablene som brukes for å måle klasse. I
denne oppgaven brukes variabelen sosioøkonomisk status som måler foreldrenes
utdanningsnivå, antall bøker i hjemmet og materielle ressurser i familien. Sammenhengen
mellom denne variabelen og organisert idrettsdeltakelse er sentral i analysen av geografiske
forskjeller i organisert idrettsdeltakelse. Når sosial bakgrunn eller klassebakgrunn har
betydning for ungdoms organiserte idrettsdeltakelse kan det handle om økonomiske
begrensninger eller klassekulturelle forskjeller i synet på organisert idrett for barn og ungdom.

Her presenteres en gjennomgang av tidligere forskning og teori om klasse og idrett,
økonomiske barrierer for idrettsdeltakelse, og sammenhengen mellom norsk idrettskultur og
klassekulturell oppvekst.
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3.2.1 Klasse og idrett
Sammenhengen mellom klasse og idrett har i følge Strandbu m.fl. (2017) vært lite studert
både nasjonalt og internasjonalt. Det klassiske skillet mellom borgerskapet og arbeiderklassen
er ikke lenger like relevant som tidligere, men sosiologer er fortsatt opptatt av sosiale
forskjeller i idrettsdeltakelse. Pierre Bourdieu har utviklet klassebegrepet ved å inkludere
begrepet om kulturell kapital, og hans teorier er en viktig inspirasjonskilde for flere sosiologer
som skriver om idrett og klasse (Strandbu m.fl. 2017: 136).

Når det gjelder sammenhengen mellom klasse og idrettsdeltakelse, mener Bourdieu (1978) at
både økonomisk og kulturell kapital er viktig, men at man må se på variasjonen i den
sportslige aktiviteten for å få fram de mest essensielle klasseforskjellene. Sport har gått fra å
være en aktivitet for eliten og reservert for amatører, til å bli produsert av profesjonelle for
massene. Bourdieu mener at sporter som tennis, ridning, seiling og golf innehar fortsatt noen
egenskaper som skiller de fra de folkelige idrettene som tidligere var begrenset til eliten, for
eksempel fotball. Han påpeker også at sannsynligheten for å fortsette med idrett i voksen
alder er mindre for de lavere sosiale lag, mens det omvendte er tilfellet for å se sport på tv
(Bourdieu 1978: 828).

Verdien av sport for arbeiderklassen og lavere middelklasse harmonerer med
profesjonaliseringen og fokuset på effektivitet målt i seiere, titler og rekorder, kombinert med
lav risiko. Meningen og funksjonen for arbeiderklassen er i hovedsak å bygge opp en ”fysisk
kapital”, som kan være en vei til sosial mobilitet for gutter i lavere klasser (Bourdieu 1978:
832-3).

Mens folkelige idretter er assosiert med ungdom og har fokus på styrke og utholdenhet, har
ikke den borgerlige idretten den samme aldersbegrensningen. For borgerskapet handler det
om å opprettholde en sunn kropp og oppnå sosial profitt (Bourdieu 1978: 834-5). Styrke og
utholdenhet er noe alle kan drive med, men den borgerlige sporten har andre begrensninger.
Økonomiske begrensninger gjør at sporten ikke er til for alle, men også familietradisjon, tidlig
trening og kleskoder gjør at sportene er avgrenset til de øvre klassene. Bourdieu ser
sportsaktivitet i sammenheng med systemet av smak og preferanser, og habitus (kroppslige
disposisjoner). For borgerskapet symboliserer for eksempel det å stå rakrygget moralske
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dyder som rettskaffenhet og verdighet, og fysiske dyder som vigør, styrke og helse (Bourdieu
1978: 834).

Klasse og ungdomsidrett i Norge
Strandbu m.fl. (2017) har foretatt en gjennomgang av den klassebaserte rekrutteringen til
ungdomsidretten i Norge de siste 60 årene, basert på 11 norske studier som har undersøkt
klasseforskjeller i ungdommers idrettsaktiviteter. Den tidligste studien, fra 1952, viser at
idrettsaktiviteten var størst blant ikke-yrkesaktive. Studenter og skoleelever var oftere
medlemmer, dernest funksjonærer – noe som forklares med ordnet arbeidstid og med fritid.
Undersøkelsen har ikke med ikke opprinnelsesklasse, men eget yrke og utdanningsnivå. Det
var sterk sammenheng mellom idrettsaktivitet og utdanningsnivå der flest av de med høy
utdanning drev med idrett (Strandbu m.fl. 2017: 139).

Strandbu m.fl. (2017) finner ikke de samme store klasseforskjellene i undersøkelsene fra
1980, 1990 og tidlig 2000-tall. Her er det ingen eller svake sammenhenger mellom
klassebakgrunn3 og medlemskap i idrettslag og mellom klassebakgrunn og idrettsaktivitet.
Derimot har de unges vurderinger av familiens økonomi sterk sammenheng med deltakelse i
idrettslag. I Ung i Norge-undersøkelser 2002 og 2010 har man også med antall bøker i
hjemmet som et mål på kulturell kapital. Høyere antall bøker gir også større sannsynlighet for
medlemskap i idrettslag (Strandbu m.fl. 2017: 139-140). Forfatterne påpeker at ulike
målemetoder for klasse og idrettsdeltakelse i studiene som sammenliknes kan være en mulig
feilkilde.

Studier fra de siste årene peker mot tydeligere sammenhenger mellom klassebakgrunn og
idrettsaktiviteter. Fra Ungdata 2014 og 2015 brukes et samlemål for sosioøkonomiske
ressurser basert på spørsmål om foreldrenes utdanningsnivå, bøker i hjemmet og tilgangen til
ulike materielle goder. Analysene viser en sterk sammenheng mellom idrettsdeltakelse og
sosioøkonomisk status. Grunnen til forskjellene kan være både økonomiske barrierer og
klassespesifikke identiteter, verdimønstre og preferanser.

3

Klassebakgrunn er målt etter foreldres yrke.
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3.2.2 Økonomi og idrettsdeltakelse
Når klasse eller sosioøkonomisk bakgrunn har betydning for idrettsdeltakelse, kan man spørre
seg om det er økonomi som er det største hinderet. I media har det de siste årene vært et fokus
på økt kostnadsnivå i norsk idrett (Baardsen 2015, Melheim 2015). Representanter for Norges
Idrettsforbund (NIF) skriver i en kronikk i VG at de er bekymret for at økonomi kan være en
barriere for barn og unges deltakelse i idrett (Veum og Øvregård 2015). De mener
utfordringen er todelt. Man har familier med dårlig betalingsevne hvor barna ikke kan delta i
idrett i det hele tatt, men det har også utviklet seg en kultur i enkelte idretter og idrettslag med
høye kostnader for eksempel på grunn av dyrt utstyr, treningssamlinger, konkurranser og
lønnede trenere. Her kan økonomi være en barriere selv for familier med gjennomsnittlig
inntekt. NIF mener det største problemet er når store breddeidretter som fotball, håndball og
ski blir så dyre at de ekskluderer. Dette harmonerer dårlig med norsk idretts ambisjoner og
mål om å være for alle på tvers av sosiale skillelinjer.

I gjennomgangen av forskningen på klasse og ungdomsidrett (Strandbu m.fl. 2017)
oppsummeres det fra flere beregninger som viser at det koster å drive med idrett, og at det er
stor variasjon i kostnadene mellom idrettsgrener. Barn i Oslo og Akershus har betydelige
større utgifter til trening enn andre. Forfatterne oppsummerer at det mangler gode studier av
endringer i utgifter til idrett, men det kan se ut til at kostnadene for barn og ungdom 6-15 år
har økt noe. Ungdom i familier med dårlig råd har begrensede muligheter til å delta i
fritidsaktiviteter som koster penger og det er spørsmål om økende kostnader gjør at flere får
problemer med å henge med (Strandbu m.fl. 2017:144).
Tall fra ”Ung i Norge 2010” viser at materielle ressurser, målt med ungdommenes opplevelse
av familiens økonomiske situasjon, er relatert til trening i idrettslag og trening på
treningssenter (Seippel, Strandbu & Sletten 2011). Andre norske studier har spesielt fokus på
familier med dårlig økonomi og sammenhengen med deltakelse i organisert idrett.

En panelstudie (2003-2009) om barn og unges levekår i lavinntektsfamilier (Elstad m.fl.
2010) viser at barn fra lavinntektsfamilier i mindre grad deltar i organiserte fritidsaktiviteter
enn barn ellers. For gruppen som har vært stabilt fattige i perioden 2000-2007 oppgir 48
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prosent at de aldri deltar i organisert trening, mot 36 prosent i gruppen stabilt ikke-fattige.
Man finner en svært høy andel som aldri trener i organiserte lag, særlig blant jenter med ikkevestlig bakgrunn (65 prosent) sammenliknet med kontrollutvalget (25 prosent). I den siste
intervjuundersøkelsen i 2009 finner man ikke lenger slike forskjeller mellom lavinntekts- og
kontrollutvalget bland de eldste (stort sett videregående elever). Andelen jenter med ikkevestlig bakgrunn som deltar har økt i 2009 sammenliknet med 2006.

En kvalitativ undersøkelse (Bakke, Solheim og Hovden 2014) viser at dårlig økonomi
begrenser barn og unges deltakelse i fysisk aktivitet. Fattige foreldre strekker seg langt for at
barna deres skal delta i samme aktiviteter som de andre i nærmiljøet, men de har ikke
mulighet til å være med på like mye og de står da i fare for å havne utenfor det sosiale
fellesskapet. Det organiserte aktivitetstilbudet koster ofte mer enn det fattige familier har
muligheter til å bruke på barnas aktiviteter. Samtidig baserer den organiserte idretten seg på at
foreldre skal ha en aktiv rolle, noe som er spesielt utfordrende for enslige forsørgere med
dårlig økonomi (Bakke m.fl. 2014).

Oppsummering av tidligere forskning viser at økonomi kan være en barriere for organisert
idrettsdeltakelse. For mange barn og unge i familier med dårlig råd, er det en utfordring å
være med på organisert idrett. Samtidig er det også uttrykt bekymring for at enkelte idretter
har så høyt kostnadsnivå at også familier med gjennomsnittlig inntekt sliter med å delta.
Basert på dette er det rimelig å anta at økonomiske ressurser kan forklare bydelsforskjeller i
organisert idrettsdeltakelse.

3.2.3 Idrettskultur og klassekultur
Klasseforskjeller i idrettsaktivitet kan også knyttes til ulike klassekulturer. Idrett og andre
organiserte fritidsaktiviteter for barn, kan ha forskjellig posisjon for foreldre i ulike
samfunnsklasser. I norsk idrett er det ofte en forventning om at foreldre skal være engasjerte
og involverer seg i barnas idrettsaktivitet. For foreldre med lav inntekt er det kanskje
vanskelig å stille opp av praktiske årsaker, som at man ikke har bil eller at man jobber på
ugunstige tider. Samtidig kan det være noe med den norske idrettsmodellen og det involverte
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foreldreskapet som ikke er like naturlig i alle samfunnsklasser. På den måten kan klassekultur
påvirke deltakelse i organisert idrettsaktivitet.

Den norske idrettsmodellen og foreldreinvolvering
Foreldre beskrives av flere som svært viktig i norsk idrett. Den norske idrettsmodellen er
bygd på frivillig innsats (Meld. St. Nr. 26 2011-2012) og klubbene er avhengige av at
foreldrene stiller opp som trenere, lagledere og med dugnadsinnsats, heiagjeng og miljø rundt
klubben/laget. Barna er avhengige av at foreldrene betaler treningsavgift, utstyr, kjører til og
fra trening og konkurranser om det trengs (Stefansen, Smette, Strandbu 2016: 156).

Eduardo Archetti (2003) beskriver foreldreinnsats som en form for gave som kommer
familien til gode. Foreldrene gir tid og engasjement til klubben og familien får mulighet for
barnet til å drive idrett og et sosialt miljø tilbake. Idrettsliv og familieliv blir tett forbundet, og
en endring i måten foreldrene relaterer seg til idretten på vil påvirke idretten.

I en kvalitativ studie av foreldre til ungdomsskoleelever (Stefansen, Smette og Strandbu
2016) sier foreldrene at deres involvering i barnas idrettsaktivitet kan ses som et engasjement
som styrker relasjonen til og samhørigheten med barnet. Foreldrene opplever at deres egne
foreldre var langt mindre involvert da de var barn, noe de fleste syntes var helt greit og vanlig
(Stefansen m.fl. 2016: 167). Stefansen og kollegaer mener det gamle foreldreskapet med
skarpere skiller mellom barnas og foreldrenes liv og prosjekter er erstattet av et involvert
foreldreskap hvor foreldrene engasjerer seg i barnas idrettsaktivitet. Et sosialt og emosjonelt
fellesskap med barna forstås i det involverte foreldreskapet som grunnleggende for relasjonen
og inngår samtidig som en del av monitoreringen av barnet. De får innsyn i barnets velferd og
utvikling, samt mulighet til å gripe inn dersom barnet ikke har det bra eller ikke utvikler seg i
riktig retning (Stefansen m.fl. 2016: 168).

Forskerne konkluderer med at foreldrenes engasjement i idretten drives fram av to kulturelle
prosesser. Det sterke aktivitetskravet som stilles til ungdom og ideene om det involverte
foreldreskapet. Foreldre forventes å følge opp og ha en emosjonelt nær relasjon til barna, også
gjennom ungdomsårene og den perioden hvor løsrivelsen fra foreldre vanligvis skjer. Idretten
blir dermed en særlig viktig arena for foreldreskapet, de kan observere barnets utvikling både
i idretten og sosialt (Stefansen m.fl. 2016: 168). Foreldres involvering handler både om å
tilrettelegge for at barna blir best mulig og når sine mål, og om å dempe og bearbeide
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skuffelser som idrettens prestasjonskrav også innebærer. Idretten byr på felles opplevelser og
referanserammer for foreldre og barn og dagens foreldreskapsidealer er med på å forme
idretten. Klubbene kan ta for gitt og organisere sitt arbeid rundt høy grad av
foreldreinvolvering (Stefansen m.fl. 2016: 169).

Foreldreskap og klassekultur
Det involverte foreldreskapet hvor foreldre engasjerer seg i barnas idrettsaktivitet, kan knyttes
til en type oppdragelse som Anette Lareau (2002) kaller «Concerted cultivation» i sin studie
av ulike oppvekster. Basert på intervjuer og observasjoner av barn i alderen 8-10 år og deres
familier bosatt i USA, viser det seg at sosial klasse har stor betydning for oppvekstmiljø og
daglig rutiner, mer enn kjønn og etnisitet (Lareau 2002). Concerted cultivation er en type
oppdragelse som er typisk for foreldre fra middelklassen4. Den går ut på å utvikle barnas
ferdigheter ved å melde de på mange organiserte aktiviteter. De synes også det er viktig å
utvikle barna språklig ved å oppmuntre de til å diskutere og resonnere (Lareau 2002: 748).
Arbeiderklasse-foreldre5 i studien har ofte en type oppdragelse Lareau kaller
«accomplishment of natural growth», der det viktige er å gi barna kjærlighet, mat og trygghet
som sikrer at de vokser opp og trives. De fokuserer ikke spesielt på å utvikle barnas talent.
Arbeiderklasse-barna deltar i færre organiserte aktiviteter, har mer fritid og dypere bånd til
fjernere familiemedlemmer (Lareau 2002: 749).

Liknende norske studier (Aarseth og Stefansen 2009, Stefansen og Blaasvær 2010) beskriver
noen av de samme forskjellene mellom oppdragelse hos arbeiderklasse- og
middelklassemødre6 i Norge. Noen av studiene har fokus på litt yngre barn7 sammenliknet

”Middle-class children are those who live in households in which at least one parent is
employed in a position that either entails substantial managerial authority or that draws upon
highly complex, educationally certified skills” (Lareau 2002: 751).
5
”Working-class children are those who live in households in witch neither parent is
employed in a middle-class position and at least one parent is employed in a position with
little or no managerial authority and that does not draw on highly complex, educationally
certified skills. This category includes lower-level whitecollar workers” (Lareau 2002: 751).
6
Arbeiderklasse vil her si folk som jobber som faglærte eller ufaglærte håndverkere, eller i
underordnede posisjoner i pleie- og omsorgssektoren og i handels- og servicebedrifter
(Stefansen og Blaasvær 2010: 145)
7
Det er gjort to studier hvor den ene er av arbeiderklassemødre med barn i alderen 1-12 år og
den andre omfatter arbeiderklassefamilier som er fulgt gjennom tre år da barna var 0-3 år
gamle.
4
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med den amerikanske studien, men de tar for seg type oppdragelse i ulike sosiale klasser og
foreldrenes syn på barnas verden.

Et gjennomgående mønster er at arbeiderklassemødre mener barnets utvikling er noe som bør
skje naturlig, uten omfattende og detaljert påvirkning og evaluering fra voksne, så lenge
barnets grunnleggende behov for trygghet og omsorg er på plass. De ser på barns lek og
sosiale liv som barns egne domener der barn har stor grad av selvråderett over hva som skjer.
På den annen side mener de det er viktig at de voksne setter grenser for barna og lærer de
nødvendige ferdigheter for at de skal bli veloppdragne, vite forskjell på rett og galt og forstå i
hvilke situasjoner en bestemmer selv og når andre bestemmer (Stefansen og Blaasvær 2010:
149-152).

Foreldreskapet i middelklassen er forskjellig fra arbeiderklassens i hva som reguleres av
voksne og hva som sees på som barnets natur (Aarseth og Stefansen 2009). Barnets initiativ er
viktig, men de voksne skal følge barnas initiativ og delta aktivt i barnets verden. For
middelklasseforeldre dreier friheten seg om at barnet gis rom til å styre hva det vil engasjere
seg i, så lenge det er ting foreldrene kan se en mening med. For eksempel motivere til innsats,
regulere hvordan barna involverer seg i ulike aktiviteter og holde ved like egenskaper som
ekspertise, kreativitet og selvstendighet.

Dersom den organiserte idretten krever et involvert foreldreskap, kan det være en årsak til at
noen barn og unge ikke deltar. Det kan være grunn til å tro at denne involveringen i barnas
idrettsaktivitet passer best inn hos middelklasseforeldre, og at klassekultur dermed kan
påvirke deltakelsen i organisert idrett. Foreldre med høy utdanning er selv mer aktive og
engasjerte i idrett, og det kan tenkes at barna ”arver” foreldrenes aktivitetsmønster (Samdal et
al. 2016). Dermed er det ikke bare økonomiske ressurser, men også andre sider ved klasse og
sosial bakgrunn som kan forklare bydelsforskjeller i idrettsdeltakelse.

3.3 Minoritet/majoritet
I studier av barn og unges idrettsdeltakelse finner man ofte lavere deltakelse hos de med
minoritetsbakgrunn enn hos majoritetsbefolkningen (Strandbu, Bakken og Sletten 2018,
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Ødegård m.fl. 2016, Andersen og Bakken 2015, Sandbæk og Pedersen 2010). Noe av
forskjellene reduseres når det kontrolleres for sosioøkonomisk bakgrunn. For minoritetsgutter
kan det til og med være noe høyere deltakelse enn hos majoritetsgutter, etter å ha kontrollert
for sosioøkonomisk bakgrunn (Ødegård m.fl. 2016). For jenter er det derimot fortsatt
betydelig forskjeller i organisert idrettsaktivitet mellom minoritet og majoritetsungdom, også
etter å ha kontrollert for sosioøkonomisk bakgrunn.

Strandbu m.fl. (2018) diskuterer fire forklaringer på forskjellene i organisert idrettsdeltakelse
mellom minoritets- og majoritetsungdom; Kultur, religion, diskriminering og
klasse/sosioøkonomiske ressurser. Kulturelle oppfatninger kan handle om at
minoritetsungdom skal hjelpe til mer hjemme og være mer sammen med familien, eller
restriksjoner på hva barna skal holde på med på fritiden. Dette kan ofte være mer relevant for
jenter enn for gutter. Religion og kultur henger tett sammen. I europeisk forskning blir ofte
religionens påvirkning på jenters deltakelse i idrett trukket fram. Tanken om å holde kjønnene
separert fra hverandre pekes på som hovedfaktoren for at muslimske jenter ikke er aktive i
idrett (Walseth & Fasting, 2003). Strandbu m.fl. (2018: 4) trekker fram at det kan være andre
kulturelle eller religiøse faktorer som påvirker, for eksempel klasse, landbakgrunn, og
kulturelle tradisjoner. Tidligere studier viser at rasisme forekommer i norsk idrett (Anderson
2007, Lidén 2016), men det er usikkert i hvor stor grad det holder minoritetsungdom unna
idretten i Norge .Graden av inkludering fra trenere og andre deltakere er trolig viktigere
faktorer for påvirkning av deltakelsen (Lidén 2016).

Ødegård m.fl. (2016: 25-26) har undersøkt landbakgrunn for elever på videregående skole for
å se om aktivitetsnivået kan variere mellom ulike nasjonalitetsgrupper. For flere nasjonaliteter
er deltakelsen høy blant gutter, men lav for jenter, også sammenliknet med
majoritetsbefolkningen. For de med bakgrunn fra Vietnam, Tyrkia og Tidligere Jugoslavia er
ikke kjønnsforskjellene like store. For disse nasjonalitetene er guttenes andel lavere enn for
andre grupper, mens det er omvendt for jentene. Forskjellene kan handle om ulike
idrettskulturer i opprinnelseslandet eller ulik sosial bakgrunn, men funnene er i følge
forskerne vanskelige å tolke direkte (Ødegård m.fl. 2016: 26).

Foreldrenes involvering kan også være en grunn til lavere deltakelse hos minoritetsungdom.
En kartlegging av foreldredeltakelse i flerkulturelle idrettslag i Oslo og Drammen (Carlsson
og Haaland 2006), viser at en relativt stor andel foreldre med minoritetsbakgrunn følger opp
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ungene når de er 7 og 9 år, men at oppfølgingen blir lavere når barna blir eldre.
Minoritetsforeldrene er mer fraværende enn majoriteten på foreldremøter, kamper, som
kjørere og på dugnader når barna er 15 år (Carlsson og Haaland 2006: 51). Det foreslås noen
faktorer som kan spille inn. Mange foreldre med minoritetsbakgrunn nedprioriteter
oppfølgingen av barna når de kan klare seg selv. De har ofte flere barn som skal passes på og
mange jobber på tidspunkt som idretten drives. Minoritetsforeldrene kan også oppleve å ikke
bli inkludert i det øvrige foreldrefellesskapet, som kan gjøre at de trekker seg tilbake. Det kan
være krevende for foreldre som ikke kjenner til den norske idrettskulturen å involvere seg i
barn og unges idrettsdeltakelse.

I studien om barn og unges levekår i lavinntektsfamilier (Elstad m.fl. 2010) finner man en
svært høy andel som aldri trener i organiserte lag, særlig blant jenter med ikke-vestlig
bakgrunn (65 prosent) sammenliknet med kontrollutvalget (25 prosent). Det er foretatt tre
intervjuundersøkelser med de samme personene over flere år. Jenter med ikke-vestlig
bakgrunn deltar i større grad i 2009 enn i 2006. 40% av de eldste med minoritetsbakgrunn
oppgir at de trener en eller flere ganger i uka. For de yngste jentene med ikke-vestlig
bakgrunn, som går på barne- og ungdomsskolen, finner man fortsatt betydelige forskjeller
sammenliknet med de uten innvandringsbakgrunn i lavinntekstutvalget og med jentene i
kontrollutvalget i denne alderen. I rapporten fra Ung i Oslo 2015, hadde ikke alder noen
spesiell betydning for forskjellen mellom minoritets- og majoritetsjenter. Det er grovt sett
dobbelt så mange majoritetsjenter som er med i idrettslagene sammenliknet med
minoritetsjenter.
Flere studier viser altså at barn og unge med minoritetsbakgrunn i mindre grad enn
majoritetsungdom deltar i organisert idrett. Noe av forskjellene forsvinner når det kontrolleres
for sosial bakgrunn, men minoritetsjenter har fortsatt en betydelig lavere andel aktive enn de
andre gruppene. Kultur, religion, landbakgrunn eller dårlig inkludering og landbakgrunn kan
være årsaker til at minoritetsjenter ikke er like aktive. Det er sannsynlig at minoritetsbakgrunn
også kan forklare noe av bydelsforskjellene i organisert idrettsaktivitet.
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3.4 Segregasjon og nabolagseffekter
Segregasjonsanalyser dreier seg om geografiske skiller mellom ulike grupper (Ljunggren og
Andersen 2017: 59). Chicago-skolen fra mellomkrigstiden sees gjerne på som starten på en
tradisjon med by-sosiologi. Studier derfra viser blant annet at sosial avstand henger tett
sammen med fysisk avstand, og hvordan bostedsstatistikk kan brukes til å studere denne
sammenhengen (Duncan & Duncan 1955: 493). Sosial lagdeling og kategorisering av andre
mennesker trenger ikke å henge sammen med geografiske skillelinjer, men når sosiale,
økonomiske og romlige egenskaper korrelerer sterkt med hverandre, blir lagdelingsprosessen
mer effektiv. Dette gjør at en ved å investere i et område, også investerer i en type gruppe
av mennesker (Massey, 2008, s. 18-19). I denne oppgaven er det geografiske skiller i
organisert idrettsdeltakelse som undersøkes.

I kapittel 3.4 presenteres først teorier om årsaker til segregasjon (3.4.1), og deretter
konsekvenser av segregasjon i form av nabolagseffekter (3.4.2). Til slutt vil jeg oppsummere
hvordan disse årsakene og konsekvensene kan knyttes til organisert idrettsdeltakelse.

3.4.1 Årsaker til segregasjon
Årsaker til segregasjon kan deles inn i aktørbaserte og strukturelle (Ljunggren og Andersen
2017: 61). Eksempler på aktørbaserte forklaringer kan være at valg av utdanning, jobb og
hvor man bosetter seg kan være påvirket av ens sosiale posisjon, men samtidig påvirke hvem
man omgås med og har i sitt sosiale nettverk. Teorien om differensial assosiasjon (Bottero
2005: 159) går ut på at valget av hvem vi sosialiserer oss med er påvirket av og påvirker vår
sosiale posisjon i et samfunn. Bevisst eller ubevisst blir partnere, venner og bekjente gjerne
valgt blant de som deler samme livsstil og dette gjør at sosial ulikhet reproduseres.

Ljunggren og Andersen (2017: 61-62) nevner flere strukturelle årsaker til segregasjon i sin
studie av bostedssegregasjon blant Oslo-ungdom. Byens historie kan for eksempel påvirke
oppfatninger hos myndigheter, byplanleggere og arkitekter. Andre viktige faktorer kan være
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institusjonelle ordninger som regulering av boligmarked og hvilke type boliger som bygges.
De trekker også fram en globaliseringstese som innebærer at globale prosesser som
teknologisk utvikling, migrasjon, økonomisk restrukturering og nyliberalisme har ført til en
polarisert yrkes- og inntektsstruktur. Det blir flere mennesker på topp og bunn i strukturene,
mens midten blir mindre. Når denne polariseringen gjør seg gjeldende i bosettingen, øker
segregasjonen og byene blir tilsvarende polariserte (Ljunggren og Andersen 2017: 62).

Økt segregasjon betyr mindre integrasjon mellom ungdom fra ulike sosiale lag. Dersom
grupper i liten grad deler nabolag, vil de sannsynligvis heller ikke dele andre møtesteder hvor
folk som ikke kjenner hverandre treffes (Putnam, 2015). Idrettsklubber og
idrettsarrangementer er et slikt møtested hvor ungdom kan treffe andre de ikke kjenner fra
nabolaget. Hvis områder i Oslo blir mer segregert kan det også påvirke det lokale idrettslagets
rolle som integreringsarena. Hvis i tillegg den organiserte idrettsdeltakelsen varierer mye
mellom områder i Oslo kan det bidra til reproduksjon av sosial ulikhet.
Hvordan konsekvenser av segregasjon kan påvirke den organiserte idretten diskuteres videre i
neste punkt om nabolagseffekter.
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3.4.2 Nabolagseffekter
I dette kapittelet tar jeg utgangspunkt i to oppsummeringer av teorier om nabolagseffekter.
Den ene er en artikkel av Mayer og Jencks (1989) om hvordan barns livssjanser er påvirket av
sosioøkonomisk og etnisk sammensetning i skoler og nabolag i USA. Den andre er Bratbakk
og Wessels (2017) inndeling inspirert av Galster og Santiagos (2006) kategorisering av
hvordan nabolagseffekter kan ha betydning for barn og unge. Bratbakk og Wessel
kommenterer også teorienes relevans for Oslo og nordiske forhold.

Mayer og Jencks oppsummering av teorier om hvordan nabolag påvirker atferd, kan deles i to
typer. Den første handler om personene som bor i nabolaget, mens den andre typen
nabolagseffekt handler om egenskaper ved selve nabolaget, for eksempel kvaliteten på
institusjoner og tilgjengelige ressurser (Mayer og Jencks 1989: 1441-2). Bratbakk og Wessel
har en liknende inndeling der de skiller mellom teorier som knytter seg til interne forhold i
nabolaget og til eksterne forhold, trekk ved samfunnet (2017: 343).

Interne forhold
Nabolagseffekter med rot i interne forhold i nabolaget kan være når egenskaper, atferd eller
holdninger hos individer direkte påvirker deres naboer. Sosialiseringsteorien tar utgangspunkt
i at normer, holdninger og atferd læres gjennom primær og sekundær sosialisering (Bratbakk
og Wessel 2017: 344). Mayer og Jencks peker på at både overvekt av naboer med lav og høy
sosioøkonomisk status kan ha en negativ effekt på andre i nabolaget. Det kan være
smitteeffekter av naboer med lav sosioøkonomisk status, mens i nabolag hvor mange har høy
sosioøkonomisk status kan man oppleve hardere konkurranse og høyere krav i for eksempel
skole og arbeidsmarked (Mayer og Jencks 1989: 1441). Relativ deprivasjon kan også være en
negativ effekt av å bo i et område dominert av beboere med høy sosioøkonomisk status.
Sammenlikningen med andre kan føre til at man opplever seg selv som mindre privilegert enn
man tenkte i utgangspunktet (Bratbakk og Wessel 2017: 344-345).

Andre interne forhold kan være sosiale normer som påvirker barn og unge. Her er en sentral
tanke at en gruppe må ha et visst omfang før deres sosiale normer influerer barn og unge i
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nabolaget (Bratbakk og Wessel 2017: 344). Nettverksteorien tar utgangspunkt i at det sosiale
nettverket utgjør en viktig ressurs når man konkurrer på ulike markeder (boligmarkedet,
arbeidsmarkedet, utdanningssystemet). Det siste perspektivet handler om hvordan
eksponering for kriminalitet og vold i utsatte boligområder kan føre til økende fysiske og
mentale helseproblemer (Bratbakk og Wessel 2017: 345). I følge Bratbakk og Wessel er
samtlige av disse interne sosiale prosessene er virksomme i Oslos nabolag.

Eksterne forhold
De eksterne forholdene omhandler større strukturelle krefter i byområdet som påvirker
nabolaget. ”Spatial mismatch” er en mekanisme som vektlegger at det er et misforhold
mellom lokalisering av potensielle arbeidsplasser og bostedet til aktuelle arbeidstakere. Man
har funnet støtte til en slik teori i større amerikanske byer, men i byer som Oslo som har god
kollektivdekning er mekanismen sannsynligvis minimal (Bratbakk og Wessel 2017: 345).

Enkelte nabolag har tilgang til færre lokale institusjonelle ressurser eller dårligere kvalitet på
de lokale institusjonene og organisasjonene. Noen nabolag er for eksempel lokalisert i bydeler
med svak økonomi som kan medføre dårligere tilbud for barn og unge, dårligere
helsetjenester og arbeidsformidling. Skolekvaliteten kan også tenkes å variere mellom ulike
deler av byen. Varierende kvalitet på tilbud kan føre til ulikheter i levekår (Bratbakk og
Wessel 2017: 345-346).

Stigmatisering kan ha både positive og negative nabolagseffekter. Stigmatisering av områder
innebærer en forestilling om at personer som kommer fra eller bor på et bestemt sted, har
visse felles egenskaper. Stigmatiseringen kan ha negativ innvirkning på beboernes selvfølelse
og stedstilhørighet. Det kan gi grobunn for ulike reaksjonsmønstre eller føre til at de flytter.
På den annen side kan beboerne bli engasjerte og gjøre motstand mot stigmatiseringen av
nabolaget. Hvis institusjonelle aktører, media og byens øvrige befolkning tillegger beboerne
visse negative, stereotypiske egenskaper kan det føre til at individer blir forskjellsbehandlet ut
fra forestillinger om deres bosted (Bratbakk og Wessel 2017: 346).

Andre faktorer tilknyttet stigmatisering kan være negativ utvikling i boligpriser eller dårligere
kvalitet og kvantitet på ressurser som tilføres området utenfra, for eksempel rekruttering av
gode lærere (Bratbakk og Wessel 2017: 347). I de nordiske velferdsstatene kan stigmatisering
og negative utslag på levekårsvariabler føre til forsterkning av ressurser til utsatte områder.
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Bratbakk og Wessel mener fortsatt det er grunn til å hevde at ressurstilgangen mellom Oslos
bydeler og nabolag er skjevfordelt.

Som det ble referert til i kapittel 2.2.1 viste en analyse at Oslo bærer preg av systematiske, og
til dels kraftige, sosiale forskjeller mellom bydelene (Ljunggren m.fl. 2017: 374-376). De
klassiske vestkantbydelene representerer sammen med Nordstrand og Østensjø en gruppe
bydeler som har mer enn gjennomsnittet av ulike goder – som romslige boliger, høye
skolekarakterer, god tannhelse og høy forventet levealder. Samtidig har de indre bydelene
flere i rusomsorg, mer støy og flere aleneforeldre, mens bydelene i øst, som er
overrepresentert av arbeiderklassen, mer trygd, arbeidsløshet og avslag fra Husbanken.

3.4.3 Nabolagseffekter på idrettsdeltakelse
Av interne forhold som kan påvirke nabolagseffekter kan man se for seg at
sosialiseringsteorien er relevant for idrettsdeltakelse. Vi vet fra tidligere forskning at det er
høyere organisert idrettsdeltakelse hos ungdom med høy sosioøkonomisk bakgrunn. Hvis det
er mange med slik bakgrunn i et nabolag kan det være en positiv smitteeffekt på ungdom med
lavere sosioøkonomisk bakgrunn. Det kan bli en norm at ”alle” i en vennegjeng eller
skoleklasse driver med idrett.

En negativ effekt av å bo i et slikt nabolag kan være at krav til ungdommene og deres foreldre
blir for høye. Økte kostnader til utstyr, treningsleirer og turneringer, eller krav om
dugnadsarbeid og kjøring til trening og konkurranser, kan få ungdom med få ressurser til å
slutte med idrett. Samtidig kan man se for seg at idrettsklubber i ressurssterke områder i større
grad kan dekke kostnadene for ressurssvake medlemmer. Hvis nabolag har mange
ressurssterke voksne som har mulighet til å investere tid og penger i idrett, kan det tenkes at
det organiserte idrettstilbudet for barn og ungdom blir bedre i disse nabolagene enn i områder
med færre ressurssterke voksne. For eksempel viser Carlsson og Haaland (2006: 43) i sin
studie at ”ikke-vestlige” foreldre8 i mindre grad kjører til kamper og cuper, men at transporten
likevel går greit fordi det er nok foreldre i idrettslaget som kjører.

8

Ikke-vestlige foreldre vil si foreldrene til de barn og unge hvor begge foreldre har ikkevestlig bakgrunn, basert på informasjon fra lagledere/trenere.
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Eksterne forhold handler om forhold ved selve nabolaget. Stigmatisering kan ha både positive
og negative nabolagseffekter på idrettsdeltakelse. For eksempel kan det være forestillinger om
at østkant- og vestkantungdom passer best til noen type idretter, eller utvikling av
identitetsmarkører om å ikke drive med idrett i det hele tatt. Det kan virke negativt inn på
ungdommenes selvfølelse og ønsket om å drive med idrett, men kan også føre til ønske gjøre
motstand mot stigmatiseringen.

Tildeling av midler til idrettslag og plassering av nye idrettsanlegg kan også være påvirket av
nabolagseffekter. Oslo Idrettskrets er opptatt av at flere idrettsanlegg skal føre til mer aktivitet
(Brekke 2017). Det vil være en avveining om de skal ”belønne” og investere i bydeler der det
allerede er mye aktivitet og behovet for nye anlegg er stort, eller om de skal fokusere på å få
med flest mulige ved å satse på områder der det er mindre aktivitet. Dette gjelder også for
hvilke idretter man skal investere i; de mest populære der mange deltar, eller mindre idretter
for å ha et større mangfold og kanskje inkludere ungdom som ikke passer inn i de
tradisjonelle idrettene9.
Teorien om "Spatial mismatch” kan overføres til organisert idrett. I noen områder kan det for
eksempel være stor avstand til idrettsanlegg og dårlig kollektivtilbud som gjør det
vanskeligere å være aktiv i organisert idrett. Dette er sannsynligvis et mindre problem i
områder med ressurssterke foreldre som har anledning til å kjøre til og fra idrettsanlegg.

I Ljunggren, Toft og Flemmens analyse av fordeling av goder og byrder er idrettstilbud tatt
med som et av de sosiale godene. I motsetning til mange av de andre godene viser det seg at
det er arbeiderklassebydelene i ytre øst og sydøst som har best tilgang til idrettstilbud i denne
analysen. Det som blir målt her er antall idrettsklubber som mottar lokale aktivitetsmidler.
Det er bare en liten del av det man kan definere som idrettstilbud. I denne oppgaven skal det i
tillegg til antall klubber også undersøkes om det er ulik fordeling av antall medlemmer og
idrettsanlegg.

9

Magne Brekke uttrykte dette da han informerte om tildeling av idrettsanlegg og treningstider
i møte med Idrettens samarbeidsutvalg i Grünerløkka bydel, 18.september 2017.
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4. Metode og data
I dette kapittelet presenteres den overordnede metodiske strategi for oppgavens empiriske
undersøkelse. Videre vil forhold vedrørende validitet og relabilitet kort bli drøftet og
datagrunnlaget for den empiriske undersøkelsen blir presentert.

4.1 Forskningsstrategier
Forskningsspørsmålene bestemmer hva som skal studeres og hvordan, og henger derfor
sammen med valg av forskningsstrategier. Hva-spørsmål krever deskriptive svar som skal
oppdage og beskrive sosiale fenomen, hvorfor-spørsmål krever forklaringer på fenomener og
hvordan-spørsmål dreier seg om hvordan man kan forandre sosiale mønstre eller prosesser
(Blaikie 2010: 60).

Den første delen av det overordnede problemstillingen, og det første forskningsspørsmålet, er
«hva-spørsmål» som skal besvares med induktiv forskningsstrategi. Induktiv
forskningsstrategi starter med innsamling av data og deretter generalisering. Målet med
strategien er å beskrive sosiale karakteristikker og regelmessigheter (Blaikie 2010: 83)

Forskningsspørsmål 1:
Hvilke geografiske skillelinjer er hensiktsmessige å trekke for å beskrive den geografiske
ulikheten i organisert idrettsdeltakelse for ungdom i Oslo?

Den andre delen av problemstillingen, og forskningsspørsmål 2 og 3, søker å forklare
observerte regelmessigheter og kan defineres som «hvorfor-spørsmål».

Forskningsspørsmål 2:
Hvilke variabler kan forklare de geografiske skillelinjene i organisert idrettsdeltakelse for
ungdom i Oslo?
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Forskningsspørsmål 3:
Hvilke faktorer ved bydelene kan påvirke organisert idrettsdeltakelse? Kan ulike
nabolagseffekter virke inn og er det forskjeller i idrettstilbudet i bydelene?

Her kan man enten bruke deduktiv forskningsstrategi ved å formulere mulige forklaringer og
teste teorier eller retroduktiv forskningsstrategi som prøver å finne den underliggende
strukturen eller mekanismen (Blaikie 2010: 85-87). I denne oppgaven brukes deduktiv
forskningsstrategi der mulige forklaringsvariabler testes.

Hensikten med denne oppgaven er gjennom data fra kvantitative undersøkelser å si noe om
organisert idrettsdeltakelse for ungdom i Oslo. Generaliseringen som foretas er da
ideografisk, med gyldighet for ”caset” Oslo (Hellevik 1980). Mulighetene derfra til mer
generaliserende (nomotetiske) hypoteser om organisert idrettsdeltakelse vil blir drøftet til slutt
i kapittel 6.

4.2 Data
Ung i Oslo 2015
I hovedsak bygger denne undersøkelsen på data fra Ung i Oslo-undersøkelsen fra 2015. Dette
er en stor ungdomsundersøkelse som er utført av NOVA på bestilling fra Oslo kommune.
Spørreundersøkelsen er gjennomført i uke 3-13 i 2015 der elever i ungdomsskolen og
videregående i Oslo har deltatt. Populasjonen er ungdom 13-22 år som går i 8-10.klasse på
ungdomsskolen (US) eller 1-3.klasse på videregående skole (VGS). Antall svar er 12 449 fra
US og 10 932 VGS med svarprosent på henholdsvis 86 og 72. Totalt 23 381 respondenter i
datasettet.

Tall fra Oslo Idrettskrets (OIK) 2015
Jeg har fått tilgang til OIK sine data fra sosiale fabrikasjoner basert på klubbenes rapportering
av antall medlemmer. Tallene gjelder for 2015 og er rapportert inn i 2016. Dette er
kvantitative sekundærdata som allerede er samlet inn. I oversikten fra OIK vises antall
medlemmer per klubb og hvor mye lokale aktivitetsmidler (LAM) som er tildelt hver klubb.
Klubbene er fordelt på bydeler.
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Behovsplan for idrett og friluftsliv 2017-2027
Oslo kommunes behovsplan for idrett og friluftsliv oppsummerer status og behov for
idrettsanlegg i ulike områder av Oslo. Jeg har videre fått tilgang til en oversikt hvor tallene er
fordelt på hver bydel. Oversiktene viser antall idrettsflater per innbygger 6-19 år i 2016.

Problemer og begrensninger
Survey-dataene fra Ung i Oslo-undersøkelsen gir ikke info om hvor mye penger ungdom
og/eller deres foreldre bruker på organisert idrett og dette begrenser hvor nøyaktig man kan
måle en evt. økonomisk barriere for deltakelse i idrett.

Dataene fra Oslo Idrettskrets er ikke samlet inn på individnivå. Man kan for eksempel få
informasjon om hvor mange som er medlemmer av en klubb, men man vet ikke om en person
er medlem av flere klubber. Det kan også hende at hende ungdommene er medlem av en
idrettsklubb som ikke ligger i samme bydel som de bor i. Dette gjør det vanskelig å anslå hvor
mange i en bydel som er medlem av idrettslag, men det er likevel grunnlag for å sammenlikne
antall medlemmer mellom bydelene. En annen begrensning med medlemstallene fra Oslo
Idrettskrets er at de ikke sier noe om i hvilken grad medlemmene er aktive i idretten.

De ulike innsamlingsmetodene som benyttes vil supplere hverandre og gir dermed samlet et
bedre datagrunnlag for å besvare problemstilling og forskningsspørsmålene enn bare
datagrunnlaget fra Ung i Oslo 2015.

4.3 Utvalg og operasjonalisering av variabler
Respondentene til ”Ung i Oslo 2015” ble rekruttert via skolene. Alle Oslos offentlige og
private grunnskoler med ungdomstrinn og videregående skoler ble invitert til å delta i
undersøkelsen, men unntak av enkelte spesialskoler (Andersen og Bakken 2015: 11).

Dataene i analysen skal gjelde ungdom bosatt i Oslo, i alderen 13-19 år i 2015. Dette er et
naturlig valg fordi ungdomsalderen ofte avgrenses til 13-19 år og det er denne avgrensningen
som brukes av NIF og OIK. I datasettet fra Ung i Oslo-undersøkelsen er antall respondenter
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23 381 og alle i alderen 13-19 år. De som ikke bor i Oslo (592) og/eller ikke har svart på
hvilken bydel de bor i («missing»: 508) fjernes fra datasettet. Datasettet reduseres da til
22 281 respondenter. I regresjonsanalysen reduseres antall observasjoner til 16 870 fordi det
er færre som har svart på alle spørsmål som er med i analysen.

Tross høy kvalitet på dataene er det noen trekk man bør være oppmerksom på (Andersen og
Bakken 2015: 11). Deltakelsen på to øverste trinnene i videregående skole er noe lavere enn
på de øvrige trinnene. I VG3 har man ikke nådd ut til yrkesfagelever som har yrkespraksis i
bedrifter. Datamaterialet inkluderer ikke de som har sluttet i videregående opplæring, og noen
har blitt fritatt fra undersøkelsen på grunn av helsetilstand eller språkvansker. Det er svakere
responsrater mot slutten av spørreskjemaet enn i begynnelsen, noe som tyder på at ikke alle
har kommet gjennom hele spørreskjemaet. Alle bydelene er godt representert, men i bydel
Sagene var det en ungdomsskole som kun gjennomførte undersøkelsen på 10. trinn. Dette gjør
at man må være oppmerksom på eventuelle utslag for Sagene bydel i analyser som kan ha
med alder å gjøre. Datafilen har blitt ”vasket” ved at besvarelser med svært usannsynlige
svarkombinasjoner og besvarelser med svært få svar, har blitt fjernet fra datametrialet.

4.3.1 Avhengig variabel
Den avhengige variabelen er en dikotom variabel som indikerer om et individ deltar i
organisert idrettsaktivitet eller ikke. Den er satt sammen av tre variabler som på forskjellige
måter sier noe om organisert idrettsdeltakelse.

De to første variablene kommer fra spørsmålet «Hvor ofte trener du eller driver du med
følgende aktiviteter?». De som svarer 1-2 ganger i måneden eller mer på at de ”trener eller
konkurrerer i idrettslag” eller ”driver med annen organisert trening (dans, kampsport eller
liknende)”, får verdien 1 – trener i idrettslag, mens de som svarer aldri eller sjelden, får
verdien 0 – trener ikke i idrettslag.

Den tredje variabelen er knyttet til spørsmålet «Hvor mange ganger den siste måneden har du
vært med på aktiviteter, møter eller øvelser i følgende organisasjoner, klubber eller lag?». På
svaralternativet «idrettslag» får de som svarer «1-2 ganger» eller mer verdien 1, og «ingen
ganger» gir verdien 0. Det er flere som svarer at de har vært med på aktiviteter i idrettslag den
41

siste måneden enn som svarer at de trener i idrettslag minst 1-2 ganger i måneden. Det kan
henge sammen med at det er flere som har svart på dette spørsmålet, som kommer tidligere i
spørreskjemaet, enn om de trener i idrettslag. For å redusere antall ”missing” vil de som ikke
har svart på spørsmålet om de trener i idrettslag eller driver med annen organisert trening få
verdien 1 eller 0 etter hvilken verdi de har på spørsmålet om aktivitet i idrettslag.
I andre undersøkelser basert på ”Ung i Oslo 2015”, har det ikke vært vanlig å anse ”annen
organisert trening (dans, kampsport og liknende)” som organisert idrettsdeltakelse. Dette fordi
dans og kampsport ofte drives av private og kommersielle aktører som ikke er registrert i Oslo
Idrettskrets. I denne oppgaven har jeg valgt en bredere forståelse av det å delta i organisert
idrett og tar med ”annen organisert trening”. På den måten kan undersøkelsen fange opp flere
ungdom som driver med kampsport og dans i organiserte idrettsklubber. Disse to
idrettsgrenene er vanligere på Oslo øst enn i vest, og spesielt kampsport anses som en populær
idrett blant minoritetsungdom. Jeg mener derfor det er viktig å ta med annen organisert idrett
som variabel når bydelsforskjeller i idrettsdeltakelse skal undersøkes. Det er 2301 personer
som har svart at de aldri eller sjelden trener i idrettslag, men som svarer at de trener minst 1-2
ganger i måneden i annen organisert trening som dans eller kampsport. Det må bemerkes at
det ikke gir store utslag for bydelsforskjellene å definere organisert idrettsdeltakelse på denne
måten i forhold til hva som er gjort i tidligere forskning.
De som får verdien 1 på den avhengige variabelen ”trener organisert” er altså de som har svart
at de trener eller konkurrer i idrettslag og/eller de som har svart at de driver med annen
organisert trening (dans, kampsport eller liknende) 1-2 ganger i måneden eller mer. De som
ikke har svart på spørsmålet får verdien 1 hvis de har svart at de har vært med på aktiviteter,
møter eller øvelser i idrettslag 1-2 ganger, eller mer, den siste måneden.

4.3.2 Uavhengige variabler
Bydel viser hvilken bydel respondentene bor i. Oslo består av 15 administrative bydeler;
Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen, Frogner, Ullern, Vestre Aker, Nordre
Aker, Bjerke, Grorud, Stovner, Alna, Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand.
Undersøkelsen tar utgangspunkt i å måle bydelsforskjeller og de respondentene som bor andre
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steder enn i disse 15 bydelene blir derfor fjernet fra datasettet. Det samme gjelder de som ikke
har svart på spørsmålet om hvilken bydel de bor i.
Kjønn er en dikotom variabel med verdiene 0 - gutt og 1 – jente.

Variabelen klassetrinn er kodet om til en dikotom variabel hvor de som går på
ungdomsskolen har verdien 0 og de som går på videregående har verdien 1.

Innvandrerbakgrunn er også en dikotom variabel. Den er basert på et spørsmål om hvor
foreldrene er født, og har verdien 0 – norsk bakgrunn hvis en eller begge foreldrene er født i
Norge, og verdien 1 - innvandringsbakgrunn hvis ingen av foreldrene er født i Norge.

Sosioøkonomisk status er en samlevariabel som måler familiens økonomiske og kulturelle
ressurser. Alle disse variablene får verdier fra 0-3, slås sammen for hver respondent og gjøres
om til en femdelt variabel fra lav til høy sosioøkonomisk status. De økonomiske ressursene
består av fire forskjellige variabler (fas 1-4) og måler hvor mange biler familien til
respondentene har, om de har eget soverom, hvor mange ganger de har reist på ferie det siste
året og hvor mange datamaskiner de har i hjemmet. De kulturelle ressursene måles i
variablene foreldres ut danning og antall bøker i hjemmet. Variabelen ”foreldres utdanning”
har verdiene 0 – ingen av foreldrene har høyere utdanning, 1 – en av foreldrene har høyere
utdanning eller 2 – begge foreldrene har høyere utdanning. ”Antall bøker i hjemmet” har seks
forskjellige verdier.

4.4 Statistiske metoder
Jeg bruker statistikksystemet ”Stata” og skal ved hjelp av lineær regresjonsmodell finne
sammenhengen mellom den avhengige variabelen ”trener organisert” og den uavhengige
variabelen ”bydel”. Når den avhengige variabelen er dikotom kalles
regresjonsmodellen ”linear probability model”, forkortet LPM (Mood 2010). I stedet for at
utfallet av regresjonsmodellen er kontinuerlig, som ved vanlig lineær regresjon, vil den
avhengige variabelen i denne analysen kun ha verdiene 0 (trener ikke organisert) og 1 (trener
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organisert). Verdien på en uavhengig variabel vil da gi en verdi mellom 0 og 1 i modellen
som angir sannsynligheten for å trene organisert.

Når den avhengige variabelen er dikotom (verdier 0 og 1), blir det ofte anbefalt å heller bruke
logistisk regresjonsmodell. Det ene argumentet går ut på at man kan risikere å få en predikert
sannsynlighet som ligger under under 0 eller over 1, og dermed ikke gir mening. Det andre
gjelder at de statistiske signifikanstestene kan være unøyaktige fordi residualene ikke er
homoskedastiske. Det vil si at variansen på den avhengige variabelen ikke er lik for alle
verdier på den uavhengige variabelen (Skog 2004: 246-247).

Det finnes likevel ikke er et stort problem å bruke lineær regresjonsmodell når den
uavhengige variabelen er dikotom. For det første er det ikke så vanlig med resultater utenfor 0
og 1, og det finnes måter å unngå det på hvis det blir et problem. Hensikten med
regresjonsanalysen i denne oppgaven er ikke er å predikere sannsynligheter, men å analysere
den kausale effekten av de uavhengige variablene. Da vil denne problemstillingen ikke være
relevant (Hellvik 2017: 61). Probelemet med heteroskedastisitet løses ved å bruke robuste
standardfeil i de regresjonsanalysene det er aktuelt. Jeg har valgt å heller bruke LPM enn
logistisk regresjon da koeffisientene i LPM gir en mer intuitiv forståelse og kan tolkes direkte
(Hellevik 2017).

I regresjonsanalysen fungerer bydelene som dummyvariabler der en av bydelene er
referansebydel med verdien 0. Konstantleddet viser da gjennomsnittsverdien for den
avhengige variabelen i referansebydelen, mens koeffisientene viser hvor mye høyere eller
lavere gjennomsnittsverdien for de andre bydelene er, sammenliknet med referansebydelen.
På den måten kan man teste om de ulike bydelene har forskjellige gjennomsnittsverdier på
den avhengige variabelen, organisert deltakelse (Skog 2015: 316).

For å prøve å avgjøre om bydelen respondentene bor i har et selvstendig forklaringsbidrag til
om man trener organisert eller ikke, skal jeg kontrollere for mulige bakenforliggende faktorer
ved hjelp av kontrollvariabelmetoden (Skog 2015: 41). Ved å kontrollere for andre
uavhengige variabler i analysen, kan jeg undersøke om bydelenes gjennomsnittsverdier på
den avhengige variabelen endrer seg. Dermed kan man si om de andre uavhengige variablene
forklarer sammenhengen mellom bosted og organisert idrettsdeltakelse.
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4.5 Etiske avveininger
De ansvarlige for Ung i Oslo-undersøkelsen har innhentet informert samtykke og fått
godkjenning fra NSD til innsamling av data til Ung i Oslo-undersøkelsen. Jeg har fått
klarsignal fra prosjektleder om at jeg kan bruke datasettet fra Ung i Oslo-undersøkelsen, og
fra OIK om bruk av innrapporterte data. Dataene fra Oslo kommune ligger tilgjengelig på
internett, men jeg har bedt om å få dataene fordel på bydeler i stedet for område.

4.6 Relabilitet og validitet
Validitet gjelder hvor gyldige undersøkelsens data er, det er her spesielt tenkt på de
uavhengige og den avhengige variabelen. Relabilitet dreier seg om variablenes nøyaktighet,
pålitelighet og konsistens (Kleven 2002). Det er i denne oppgaven spesielt begrepsvaliditet og
ekstern validitet som er av interesse.

Begrepsvaliditet handler om måling av variabler og hvorvidt man har lykkes i å
operasjonalisere det man egentlig ønsker å måle (Skog: 89). Da dataene i denne
undersøkelsen er om objektiv faktisk deltakelse og ikke subjektive forhold, må
begrepsvaliditeten anses å være tilfredsstillende.

Ekstern validitet omhandler hvor representative resultatene er for gruppen man ønsker å si
noe om (Skog 2004: 115). I dette tilfellet er det spørsmål om utvalget av ungdom er
representativt for alle ungdommer i Oslo i alderen 13-19 år. Utvalget i Ung i Oslo 2015 er
stort da alle ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo er invitert, og svarprosenten er høy.
Dataene om medlemskap idrettshaller regnes for å være representative for Oslo. Samlet sett
vurderes den ytre validiteten i undersøkelsen som tilfredsstillende.

Intern validitet handler om korrekt kausal fortolkning av data. Man kan ikke være 100 prosent
sikker på at man har kontrollert for alt man burde kontrollert for, men ved
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kontrollvariabelmetoden eliminerer man konkurrerende forklaringer og besvarer dermed
konkrete innvendinger (Skog 2004: 107).

Alle dataene i undersøkelsen er sekundærdata og jeg regner i utgangspunktet med at vanlige
krav til reliabilitet er ivaretatt. Variablene gjelder objektiv registrerbar deltakelse.
Spørsmålene og svarene i Ung i Oslo 2015 er lette å forstå og tolke. Reliabiliteten i
undersøkelsens data skulle derfor være tilfredsstillende.

Table 4.1 Variabelliste med antall missing

Variabelnavn
Trener organisert
Bydel
Kjønn
Klassetrinn
Sosioøkonomisk status
Økonomiske ressurser
Foreldres utdanning
Antall bøker

Missing
718
0
814
187
139
3 353
3 409
287
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5. Resultater

5.1

Deskriptiv statistikk

Tabell 1 viser hvordan ungdom som trener organisert og de som ikke trener organisert,
fordeler seg på variablene i analysen. Totalt for de som har svart på spørsmålene om
idrettsdeltakelse er det 54% som trener organisert og 46% som ikke trener organisert10. Av de
som trener organisert er det noe høyere andel gutter enn jenter, og lavere andel med
minoritetsbakgrunn enn gjennomsnittet for datasettet. Den største forskjellen viser seg i alder,
der 68% av de som trener organisert går på ungdomsskolen. Dette bekrefter tidligere studier
som viser at organisert idrettsaktivitet synker med alderen.

Videre ser vi at de som trener organisert i større grad har høyt nivå på familiens
sosioøkonomiske ressurser. Variabelen «sosioøkonomisk status» er en kombinasjon av
spørsmål om familiens økonomiske kapital og kulturelle kapital. De økonomiske variablene
(Fas) omhandler antall biler og datamaskiner i familien, hvor mange ganger de har reist på
ferie og om man har eget soverom. Svarene er fordelt på en skala fra 0 til 3 og gjennomsnittet
ligger på 2,4. De som trener organisert har et høyere snitt enn de som ikke trener organisert.
Det er spesielt spørsmålene om antall biler og antall ganger reist på ferie som gjør størst
utslag. Også for de kulturelle variablene ”foreldrenes utdanning” og ”antall bøker i hjemmet”,
har de som trener organisert et høyere gjennomsnitt. Basert på disse tallene kan vi derfor ikke
si om det er spesielt økonomiske ressurser, eller kulturelle, som har størst betydning i
sammenhengen mellom organisert idrettsdeltakelse og sosioøkonomisk bakgrunn.

10

Rapporten Ungdom og idrett i Oslo (Ødegård m.fl. 2016) viser at 42 prosent av
ungdommene i Oslo trener i idrettslag minst 1-2 ganger i måneden. De som driver med
”annen organisert trening” som dans og kampsport er ikke med i den beregningen.
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Tabell 5.1 – Andel/verdi for variabelen trener organisert og trener ikke organisert, samt den
totale andelen/verdien for hver variabel i datasettet.

Trener organisert

Trener ikke organisert Totalt i datasettet

Individuelle kjennetegn
Kjønn (gutter)
Alder (ungdomsskole)
Innvandringsbakgrunn

53 %
68 %
27 %

42 %
41 %
40 %

48 %
56 %
34 %

Foreldres sosioøkonomiske
ressurser
Høyt nivå
Middels høyt nivå
Middels nivå
Middels lavt nivå
Lavt nivå

24 %
25 %
19 %
18 %
14 %

14 %
19 %
19 %
24 %
25 %

19 %
22 %
19 %
21 %
20 %

Familiens økonomiske ressurser
Fas (snitt)
Fas 1 (bil)
Fas 2 (eget soverom)
Fas 3 (ferie)
Fas 4 (data)

2,5
2,4
1,1
3,2
3,8

2,3
2,2
1,1
2,9
3,7

2,4
2,3
1,1
3,1
3,7

Familiens kulturelle ressurser
Foreldrenes utdanning (snitt)
Antall bøker i hjemmet (snitt)

1,6
1,9

1,3
1,6

1,4
1,8

Det første forskningsspørsmålet handler om sammenhengen mellom hvilken bydel
ungdommene bor i og om de trener organisert eller ikke:
Hvilke geografiske skillelinjer er hensiktsmessige å trekke for å beskrive den geografiske
ulikheten i organisert idrettsdeltakelse for ungdom i Oslo?

Tabell 2 viser hvor høy andel som trener organisert i hver bydel. Det er tydelig forskjell
mellom de fire bydelene med høyest deltakelse (Vestre Aker, Ullern, Nordre Aker,
Nordstrand) der andelen ligger rundt 63% og de to bydelene med lavest deltakelse (Alna og
Sagene), rundt 43%.

Når det gjelder det geografiske mønsteret kan man si at disse resultatene til dels bekrefter et
øst-vest skille, men mønsteret er likevel mer nyansert enn at man kan dele byen i to. I vest er
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det et tydelig skille mellom ytre og indre bydeler. De tre bydelene fra ytre vest ligger øverst
på tabellen, mens St. Hanshaugen og Frogner ligger under gjennomsnittet. I øst er mønsteret
mer sammensatt. For både Nordstrand, Østensjø og Bjerke er andelen som trener organisert
høyere enn gjennomsnittet, og høyere enn bydelene i indre vest. Nordstrand er ofte en bydel
som inkluderes i vest når man gjør analyser, fordi den ligner mer på bydelene i ytre vest, for
eksempel når det gjelder sosioøkonomisk bakgrunn. Man kan da dele byen i to med en S
(Ljunggren og Andersen 2017). Alternative måter å dele opp østkanten på har vært indre øst,
Groruddalen og ytre syd, evt. skille ut Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand (ytre syd)
som egne områder hvis kontrasten mellom bydelene innenfor et område er store (Myhre
2017).
Figur 5-1 Bydelskart for Oslo (Oslo kommune, Plan og bygningsetaten 2017)
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Formålet i denne oppgaven er å beskrive et geografisk mønster med bydeler som likner
hverandre i andel ungdom som trener organisert. Jeg velger her å dele inn i ytre og indre
bydeler i både øst og vest, men skiller ut Nordstrand, Østensjø og Bjerke i en egen ”mellom
øst”-kategori. Geografisk ligger de mellom indre og ytre bydeler i øst. Når det gjelder
organisert idrettsdeltakelse er Nordstrand helt på høyde med bydelene i ytre vest, mens de to
andre bydelene kommer etter Nordstrand på tabellen og så vidt foran bydelene i indre vest.
Tabell 5.2 – Andel i prosent som trener organisert i hver bydel

Område
Ytre vest
Ytre vest
Ytre vest
Mellom øst
Mellom øst
Mellom øst
Indre vest
Indre vest
Ytre øst
Indre øst
Ytre øst
Ytre øst
Indre øst
Indre øst
Ytre øst

Bydel
Trener organisert
Vestre Aker
64,7
Ullern
63,6
Nordre Aker
62,7
Nordstrand
62,7
Østensjø
54,7
Bjerke
54,2
St. Hanshaugen
53,0
Frogner
51,4
Grorud
49,2
Gamle Oslo
48,3
Søndre Nordstrand
47,1
Stovner
46,3
Grünerløkka
46,3
Sagene
42,8
Alna
42,5

Videre i analysen kommer jeg til å ta med alle de 15 bydelene hver for seg, for å fange opp
mulige forskjeller innad i områdene og for å få en bedre forståelse av hva som påvirker
organisert idrettsdeltakelse.
Forskningsspørsmål 2: Hvilke variabler kan forklare de geografiske skillelinjene i organisert
idrettsdeltakelse for ungdom i Oslo?

Fra tidligere forskning vet vi at sosial bakgrunn og innvandringsbakgrunn har sammenheng
med forskjeller i idrettsdeltakelse. Dette forskningsspørsmålet dreier seg om hvordan og hvor
mye av sammenhengen mellom bosted og organisert idrettsdeltakelse som forklares av
sosioøkonomiske ressurser og innvandrerbakgrunn i bydelene. Sosioøkonomiske ressurser
kan videre deles opp i økonomiske ressurser og kulturelle ressurser (kulturell kapital).
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Ungdommenes kjønn og alder (klassetrinn) blir også tatt med i analysen. Hvis det fortsatt er
geografiske forskjeller etter man har kontrollert for disse bakgrunnsvariablene, vil det videre
gi grunnlag for å diskutere nabolagseffekter og trekk ved idrettstilbudet i bydelene.

Først vises deskriptiv statistikk fra variablene innvandrerbakgrunn og sosioøkonomisk status
fordelt på bydeler (tabell 3), og deretter regresjonsanalyser for å se hvilke variabler som kan
forklare sammenhengen mellom bydel og organisert idrettsdeltakelse. Fordelingen mellom
kjønn og klassetrinn er omtrent lik i alle bydelene11 og er først og fremst med som
kontrollvariabler.

Innvandrerbakgrunn
Bydelene i ytre vest har minoritetsandel under 10%. De tre bydelene i mellom øst skiller seg
mye fra hverandre da Nordstrand (12 prosent) har omtrent like lav minoritetsandel som i Ytre
vest, Østensjø (26 prosent) har litt under gjennomsnittet for Oslo, mens Bjerke (50 prosent) er
på nivå med ytre øst og Gamle Oslo. Indre vest ligger rundt 20 prosent. Stovner og Alna har
størst andel ungdom med minoritetsandel med henholdsvis 61 og 64 prosent.

11

Dataene fra Sagene kan være påvirket av at det på en ungdomsskole kun var 10. klasse som
deltok i undersøkelsen. Bydelen har en lav andel ungdomsskoleelever sammenliknet med de
andre bydelene.
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Tabell 5.3 – Uavhengige variabler, fordelt på bydel
Bydel

Innvandrerbakgrunn
8

Økonomiske
ressurser
2,7

Kulturelle
ressurser
2,1

Gjennomsnittlig
SØS
3,9

Ullern

8

2,6

2,0

3,8

Nordre Aker

7

2,6

2,0

3,7

Nordstrand

12

2,6

1,8

3,5

Østensjø

26

2,4

1,6

3,0

Bjerke

50

2,3

1,4

2,6

St. Hanshaugen

23

2,3

1,8

3,1

Frogner

18

2,5

1,9

3,4

Grorud

59

2,2

1,2

2,3

Gamle Oslo

53

2,1

1,3

2,3

Søndre Nordstrand

56

2,3

1,3

2,5

Stovner

61

2,3

1,2

2,4

Grünerløkka

40

2,2

1,5

2,5

Sagene

34

2,2

1,5

2,6

Alna

64

2,2

1,2

2,3

For hele datasettet

34

2,4

1,6

3,0

Vestre Aker

Sosioøkonomiske ressurser
Sosioøkonomisk status vises her som gjennomsnittlig nivå på variabelen og er videre delt inn
økonomiske og kulturelle ressurser. Gjennomsnittsverdien for de økonomiske variablene er
2,4, og variasjonen mellom bydelene går fra 2,1 (Gamle Oslo) til 2,7 (Vestre Aker). Ytre vest,
Nordstrand, Østensjø og Frogner ligger over snittet. De kulturelle ressursene består av
variablene foreldres utdanning og antall bøker i hjemmet. Mønsteret her er noe av det samme
som for de økonomiske ressursene. Bydelene i ytre vest ligger helt øverst, deretter kommer
Frogner, Nordstrand og St. Hanshaugen. Her skiller Nordstrand seg litt fra bydelene i ytre
vest, og de sentrale bydelene ligger litt høyere på skalaen for kulturell kapital enn for
økonomiske ressurser.

Når man ser samlet på økonomiske og kulturelle ressurser er det ungdommene i ytre vest,
Nordstrand og Frogner som har flest ressurser. Østensjø og St. Hanshaugen ligger rundt
gjennomsnittet, mens de i indre øst, ytre øst og Bjerke har minst ressurser.
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5.2 Regresjonsanalyse
Jeg bruker regresjonsanalysen til å kontrollere for uavhengige variabler som påvirker
sammenhengen mellom bydel og organisert idrettsdeltakelse. Bydelene fungerer som
dummyvariabler der Vestre Aker er referansekategori. Dette betyr at regresjonskoeffisientene
for de andre bydelene viser forskjellen mellom den aktuelle bydelen og Vestre Aker. Tabell 4
viser resultatene fra regresjonsanalysen i modell 1-6. For hver modell er det kontrollert for
forskjellige uavhengige variabler og man kan se hvordan koeffisientene for hver bydel endres
avhengig av hvilke variabler det er kontrollert for.

I modell 1 vises bydelsforskjellene i organisert idrettsdeltakelse etter at det er kontrollert for
kjønn. Kjønn har ingen betydning for bydelsforskjellene i organisert idrettsdeltakelse, men er
med som en kontrollvariabel. Det er ingen signifikant forskjell mellom bydelene i ytre vest og
Nordstrand.

I modell 2 er det kontrollert for både kjønn og klassetrinn, og disse kommer til å være med
som kontrollvariabler i resten av modellene. Klassetrinn har mye å si for organisert
idrettsdeltakelse, men det forklarer i liten grad bydelsforskjellene. Sammenliknet med modell
1 reduseres verdiene noe, spesielt for Sagene, Grünerløkka og Frogner. Dette er antakeligvis
fordi det i referansebydelen Vestre Aker er en større andel ungdomsskoleelever som har
deltatt i spørreundersøkelse sammenliknet med de andre bydelene. I Sagene er det spesielt få
fra ungdomsskolen som har deltatt.
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Tabell 5.4 – Regresjonsmodeller 1-6

Modell 1
Kjønn

Modell 2
Kjønn +
klassetrinn

Modell 3
Innvandrerbakgrunn

Modell 4
Økonomiske
ressurser

Modell 5
Kulturelle
ressurser

Modell 6
Alle variabler

Vestre Aker
Ullern
Nordre Aker
Nordstrand
Østensjø
Bjerke
St. Hanshaugen
Frogner
Gamle Oslo
Grünerløkka
Sagene
Grorud
Søndre Nordstrand
Stovner
Alna

.
-.019
-.023
-.036 *
-.109 ***
-.097 ***
-.095 ***
-.137 ***
-.186 ***
-.185 ***
-.221 ***
-.166 ***
-.186 ***
-.200 ***
-.236 ***

.
-.004
-.000
-.021
-.086 ***
-.096 ***
-.087 ***
-.107 ***
-.170 ***
-.156 ***
-.161 ***
-.167 ***
-.174 ***
-.189 ***
-.216 ***

.
-.003
-.000
-.017
-.068 ***
-.054 **
-.073 **
-.096 ***
-.126 ***
-.126 ***
-.136 ***
-.114 ***
-.124 ***
-.132 ***
-.156 ***

.
.001
.009
-.009
-.055 ***
-.044 *
-.040
-.080 ***
-.100 ***
-.088 ***
-.098 ***
-.106 ***
-.123 ***
-.139 ***
-.157 ***

.
.001
.003
.000
-.045 **
-.036 +
-.067 **
-.094 ***
-.102 ***
-.106 ***
-.119 ***
-.091 ***
-.110 ***
-.112 ***
-.139 ***

.
.003
.009
.002
-.032 *
-.007
-.034
-.076 ***
-.061 **
-.065 **
-.080 **
-.057 **
-.080 ***
-.086 ***
-.105 ***

Kjønn (jente=1)
Klassetrinn (vgs=1)
Innv.bakgrunn (0-1)
Øk. Ressurser (fas 0-3)
Foreldres ut. (0-2)
Bøker i hjemmet (0-3)

-.092 ***

-.088 ***
-.282 ***

-.086 ***
-.284 ***
-.108 ***

-.082 ***
-.279 ***

-.089 ***
-.273 ***

.057 ***
.036 ***

-.083 ***
-.274 ***
-.035 ***
.100 ***
.040 ***
.019 ***

_cons

.696 ***

.806 ***

.813 ***

.447 ***

.616 ***

.420 ***

N

16870

16870

16870

16870

16870

16870

R-squared

0.035

0.114

0.121

0.132

0.128

0.140

.132 ***

+ p < 0.10, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Innvandrerbakgrunn
Når innvandrerbakgrunn tas med i modell 3 ser man tydelig at det påvirker bydelsforskjellene
i indre øst, ytre øst og Bjerke, sammenliknet med Vestre Aker. Man ser også mindre
endringer i noen av de andre bydelene. I gjennomsnitt har ungdom med innvandrerbakgrunn
11 prosentpoeng lavere deltakelse enn majoriteten. I modell 6 er det i tillegg kontrollert for
økonomiske og kulturelle ressurser. Dette endrer forskjellene mellom minoritets- og
majoritetsungdom til 3,5 prosentpoeng.

Sosioøkonomiske ressurser
Den deskriptive statistikken viste at sosioøkonomiske ressurser har stor betydning for
organisert idrettsdeltakelse. I og med at ungdommenes sosioøkonomiske ressurser også
varierer mye mellom bydelene, er det grunn til å tro at det forklarer mye av de geografiske
forskjellene. Variabelen sosioøkonomisk status består av variabler som måler økonomiske og
kulturelle ressurser. For å se hvor mye disse målene forklarer hver for seg har jeg valgt å først
kontrollere for de økonomiske ressursene i modell 4 og deretter de kulturelle i modell 5.

Modell 4 og 5 viser at bydelsforskjellene i organisert idrettsdeltakelse reduseres både når
økonomiske og kulturelle ressurser tas med i modellen, og dermed er kontrollert for12.
Bydelene Østensjø og Bjerke ligger rundt 4-5 prosentpoeng lavere enn ytre vest og
Nordstrand i modell 4, og enda litt lavere i modell 5. Forskjellene mellom ytre vest og de
sentrumsnære bydelene blir mest redusert når det kontrolleres for økonomiske ressurser, mer
enn når det kontrolleres for kulturelle ressurser og for minoritetsbakgrunn. Gamle Oslo skiller
seg litt fra de andre sentrumsnære bydelene da økonomiske og kulturelle ressurser har omtrent
samme effekt der. For bydelene i ytre øst er det de kulturelle ressursen som gir størst endring.

Når det i modell 6 er kontrollert for alle variabler som er brukt i analysen, er det ikke lenger
signifikante forskjeller i organisert idrettsdeltakelse mellom bydelene i ytre vest, Nordstrand,
Bjerke og St. Hanshaugen. Østensjø ligger også på omtrent samme nivå som disse bydelene.
Deretter kommer Grorud, Gamle Oslo og Grünerløkka på rundt 6 prosentpoeng lavere.

12

I datasettet finnes det også en variabel der ungdommene har vurdert sin families økonomi
fordelt på fem svaralternativer fra alltid god til alltid dårlig råd. Bydelsforskjellene endres
ikke ytterligere av å ta med variabelen i analysen.
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Frogner ligger på nivå med Søndre Nordstrand, Stovner og Sagene (8 prosentpoeng), mens
Alna fortsatt ligger nederst med omtrent 10 prosentpoeng lavere deltakelse enn Vestre Aker.
Figur 5.2 – Forskjeller i organisert idrettsdeltakelse i bydelene sammenliknet med Vestre Aker, før
og etter det er kontrollert for klassetrinn, innvandrerbakgrunn og sosioøkonomiske ressurser
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Forskjeller i organisert idrettsdeltakelse
Forskjeller i organisert idrettsdeltakelse, inkludert kontrollvariabler

Det geografiske mønsteret vi så før analysen har endret seg en del. Forskjellene mellom
bydelene er mindre og skillet mellom områdene er ikke like tydelig lenger. Bydelene i ytre
vest og mellom øst ligger fortsatt øverst på listen, og bydelene i indre og ytre øst ligger under
gjennomsnittet. De to bydelene i indre vest skiller seg en del fra hverandre. Frogner har
relativ lav deltakelse sammenliknet med St. Hanshaugen. Det gir fortsatt mening å dele
bydelene inn i de fem områdene, selv om Grorud har relativ høy deltakelse sammenliknet
med de andre bydelene i ytre øst. Det er fortsatt bydelsforskjeller i idrettsdeltakelse.

Vi vet fra tidligere forskning at det spesielt er minoritetsjenter som har lavere organisert
idrettsdeltakelse enn de andre gruppene. I figur 4 vises andel aktive minoritets- og
majoritetsgutter og jenter innenfor hvert område. De bydelene som skiller seg ut vises hver
for seg. For de fleste områdene har majoritetsgutter litt høyere deltakelse enn majoritetsjenter
og minoritetsgutter. I ytre øst og de indre bydelene har minoritetsgutter like høy eller høyere
deltakelse enn majoritetsgutter. Frogner og Sagene skiller seg ut i hver sin retning i forhold til
de andre sentrumsnære bydelene, når det gjelder andel med innvandrerbakgrunn som trener
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organisert. Bjerke skiller seg også litt ut ved å ha høyere andel minoritetsjenter som trener
organisert, i forhold til bydeler i ytre øst, Sagene og Østensjø.
Figur 5.3 – Andel i prosent som trener organisert – etter kjønn, innvandrerbakgrunn og bosted
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Figur 5.4 - Andel i prosent som trener organisert – etter kjønn, innvandrerbakgrunn og bosted
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Figur 5 viser de samme tallene for noen utvalgte bydeler i øst, sammenliknet med Vestre Aker
og gjennomsnittet for hele Oslo13. Disse tallene vil bli diskutert nærmere mot slutten av
kapittel 6.

Jeg vil nå føre analysen videre ved å trekke inn medlemskap i idrettslag og antall
idrettsanlegg i bydelene.

13

Forskjellene mellom Bjerke og de andre bydelene er signifikante for minoritetsjenter, men
ikke når det gjelder kjønnsforskjellene for minoritetsungdom. Da er det bare forskjellen
mellom Bjerke og Alna som er signifikant på 0,05-nivå.
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5.3 Statistikk fra klubber og fordeling av idrettsanlegg
Datagrunnlaget er her rapporterte medlemstall fra registrerte idrettsklubber i Oslo Idrettskrets
og oversikt over idrettsanlegg fra Oslo kommunes behovsplan for idrett og friluftsliv 2017-27.
Tallene som viser antall medlemmer, klubber og idrettsanlegg, kan si noe om idrettstilbudet i
bydelene og dermed bidra til å svare på forskningsspørsmål 3: Hvilke faktorer ved bydelene
kan påvirke organisert idrettsdeltakelse? Kan ulike nabolagseffekter virke inn og er det
forskjeller i idrettstilbudet i bydelene?

Tallene fra Oslo Idrettskrets er ikke på individnivå. Det handler da ikke om hvilken bydel
ungdommene bor i, men om registrerte medlemmer (13-19 år) i klubbene i bydelene. Her er
det altså idrettstilbudet i bydelene tallene gir et inntrykk av, ikke om det er innbyggerne i de
aktuelle bydelene som er medlemmer. En person kan være registrert flere ganger i forskjellige
klubber og det er ikke nødvendigvis slik at man bor i samme bydel som idrettsklubben
tilhører.
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5.3.1 Antall medlemmer i idrettsklubbene
Figur 6 viser andelen organiserte medlemmer14 per innbygger, sammenliknet med tallene fra
Ung i Oslo 2015 for andel ungdom som trener organisert. Det er spesielt de sentrumsnære
bydelene som skiller seg ut med høyt medlemsantall sammenliknet med hvor mange i bydelen
som er aktive i organisert idrett. Dette gjelder både indre øst og indre vest. For eksempel
ligger Sagene og Gamle Oslo helt på topp når det gjelder antall medlemmer, men helt nederst
i oversikten over hvor mange i bydelen som driver med organisert idrett. Det tyder på at
klubbene i bydelene har medlemmer som bor i andre bydeler også. Klubbene i ytre vest,
Nordstrand og Østensjø har også mange medlemmer i klubbene. Klubbene i ytre øst, utenom
Stovner, ligger under gjennomsnittet for antall medlemmer og Bjerke har det absolutt laveste
medlemsantallet. Dette må bety at noen av ungdommene i Bjerke er medlem av idrettsklubber
i andre bydeler.
Figur 5.5 – Antall medlemmer i idrettsklubber 13-19 år, per innbygger og andel som trener
organisert (Ung i Oslo 2015)

120
100
80
60
40
20
0

Trener organisert

Medlem per innbygger (100)

14

I noen bydeler har noen klubber med mange medlemmer blitt tatt ut av fordelingen. Dette
gjelder klubber hvor ungdom ikke nødvendigvis trener organisert selv om de er medlem av
klubben, som for eksempel Skiforeningen i Vestre Aker.
60

5.3.2 Antall idrettsklubber

Når det gjelder antall klubber er det geografiske mønsteret enda tydeligere. I ytre vest,
mellom øst og ytre øst er det et lite antall klubber for ungdom 13-19 år relativt til antall
innbyggere (figur 7). Spesielt Ullern trekker ned klubbantallet for ytre vest. Sett i
sammenheng med medlemstallene ser det da ut til at ytre vest og mellom øst har mange
medlemmer i hver klubb. Det kan være en styrke å ha noen få store klubber, i stedet for
mange små. Det kan tenkes at de store klubbene er bedre organisert og får samlet mange
resurser på et sted.

I de sentrumsnære bydelene er det mange klubber, men færre medlemmer per klubb. En
fordel med mange idrettsklubber på et sted, kan være stort mangfold i type idretter som tilbys
og korte avstander til klubbene. I ytre øst er tendensen få klubber og få medlemmer. Det kan
tyde på at idrettstilbudet er spesielt dårlig der.

Figur 5.6 – Antall innbyggere per idrettsklubb, 13-19 år.
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5.3.3 Idrettsanlegg for barn og unge

Det finnes mange typer idrettsanlegg tilpasset forskjellige typer idretter. Jeg viser her de to
vanligste typene idrettsanlegg for barn og unge; flerbrukshaller og fotballbaner. Tallene fra
Oslo kommunes behovsplan for idrett og friluftsliv viser antall flater per innbygger 6-19 år.
Til slutt gir jeg også en kort oppsummering av lokaliseringen av andre typer idrettsanlegg.

Flerbrukshaller
Det er ca. 60 flerbrukshaller rettet mot barn og unge i Oslo og disse er omregnet til 53 flater
på størrelse med en håndballbane. Indre vest skiller seg ut med klart dårligst hallkapasitet
målt i antall barn og unge per hallflate. Også Vestre Aker, Gamle Oslo og Grünerløkka har
over gjennomsnittet dårlig halldekning. Søndre Nordstrand er en av bydelene med best
kapasitet. I behovsplanen fra Oslo kommune kommenteres det at man der har utfordringer
knyttet til store geografiske avstander og infrastrukturelle barrierer, som innebærer at det kan
være krevende å utnytte all eventuell ledig hallkapasitet.
Figur 5.7 – Antall innbyggere per flerbrukshall, 6-19 år
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Fotballbaner
Antall fotballbaner for barn og unge i Oslo er omregnet til 123,5 baneekvivalenter
(elleverbaner). Det er ikke gjort forskjell på kunstgress og andre type baner. Kunstgressbaner
har bedre kvalitet og utnyttelsesgrad enn naturgress- og grusbaner. Det betyr at den reelle
bruksverdien på kunstgressbanene er høyere enn for andre typer baner.

Utenom for Sagene er det generelt dårlig banekapasitet i indre vest og øst, men det er Ullern
som kommer aller dårligst ut. I behovsplanen kommenteres det at bydel Gamle Oslo skiller
seg ut med særlig dårlig banekapasitet i forhold til antall aktive. Kunstgressbanen på Jordal
brukes hovedsakelig til amerikansk fotball, noe som er med på å gjøre anleggskapasiteten
enda dårligere for barn og unge som ønsker å spille fotball i området.

Figur 5.8 – Antall innbyggere per fotballbane, 6-19 år
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Andre idrettsanlegg
Andre typer idrettsanlegg i Oslo er i mindre omfang enn flerbrukshaller og fotballbaner.
Svømmeanlegg er det behov for i hele Oslo, men de andre idrettene er ofte begrenset til et
mindre område av byen. På vestkanten er idretter som roing, padling, seiling, langrenn, alpint
og hopp populære. De fleste og største tennisklubbene finnes i også i Oslo vest og presset på
banene er derfor størst der.

Østkanten har flest friidrettsanlegg, ishaller, kampidrettsanlegg og cricketanlegg. Mange av
disse anleggene er i følge Oslo kommunes behovsplan mangelfulle og har behov for
rehabilitering. Både for friidrettsanlegg og ishaller er det mangel på anlegg i Oslo vest og i
Søndre Nordstrand. Det er et begrenset antall utendørs kunstisflater, og en overvekt av disse
er lokalisert i indre by. Cricket er en relativt ny idrett i Oslo, men er i sterk vekst. Det finnes
ingen fullverdig arena med internasjonale mål i Oslo. De aktuelle treningsarenaene finnes på
Nordstrand, Søndre Nordstrand, Stovner, Alna. Kampidrettene trener i stor grad i lokaler som
ikke er idrettsanlegg og som ikke er tilpasset aktiviteten. Kampidrettene gis ikke den prioritet
som størrelsen, utbredelsen og sammensetningen på medlemsmassen skulle tilsi (Oslo
kommunes behovsplan).

5.3.4 Oppsummering av idrettstilbud
Generelt kan vi si at bydelene som har høy deltakelse i organisert idrett (Ung i Oslo 2015)
også har mange medlemmer i klubbene. Dette gjelder for alle bydelene i ytre vest og mellom
øst, utenom Bjerke som har et lavt antall medlemmer i klubbene som er registrert i Oslo
Idrettskrets. Det er et relativt lavt antall klubber i de to områdene, noe som tilsier at det er
mange medlemmer per klubb.

Når det gjelder idrettsanlegg er det ikke noe tydelig mønster for bydelene i ytre vest. Nordre
Aker kommer relativt godt ut når det gjelder dekning av både flerbrukshaller og fotballbaner,
mens for Vestre Aker og Ullern er tilgangen varierende etter hvilket type idrettsanlegg det er
snakk om. Nordstrand ligger rundt gjennomsnittet for dekning av flerbrukshaller og
fotballbaner, mens både Bjerke og Østensjø har relativ høy dekning sammenliknet med de
andre bydelene.
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Ungdommene i indre øst har i utgangspunktet lav deltakelse i organisert idrett, men alle de
sentrumsnære bydelene har mange medlemmer og et høyt antall klubber per innbygger.
Sagene kommer relativt godt ut når det gjelder tilgang til idrettsanlegg. I behovsplanen sees
Sagene og St. Hanshaugen i sammenheng, da Bjølsenhallen og Voldsløkka som ligger i
Sagene bydel også betjener klubbene i St. Hanshaugen bydel. Samlet sett har de
sentrumsnære bydelene dårligst dekning i Oslo

Bydelene i ytre øst kommer dårligst ut både når det gjelder andel som deltar i organisert idrett
og antall medlemmer i klubbene. Det er også relativt få klubber sammenliknet med antall
innbyggere i alderen 13-19 år. Når det gjelder idrettsanlegg er dekningen middels til god
sammenliknet med de andre bydelene.

Man kan si at det er ulik tilgang til idrettsklubber og idrettsanlegg i ulike deler av byen, men
det er ikke en entydig sammenheng som enkelt forklarer bydelsforskjeller i organisert
idrettsaktivitet.
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6. Drøfting
Jeg vil avslutningsvis på grunnlag av funnene i undersøkelsen i denne oppgaven drøfte den
geografiske ulikheten for ungdoms organiserte idrettsdeltakelse i Oslo, og hvordan denne er
koblet til kjennetegn ved ungdommene og idrettstilbudet i bydelene. Drøftingen gjøres som
svar på oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål. Helt til slutt vil jeg gi noen
generaliserende kommentarer til disse svarene.

6.1 Geografiske skillelinjer i organisert idrettsdeltakelse
Det er vanlig å skille mellom øst og vest i Oslo når man snakker om sosial ulikhet, men
tidligere forskning viser at det ofte ikke går noen klar loddrett grense som skiller øst fra vest.
Dette bekreftes i denne undersøkelsen. For eksempel er Nordstrand en bydel som ofte
inkluderes i vest når man gjør analyser, fordi den ligner mer på bydelene i ytre vest. Østensjø
er også en bydel som ligner mer på bydeler i vest enn i øst når det gjelder befolkningens
sosiale bakgrunn. Dette gjelder også for organisert idrettsdeltakelse. Det litt spesielle her er at
Bjerke har betydelig høyere organisert idrettsdeltakelse enn andre bydeler i øst, selv om
befolkningssammensetningen er omtrent lik. Et annet viktig skille som viser seg i denne
undersøkelsen er skillet mellom de sentrumsnære og de «ytre» bydelene. Både bydelene i
indre øst og indre vest skiller seg fra de andre bydelene når det gjelder hvor mange som trener
organisert.

I vest er det et tydelig skille i organisert idrettsdeltakelse mellom de indre og ytre bydelene.
Det er det også i øst, men her er det flere bydeler som skiller seg ut med betydelig høyere
organisert idrettsaktivitet enn de andre bydelene i øst. Når dette gjelder for både Nordstrand,
Østensjø og Bjerke, finner jeg det mest hensiktsmessig plassere disse tre bydelene i en egen
kategori; mellom øst. Disse bydelene har også geografiske likhetstrekk ved at de ligger
plassert mellom bydeler i indre og ytre øst. Tallene for Nordstrand (63 prosent aktive i
organiserte idrettslag) er helt på høyde med bydelene i ytre vest, mens de to andre bydelene
har 54 og 55 prosent organisert idrettsdeltakelse.
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Oppsummert er det øst-vest skiller i organisert idrettsdeltakelse i Oslo, men de mest
hensiktsmessige skillelinjene for å beskrive det geografiske mønsteret blir å dele Oslo i fem
områder: Ytre vest, indre vest, ytre øst, mellom øst og indre øst.
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6.2 Forhold ved ungdommene som kan forklare geografiske skillelinjer
Det videre spørsmålet i oppgaven har vært hvordan en kan forklare geografisk ulikhet i
organisert idrettsdeltakelse. To sider ved befolkningssammensetningen i bydelene har vært
undersøkt; innvandrerbakgrunn og sosioøkonomiske ressurser.

6.2.1 Innvandrerbakgrunn

Fra tidligere forskning (Andersen og Bakken 2015, Ødegård m.fl. 2016) vet vi at
innvandrerbakgrunn har sammenheng med forskjeller i idrettsdeltakelse, og at det er store
forskjeller i andelen med minoritetsbakgrunn mellom bydeler. Dette viser seg også i denne
analysen. Minoritetsungdom har 11 prosentpoeng lavere deltakelse enn majoriteten og bidrar
mye til forklaringen av bydelsforskjellene. Det vil si at noe av grunnen til at noen av bydelene
har lavere organisert idrettsdeltakelse enn andre bydeler, er at det bor flere minoritetsungdom
i den ene bydelen, som generelt er mindre aktive i organisert idrett en majoritetsungdom.

En stor del av effekten av innvandrerbakgrunn har å gjøre med sosioøkonomiske ressurser.
Når man kontrollerer for slike ressurser, reduseres forskjellene i idrettsdeltakelse mellom
minoritets- og majoritetsungdom med to tredjedeler. Innvandrerbakgrunn har likevel en
selvstendig betydning, uavhengig av sosioøkonomiske ressurser. Som aktuell forskning har
vist (Ødegård m.fl. 2016) er det spesielt minoritetsjenter som skiller seg ut med lav
idrettsdeltakelse i forhold til de andre gruppene. Forklaringen på dette kan være knyttet til
kultur og religion, men det er uklart akkurat hva det er med kultur og religion som er
avgjørende. Det kan være restriksjoner mot at jenter trener foran gutter eller forventninger om
at de skal være mer hjemme (Strandbu m.fl. 2018). Det kan også ha med landbakgrunn og
tradisjoner å gjøre, og hvor vanlig det er med idrett for jenter i det aktuelle landet (Ødegård
m.fl. 2016).

Andre grunner til at minoritetsungdom deltar i mindre grad enn majoritetsungdom kan ha å
gjøre med den norske idrettsmodellen. Som beskrevet i kapittelet om klassekulturer og
foreldreinvolvering, kan det tenkes at den norske idrettskulturen med involvert foreldreskap
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passer best til middelklasseforeldre (Stefansen m. fl 2016, Samdal m. fl 2016). De samme
forskjellene kan også tenkes å gjelde for foreldre som har bodd lenge i Norge versus foreldre
som har innvandret til Norge. For voksne som ikke er vant til det norske idrettsmiljøet kan det
for eksempel være uvant med forventninger om dugnadsarbeid eller annen involvering i
ungdommenes idrettsaktivitet.

6.2.2 Sosioøkonomiske ressurser

Den viktigste forklaringen på bydelsforskjeller i organisert idrettsdeltakelse er fordelingen av
sosioøkonomiske ressurser mellom bydelene. Både familienes økonomiske og kulturelle
ressurser i bydelene bidrar til å forklare bydelsforskjeller i ungdoms organisert
idrettsdeltakelse. Utenom Frogner, har alle de sentrumsnære bydelene relativt lite økonomiske
ressurser. Regresjonsanalysen viser også at forskjellene i organisert idrettsdeltakelse mellom
disse bydelene og ytre vest blir betydelig mindre når det kontrolleres for økonomiske
ressurser. For de andre bydelene er endringen størst når det kontrolleres for kulturelle
ressurser. I Frogner er det et høyt nivå av begge typer ressurser. Forskjellene i deltakelse i
organisert idrett endres derfor ikke mye mellom Frogner og ytre vest når det kontrolleres for
disse variablene.

Mye av grunnen til at sosioøkonomisk bakgrunn har betydning for idrettsdeltakelse, dreier seg
antakeligvis om at det koster å drive med organisert idrett. De siste årene har det vært fokus
på et økende kostnadsnivå i idretten og at økonomiske ressurser kan begrense
idrettsdeltakelsen for barn og unge. Vi vet også fra tidligere forskning at økonomiske
ressurser har betydning for deltakelse og at noen familier ikke har råd til at barna deres driver
med all idretten de ønsker å være med på (Bakke, Solheim og Hovden 2014; Strandbu m.fl.
2017).

Resultatene i denne oppgaven viser at det også kan være andre sider ved den
sosioøkonomiske bakgrunnen som påvirker. Aktuell forskning viser at idretten blir mer
profesjonalisert og kravene til foreldreinnsats har økt de siste årene (Stefansen, Smette og
Strandbu 2016, Strandbu m.fl. 2017). Dette gjelder spesielt for de yngste, men også for
tenåringers idrettsaktiviteter. Når idretten blir mer krevende og forutsetter intens involvering
fra foreldre kan det tenkes å treffe middelklassens foreldreskapskultur bedre enn
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arbeiderklassens (Stefansen m. fl 2016, Samdal m. fl 2016). Hvis trenden er at
ungdomsidretten krever mer tid, penger og involvering fra foreldre, kan det tyde på at
sosioøkonomiske ressurser er på vei til å bli enda viktigere for deltakelse i organisert idrett

6.2.3 Interne nabolagseffekter
Selv om resultatene fra regresjonsanalysen viser at innvandrerbakgrunn og sosioøkonomiske
ressurser er viktigst for å forklare geografiske forskjeller i ungdoms organiserte
idrettsdeltakelse, er det fortsatt geografiske forskjeller i organisert idrettsdeltakelse som ikke
har blitt forklart. Det er lavere deltakelse i Frogner, indre øst og ytre øst, sammenliknet med
de andre bydelene, også etter å ha kontrollert for innvandrerbakgrunn og sosioøkonomiske
ressurser. Dette gir grunnlag for å diskutere nabolagseffekter.

I teorier om nabolagseffekter skilles det gjerne mellom interne og eksterne forhold (Bratbakk
og Wessel 2017). De interne forholdene har med personene i nabolaget å gjøre. Av interne
forhold som kan påvirke nabolagseffekter er sosialiseringsteorien aktuell for organisert
idrettsdeltakelse. Sosialiseringsteorien tar utgangspunkt i at normer, holdninger og atferd
læres gjennom primær og sekundær sosialisering (Bratbakk og Wessel 2017: 344). Analysen i
denne oppgaven viser at både familienes økonomiske og kulturelle ressurser har betydning for
ungdoms organiserte idrettsdeltakelse og kan forklare noe av bydelsforskjellene. Når det er
mange med slike ressurser og dermed mange som driver med organisert idrett i et område,
kan det ha en smitteeffekt som gjør at de med lavere sosioøkonomisk status i større grad
deltar i organisert idrett i disse områdene enn hva de ville gjort i andre steder hvor det er færre
som driver med idrett. Det samme kan gjelde for minoritetsungdom som bor i bydeler med lav
minoritetsandel. Det kan for eksempel bli en norm at ”alle” i en vennegjeng eller skoleklasse
driver med idrett.

En mulig negativ effekt av å bo i et nabolag med mange ressurssterke familier, kan være at
konkurransen blir for stor og kravene for høye. For eksempel kan et lag som har mange
ungdommer fra ressurssterke familier ha muligheten til å dra på treningsleirer eller turneringer
i utlandet. Da blir det vanskeligere for ungdom fra ressurssvake familier å være med på dette
laget enn et lag som befinner seg i et området hvor flere har lite ressurser. Det kan altså koste
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mer å drive med idrett i områder med høy sosioøkonomisk status enn i andre områder av
byen.

Samtidig kan man se for seg at idrettsklubber i ressurssterke områder i større grad kan dekke
kostnadene for noen få som ikke har mulighet til å betale sin egenandel. Det er heller ikke
nødvendigvis behov for at alle foreldre til ungdom i en klubb stiller opp på dugnad og kjører
til og fra konkurranser, så lenge det er mange nok voksne som stiller opp (Carlsson og
Haaland 2006). Godt organiserte klubber og ressurssterke voksne i idrettsmiljøet kan også ha
en positiv effekt ved at de kjenner til støtteordninger eller firmaer man kan søke om midler
fra, eller hvordan påvirke politiske beslutninger om for eksempel plassering av idrettsanlegg.

Eksterne nabolagseffekter handler om forhold ved selve nabolaget, og dreier seg gjerne om
institusjoner eller tilgang til goder. Hvordan eksterne nabolagseffekter kan påvirke
idrettsdeltakelse diskuteres i punkt 6.3.
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6.3 Forhold ved bydelene som kan forklare geografiske forskjeller
Jeg skal i dette underkapittelet på grunnlag av resultatene i undersøkelsen drøfte hvordan
faktorer knyttet til nabolag og bydel kan tenkes å påvirke ungdommers organiserte
idrettsdeltakelse.

6.3.1 Idrettstilbud
I ytre vest, Nordstrand og Østensjø er det en sammenheng mellom høyt medlemstall i
idrettsklubbene og mange som driver med organisert idrett, mens det i ytre øst er lave
medlemstall og færre som driver med organisert idrett. Disse sammenhengene er ganske
selvfølgelige. Det er naturlig å forvente at når mange i en bydel driver med organisert idrett,
så øker også medlemsantallet i klubbene i bydelen. Man kan videre tenke seg at et høyt
medlemsantall i klubbene betyr at bydelen har et mer tilgjengelig idrettstilbud. I bydeler hvor
det er få klubber og få medlemmer i klubbene finnes det kanskje ikke et lag for alle som
kunne tenke seg å begynne med organisert idrett. Dette kan være tilfellet for mange av
bydelene i ytre øst.

Når det gjelder de sentrumsnære bydelene er bildet annerledes. De ligger på topp når det
kommer til antall medlemmer, men ungdommene som bor i bydelene har ikke en spesiell høy
deltakelse i organisert idrett. Dette kan bety at mange av medlemmene kommer fra andre
bydeler rundt. Det er relativt små avstander i de sentrumsnære bydelene, og det er enkelt å
komme seg dit med kollektiv transport. At de store klubbene Vålerenga og Skeid er lokalisert
i henholdsvis Gamle Oslo og Sagene, kan være en faktor som gjør at ungdom fra andre
områder søker til disse bydelene. Mange skifter også skole til et annet område enn der de bor
når de starter på videregående skole, noe som kan gjøre det mer naturlig å skifte til en klubb i
et annet område enn bostedet.

Det er ikke sannsynlig at anleggsdekningen kan forklare bydelsforskjellene i organisert
idrettsdeltakelse. Det er ikke sånn at det er flere idrettsanlegg per innbygger i bydelene hvor
mange driver med organisert idrett. Faktisk kommer ytre øst best ut når det gjelder
anleggsdekning. Som det ble beskrevet i behovsrapporten fra Oslo kommune kan det være et
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problem i for eksempel Søndre Nordstrand at det er store avstander og vanskelig å komme seg
til idrettsanleggene (Behovsplanen 2017: 21).

Bydeler som skiller seg spesielt ut når det gjelder medlemsantall er Sagene og Bjerke.
Ungdommene i Sagene har lav deltakelse i organisert idrett, men det er mange idrettsklubber
der. De har høye medlemstall og relativt god dekning av idrettsanlegg. I Bjerke er det derimot
mange som driver med organisert idrett, men klubbene i bydelen har det laveste
medlemsantallet. Nabobydelen Nordre Aker har et høyt medlemsantall per innbygger, og det
er heller ikke vanskelig for ungdom på Bjerke å komme seg til de mer sentrumsnære bydelene
da det er korte avstander og et godt kollektivtilbud.

I de andre områdene som ligger lenger fra sentrum er det færre klubber. I ytre vest og mellom
øst er det flere medlemmer enn i ytre øst, mens anleggsdekningen er best i ytre øst. Hvis vi
antar at det er større avstander og vanskeligere å komme seg til og fra idrettsanleggene i de
ytre områdene, er det naturlig å tro at det vil gå verst ut over ungdommene i ytre øst som
generelt har færre økonomiske ressurser.

Man kan si at de sentrumsnære bydelene har et godt tilgjengelig idrettstilbud med mange
klubber og høye medlemstall. De har lav anleggsdekning i forhold til antall innbyggere, men
det er enkelt å komme seg til og fra idrettsanleggene. Det er gode grunner til å tro at ungdom
fra andre bydeler reiser til de mer sentrale idrettsklubbene, og dermed er det trolig noe annet
enn idrettstilbudet som bidrar til lavere deltakelse i organisert idrett. Det kan være at det er
mye annet å drive med for ungdom i de sentrumsnære bydelene, eller at det er andre
nabolagseffekter som spiller inn.

6.3.2 Eksterne nabolagseffekter

Eksterne forhold ved bydelene kan bidra til nabolagseffekter i organisert idrettsdeltakelse.
Antall registrerte medlemmer i klubbene kan eksempelvis påvirke tildeling av midler og
plassering av idrettsanlegg. Tildeling av hodestøtte fra Norges Idrettsforbund til
idrettsklubbene er basert medlemsantall i klubben. Når det gjelder fordelingen av Lokale
aktivitetsmidler, blir midlene først fordelt mellom bydelene før klubbene får tildelt midler
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basert på medlemsantall. Fordelingen til bydelene er basert 1/3 på innbyggertallet for den
aktuelle aldersgruppen i bydelen og 2/3 på antall medlemmer i bydelen. Det vil si at
medlemsantallet får en dobbel effekt på tildelingen. Bydeler med mange medlemmer får
tildelt et høyere beløp per innbygger enn bydeler med færre medlemmer.

Det er et stort behov for idrettsanlegg i hele Oslo. Om nye anlegg blir lagt til områder der det
allerede er mye aktivitet, kan høye medlemstall igjen ha en positiv nabolagseffekt for disse
områdene. Oversikten over eksisterende idrettsanlegg viser imidlertid ikke en slik
sammenheng. Som Bratbakk og Wessel (2017) påpeker, kan stigmatisering og negative utslag
på levekårsvariabler i de nordiske velferdsstatene føre til forsterkning av ressurser til utsatte
områder. Det kan se ut til at dette til en viss grad er gjeldene for tildeling av idrettsanlegg i
Oslo. Det står for eksempel i behovsplanen (2017: 26) at det vil være et viktig løft for
Mortensrud, i Søndre Nordstrand, å gi et idrettslig tilbud med fokus på å aktivisere ungdom
med innvandrerbakgrunn. Som nevnt i teorikapittelet (Brekke 2017) vil det være en avveining
om man skal investere i anlegg og treningstid i veletablerte idrettsmiljøer som har mye
aktivitet, eller om man skal fokusere på områder hvor det er lite aktivitet.

Selv om bydelene i ytre øst har relativt god anleggsdekning, er det fortsatt noe som gjør at
ungdom i disse områdene i mindre grad deltar i organisert idrett. Det er sannsynlig at teorien
om ”Spatial mismatch” kan overføres til organisert idrett i dette tilfellet. I behovsplanen
(2017) ble det påpekt at det i Søndre Nordstrand er store avstander til idrettsanlegg og dårlig
kollektivtilbud, noe som gjør det vanskeligere å komme seg til idrettsanleggene. Dette vil
være mest problematisk for ungdom i ressurssvake familier, da det sannsynligvis ikke er like
lett for deres foreldre å stille opp med bil og kjøring.

6.3.3 Lik befolkningssammensetning, men ulik organisert idrettsdeltakelse

De fleste bydelene som har mange ungdommer med innvandrerbakgrunn og færre
sosioøkonomiske ressurser, har lavere deltakelse i organisert idrett selv etter at det er
kontrollert for disse variablene. Som diskutert over, kan det tyde på at det å bo i et område
med mange ressurssvake har negativ påvirkning på organisert deltakelse, utover det som kan
forklares med ungdommenes sosioøkonomiske bakgrunn alene. Dette gjelder ikke for bydel
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Bjerke der det ikke er signifikant forskjell i organisert idrettsdeltakelse sammenliknet med
Vestre Aker, etter at det er kontrollert for innvandrerbakgrunn og sosioøkonomiske ressurser.
Det er derfor interessant å drøfte hva som er annerledes med Bjerke i forhold til bydelene i
ytre øst.

Det skal sies at Bjerke har noe høyere kulturell kapital enn bydelene i ytre øst, og noe lavere
minoritetsandel. Bjerke skiller seg ut ved at de har få medlemmer i klubbene sammenliknet
med hvor mange av ungdommene i bydelen som trener organisert. Samtidig er det kortere
avstand til sentrum enn det er for bydeler i ytre øst. En teori kan derfor være at det er enklere
for ungdommer i Bjerke å kommer seg til idrettsklubber og anlegg i andre bydeler, enn det er
for ungdommer i ytre øst. En annen faktor som skiller Bjerke fra bydelene i ytre øst er
andelen minoritetsjenter som trener organisert. Det er spesielt forholdet mellom
minoritetsjenter og minoritetsgutter som er interessant, da bydelene i ytre øst har en relativt
høy andel minoritetsgutter som trener. I Bjerke er forskjellen mellom de to gruppene på 16
prosentpoeng, men i ytre øst er differansen 23 prosentpoeng. Hva som gjør at
minoritetsjentene i Bjerke i større grad er integrert i idretten er uklart. Det kan ha med
innvandrergruppenes landbakgrunn og botid i Norge å gjøre. Tradisjoner og kulturer kan være
ulike mellom gruppene, eller det kan være ulike typer idretter som drives i bydelene. Dette er
et case som kan være interessant å studere nærmere.
Figur 5.4 – Andel i prosent som trener organisert – etter kjønn, innvandrerbakgrunn og bosted
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Forskjellene mellom Grorud og Alna er også interessant. Ungdommene i de to bydelene i ytre
øst har lik gjennomsnittlig sosioøkonomisk status og det bor omtrent like mange
minoritetsungdom der. Likevel har de ulik organisert idrettsdeltakelse etter å ha kontrollert for
disse bakgrunnsvariablene. Grorud har 5,7 prosentpoeng lavere deltakelse enn Vestre Aker,
mens Alna ligger 10,5 prosentpoeng lavere. Som i sammenlikningen med Bjerke og ytre øst,
er det også forskjell i antall minoritetsjenter som trener organisert mellom Grorud og Alna.
Som vist i figur 5 er andelen minoritetsgutter som trener organisert den samme i Bjerke,
Grorud og Alna, men i de tre andre gruppene har Bjerke rundt 13-14 prosentpoeng flere som
trener organisert enn i Alna, mens Grorud ligger et sted i mellom.

Når det gjelder bydeler hvor ungdommene har høy sosioøkonomisk bakgrunn og få har
innvandrerbakgrunn, skiller Frogner seg ut med lavere organisert idrettsdeltakelse enn andre
sammenliknbare bydeler. Det er vanskelig å peke på noe spesielt fra analysen som skal gi
lavere deltakelse. Frogner har som de andre indre bydelene dårlig anleggsdekning, samtidig
som deler av bydelen ikke ligger like sentralt til (Bygdøy). Andelen minoritetsungdom som
trener organisert er høy, så det er majoritetsungdommen som har en lav andel sammenliknet
med de andre bydelene i vest.

Det mest interessante tilfellet av disse bydelene er Bjerke. Kombinasjonen av høy
minoritetsandel og ungdom med få sosioøkonomiske ressurser, lavt medlemsantall i klubbene
og høy deltakelse i organisert idrett, gjør at bydelen skiller seg ut. Den høye andelen
minoritetsjenter som trener organisert er et interessant funn knyttet til idretten som
integreringsarena.
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6.4 Avslutning
Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke sammenhengen mellom Oslo-ungdoms
bosted og deres deltakelse i organisert idrett. Basert på data fra Ung i Oslo 2015 bekrefter
undersøkelsen i denne oppgaven tidligere forskning om at det er geografiske skiller i
organisert idrettsdeltakelse. Den mest hensiktsmessige inndelingen for å beskrive det
geografiske mønsteret blir å dele i indre og ytre bydeler i både øst og vest, samt å skille ut
Nordstrand, Østensjø og Bjerke i en egen mellom øst-kategori.

Oppgaven bidrar med mer detaljerte analyser av bydelsforskjeller i organisert idrettsdeltakelse
og hva som kan forklare disse forskjellene. Over halvparten av forskjellene handler om
ungdommenes bakgrunn. Både økonomiske ressurser, kulturelle ressurser og
innvandrerbakgrunn er med på å forklare bydelsforskjellene. Det betyr at det ikke bare
handler om økonomi og høye kostnader i idretten, men at det kan også være kulturelle
forklaringer både når det kommer til klassebakgrunn og innvandrerbakgrunn.

For de bydelene som har under 10 prosentpoeng lavere organisert idrettsdeltakelse enn
referansebydelen Vestre Aker, er det ikke lenger forskjeller når det kontrolleres for
sosioøkonomiske ressurser og innvandrerbakgrunn. I bydeler som har høy minoritetsandel og
lav sosioøkonomisk bakgrunn blant ungdommene, er det fortsatt lavere deltakelse enn i
Vestre Aker etter å ha kontrollert for de aktuelle variablene. Det kan tyde på at det er en
ekstra negativ effekt på idrettsdeltakelse av å bo i et område hvor mange har få
sosioøkonomiske ressurser. Aktuelle nabolagseffekter kan være smitteeffekter mellom
ungdom i et nabolag eller at mangel på ressurssterke foreldre gjør det vanskeligere å drive
med organisert idrett. Aktuell forskning peker på at idretten blir mer krevende både når det
gjelder kostnader og involvering fra foreldre.

Undersøkelsen gir ikke grunnlag for å hevde at skjevfordelinger i idrettsanlegg generelt
resulterer i geografisk ulikhet i organisert idrettsdeltakelse. Idrettstilbudet i områdene kan
oppsummeres slik:
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-

Ytre øst har få idrettsklubber og medlemmer i bydelene, som betyr at idretten er
mindre tilgjengelig. Anleggsdekning en er relativt god, men det kan være
vanskelig å komme seg til idrettsanleggene.

-

Ytre vest har relativt få idrettsklubber, men mange medlemmer, noe som kan tyde
på at det er store og godt organiserte klubber i bydelene. Anleggsdekningen er
varierende, men med flere ressurssterke foreldre er det ikke problematisk å komme
seg til idrettsanleggene.

-

Indre øst og indre vest har den dårligste anleggsdekningen. Bydelene har derimot
mange idrettsklubber og mange medlemmer i klubbene. Når idrettsdeltakelsen hos
ungdommene som bor i bydelene er lav, tyder det på at det kommer ungdom fra
andre områder for å trene i de sentrumsnære bydelene.

-

For de ”mellom-østlige” bydelene er det et relativt godt idrettstilbud og det er
enkelt å komme seg til idrettsanlegg.

Bydel Bjerke skiller seg spesielt ut ved at ungdommene der har like høy deltakelse som
ungdom i ytre vest, etter at det er kontrollert for innvandrerbakgrunn og sosioøkonomisk
ressurser. Dette er ikke tilfellet for bydeler i ytre øst som har omtrent lik
befolkningssammensetning.

Funnene i denne oppgaven viser at etablerte forskningsfunn om hvordan sosial bakgrunn,
kjønn og alder virker inn på by-ungdommers liv, her organisert idrettsdeltakelse, må
suppleres. Innsikt i hvordan geografiske forhold virker inn, direkte og indirekte via andre
variabler, kan bidra til nye hypoteser og videre forskning av dynamikken når det gjelder
organisert idrett og idrettstilbudet i Oslo.

Sosial og geografisk ulikhet i ungdomsidretten er et aktuelt tema. Det er svært mange barn og
unge deltar i organisert idrett, og idrettsarenaen fungerer ofte som en sosial møteplass for
ungdom i nærområdene. Samtidig er opplever vi økt sosial ulikhet på andre områder i
samfunnet. Idrettens rolle som integreringsarena og tilgjengelig for alle barn og unge blir
derfor veldig viktig. Ulikhet i idrettsdeltakelse er også interessant politisk da tildeling av
midler og idrettsanlegg kan bety mye for utviklingen av områder og integrering av
minoritetsungdom.
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Denne oppgaven viser at antall ungdommer som er med i organisert idrett kan være et godt
mål på integrering i Oslos ulike bydeler. Bydel Bjerke peker seg ut som spesielt interessant.
Her er det mange ungdom med innvandrerbakgrunn, også med lav sosioøkonomisk bakgrunn
og samtidig mange ungdommer som driver med organisert idrett.

Oslo er en liten storby. Funnene i denne undersøkelsen for organisert idrett i Oslo, kan være
gyldige funn for andre sammenliknbare byer.
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Antall ord i denne oppgaven er: 22 648
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Tabell A1

Modell 1
Kjønn
Vestre Aker
Ullern
Nordre Aker
Nordstrand
Østensjø
Bjerke
St. Hanshaugen
Frogner
Grorud
Gamle Oslo
Søndre Nordstrand
Stovner
Grünerløkka
Sagene
Alna
kjonn
klassetrinn2
geo2inv
_cons
N

.
-0.0191
-0.0225
-0.0360*
-0.109***
-0.0974***
-0.0945***
-0.137***
-0.166***
-0.186***
-0.186***
-0.200***
-0.185***
-0.221***
-0.236***
-0.0921***

.
(-1.01)
(-1.39)
(-2.23)
(-6.40)
(-4.92)
(-3.50)
(-6.50)
(-8.83)
(-8.62)
(-10.99)
(-11.18)
(-7.88)
(-7.41)
(-13.44)
(-12.16)

0.696***
16870

(57.88)

Modell 2
Kjønn +
klassetrinn
.
-0.00364
-0.000367
-0.0207
-0.0855***
-0.0964***
-0.0870***
-0.107***
-0.167***
-0.170***
-0.174***
-0.189***
-0.156***
-0.161***
-0.216***
-0.0880***
-0.282***
0.806***
16870

.
(-0.21)
(-0.02)
(-1.37)
(-5.32)
(-5.07)
(-3.41)
(-5.34)
(-9.27)
(-8.21)
(-10.79)
(-10.94)
(-6.84)
(-5.55)
(-12.66)
(-12.10)
(-38.44)
(70.33)

Modell 3
Innvandrerbakgru
nn
.
-0.00268
-0.000346
-0.0165
-0.0675***
-0.0536**
-0.0727**
-0.0964***
-0.114***
-0.126***
-0.124***
-0.132***
-0.126***
-0.136***
-0.156***
-0.0857***
-0.284***
-0.108***
0.813***
16870

.
(-0.15)
(-0.02)
(-1.09)
(-4.22)
(-2.79)
(-2.85)
(-4.79)
(-6.17)
(-6.03)
(-7.44)
(-7.37)
(-5.52)
(-4.69)
(-8.79)
(-11.81)
(-38.88)
(-11.84)
(71.06)

t statistics in
parentheses
+ p < 0.10, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.00
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Tabell A2

Vestre Aker
Ullern
Nordre Aker
Nordstrand
Østensjø
Bjerke
St. Hanshaugen
Frogner
Grorud
Gamle Oslo
Søndre Nordstrand
Stovner
Grünerløkka
Sagene
Alna
kjonn
klassetrinn2
fas
forutd2
bÃ¸ker2
geo2inv
_cons
N

Modell 4
Økonomiske
ressurser
.
0.000900
0.00901
-0.00913
-0.0549***
-0.0441*
-0.0399
-0.0803***
-0.106***
-0.100***
-0.123***
-0.139***
-0.0878***
-0.0984***
-0.157***
-0.0822***
-0.279***
0.132***

0.447***
16870

.
(0.05)
(0.60)
(-0.61)
(-3.44)
(-2.32)
(-1.58)
(-4.03)
(-5.79)
(-4.80)
(-7.59)
(-8.06)
(-3.83)
(-3.41)
(-9.06)
(-11.39)
(-38.31)
(18.85)

(19.80)

Modell 5
Kulturelle
ressurser
.
0.000688
0.00292
0.000157
-0.0446**
-0.0361+
-0.0666**
-0.0942***
-0.0913***
-0.102***
-0.110***
-0.112***
-0.106***
-0.119***
-0.139***
-0.0894***
-0.273***

Modell 6
Alle variabler
.
(0.04)
(0.19)
(0.01)
(-2.78)
(-1.88)
(-2.64)
(-4.73)
(-4.93)
(-4.87)
(-6.66)
(-6.30)
(-4.64)
(-4.11)
(-7.88)
(-12.37)
(-36.97)

0.0571***
0.0356***

(10.68)
(8.50)

0.616***
16870

(37.63)

t statistics in parentheses
+ p < 0.10, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
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.
0.00252
0.00876
0.00171
-0.0318*
-0.00674
-0.0343
-0.0762***
-0.0570**
-0.0611**
-0.0801***
-0.0856***
-0.0647**
-0.0803**
-0.105***
-0.0834***
-0.274***
0.0998***
0.0396***
0.0186***
-0.0345***
0.420***
16870

.
(0.15)
(0.58)
(0.11)
(-1.99)
(-0.35)
(-1.36)
(-3.83)
(-3.05)
(-2.91)
(-4.81)
(-4.78)
(-2.81)
(-2.78)
(-5.87)
(-11.58)
(-37.26)
(13.09)
(7.22)
(4.20)
(-3.43)
(17.02)

Vedlegg, do-liste fra stata
drop if bydel==16
*dropper de som ikke bor i Oslo

drop if bydel==.
*dropper de som ikke har svart på hvilken bydel de bor i

***trener organsiert***
codebook trener3
recode trener3 (.=.)(1=0) (2=0) (3=1) (4=1) (5=1) (6=1), gen (trenerorg1)
*koder om til 0 (trener ikke i idrettslag) og 1 (trener i idrettslag)
codebook trenerorg1

codebook trener8
recode trener8 (.=.)(1=0) (2=0) (3=1) (4=1) (5=1) (6=1), gen (trenerorg2)
*koder om til 0 (Aldri/sjelden=trener ikke dans/kampsport) og 1 (trener dans/kampsport)
codebook trenerorg2

gen trenerorg3 = 1 if trenerorg1==1 | (trenerorg2==1)
replace trenerorg3 = 0 if trenerorg1==0 & (trenerorg2==0)
*ny variabel trenerorg3, slå sammen trenerorg1 og trenerorg2
codebook trenerorg3

codebook orgmøte1
recode orgmøte1 (.=.)(1=0) (2=1) (3=1) (4=1), gen (orgidrett)
*koder om til 0 (trener ikke organisert) og 1 (trener organisert)

codebook orgidrett

gen trenerorg5=trenerorg3
*ny variabel trenerorg5, slå sammen trenerorg3 og orgidrett.
replace trenerorg5 = 1 if trenerorg3==. & (orgidrett==1)
replace trenerorg5 = 0 if trenerorg3==. & (orgidrett==0)
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codebook trenerorg5

tab bydel trenerorg5, missing row

tab bydel trenerorg5, row nofreq

*Omkoding bydel etter organisert idrettsdeltakelse
recode bydel (1=1) (2=2) (3=8) (4=3) (5=7) (6=14) (7=13) (8=10) (9=6) (10=15) (11=12)
(12=9) (13=5) (14=4) (15=11), gen (bydel2)

label define bydel1 1"Vestre Aker" 2"Ullern" 3"Nordre Aker" 4"Nordstrand" 5"Østensjø"
6"Bjerke" 7"St. Hansahugen" 8"Frogner" 9"Grorud" 10"Gamle Oslo" 11"Søndre Nordstrand"
12"Stovner" 13"Grünerløkka" 14"Sagene" 15"Alna"
label values bydel2 bydel1

tab bydel2 trenerorg5, row nofreq

*Uavhengige variabler

*Kjønn, ny variabel: gutt=0, jente=1
gen kjonn=kjønn-1
tab trenerorg5 kjonn, row nofreq
tab bydel2 kjonn, row nofreq

*Klassetrinn,
gen klassetrinn=klasse-1
codebook klassetrinn
*Klassetrinn2: 0=ungdomsskole, 1=vgs
recode klasse (.=.) (1=0) (2=0) (3=0) (4=1) (5=1) (6=1), gen (klassetrinn2)
codebook klassetrinn2
tab trenerorg5 klassetrinn2, row nofreq
tab bydel2 klassetrinn2, row nofreq
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*Innvandrerbakgrunn
tab trenerorg5 geo2inv, row nofreq
tab bydel2 geo2inv, row nofreq

*Sosioøkonomisk bakgrunn
codebook Nsøs
tab trenerorg5 Nsøs, row nofreq
tab bydel2 Nsøs, row nofreq

*fas1-4: Bil, eget soverom, ferie, data hjemme
codebook fas
tab trenerorg5, su (fas)
tab trenerorg5, su (fas1)
tab trenerorg5, su (fas2)
tab trenerorg5, su (fas3)
tab trenerorg5, su (fas4)
tab bydel2, su (fas)

*Foreldrenes utdanning
codebook forutd
recode forutd (.=.) (0=0) (1.5=1) (3=2), gen (forutd2)
tab trenerorg5, su (forutd2)
tab bydel2, su (forutd2)

*Bøker i hjemmet
codebook bøker
*Kode om antall bøker til 4 kategorier: 0-3
recode bøker (.=.) (1=0) (2=0) (3=1) (4=2) (5=3) (6=3), gen (bøker2)
tab bøker2
tab trenerorg5, su (bøker2)
tab bydel2, su (bøker2)
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**************Regresjonsanalyse****************************************

*Teste heteroskedastisitet
reg trenerorg5 i.bydel2 kjonn klassetrinn2 geo2inv fas forutd2 bøker2
hettest
reg trenerorg5 i.bydel2 kjonn klassetrinn2 fas
hettest
reg trenerorg5 i.bydel2 kjonn klassetrinn2 forutd2 bøker2
hettest
*Viser at det er heteroskedastisitet, bør du bruke robuste standardfeil

*Alle: Bydel + klassetrinn + samspill kjønn/innvandrerbakgrunn + øk. ressurser + foreldrenes
utdanning + bøker i hjemmet. Modell 6
reg trenerorg5 i.bydel2 kjonn klassetrinn2 geo2inv fas forutd2 bøker2, r
gen smp=1 if e(sample)==1
*Lagre modell 7
est store m6

*Andel som trener organisert, bydel. Modell 1
reg trenerorg5 i.bydel2 kjonn if smp==1, r
*Lagre modell 1
est store m1

*Bydel + kjønn + klassetrinn. Modell 2
reg trenerorg5 i.bydel2 kjonn klassetrinn2 if smp==1, r
*Lagre modell 2
est store m2

*Bydel + kjønn + klassetrinn + innvandrerbakgrunn. Modell 3
reg trenerorg5 i.bydel2 kjonn klassetrinn2 geo2inv if smp==1, r
*Lagre modell 3
est store m3

*Bydel + kjønn + klassetrinn + øk. ressurser. Modell 4
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reg trenerorg5 i.bydel2 kjonn klassetrinn2 fas if smp==1, r
*Lagre modell 4
est store m4

*Bydel + kjønn + klassetrinn + foreldrenes utdanning + bøker i hjemmet. Modell 5
reg trenerorg5 i.bydel2 kjonn klassetrinn2 forutd2 bøker2 if smp==1, r
*Lagre modell 5
est store m5

*Tabell til word
esttab m1 m2 m3 m4 m5 m6 using "M:\Masteroppgave\modell1-6.rtf", wide not noci star (+
0.10 * 0.05 ** 0.01 *** 0.001)
esttab m1 m2 m3 using "M:\Masteroppgave\modell 1-3 med sign.rtf", wide star (+ 0.10 * 0.05
** 0.01 *** 0.001)
esttab m4 m5 m6 using "M:\Masteroppgave\modell 4-6 med sign.rtf", wide star (+ 0.10 * 0.05
** 0.01 *** 0.001)

********Samspill innvandrerbakgrunn og kjønn

reg trenerorg5 c.kjonn##c.geo2inv
reg trenerorg5 c.kjonn##c.geo2inv if bydel2==1
reg trenerorg5 c.kjonn##c.geo2inv if bydel2==2
reg trenerorg5 c.kjonn##c.geo2inv if bydel2==3
reg trenerorg5 c.kjonn##c.geo2inv if bydel2==4
reg trenerorg5 c.kjonn##c.geo2inv if bydel2==5
reg trenerorg5 c.kjonn##c.geo2inv if bydel2==6
reg trenerorg5 c.kjonn##c.geo2inv if bydel2==7
reg trenerorg5 c.kjonn##c.geo2inv if bydel2==8
reg trenerorg5 c.kjonn##c.geo2inv if bydel2==9
reg trenerorg5 c.kjonn##c.geo2inv if bydel2==10
reg trenerorg5 c.kjonn##c.geo2inv if bydel2==11
reg trenerorg5 c.kjonn##c.geo2inv if bydel2==12
reg trenerorg5 c.kjonn##c.geo2inv if bydel2==13
reg trenerorg5 c.kjonn##c.geo2inv if bydel2==14
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reg trenerorg5 c.kjonn##c.geo2inv if bydel2==15

*teste signifikant forskjell mellom Bjerke og andre bydeler
gen bjerkeost=.
replace bjerkeost=0 if bydel2==6
replace bjerkeost=1 if bydel2==9
replace bjerkeost=2 if bydel2==11
replace bjerkeost=3 if bydel2==12
replace bjerkeost=4 if bydel2==15

reg trenerorg5 i.bjerkeost##i.kjonn if geo2inv==1
reg trenerorg5 i.bjerkeost if geo2inv==1 & kjonn==1
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