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Förord

I Riksidrottsförbundets verksamhetsinriktning för 2014-2015 markeras sär-
skilt att föreningsidrotten ska utvecklas och förutsättningarna förbättras. 
Vidare är de långsiktiga målsättningarna för svensk idrott att antalet ut-
övare och aktiviteter ska öka under perioden bland annat genom att intensi-
fiera samarbetet med specialidrottsförbunden (SF) i utvecklingsprojekt med 
målet att behålla såväl flickor som pojkar i tonåren inom förenings idrotten.

Idag är nästan två av tre pojkar och varannan flicka i åldern sju till 14 år 
med i minst en av de ca 12 000 idrottsföreningar som bedriver barn- och 
ungdomsverksamhet. Men vid inträdet till tonåren minskar både rekryte-
ringen och återväxten inom idrotten. Många barn och ungdomar väljer att 
sluta med föreningsidrott till förmån för idrottande i egen regi eller i regi 
utan för den organiserade föreningsidrotten. Ungdomsbarometern från 2012 
visar bland annat att vid 15 års ålder överstiger andelen som motionerar på 
annat sätt andelen som gör det inom föreningsidrotten. Detta ställer frågan 
om hur attraktiv föreningsidrotten är för ungdomarna?

Denna studie initierades i relation till idéarbetet Framtidens idrottsförening, 
där RF bl a hämtat inspiration från studien ”Ett idrottspolitisk dilemma” 
av Mats Trondman. Författarna Susanna Hedenborg och Joakim Glaser har 
belyst hur gymnasieungdomar resonerar kring framtidens föreningsidrott, 
t ex vilka möjligheter och/eller bekymmer som kan möta dem i förhållande 
till delaktighet och organisering av idrotten. I enlighet med riktlinjerna i 
Idrotten Vill, idrottens idédokument, har författarna verkligen tagit fasta 
på att ungdomarnas egna ord blir synliggjorda. I denna kvalitativa studie 
beskrivs ungdomarnas tankar genom många tänkvärda citat om hur da-
gens föreningsidrott är organiserad och hur ungdomarna skulle vilja se den 
framöver. Studien presenterar inga definitiva lösningar men ger många goda 
uppslag för att utveckla föreningsidrotten.

Studien kompletterar därför tidigare forskningsrapporter som behandlat 
varför ungdomar väljer att lämna eller fortsätta inom idrotten. Ett exempel 
är Britta Thedin Jakobsson och Lars-Magnus Engström vid GIH i Stock-
holm, som 2008 gjorde studien ”Vilka stannar kvar och varför?”. 

Förhoppningen är således att denna studie kan verka som inspiration till 
idrottsföreningar och förbund i sina ambitioner att skapa idrottsverksamhet 
som attraherar barn och ungdomar att stannar kvar inom föreningslivet.

Maja Uebel
Verksamhetschef Idrottsutveckling
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Tack!

Författandet av denna rapport har varit oerhört spännande, stimulerande 
och ibland svårt. Vi skulle vilja börja med att tacka alla er som ställt upp 
och uttryckt era tankar om vad ni tycker om idrotten och hur ni skulle vilja 
att idrotten organiserades i framtiden. Utan er hade rapporten inte varit 
möjlig och vi hoppas att vi har förstått hur ni funderar kring de frågor som 
ni diskuterat! Ett andra tack går till er som varit processledare under stu-
dien. Med er hjälp har vi lyckats inhämta och senare synliggöra många olika 
röster om föreningsidrotten. Stort tack för det! Vi vill även tacka er som 
transkriberat intervjuerna. Eftersom vi båda arbetat med metoden muntlig 
historia vet vi vilket stort arbete detta innebär – inte minst när grupper sam-
talar. Tack till er!

Susanna Hedenborg och Joakim Glaser har arbetat med att planera rap-
porten tillsammans med representanter från Riksidrottsförbundet och SISU 
Idrottsutbildarna. Efter det inledande skedet påbörjade Glaser att skriva 
rapporten, men behövde sedan ägna sig åt andra forskningsuppgifter. Ana-
lysen av det insamlade materialet och den slutliga versionen av rapporten 
är gjord av Hedenborg. Glaser har dock läst och kommenterat arbetet lö-
pande. Det har även medarbetare på den Idrottsvetenskapliga institutionen 
vid Malmö högskola gjort – tack för det! Vidare har representanter från 
Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna läst och diskuterat rap-
porten innan den gått i tryck. Ett seminarium anordnades när rapporten 
presenterades i en första version och där deltog några av processledarna och 
representanter från Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Det 
var givande och gav perspektiv på det arbete som bedrivits. Vi vill passa på 
att tacka alla er för gott samarbete!

Susanna Hedenborg & Joakim Glaser
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Inledning och syfte

– Tänk om det fanns en idrottshall där jag har mitt gym. 
Där du har ett årskort och får gå in hur mycket du 
vill och träna din idrott. Det har jag aldrig hört att det 
fi nns, där det fi nns olika idrotter. Du pröjsar för ett år 
och sedan är det bara att gå in …

Så här uttrycker en av de unga kvinnorna i denna studie hur hon skulle 
önska att framtidens idrott organiserades. Samtalet fortsätter med att en 
annan av de unga kvinnorna lägger till att det vore bra om det fanns ett café 
och kanske till och med ett rum på samma ställe där man kunde lyssna på 
musik. Av citatet framgår även att den här personen aldrig hade hört om nå-
got sådant ställe. Vilka idrottserfarenheter har ungdomar och hur vill unga 
människor att framtidens idrott ska organiseras? Vilka tankar har de om 
idrott, vilka drömmar och idéer har de om framtiden och vad skulle kunna 
få dem att fortsätta inom föreningsidrotten? Vi hoppas kunna presentera 
några svar på dessa frågor i denna rapport. 

Syftet är att kartlägga gymnasieungdomars syn på föreningsidrotten och 
med utgångspunkt i denna göra det möjligt för idrottsrörelsen att skapa en 
plattform för hur framtidens ungdomsidrott kan organiseras. Det är fram-
för allt de problem som ungdomar upplever beträffande delaktighet i och 
organiseringen av föreningsidrotten som står i fokus. Även ungdomars tan-
kar om hur idrotten skulle kunna organiseras på andra, och för dem, mer 
tilltalande sätt ska undersökas. 

Vi utgår från två huvudfrågor. Den första handlar om synen på idrott. Den 
andra frågan handlar om hur ungdomar vill att framtidens idrott skall se ut.

1. Hur beskrivs ungdomsidrotten av gymnasieungdomarna själva? 

2. Hur önskar gymnasieungdomar att idrotten ska organiseras i framtiden? 

Eftersom det är ungdomarna som är idrottens framtid är det deras syn på 
hur framtidens idrott skall organiseras och hur de kan och vill påverka den-
na som skall analyseras. En viktig utgångspunkt i denna undersökning har 
därför varit att ungdomarnas röster ska höras. Förutom att ungdomarnas 
tankar om idrotten ska analyseras utifrån ett antal teman som framträder 
i källmaterialet ska frågor kring uppfattningar om genus och idrott ställas. 

Redan här vill vi göra läsaren uppmärksam på att rapporten inte behöver 
läsas från den första sidan till den sista. De inledande avsnitten handlar om 
vad vi undersöker, hur vi gör det och hur resultaten skulle kunna analyseras. 
Om någon av er, på en gång, vill börja med att läsa vad de ungdomar som 
tillfrågats tycker om dagens idrott och vad de drömmer om – gå då direkt 
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till avsnittet Tematiska presentationer. Om ni sedan är intresserade av hur 
undersökningen gick till eller varför vi gör den analys vi gör går det utmärkt 
att gå tillbaka till metodavsnittet, avsnittet om den tidigare forskningen eller 
teoriavsnittet.
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Bakgrund

Riksidrottsstyrelsen gav Riksidrottsförbundet (RF) i uppdrag att vid Riks-
idrotts mötet i Luleå 2013 lägga fram en slutrapport inom projektet Fram-
tidens idrottsförening.1 Som ett led i detta arbete har RF och SISU Idrotts-
utbildarna initierat ett forskningsprojekt som syftar till att få en djupare 
förståelse för hur idrottsrörelsen i framtiden på ett bättre vis kan tillmö-
tesgå ungas önskemål och behov. Av särskilt intresse är gymnasieungdomars 
delaktighet i föreningsidrotten, både på en organisatorisk nivå och på en 
verksamhetsnivå. Idrottsvetenskapliga institutionen, Malmö högskola fick 
i uppdrag att författa en beskrivning av det tänkta forskningsprojektet i 
dialog med RF. Från RF:s sida har ett uttalat önskemål varit att metoden 
som användes i FoU-projektet ”Den framgångsrika idrottsföreningen” även 
skulle användas i detta projekt. Vi ska snart återkomma till vad denna me-
tod betyder (se avsnitt Metod och material). 

RF och SISU Idrottsutbildarna intresserar sig även för frågan om varför vis-
sa ungdomar väljer att lämna föreningsidrotten, medan andra stannar kvar. 
Det finns olika förklaringar till varför ungdomar väljer att lämna förenings-
idrotten. Bland annat pekar RF på att ungdomar får upp ögonen för andra 
intressen. Samtidigt förhåller det sig så att det i ett alldeles för stort antal 
föreningar helt enkelt saknas aktiviteter som kan locka flickor och pojkar 
att fortsätta med idrotten på motionsnivå. Ett viktigt mål för RF är att alla 
ungdomar skall vara en del av gemenskapen och idrottsutövandet, och att 
de själva skall kunna bidra med en del av organiseringen. Om föreningarna 
lyckas med detta skapar de även framtidens ledare, menar RF i ett av sina 
idédokument.2 I relation till detta funderar RF och SISU Idrottsutbildarna 
över vad som skulle kunna göra föreningsidrotten mer attraktiv och däri-
genom tillmötesgå de som redan är aktiva och locka till sig nya ungdomar. 

Samtidigt som det är tydligt att många ungdomar lämnar föreningsidrot-
ten är det viktigt att påminna om att människor i Sverige är medlemmar i 
idrottsföreningar och är fysiskt aktiva i högre utsträckning än på andra håll. 
Eurobarometern för Sport and physical activity från år 2009 visar att invå-
narna i Sverige och de andra nordiska länderna är de inom EU som i högst 
grad engagerar sig frivilligt i idrotten. I Sverige och Finland talar 18 procent 
om att de gör det och i Danmark svarar 15 procent samma sak. Det är även 

1 Riksidrottsförbundet (2013). Framtidens idrottsförening. Slutrapport. Elektronisk källa 
[www.]: http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_32864/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

2 Idrotten vill – idrottsrörelsens idéprogram, s. 24.
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relativt vanligt att ägna sig åt fysisk aktivitet. I Sverige anger 22 procent att 
de idrottar regelbundet fem gånger i veckan eller mer.3 Dessutom är 86 pro-
cent av ungdomar mellan 13 och 20 år i Sverige medlemmar i, eller tidigare 
medlemmar i, en idrottsförening.4

3 European comission 2010 (Eurobarometern är en regelbundet återkommande opinions-
undersökning om EU-medborgers åsikter i olika frågor. För en längre redovisning av 
EU-barometern i relation till barn- och ungdomsidrotten, se även Hedenborg 2013.)

4 Jan Toftegaard Støckel, Åse Strandbu, Oskar Solenes, Per Jørgensen & Kristin Fransson 
(2010): Sport for children and youth in the Scandinavian countries, Sport in Society: 
Cultures, Commerce, Media, Politics, 13:4, 635.
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Viktiga begrepp i studien

I denna rapport använder vi några begrepp som bör presenteras närma-
re. Dessa är idrott, ungdom och framtid. För det första är det viktigt att 
komma ihåg att idrott kan se ut på olika sätt. Begreppet idrott kan dess-
utom inrymma allt från elitidrott på olympisk nivå till bollspel på skolras-
ten, skateboardåkning i köpcentrum, idrottsämnet i skolan eller upplevel-
seidrott på stora arenor och promenader. I denna undersökning används 
flera idrottsbegrepp. Men eftersom rapporten utgår från RF:s fråga om hur 
en framtida förening skulle kunna organiseras och står föreningsidrotten i 
fokus. Samtidigt är det viktigt att påpeka att ungdomarna i denna studie 
inte bara nämner föreningsidrotter när de tillfrågas om idrotter. De talar om 
många olika typer av rörelseaktiviteter. Det händer även att de frågar pro-
cessledarna, som lett samtalen med ungdomarna, om det de själva utövar 
faktiskt är idrott och huruvida de i så fall ska svara ja, på frågorna om de 
idrottar eller om de har idrottat. Det är bl a ridsport liksom aktiviteter inom 
Friskis&Svettis som har föranlett dessa frågor hos några av ungdomarna. 
Vi har därför försökt inkludera flera aktiviteter i begreppet, men samtidigt 
bett ungdomarna precisera vilka aktiviteter de talar om för att kunna förstå 
hur de ser på idrott och framtidens idrottsförening.

RF:s riktlinjer för hur idrottsföreningarna skall fungera skiljer mellan barn- 
och ungdomsidrott. Ungdomsidrotten omfattar medlemmar mellan 13 och 
20 år och är uppdelad i två kategorier: breddidrott för ungdom och elit-
idrott för ungdom. I den första kategorin betonas framför allt gemenskap 
och välbefinnande, medan elitidrotten i större utsträckning fokuserar på att 
skapa förutsättningar för bättre prestationer och tävling.5 I denna studie är 
gruppen ungdomar något snävare definierad eftersom vi utgått från gym-
nasieungdomarnas tankar och idéer. I avsnittet Teoretiska utgångpunkter 
kommer vi att presentera det mer analytiska begreppet generation för att 
visa att gruppen ungdom inte bara kan avgränsas utifrån ålder. 

Att be två forskare med bakgrund inom historieämnet att undersöka hur ung-
domar ser på framtiden kan kanske verka konstigt. Men det är inte ovanligt 
att historiker även är framtidsforskare genom att visa på att en person måste 
kunna sin historia för att analysera sin nutid och planera sin framtid. Fram-
tid är ett vitt begrepp och kan handla om allt det som inte har hänt ännu. 
Det kan förstås vara ett problem när man ska göra en studie om ett begrepp 
omfattar alltför mycket. Trots det har vi valt att fråga ungdomarna om hur 
de ser på framtiden utan att vara specifika om en viss tidshorisont. Både 
drömmar och mer konkreta tankar har på detta sätt kunnat fångas in. Om vi 
hade frågat om hur de skulle vilja ha det om till exempel fem år är det troligt 
att deras tankar hade blivit mindre fria och mer styrda av de strukturer som 
redan finns. Vi återkommer till hur vi ser på framtid längre fram i texten i 
genom att tala om det mer teoretiska begreppet förväntningshorisont.

5 Idrotten vill – idrottsrörelsens idéprogram, RF, s. 24–26.
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Disposition

I nästa avsnitt ska studiens teoretiska utgångspunkter presenteras. Sedan dis-
kuterar vi den tidigare forskningen. Forskningsöversikten har avgränsats till 
Sverige, Norge och Danmark. Avgränsningen är gjord eftersom det mellan 
dessa länder finns stora likheter i de sätt föreningsidrotten är organiserad. 
I detta avsnitt diskuteras övergripande frågor. Avsnitten om de teoretiska 
utgångpunkterna och den tidigare forskningen är ett försök att sätta under-
sökningen i ett större perspektiv av idrott på andra platser och människors 
förhållande till sin plats och sin historia i stort. Ramarna används för att 
tolka det ungdomarna säger och vi återkommer till dem löpande i texten lik-
som i sammanfattningen. Efter att ha presenterat den tidigare forskningen 
ska vi redogöra för de metodologiska utgångpunkterna och det källmaterial 
som ligger till grund för studien. Undersökningens resultat kommer sedan 
att presenteras i ett antal teman. Slutligen sammanfattas undersökningen. 
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Teoretiska utgångspunkter

De som är föremål för denna undersökning är gymnasieungdomar. De tillhör 
en generation som inte endast åldersmässigt skiljer sig från äldre generatio-
ner. Det som binder samman denna generation och skiljer den från äldre är 
även deras sociala eller historiska uppväxtmiljö. Det kan gälla värderingar, 
skola eller som i detta fall synen på eller möjligheten till idrottsaktiviteter. 
Självklart är det så att ungdomarnas erfarenhet varierar från en individ till 
en annan, avhängigt faktorer som bostadsort, social klass, genus eller etnici-
tet, men samtidigt kan vi tala i termer av gemensamma erfarenheter som for-
mar ungdomars syn på idrotten och idrottsutövandet. Det är denna kollek-
tiva erfarenhet som utgör grunden för den generation ungdomarna tillhör. 
Sociologen Karl Mannheim använder begreppet social location för en grupp 
som delar samma erfarenhet i en social och historisk kontext. Samtidigt på-
pekar Mannheim att de ungdomar som upplever samma konkreta historiska 
erfarenhet kan sägas tillhöra samma generation, medan grupper inom den-
na generation som bearbetar den gemensamma erfarenheten på olika sätt 
kons tituerar olika generationsenheter.6 En sådan gemensam er faren het för 
de ungdomar som undersöks här är att de växt upp i en tid och en kontext 
där datorn, mobiltelefonen och tillgång till internet är en del av livsstilen för 
många i samma ålder. Det skiljer dessa ungdomars uppväxt från deras för-
äldrars. Några forskare menar att denna erfarenhet är en bi dragande orsak 
till att ungdomar lämnar föreningsidrotten.7 Huruvida det finns ett tydligt 
orsakssamband är tveksamt, vilket vi strax kommer tillbaka till. 

Nu står inte denna generation ensam, utan har att kämpa med andra gene-
rationers värderingar och erfarenheter och alla dessa i ett erfarenhetsrum 
för att låna ett begrepp av den tyske historiefilosofen Reinhart Koselleck. 
Koselleck talar om erfarenhet och förväntan som två centrala begrepp för 
att tematisera historisk tid. Erfarenheten är enligt Kosellecks definition, nå-
got som är historia och som finns i våra minnen samtidigt som det är en del 
av samtiden. Denna erfarenhet är bevarad och förmedlad av generationer 
och institutioner. Ur denna erfarenhet väcks förväntan som även existerar i 
nuet. Det är förväntan på det som komma skall och på sådant vi ännu inte 
vet någonting om. Trots att dessa begrepp möts i nuet är de inte varandras 

6 Karl Mannheim, Essays on the Sociology of Knowledge – Collected Works of Karl 
Mannheim. Volume Five, New York, 2004, s. 291 och 304.

7 Jan Toftegaard Støckel, Åse Strandbu, Oskar Solenes, Per Jørgensen & Kristin Fransson 
(2010): Sport for children and youth in the Scandinavian countries, Sport in Society: 
Cultures, Commerce, Media, Politics, 13:4, 635; Jämför även Lars-Magnus Engström 
som menat att dagens ungdomars möjligheter till utelek och annan fysisk aktivitet som 
inte sker i föreningsidrottens regi har blivit mer begränsad samtidigt som aktiviteter 
som inte kräver någon fysisk ansträngning, som dataspel eller TV ökat. Lars-Magnus 
Engström, Smak för motion. Fysisk aktivitet som livsstil och social markör. Stockholm 
2010, s.10.
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spegelbild.8 Kosellecks teori fungerar i huvudsak som en förklaring till hur 
vi uppfattar tiden. Med hans termer erfarenhet och förväntan kan vi lägga 
till en viktig aspekt i föreningsidrotten: nämligen framtiden. Koselleck talar 
om erfarenhetsrum och förväntningshorisont. Han menar att erfarenheten 
kan tolkas som ett rum eftersom den kan ses som en helhet. Förväntnings-
horisont däremot kännetecknas av den linje, horisonten, bortom vilken vi 
kan skönja ett nytt erfarenhetsrum. Vi vet ännu inte vad detta rum innehål-
ler då det ligger i framtiden.9

Låt oss låna begreppen erfarenhetsrum och förväntningshorisont och an-
vända dem för denna studie. I erfarenhetsrummet skall vi för det första 
placera tidigare forskning som diskuterar ungdomars relation till idrotten 
i allmänhet och föreningsidrott i synnerhet. Genom att studera detta kan 
vi synliggöra tidigare erfarenheter och vilka problem som lyfts fram där. 
I dessa studier är emellertid inte ungdomarnas egna röster alltid framträ-
dande. Därför ska ungdomarnas röster göras tydliga här. Något förenklat 
utgår vi från två huvudfrågor. Den första handlar om synen på idrott. Hur 
beskrivs ungdomsidrotten av ungdomarna själva? Dessa synpunkter tillhör, 
tillsammans med den tidigare forskningen, erfarenhetsrummet. En central 
utgångspunkt är att vår förståelse av ungdomsidrotten är avhängig vem vi 
frågar. Den andra frågan, som belyser förväntningshorisonten, handlar om 
hur ungdomar vill att framtidens idrott skall se ut. Det är således förvänt-
ningshorisonten hos den aktuella generationen som skall analyseras för att 
vi ska kunna kartlägga hur den framtida föreningsidrotten skulle kunna 
organiseras och med vilket innehåll den skulle kunna fyllas. Samtidigt hör 
frågorna nära samman. Den första frågan styr faktiskt ungdomars uppfatt-
ning om idrott enligt principen vet man inget annat kanske man heller inte 
kan visualisera något helt nytt. Frågorna är även viktiga eftersom de knyter 
samman erfarenhetsrummet med förväntningarna på framtiden. 

8 Reinhart Koselleck, Erfarenhet, tid och historia. Om historiska tiders semantik, Göte-
borg: Daidalos 2004. s. 171–172

9 Ibid., s. 175–176.
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Tidigare forskning om ungdomar och idrott i 
Norge och Danmark

Att ungdomar slutar med föreningsidrott är inget unikt för Sverige. Lik-
nande undersökningar från Sveriges grannländer ger vid handen att tenden-
serna är desamma. Vi har valt att lyfta de studier av Danmark och Norge 
här för att peka på att det som kallats den Skandinaviska idrottsmodellen 
har setts som hotad. Det vill säga de problem som den svenska idrottsrörel-
sen upplever sig ha med att ungdomar slutar med föreningsidrott kan inte 
bara knytas till det svenska sammanhanget. Vi tycker att det är intressant 
och att det understryker vikten av att arbeta internationellt med ungdomsi-
drottsfrågorna. Den svenska forskningen återkommer vi till längre fram.10

I Norge slutar ungefär en tredjedel av dem som varit aktiva inom föreningsi-
drott under de tre år de går i gymnasiet. Slående är att flickor slutar i högre 
utsträckning än vad pojkar gör.11 I Danmark uppmärksammas en polarise-
ring när det gäller ungdomars idrottsutövande. De som idrottar gör det mer, 
medan andra slutar helt.12 

En fråga som ställs av svenska, danska och norska forskare är: Vart tar de 
ungdomar som väljer att lämna idrottsrörelsen vägen? Enligt Jan Toftegaard 
och hans medförfattare är ett viktigt skäl till att ungdomar lämnar förenings-
idrotten att stillasittande aktiviteter som tv-tittande och datorspel konkurre-
rar om ungdomarnas tid och uppmärksamhet.13 Frågan är i vilken utsträck-
ning detta äger giltighet. Det finns inga säkra belägg för att ungdomar i 
denna ålder idrottar mindre endast för att de lämnar föreningsidrottandet.14 
En norsk studie visar att ungdomars idrottande sker på arenor utanför 
idrottsrörelsen, som motionscentra, gym och som egenträning. Betydelsen 
av dessa arenor har ökat de senaste två decennierna och med stigande ålder 
byter ungdomarna miljö från föreningsidrott till motionscenter. Den allra 
största delen av tränandet sker inom det som forskarna kallar egenträning.15 
Ørnulf Seippel kommer fram till att det i Norge faktiskt är endast 13 pro-
cent som inte är fysiskt aktiva – av dessa är ungefär hälften medlemmar i en 

10 För en diskussion av den Skandinaviska idrottsmodellen se, Bergsgaard, A & Norberg, 
J, ”Sports policy and politics – the Scandinavian way”, i Sport in Society Cultures, Com-
merce, Media, Politics, 2010:4, vol 13. 

11 Ørnulf Seippel, ”Orker ikke, gidder ikke, passer ikke? Om frafallet i norsk idrett”, In-
stitutt for samfunnsforskning, rapport 2005:3, s. 11.

12 Pilgaard, M. Sport og motion i danskernes hverdag. København: Idrættens Analyseinsti-
tut. Köpenhamn 2009.

13 Jan Toftegaard Støckel, Åse Strandbu, Oskar Solenes, Per Jørgensen & Kristin Fransson 
(2010): Sport for children and youth in the Scandinavian countries, Sport in Society: 
Cultures, Commerce, Media, Politics, 13:4, 635.

14 Ørnulf Seippel, Åse Strandbu & Mira Aaboen Sletten, Ungdom og trening. Endringover 
tid og sosiale skillelinjer, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. 
NOVA Rapport 3/2011, s. 107.

15 Ørnulf Seippel, Åse Strandbu & Mira Aaboen Sletten, Ungdom og trening. Endringover 
tid og sosiale skillelinjer, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. 
NOVA Rapport 3/2011, s. 8.
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idrottsförening.16 Det sistnämnda visar intressant nog att idrottsföreningen 
fyller en annan funktion än endast den inom vilken fysisk aktivitet bedrivs, 
liksom att väldigt många har ett behov av fysisk aktivitet. På senare tid har 
den organiserade formen av idrottande fått konkurrens från motionscentra, 
skateboard och äventyrssporter.17 Vidare visar ungdomsbarometern att mel-
lan 80 och 87 procent tycker att de motionerar tillräckligt mycket, vilket då 
innebär allt från några gånger per vecka till i princip varje dag. Nu ska vi 
komma ihåg att detta är ungdomarnas egen uppfattning som ligger till grund 
för dessa siffror. Det finns sålunda de som idrottar varje dag men ändå anser 
att de inte motionerar tillräckligt mycket och de som knappt motionerar och 
trots det hävdar att det rör på sig i tillräcklig utsträckning.18

Människors deltagande i idrottsaktiviteter styrs av socioekonomisk och 
sociogeografisk bakgrund. Seippel visar tillsammans med sina medförfat-
tare, för norsk del, på ett samband mellan upplevd ekonomisk standard och 
medlemskap i en idrottsförening. Ungdomar som upplever att de har sämre 
ekonomiska förutsättningar är inte medlemmar i idrottsföreningar medan 
ungdomar som upplever att de har en god ekonomi är det. I den norska 
undersökningen används den franske sociologen Pierre Bourdieus begrepp 
ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital för att förklara varför individer 
och grupper gör de val de gör när det gäller idrotten. Det ekonomiska ka-
pitalet omfattar materiella tillgångar, medan det sociala kapitalet handlar 
om vilka nätverk någon har. Det kulturella kapitalet, handlar om det vi 
ibland kallar finkultur, omfattar kunskaper, erfarenhet, hur man pratar, tän-
ker och uppfattar saker. Förutom att det ekonomiska kapitalet spelade roll 
för den undersökta gruppens idrottsvanor fanns ett samband mellan kul-
turellt kapital och idrottsutövande; ju större kulturellt kapital desto högre 
är deltagandet i en idrottsförening.19 Detta är inte något som är unikt för 
ett norskt sammanhang. Flera undersökningar bekräftar sambandet mellan 
ekonomiskt och kulturellt kapital å ena sidan och idrottande å den andra. 
Vår valmöjlighet och smak beträffande idrottsutövandet påverkas av den 
sociala och kulturella kontext vi växer upp och lever i och regleras av vår 
sociala position och vårt kulturella kapital. Det är framför allt de med högt 
ekonomiskt och kulturellt kapital som visar störst efterfrågan på det utbud 
som finns när det gäller olika former av idrottsutövande.20 Utifrån detta är 
det nödvändigt att ställa frågor kring vad som händer med idrottsutövandet 

16 Ørnulf Seippel, ”Orker ikke, gidder ikke, passer ikke? Om frafallet i norsk idrett”, In-
stitutt for samfunnsforskning, rapport 2005:3, s. 36. Detta står visserligen mot det ex-
empel vi hämtade från Engström ovan, där ungdomars minskade fysiska aktivitet till 
förmån för till exempel dataspel diskuteras. Att undersökningar står mot varandra på 
detta sätt kan ha att göra med vilken typ av källmaterial som forskarna använder, liksom 
vilken åldersgrupp eller om det är pojkar eller flickor som undersökts.

17 Lars-Magnus Engström, Smak för motion. Fysisk aktivitet som livsstil och social mar-
kör. Stockholm 2010, s.10.

18 Ungdomsbarometern 2011/2012, s. 67. 
19 Ørnulf Seippel, Åse Strandbu & Mira Aaboen Sletten, Ungdom og trening. Endringover 

tid og sosiale skillelinjer, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. 
NOVA Rapport 3/2011, s. 69. 

20 Lars-Magnus Engström, Smak för motion. Fysisk aktivitet som livsstil och social mar-
kör. Stockholm 2010, s. 85.



U n g a  i  o c h  o m  f r a m t i d e n s  i d r o t t s o r g a n i s e r i n g

17

och medlemskap i idrottsföreningar i ett ekonomiskt och kulturellt segrege-
rat samhälle. Frågan kan inte besvaras i denna studie, men skulle behöva 
undersökas närmare.

I den norska kontexten är det inom lagsporterna som avhoppen är som 
störst.21 Seippel finner två huvudförklaringar till detta. Den första har att 
göra med att det stora antalet flickor som väljer att idrotta på gym och mo-
tionscenter. Han menar att de inte känner sig hemma i den konkurrensbeto-
nade maskulina kultur som många gånger präglar föreningarna. Den andra 
stora förklaringen är tiden. När det gäller träning på gymmen eller hemma 
behöver man inte anpassa sig till tider; man kan komma och gå i princip 
när man vill.22 Även studier av danska förhållanden visar att ungdomarnas 
uppfattningar om tiden är viktig när det gäller deras deltagande i förenings-
idrotten. Ungdomarna upplever att de helt enkelt inte har tid att göra allt de 
skulle vilja göra och att idrotten konkurrerar med skolan, arbete och andra 
fritidsintressen.23

21 Ørnulf Seippel, ”Orker ikke, gidder ikke, passer ikke? Om frafallet i norsk idrett”, In-
stitutt for samfunnsforskning, rapport 2005:3, s. 20.

22 Ørnulf Seippel, ”Orker ikke, gidder ikke, passer ikke? Om frafallet i norsk idrett”, In-
stitutt for samfunnsforskning, rapport 2005:3, s. 32.

23 Stine Frydendal Nielsen, Marianne Brandt-Hansen, Glen Nielsen, Laila Ottesen & Lone 
Friis Thing, ”Unges syn på idræt, bevægelse og sundhed i gymnasieskolen. En kvantita-
tiv undersøgelse af Rysensteen Gymnasium”, Institut for idræt. Københavns Universitet, 
2011.
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Metod och material

I undersökningen har fokusgruppsintervjuer och enkäter använts som me-
toder.24 Samma personer som deltagit i fokusgrupperna har även fyllt i 
enkäterna och enkätsvaren har framför allt använts för att kartlägga bak-
grundsinformation. Även om enkäter finns med i undersökningen har vi i 
stor utsträckning arbetat med kvalitativ dataanalys. På samma sätt som i 
RF:s och SISU Idrottsutbildarnas tidigare FoU-projekt, ”Den framgångsrika 
idrottsföreningen”, har samtalsledare från SISU Idrottsutbildarna använts 
som processledare för att leda fokusgruppsintervjuer. Intervjuerna har spe-
lats in av processledarna och sedan transkriberats av personer som anställts 
för uppgiften av RF.

En viktig utgångpunkt har varit att vi velat synliggöra olika tankar om före-
nings idrottens framtida organisering. Det vill säga vi har inte i första hand 
velat peka på att en stor andel eller en liten andel tycker på ett visst sätt i 
någon fråga. Vi utgick från gymnasieelever i skolan, eftersom vi ville nå de 
som var aktiva, som varit aktiva och som aldrig varit aktiva och inte bara 
de som i dagsläget var aktiva i en idrottsförening. Om vi hade valt att utgå 
från idrottsföreningar hade bara den sistnämnda gruppen kunnat ringas in. 
Vi ville dessutom ha med gymnasieungdomar från hela Sverige, från norr till 
söder; från tätorter och glesbygder; unga män och unga kvinnor; elever på 
studieförberedande och yrkesförberedande program. Tanken var att vi på 
detta sätt skulle få stor bredd i vårt material.

Även om ambitionen var att få med så många som möjligt visade sig an-
greppssättet medföra vissa problem. I en del fall var det svårt att få tillträde 
till skolorna. Rektorer på flera skolor fick en förfrågan om huruvida de 
ville att deras skola skulle vara med i studien, men flera avböjde eftersom 
de ansåg att tiden inte räckte till för lärare och elever att fullfölja undervis-
ningsuppdraget. En följd av det blev att vi inte fick med tankar från ungdo-
mar som kommer från storstäder som Stockholm, Göteborg eller Malmö i 
studien. Ungdomar från tätorter finns visserligen med, och Stockholm re-
presenteras genom en av sina förorter. Det är självklart en brist och vi ber 
läsaren ha detta i åtanke när rapporten läses och en möjlig fortsatt studie 
skulle vara att just fokusera på ungdomar i de större städerna.25

Även om det således finns vissa problem med studien vill vi ändå framhålla 
att materialet som ligger till grund för vår analys är oerhört rikt och spän-
nande. Antalet fokusgrupper var 28 stycken och sammanlagda antalet del-
tagare i dessa fokusgrupper var 182 stycken ungdomar i gymnasieåldern. 

24 Se bilaga 1 för enkäten.
25 Det är inte minst motiverat om man vill öka deltagandet i föreningsidrotten eftersom 

vi vet att dessa ungdomar inte deltar i föreningsidrotten i lika hög utsträckning som 
ungdomar i mindre tätorter. Jämför Larsson, Bengt, Ungdomarna och idrotten. Tonår-
ingars idrottande i fyra skilda miljöer. Stockholms universitet. Pedagogiska institutio-
nen, Stockholm 2008.
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6 av de 28 fokusgruppernas deltagare går i årskurs 2 och 22 av fokusgrup-
pernas deltagare går i årskurs 1.26 I grupperna har det varit mellan 2 och 13 
deltagare. Fokusgrupperna har i alla fall utom ett varit uppdelade på unga 
kvinnor respektive unga män. Uppdelningen gjordes eftersom flera tidigare 
studier pekar på att flickor respektive pojkar liksom kvinnor respektive män 
har olika villkor inom idrotten. 14 respektive 13 av fokusgrupperna hade 
unga kvinnor respektive unga män som deltagare. 

Om man studerar hur många av det totala antalet deltagare som var unga 
kvinnor respektive unga män visar det sig att något fler (58 respektive 42 
procent) av deltagarna var kvinnor. Majoriteten av ungdomarna har idrot-
tat i en idrottsförening (89 procent av de unga kvinnorna och 92 procent 
av de unga männen). Elever från både studieförberedande (14 fokusgrup-
per) och yrkesförberedande program (14 fokusgrupper) är med i undersök-
ningen. Det har inte varit några deltagare från något IV-program. Det hade 
varit önskvärt, men eftersom det på många platser var svårt att få skolor 
och elever att vilja delta alls valdes denna grupp bort på inrådan från pro-
cessledarna som arbetat med metoden tidigare.

Vi har försökt att ringa in ungdomarnas sociala klassbakgrund efter fak-
torer som boendesituation och föräldrars utbildning. De ungdomar vi har 
undersökt skiljer sig något från befolkningen i riket och från de ungdomar 
som SCBs undersökning av ungdomars motionsvanor från 2010 ringat in. 
För det första är det, som redan påpekats, inte några av de ungdomar som 
undersökts här som bor i en storstad. Det kan hänga ihop med att det, för 
det andra, är en större andel av ungdomar i denna studie som bor i eget 
boende (17 procent). Det gäller i något högre grad de unga kvinnorna än de 
unga männen. Det är rimligt att tro att detta kan påverka ungdomarnas syn 
på kostnader för idrottsaktiviteter. Det är även troligt att ungdomarna flyt-
tat för att komma närmare gymnasieskolan och därigenom möjligen bort 
från de idrottsföreningar i vilka de varit aktiva som yngre. Diskussionerna 
i några av grupperna tyder på det. Samtidigt är det viktigt att påpeka att 
de flesta bor i villa med två föräldrar, precis som i SCBs undersökning. Vad 
gäller utbildningsbakgrund har ungdomarna i denna studie en något större 
andel föräldrar som har eftergymnasial utbildning än vad som gäller för 
befolkningen i riket i stort.27 Eftersom tidigare forskning visat att perso-
ner med högt ekonomiskt och kulturellt kapital visar störst efterfrågan på 
det utbud som finns när det gäller olika former av idrottsutövande är det 
möjligt att undersökningens resultat påverkats av detta.28 Det betyder att 
det är möjligt att vi inte alls har nått de ungdomar som är inte är aktiva i 
idrottsföreningar – trots att vi har tagit utgångspunkt i skolan. Här skulle 
fler studier behöva göras för att lyssna även till dessa ungdomars röster.

26 Vi valde att inte ställa frågor om ålder, eftersom åldersspannet är relativt litet.
27 Se bilaga 2.
28 Jämför, Lars-Magnus Engström, Smak för motion. Fysisk aktivitet som livsstil och social 

markör. Stockholm 2010, s. 85.
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Vi har även försökt nå ungdomar som har föräldrar som är födda i respekti-
ve utanför Sverige, eftersom det är mer troligt att föräldrar födda i Sverige 
själva har haft erfarenhet av den svenska idrottsmodellen. Denna erfarenhet 
kan spela roll för hur gymnasieungdomarna ser på denna idrottsmodell. 
Majoriteten av ungdomarnas föräldrar är dock födda i Sverige eller något 
av de nordiska länderna (91 procent). Därför skulle det vara intressant att 
utvidga denna undersökning och fråga ungdomar vars föräldrar har en an-
nan bakgrund. Kanske dessa ungdomar har helt andra idéer och drömmar 
om framtidens idrottsförening.

Fokusgruppsintervjuerna tog mellan tolv minuter och en och en halv timme. 
Det betyder att det finns stora skillnader mellan hur mycket information 
det går att få fram från de olika grupperna. Skillnaderna kan inte kopplas 
till hur många deltagare som fanns i varje grupper. En del grupper verkar 
helt enkelt ha varit mer sugna på att tala om vad de tyckte.29 Självklart är 
intervjuns framgång även avhängig tid, plats, gruppens sammansättning och 
den som gör intervjuns kunnande. Hur mycket grupperna talat har även 
varit beroende av relationen mellan processledaren och gruppen. En del pro-
cessledare har haft grupper som talat mycket, andra har fått dra svaren ur 
gruppernas deltagare. Det är rimligt att tro att om intervjuerna hade kunnat 
göras längre och vid flera tillfällen så hade mer information framkommit.

Inför fokusgruppsintervjuernas genomförande skickade vi ut instruktioner 
till processledarna. För det första påpekade vi att platsen för intervjuerna 
var viktig och bad dem välja en lugn lokal där alla deltagarna kunde se och 
höra varandra. Vi underströk även att det kunde vara lämpligt att börja 
med lite allmänt prat innan den faktiska intervjun påbörjades. Deltagarna 
skulle även informeras om att studiens syfte var att kartlägga och analysera 
ungdomars syn på föreningsidrotten och med utgångspunkt i detta göra det 
möjligt för RF att skapa en plattform för hur framtidens ungdomsidrott kan 
organiseras. 

Ungdomarna fick även information om de olika aktörerna i projektet, RF, 
Malmö högskola och SISU Idrottsutbildarna, samt vilken roll dessa hade. 
Vidare fick de veta att samtalet skulle spelas in och att deltagarna skulle 
anonymiseras samt att de när som helst kunde dra sig ur samtalet. Vad 
gällde enkäten upplystes ungdomarna om att de gärna fick ställa frågor om 
innehållet eller om det var ord eller frågor som de inte förstod. I fokus-
gruppsintervjuerna ombads processledarna att förhålla sig till visa huvud-
frågor. När det gällde erfarenhet och nuläge användes följande frågor:

1. Hur många i gruppen är aktiva i en idrottsförening? 

2. Varför har ni slutat i en idrottsförening eller aldrig börjat?

29 Om man bara utgår från tiden så visar det sig att generellt sätt så talade de ungdomar 
som går de studieförberedande programmen mer och kvinnor talade mer än män. Men 
skillnaderna är små. Det är dessutom svårt att bara utgå från tiden eftersom vissa talar 
snabbare än andra, och att en del använder begrepp som gör att samma sak går att säga 
på kortare tid.
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3. Vilka är de viktigaste praktikerna, t ex tävling, träning, glädje, hälsa, 

kropp, eller kamratskap, i er förening? 

4. Hur mycket får ni vara med och bestämma innehållet och organise-

ringen av idrotten? Vem bestämmer? Finns det skillnader om ni jäm-

för med andra områden som skola, hem eller andra föreningar?

5. Med vad konkurrerar föreningsidrotten (andra aktiviteter, skola, tid, 

familj och kompisar)?

Vi påtalade att fråga 1 kunde ses som en ingång i ämnet och att den kunde 
ge processledaren en uppfattning om idrottandet i gruppen. Vad gällde fråga 
2, 3 och 5 bad vi processledaren att göra en sammanfattning och att rang-
ordna de fem viktigaste skälen, praktikerna respektive konkurrerande verk-
samheterna. Därefter bad vi dem att diskutera framtidens föreningsidrott 
utifrån fem andra frågor:

1. Hur skulle ni vilja att framtidens idrottsförening skulle se ut eller för-

ändras för att göra att den skulle bli mer attraktiv för de redan aktiva, 

samt för att locka till sig fler medlemmar? 

2. Finns det fenomen från andra verksamheter utanför föreningsidrot-

ten som man kan hämta idéer och inspiration ifrån för att förbättra 

förening sidrotten?

3. Vilka praktiker skulle ni vilja se som de viktigaste? Motivera gärna svaren!

4. Vilken roll bör medbestämmande och delaktighet när det gäller inne-

hållet i och organiseringen av idrotten spela i framtiden?

5. Vilken roll spelar tid och tillgänglighet?

I denna del bad vi processsledarna att försöka sammanställa svaren utifrån 
gruppdeltagarnas rangordning vad gällde frågorna 1, 2 och 3. 

Några processledare har hållit sig strikt till frågorna andra har resonerat 
mera fritt med ungdomarna. Tanken med frågorna var att vi på detta sätt 
skulle kunna ringa in ungdomarnas erfarenhetsrum och förväntningshori-
sonter vad gäller idrotten. Det var inte helt lätt skulle det visa sig. Ungdo-
marna valde andra begrepp och skilde på logiker och praktiker som vi valt 
att gruppera tillsammans. Generella tendenser går dock att utläsa. Processle-
darnas sammanställning av frågorna har bearbetats och använts för att stu-
dera visa bakgrundsfaktorer, samt på vilket sätt ungdomarna rangordna sina 
svar. Detta gjordes efter det att intervjuerna analyserats för att inte enkätsva-
ren och sammanställningarna skulle påverka analysen av intervjuerna.

De transkriberade intervjuerna lästes flera gånger dels slumpvis rakt igenom 
alla grupperna, dels uppdelade på män och kvinnor, respektive studieförbe-
redande och yrkesförberedande program. Genom denna läsning framträdde 
olika teman i ungdomarnas svar. Dessa presenteras nedan i den tematiska 
delen av studien. Delvis är dessa styrda av våra frågor, som i sin tur styrts av 
tidigare forskning, men istället för att understryka vilka teman som fram-
trätt vill vi peka på den komplexitet som finns i ungdomarnas resonemang.
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Tematiska presentationer

I. Idrottens logiker

Flera forskare har sökt svar på frågan om varför barn och unga lockas till 
idrotten. Pedagogen Lars-Magnus Engström diskuterar frågan i termer av 
kroppsövningskulturens logiker och praktiker.30 Lite kort kan man säga att 
logikerna skapar mening för idrottsutövandet, medan idrottens praktik är 
hur man gör.31 Engström diskuterar ett tiotal logiker som samordnas med 
hjälp av några övergripande begrepp: prestation (tävling och rangordning, 
utmaning, uttryck), träning (fysisk träning, rörelse- och koncentrationsträ-
ning, färdighetsträning), upplevelse (lek och rekreation, naturmöte, rörelse 
till musik) och samvaro med djur. Begreppen är centrala, eftersom de kan 
användas för att analysera varför ungdomar intresserar sig för idrott eller 
fysisk aktivitet och hur de önskar att den skall praktiseras.

Sociologen Tomas Peterson använder begreppen föreningsfostran och täv-
lingsfostran för att komma åt på vilket sätt idrotten fostrar sina medlemmar. 
Han menar att tävlingsfostran har varit en dominerande logik.32 En annan 
sociolog, Mats Trondman, använder istället begreppen starka och svaga 
idrottsidentiteter för att förstå vilka som väljer att praktisera förenings-
idrott. En person med stark idrottsidentitet lägger ner mycket tid på idrot-
ten, har höga prestationskrav och siktar på att bli framgångsrik inom den 
utövade idrotten. Svag idrottsidentitet däremot kännetecknas av att per-
sonen inte tillmäter idrotten så stor betydelse och lägger ner mindre tid på 
idrotten. Istället för prestation och framgång är de styrande logikerna sna-
rare att ha roligt eller att idrottande sker i avsaknad av andra alternativ.33 
Trondman menar att föreningsidrotten såsom den praktiseras i vardagen 
passar personer med stark idrottsidentitet, men inte dem med en svag sådan. 
Vidare påpekar han att prestationskraven ökar med ålder. Både Trondman 
och Peterson understryker med andra ord att tävlingslogiken är starkt sty-
rande inom föreningsidrotten.

Ser man till SCBs studie om ungas motionsvanor visar det sig att målet med 
idrotten för de allra flesta ungdomar inte handlar om tävling och presta-

30 Användningen av begreppet kroppsövningskultur istället för idrott gör att Engström 
kommer åt fler logiker och praktiker än dem som finns inom föreningsidrotten.

31 Lars-Magnus Engström, Smak för motion. Fysisk aktivitet som livsstil och social mar-
kör. Stockholm 2010, s.73 och 77.

32 Se bland annat SOU 2008:59, Föreningsfostran eller tävlingsfostran. En utvärdering av 
statens stöd till idrotten, 2008.

33 Mats Trondman, ”Ett idrottspolitiskt dilemma – unga föreningsidrotten och delaktighe-
ten”, Centrum för idrottsforskning, 2011:3, s. 60.
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tion.34 Det var 15 procent som svarade ”att bli en internationell toppidrotta-
re” på frågan om vad som var målet med deras idrottsaktivitet i åldersgrup-
pen 16–18 år. Andelen män som svarade detta var långt högre än andelen 
kvinnor (23 procent män, 9 procent kvinnor). Det finns säkert flera skäl till 
att unga män och kvinnor svarar så olika. Det är inte ovanligt att kvinnor 
underdriver sin prestation, medan män överdriver den – det är även mer tro-
ligt att de unga männen i större utsträckning, än de unga kvinnorna, känner 
att det finns möjlighet för dem att idrotta på en elitnivå. Det sistnämnda kan 
förklaras av idrottens genuskodning där idrottens koppling till manlighet 
fortfarande är stark.35 När det gällde gruppen som svarade ”att tillhöra de 
bästa i Sverige” var målet med idrottsaktiviteten, var andelen 19 procent i 
åldersgruppen 16–18 år. Här var andelen män respektive kvinnor närmare 
varandra (16 procent män, och 12 procent kvinnor). När det gällde svar 
relaterade till prestation svarade den minsta andelen att de ville ”tillhöra de 
bästa i sin region”. Denna andel var 10 procent i åldersgruppen 16–18 år (7 
procent män, 6 procent kvinnor).36

Trondman understryker att ju äldre de unga idrottsutövarna blir desto mer 
inriktas idrotten på prestation och resultat. Den blir dessutom tränings- och 
tävlingsintensiv samt tidskrävande och selektiv. Ungdomsidrotten har kriti-
serats även av andra forskare för att den i allt för hög utsträckning hyllar 
logiker som tävlingstänkande, konkurrens och fokus på resultat. Detta sam-
tidigt som idrottsrörelsen förmedlar andra värden där idrotten framställs 
som hälsofrämjande, rolig och som en mötesplats.37 I syfte att få med även 
unga idrottsutövare med svag idrottsidentitet menar Trondman att fören-
ingsidrotten måste betona lusten och glädjen i idrottsutövandet.38 Engström 
påpekar att sporter som skateboard eller parkour kännetecknas av såväl 

34 Här hänvisar vi till ett tabellunderlag som från SCB som gjort en studie på uppdrag av 
RF. Undersökningen handlar ungdomars motionsvanor. Resultaten finns även presente-
rade i FoU-rapporten Idrott och integration – en statistisk undersökning” som finns som 
elektronisk källa: http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_5277/ImageVaultHandler.
aspx . Vi har dock i denna studie utgått från grundmaterialet och hänvisar till detta som 
SCBs studie om ungas motionsvanor 2010.

35 Se bl a: Andreasson, Jesper, Idrottens kön. Genus, kropp och sexualitet i lagidrottens 
vardag, Lund: Lunds universitet, Samhällsvetenskaplig fakulteten, 2007; Grahn, Karin, 
Flickor och pojkar i idrottens läromedel. Konstruktioner av genus i ungdomstränarut-
bildningen, Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, cop. 2008. Larsson, Håkan, 
Iscensättningen av kön i idrott: en nutidshistoria om idrottsmannen och idrottskvinnan, 
Stockholm: HLS Förlag, 2001; Ljunggren, Jens, Kroppens bildning. Linggymnastikens 
manlighetsprojekt 1790–1914, Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion, 1999; Lundquist 
Wanneberg, Pia, Kroppens medborgarfostran. Kropp, klass och genus i skolans fysiska 
fostran 1919–1962, Stockholm: Stockholms universitet, 2004; Olofsson, Eva, Har kvin-
norna en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet, 
Umeå: Univ, 1989; Pfister, Gertrud, red, Gender and Sport: Changes and Challenges. 
Münster, Westf: Waxmann, 2013; Tolvhed, Helena, Nationen på spel. Kropp, kön och 
svenskhet i populärpressens representationer av olympiska spel 1948–1972, Umeå: 
h:ström – Text & kultur, 2008.

36 SCBs undersökning av ungas motionsvanor, 2010.
37 Jesper Fundberg, Kom igen, gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter, Stockholm 

2003, s. 17. Se även Åsa Bringéus, ”Glädje, tävling, motion och gemenskap. Högsta-
dieflickors beskrivning av idrott i Skåne nordöst”. Forskningstemat Människa – hälsa 
– samhälle. Kristianstad university press, 2013:1.

38 Mats Trondman, ”Ett idrottspolitiskt dilemma – unga föreningsidrotten och delaktighe-
ten”, Centrum för idrottsforskning, 2011:3, s. 64–68.
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spontanitet som expressivitet, vilket lockar ungdomar.39 Kanske är det för 
att dessa sporter erbjuder alternativ till tävlings- och prestationslogikerna 
som de lockar många unga utövare? Eller handlar det om att de erbjuder ett 
helt annat sätt att uttrycka sin identitet? Förutom att dessa frågor är intres-
santa i relation till nya rörelseuttryck bör man ställa frågor om det verkligen 
är så att alla ungdomar lockas. Än så länge verkar skateboard och parkour 
locka unga män i högre utsträckning än unga kvinnor.40

I SCBs studie om ungas idrottsvanor svarade den största andelen ”jag håller 
endast på för att det är roligt” på frågan om målet med sin idrottsaktivitet 
(45 procent i åldersgruppen 16–18 år).41 Trondmans slutsatser om vikten 
av att betona glädjen om man vill få fler ungdomar att föreningsidrotta kan 
med andra ord stärkas utifrån svaren i SCBs studie. Samtidigt är det viktigt 
att påpeka att svaret ”roligt” måste problematiseras och att glädjen inte 
står i någon enkel motsatsställning till en prestationslogik, för att tala med 
Engström. 

I studien ”Därför vill vi fortsätta – om glädje, tävling och idrottsidentitet” 
vänder Britta Thedin Jakobsson något på frågan om idrottens attraktions-
kraft genom att försöka förstå vad som lockar ungdomar att fortsätta idrot-
ta.42 Hon utgår från Aaron Antonovskys modell som visar att människor 
som upplever en känsla av sammanhang skattar sin hälsa som bättre än 
andra. ”Sammanhanget” består i modellen av komponenterna begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. I de intervjuer Thedin Jakobsson gjort 
med flickor och pojkar i nionde klass beskriver de flesta sitt idrottsutövande 
som roligt med hjälp av begrepp som kul, skoj, roligt och underhållande.43 
Thedin Jakobsson ställer frågan om vad ”roligt” betyder och visar att det i 
första hand är dimensionen meningsfullhet som ungdomarna anknyter till. 
Det handlar om glädje, delaktighet, engagemang, inkludering, kamratskap, 
motivation och framtidstro. Hon visar även att idrottens tillfällen till läran-
de verkar ha en stor betydelse – faktiskt större betydelse än möjligheten att 
tävla. Samtidigt visar Thedin Jakobsson på komplexiteten i ungdomarnas 
förhållande till idrotten genom att peka på att lärandet inte utesluter täv-
lingen. I intervjuerna framkommer nämligen även att många av ungdomar-
na tycker att tävlingen är ett roligt moment. De återkommer även till att de 
vill känna gemenskap i föreningen. Denna gemenskap kan gälla både andra 

39 Lars-Magnus Engström, Smak för motion. Fysisk aktivitet som livsstil och social mar-
kör. Stockholm 2010, s. 35.

40 Jämför Holly Thorpe, Snowboarding Bodies in Theory and Practice. Houndmills, Ba-
singstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2011; Sisjord, Mari K, “Fast-girls, Babes 
and the Invisible Girls. Gender Relations in Snowboarding”, Sport in Society 2009): 
1299–1316; Jonasson, Kalle, Sport has never been modern, Acta universitatis Gotho-
burgensis, Göteborg 2013; Bäckström, Åsa, Spår. Om brädsportkultur, informella lär-
processer och identitet, Stockholm: HLS förlag, 2005. 

41 SCBs undersökning av ungas motionsvanor, 2010.
42 Thedin Jakobsson, Britta, ”Därför vill vi fortsätta”. Om glädje, tävling och idrottsiden-

titet,”, i Spela vidare. En antologi om vad som får unga att fortsätta idrotta. Centrum 
för idrottsforskning 2013:2, 59–85.

43 När ungdomar svarar på frågan om varför de slutar idrotta eller inte idrottar är svaret 
”tråkigt”, vilket alltså står i motsats till roligt. Vad tråkigt kan innebära återkommer jag 
till i avsnittet om tidens betydelse.
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aktiva och tränaren. Träningsgruppen var i sig ett starkt skäl till att fort-
sätta med idrotten. Lärandet, tävlingen eller utmaningen ger tillsammans 
med gemenskapen meningsfullhet och begriplighet för dem som redan är 
engagerade i föreningsidrotten. För denna grupp ger inte idrott på motions- 
eller rekreationsnivå ett sammanhang. Thedin Jakobsson noterar dock att 
idrotten inte alltid är hanterbar, för att använda Antonovskys begrepp. Det 
senare återkommer vi till i avsnittet om tiden.

I SCBs studie framkommer en tydlig könsdimension när det gäller synen 
på glädjen som motivationen till att föreningsidrotta. Medan 38 procent 
av pojkarna angav detta som svar angav 59 procent av flickorna att de en-
dast idrottar för att det är roligt. I Åsa Bringéus studie återfinns en annan 
motivationslogik för flickor. Hon visar att de intervjuade flickorna lockades 
till idrottslig aktivitet av tre effektrelaterade motivationsfaktorer: utseende-
fokuserad fysisk effekt, aktivitetsglädje och prestationsrelaterad fysisk ka-
pacitet. Den förstnämnda faktorn ansågs som den viktigaste av flickorna. I 
SCBs studie fanns även svarsalternativ som pekar åt andra håll vad gäller 
motivationslogik för idrottsliga aktiviteter. 

I det följande ska vi visa vilka som är de meningsskapande logikerna i rela-
tion till idrottsliga aktiviteter som framkommit i fokusgruppsintervjuerna 
med ungdomarna i denna studie. När ungdomarna har rangordnat vad som 
lockat dem till idrotten är det tydligt att sammanhållning, glädje, prestation, 
tävling och hälsa är viktigast.44 Sammanfattat i en tabell ser ungdomarna på 
idrottens logiker på följande sätt (tabell 1):

Tabell 1: De viktigaste logikerna i idrottsföreningen enligt de intervjuade ungdomarna, 
rangordnade med det viktigaste som nummer 1, uppdelade på grupper efter kön och 
gymnasieprogram.

Gymnasieprogram Män Kvinnor

Studieförberedande 1. Sammanhållning

2. Glädje

3. Tävling

1. Glädje

2. Sammanhållning, prestation

3. Hälsa

Yrkesförberedande 1. Sammanhållning

2. Glädje

3. Prestation

1. Sammanhållning

2. Glädje, hälsa

3. Tävling

I analysen har vi försökt sammanfoga deras åsikter i större kategorier. Men 
inte i alla fall. När det gäller idrottens logiker har ungdomarna valt att skilja 
mellan sammanhållning och glädje och därför har vi valt att kategorisera på 
ungdomarnas vis. Av tabell 2 framkommer att sammanhållning och glädje 
är de logiker som främst lockar ungdomarna till att idrotta. Prestation och 
eller tävling är andra logiker som attraherar ungdomarna.

44 Se bilaga 3.
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Tävling och att nå mål
Det har inte varit helt lätt att utifrån fokusgruppernas samtal skilja ut olika 
motiv när det gäller varför ungdomar söker sig till idrotten. Många talar 
om att det är roligt att idrotta och precis som Thedin Jakobsson visat är det 
många som tycker att det är roligt att tävla och att det är tävlingen som dri-
ver dem att idrotta. Några resonemang skulle lite förenklat kunna uttryckas 
som att idrott är roligt när man vinner, men tråkigt när man förlorar. Såhär 
säger en av de unga kvinnorna:

– Jag är precis tvärtom. Då jag tränade handboll tyckte 
jag att det var trist att gå på tävlingar eller matcher. 
Det var kanske för att vi inte var så bra. Men vi vann ändå 
några och då kändes det ju jättekul. Det hade känts bra 
om man visste att man kunde slå de andra lagen också så 
det har ju mycket med ”hur bra man är” och ”vad är det 
för träning” så att man blir bra och vågar möte lagen.

Som Trondman visat är tävlings- och prestationslogiken en viktig del av 
föreningsidrotten och fl er av ungdomarna i fokusgrupperna kopplar ihop 
tävling med att ha mål med sitt idrottande. Såhär uttrycker några av de unga 
kvinnorna det:

– Tävling och nå mål hänger lite ihop, det gör de …

– Ska vi sätta ihop dem?

– Ja, det skulle man göra. Men det var länge sedan jag hade 
mål med min idrott egentligen men tävling har alltid varit 
drivande …

– Sedan kanske, kompisar och umgänge kanske var lite mer 
då man var liten. När man märkte att alla tjejer i klassen 
gick på det … då kanske det är mer kärlek till de aktiva.

I sitt samtal belyser de även att det kan fi nnas olika logiker i olika åldrar. De 
menar att kompisarna var viktigare när de var yngre men att tävlingen som 
drivande motivationsfaktor är viktigare nu. Detta sätt att resonera påmin-
ner om de resultat som Trondman redovisat i det att tävling och prestation 
blir viktigare när ungdomarna blir äldre. Kanske har de här ungdomarna 
det Trondman kallar för en stark idrottsidentitet. Men frågan är komplex. 
Det fi nns de som resonerar precis tvärtom – att de motiverades mer av täv-
ling när de var yngre, medan de nu istället ser till sin hälsa. Såhär säger en 
av de unga männen:
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– Det känns ju som de fl esta i ung ålder vill bli fotbolls-
proffs. De fl esta vill bli så bra som de bara kan bli. Det 
var ju grejen då man var liten. Man ville ju det.

Även andra ungdomar menar att tävling är något som yngre sysslar med. 
Barn älskar att tävla och därför idrottar man, menar de, samtidigt som de 
anser att de mer mogna ungdomarna gör det för sin hälsa skull. Såhär säger 
några av de unga kvinnorna:

– När man var liten så tyckte jag att det var jättekul att 
spela fotboll men nu tränar jag mest för hälsans skull.

– När jag gick i friidrott så var det tävlingar som var det 
bästa men nu är det väl också mer för motion och hälsa.

Det fi nns andra som talar om att de slutat eftersom tävlingslogiken blev allt-
för stark. Ibland relateras glädjen till elitsatsning. Några av de unga männen 
talar om att det är glädjen som gör att man tränar. Blir det för seriöst då blir 
det inte roligt längre menar den här unga mannen:

– Jag tycker inte att man ska ha överseriösa tränare. 
Det fi nns de som bara tränar, tränar, tränar. Man ska få 
ha kul på träningarna så att man vill komma för om man 
tycker att det är tråkigt så blir det bara jobbigt och 
då går man inte på träningarna och till slut så slutar 
man. Om man tycker att det är kul och får lattja lite 
när man spelar så blir det roligare också. Man blir fort-
farande bättre om man …

Han avslutar med att understryka att glädjen inte behöver stå i motsättning 
till att utvecklas och bli bättre. Här är det viktigt att understryka att tävling 
och prestation inte alltid ses som samma sak av ungdomarna. En prestation 
handlar lika mycket om att själv prestera något i relation till vad man tidi-
gare presterat eller vad man förväntar sig att prestera som att rangordna sin 
egen insats i relation till andras. Relationen mellan elitsatsning och att ha 
roligt kommenteras såhär av en av de unga männen:

– Det är väl svårt att elitsatsa om du inte känner någon 
glädje i sporten. Fast om man elitsatsar hårt så kan 
man ju tappa glädjen.
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Att lärande snarare än tävlingen kan vara något som gör idrotten rolig på-
pekar fl era. En av de unga kvinnorna talar om glädje i relation till att lära 
sig något nytt:

– Nej, men då var det som en lektion en kväll då man bara 
gjorde kullerbyttor men då man fi ck lära sig någonting 
nytt så var det roligt förutom när man gjorde sig illa.

Att må bra och att se bra ut …
Flera av ungdomarna nämner ”att må bra” som en orsak till att de håller på 
med idrotten. Det är dock bara de unga kvinnorna som rangordnar hälsa 
bland de tre viktigaste skälen till varför de idrottar. Det här att må bra kan 
se väldigt olika ut i ungdomarnas resonemang. Det kan handla om att se bra 
ut och att må fysiskt eller psykiskt bra. Att må bra kopplas även till tävling 
i ungdomarnas resonemang. Några av de unga männen resonerar såhär om 
idrott och hur de mår:

– Men hälsan är också ganska … när jag spelade fotboll 
så mådde jag rent fysiskt jättebra jämfört med vad jag 
gör nu. Nu kan det ju gå en månad utan att jag gör något 
större träningspass. Det här liksom att man tänkte på 
vad man åt och hur man mådde rent fysiskt. Det hände 
ofta på gymmet att man bara gick dit för att lyfta vikter 
men man fi ck allt mer då man gick till föreningen.

De här männen talar om att det är en skillnad mellan att spela fotboll i en 
förening och att gå på gym. Inom fotbollen tänkte de mer helhetligt på sin 
hälsa och de mådde fysiskt bättre. Svaren är dock komplexa och olika ef-
fekter och logiker går i varandra. Några talar om att det är enklare att se 
effekterna, förutom att man själv styr över sin träning, av gymträningen än 
av fotbollsträningen. Såhär resonerar en av de unga männen:

– Det är mer egna villkor på det första. Sedan är det 
mycket lättare att se hur det går. Om man spelar fotboll 
så kanske man inte märker om man blir bättre men på ett 
gym vet man att ”den här veckan tar jag två kilo mer än 
förra veckan” och då har man gjort framsteg liksom. 

– Det är ju en helt annan träning. I fotboll så kanske 
man inte fokuserar så mycket på stor överkropp utan 
då kanske kondition, styrka i benen och bål kanske är 
viktigare. (skrattar …) 



U N G A  I  O C H  O M  F R A M T I D E N S  I D R O T T S O R G A N I S E R I N G

29

Det är intressant att notera att den här personen skrattar när han talar om 
sin kropp. Varför gör han det? Kanske har det att göra med att samhället har 
olika förväntningar på varför kvinnor respektive män ska träna.  Bringéus 
menar att i hennes studie motiveras fl ickorna till idrott av en utseende-
fokuserad fysisk effekt.45 Hon undersöker bara fl ickor så därför är det inte 
möjligt att veta vad pojkarna i nian skulle ha sagt om utseendets betydelse 
som motiv till träningen. I de fokusgruppssamtal som utgör material för den 
här studien nämns utseendet av både de unga kvinnorna och av männen. 
Några av de unga männen talar till exempel om att de går på gym och tycker 
att detta visserligen är en tråkig aktivitet, men att de gör det för att forma 
kroppen och se ut på ett visst sätt. De vill helt enkelt bli snyggare. De talar 
även om att gymmet lockar dem av helt andra skäl än till exempel fotbollen. 
Några av dem säger såhär:

– Om jag känner att jag har lite till (att ge, författarnas 
anmärkning) för att komma till proffsnivå då håller jag 
ju på med fotbollen. Men jag känner nu att fotbollen 
kan jag lägga till sidan för jag kommer inte att bli något 
proffs och då går jag hellre på gym för det är det enda 
som känns rimligt. I den åldern vill man se snygg ut och 
ha värsta kroppen … (skrattar) … och då är det ju gym. 
Det är inte så att jag går och spelar fotboll för att få 
en fi n kropp.

– Det är en sådan våg av ytlighet och ideal och så. Hur 
man ska se ut och …

– Det är för både killar och tjejer.

Att förhållandet till idrotten liksom skälen till att man idrottar är komplexa 
visar fl era svar. I det ovanstående citatet ställs fotbollens prestationslogik 
mot gymmets utseendelogik. Återigen förekommer skratt när de här unga 
männen talar om utseende. 

En av de unga kvinnorna sätter prestationslogiken i relation till att hon 
tränar för att må bättre. Här talar hon om att hon också har mål med sin 
träning i en diskussion som handlar om att det inom föreningsidrotten fi nns 
tydliga utvecklingsmål. Såhär resonerar hon:

– Men jag som tränar på gym jag tränar ju också utefter 
mål även om jag tränar för att det är roligt. Jag tränar för 
att se resultat, inte för att jag vill gå ner i vikt utan för 
att jag vill bli starkare och vara gladare och piggare. För 

45 Åsa Bringéus, ”Glädje, tävling, motion och gemenskap. Högstadiefl ickors beskrivning 
av idrott i Skåne nordöst”. Forskningstemat Människa – hälsa – samhälle. Kristianstad 
university press, 2013:1.
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det leder ju ofta träning på gym till. Jag som har problem 
med ryggen jobbar ju för att stärka min rygg och när jag 
väl inte har problem med det så kommer jag ju att ha nått 
ett mål med det. … Man tränar ju för någonting annars går 
man ju bara dit och då kvittar det ju bara jag är där.

Precis som i ovanstående citat så sätts motiven ofta tillsammans snarare än 
mot varandra. Såhär säger några andra av de unga männen:

– Någon kanske gör det för att hålla igång och så.

– Jag tror man har glädje för det så kommer nog resten 
på köpet på något sätt …

– För om man tränar så får man ju en vältränad kropp 
och vice versa …

– Jo, men fysiskt och psykiskt välmående. Dels glädjen 
men också den fysiska … träningen. Det är en kombina-
tion tror jag.

– Ja och en bra fysisk och välmående kropp leder väl 
också till glädje på ett sätt.

I svaret handlar det om glädje, men också om att må bra och att detta väl-
mående kan kopplas till att man har en vältränad kropp. 

Som redan påpekats är det inte bara männen som talar om utseende. Det 
gör även de unga kvinnorna, men precis som när det gäller männen sätts 
olika logiker tillsammans. En av de unga kvinnorna säger:

– Jag känner att det (att jag tränar, författarnas 
anmärk ning) är för att man ska må bra. För på ett sätt 
mår man ju bra om man ser bra ut. Så kan man ju 
 också tänka. Alltså jag mår bra för att jag har gått ned 
fem kilo om ni förstår vad jag menar (fl era i fokus-
gruppen instämmer) … Det kan vara ytligt men man kan 
må bra för att man ser snygg ut.

Det fi nns även de som problematiserar relationen mellan hälsa och att ha 
en snygg kropp. I följande citat betonar de unga kvinnorna vikten av att 
ha hälsa, samtidigt som de talar om att man måste äta bra för att må bra. 
De nämner ”pulver”, vilket vi tolkar som de proteindrinkar som blivit van-
liga bland dem som tränar på gym, och understryker att de inte tycker att 
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 ätandet av sådant pulver hänger samman med hälsa. Vidare problematiserar 
de vad som kan räknas som en snygg kropp:

– I den här åldern så är det viktigt med en bra kropp, en 
snygg kropp. Men det tyckte ju verkligen inte jag då jag 
gick i sexan …

– Jag tror hälsan kommer framför kroppen. Man tänker 
på det mer idag …

– Ja precis, har du en bra hälsa så får du ju en bra 
kropp. Om du äter bra och tränar …

– Det fi nns ju sådant där pulver och skit. Det tar ju 
folk …

– Det hör verkligen inte ihop med hälsa …

– Sedan beror det också på hur många … om någon  säger 
de vill ha en snygg kropp så beror det ju på hur man 
klassar en snygg kropp.

Värt att notera är att de unga kvinnorna inte verkar skratta när de talar om 
utseendet i relation till träningen. Vidare är det intressant att se att i citatet 
problematiseras även ålder i relation till motiv till idrottsaktiviteter. I den 
första meningen är det tydligt att när personen i fråga var yngre spelade inte 
utseendet samma roll som det gör nu. Det fi nns fl era som talar om att mo-
tiven till träning ändras med åldern. Några av de unga kvinnorna resonerar 
såhär:

– Sedan ju äldre man blir, typ inom fotboll så har man 
ett mål att man vill komma någonstans eftersom att 
man stannar så himla länge. Med hälsa så blir det att 
”slutar man så fortsätter man med något annat för 
hälsans skull”.

– Jag tror att samhörigheten är viktig när man är liten.

– Sedan kan det vara den som får en att stanna kvar när 
man tappat intresset.

Det verkar som att de menar att inom fotbollen stannar personer kvar efter-
som de har något slags utvecklingsmål inom den sporten. Om man istället 
tränar för hälsans skull kanske det är lättare att sluta med en specifi k idrott. 
Samtidigt verkar det då som att de menar att man i så fall börjar med en an-
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nan idrott. De påpekar även att samhörigheten är viktig för att få en person 
att stanna inom idrotten.

Hälsa handlar inte bara om kroppen utan om hur man mår psykiskt också. 
Några av de unga kvinnorna resonerar såhär:

– Det blir väl mer på senare år att ”nej nu tränar de så 
då måste jag också träna”.

– Det har blivit mer modernt att träna istället för att 
hålla på med sporter. 

– Sedan är det viktigt om man sitter i skolan ganska 
mycket så är det bra att man rör sig så att man kan 
tänka bättre.

– Det blir ett tillfälle att komma bort från … vardagen … 
vardagen och skolan.

De understryker att träningen ger ungdomarna en möjlighet att slappna av 
från till exempel skolan. Att idrotten kan förbättra hur man känner sig talar 
även andra om. Såhär säger en av de unga kvinnorna:

– Alltså jag tänkte bara säga en grej som jag tycker 
är bra med träningen. För jag är en sån här, verkligen, 
en ”tänkare”. Så jag får ganska lätt ångest eller blir 
 deprimerad eller så, och mår dåligt över huvud taget. 
Och träningen får en att må så mycket bättre över 
 huvud taget. Jag tänkte på, det var någon punkt vi hade 
förut. Fast det kanske tillhör glädje lite.

Kamratskap och umgänge
Andra faktorer som ungdomarna i fokusgrupperna tycker är viktiga för att 
motivera dem att träna är gemenskap och kamratskap. Men precis som i fal-
let med de andra faktorerna som lockar ungdomarna till idrotten förekom-
mer motiven ofta tillsammans. Såhär säger en av de unga kvinnorna om hur 
det är att träna tillsammans med andra:

– Jag kan säga att jag tycker också det är himla kul med 
lagsport, egentligen. För det får en att komma dit om 
man har kul med andra, och springa är inte alltid kul. Så 
nu är det ju mer för att jag känner att jag måste träna, 
jag måste hålla igång kroppen.
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I hennes svar förekommer motiven glädje, kamratskap och hälsa tillsam-
mans. Denna blandning av olika motiv förekommer ofta i fokusgrupperna. 
Såhär diskuterar några av de andra om motiven hälsa, tävlingsresultat, gläd-
je och kamratskap:

– Nej alltså. Faktiskt inte. Självklart så spelar jag ju 
fotboll för att hålla igång min kropp. På något sätt 
måste jag ju göra det, för jag har astma också och då 
kan jag inte bara slappa runt. Då kommer jag ju att få 
stora problem, tror jag. Så självklart är det ju hälsa 
lite. Men samtidigt känns det som att vi är ute efter ett 
resultat för att det ska gå bra sen när vi ska spela.

– Jag känner att det är tillsammans med glädje. Alltså 
kamratskap och glädje.

– Mm, men i så fall känner jag typ att kamratskap är 
viktigare än glädje. Typ. För att självklart tycker jag ju 
om att spela fotboll, men det är inte så ofta, speciellt 
inte på vinterhalvåret då man känner ”Yay, vad kul. Jag 
springer i snö. Vad roligt”. Man tänker snarare ”Fan vad 
jobbigt, jag orkar inte.” Då går jag ju hellre dit för mina 
lagkamraters skull.

Att umgänget är viktigt och kanske det viktigaste menar andra. Såhär säger 
en av de unga männen om kamratskap:

– Man vill ha någonting att göra liksom. Man orkar inte 
sitta hemma … varje … kväll och inte ha något att göra. 
Så man gjorde det för att just komma ut, för att ha 
kul, för att bli en sammansvetsad grupp liksom, med 
dom man umgicks med. För det blev att man umgicks … 
varje dag efter man hade … träning varje kväll. Så då blev 
man ju som en grupp som liksom umgicks hela tiden. 
Så får man kamratskapet som är skitkul …

Han talar om att han idrottade för att han ville ha något att göra eftersom 
han inte orkade sitta ensam hemma på kvällarna. Idrotten ledde helt enkelt 
till att han kom ut och gjorde saker tillsammans med andra. Att kamrat-
skapet i sig kan vara en viktig motivationsfaktor menar en av de unga kvin-
norna:

– Jag tycker att det är viktigt med bra kamratskap inom 
gruppen man tränar med.
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Ofta kopplar ungdomarna kamratskap, umgänge och gemenskap till olika 
lagsporter. Kanske har det att göra med att många av dem tränar just lag-
sporter. Samtidigt är det viktigt att understryka att gemenskapen inte bara 
gäller utövare av lagsporter. Såhär säger två av de unga kvinnorna om indi-
viduella sporter:

– … fast där är ju också gemenskapen jätteviktig. Jag 
höll på med brottning. Hade jag inte haft gemenskap med 
de som var där så hade jag inte fortsatt med det …

– Ja men så är det med ridningen också. Har man inga 
kompisar som man möter på tävlingar som man kan ha 
roligt med. Att skoja om vem som vinner och vem som 
gjorde fel och så … och i stallet.

I ovanstående citat framkommer komplexitet även i dessa svar. Här handlar 
det förutom om gemenskap inom individuella idrotter om att gemenskap 
och tävlingslogik kan vara motiv till att idrotta samtidigt. Att tävlingslogi-
ken inte på något enkelt sätt går att skilja från kamratskapslogiken är up-
penbart i fl era av fokusgrupperna. Såhär säger några av de unga kvinnorna:

– Ja, jag har tävlat i Göteborg till exempel och sov över 
där med min grupp, då jag gick på friidrott. Det var jätte-
roligt. Även om det var Världsungdomsspelen, det är en 
jättestor tävling och det gick inte bra för alla men vi hade 
jättekul ändå. Vår tränare uppmuntrade oss verkligen till 
att vara med ändå även om man inte kände sig världsbäst.

– Det var jättekul att åka iväg på cuper och tränings läger 
men att man gör något som inte har med idrotten att 
göra. Att man släpper fokus på träningen utan att man 
kan vara kompisar också, inte bara lagkompisar liksom. 

– Det minns jag när vi spelade fotboll att vi gjorde 
 saker då och då, åkte iväg och käkade, xxx (en plats, 
 författarnas anmärkning), att man liksom umgicks utan-
för och bara ha kul för att stärka att man tycker om 
att umgås med varandra.

Såhär säger några andra av de unga kvinnorna:

– Jag hade inte haft psyket till att träna. När man är 
i en grupp så blev man pushad av gruppen men om jag 
hade tränat själv så hade jag …
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– Men man tränar ju med andra men man tävlar mot sig 
själv.

– Exakt. Sedan står man på tävlingar och hejar på 
 var andra, de som är i samma klubb, så det blir en 
 gemenskap även om man inte tävlar tillsammans …

– Jag tror att man kan bevisa något för sig själv. Att 
man på tävling kan slå sitt rekord om man har något 
 sådant eller lära känna sig själv tror jag kan vara viktigt.

Avslutande refl ektioner
Av samtalen med fokusgrupperna framgår att det erfarenhetsrum som ung-
domarna har i relation till idrotten är komplext konstruerat. Om man för-
söker relatera ungdomarnas svar till Engströms logiker så kan man se att 
i dessa intervjuer framträder prestationslogiken och träningslogiken som 
betydelsefull. Men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att många talar 
om umgänget med vänner och samhörighet som en viktig drivkraft till sina 
idrottsaktiviteter. Detta umgänge ger en känsla av sammanhang för att tala 
med Thedin Jakobsson. Det fi nns även många svar som kan kopplas till 
hälsa och utseende. Hälsan är något som pekas ut som en viktig orsak till 
att de rör på sig. När ungdomarna fått rangordna vad som lockar dem att 
idrotta visar det sig att de unga kvinnorna talar om hälsa som en av de tre 
viktigaste orsakerna. Men både unga män och kvinnor talar i fokusgrupps-
intervjuerna om fysisk aktivitet i relation till hur deras kroppar ser ut och 
hur de vill att de ska se ut. 

Vad betyder dessa svar för den framtida föreningsidrotten? I detta avsnitt 
har ungdomarnas erfarenhet av verksamheten och idrottsaktiviteten varit i 
fokus. På detta sätt gestaltar de idrotten snarare än idrottens organisering. 
En fråga som kan ställas är förstås hur aktiviteter kan skapas som handlar 
både om prestation och träning? Och hur kan dessa kopplas till umgänge? 
Slutligen kan frågor ställas kring ungdomarnas syn på sin hälsa och sitt ut-
seende. Hur möter den framtida idrottsföreningen dessa? 
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II. Tiden

Föreningsidrotten konkurrerar med nästan allt …
Enligt en norsk studie är det framför allt fenomen utanför idrottsrörelsen 
som anges som förklaring till varför ungdomar väljer att sluta med förenings-
idrott (se diagram 1). Nästan hälften (42 procent) anger att andra intressen 
gör att de slutar. Därefter följer förklaringar som att idrotten tar tid från ut-
bildning och arbete (24 procent), att det blivit tråkigt (20 procent), att man 
fl yttat (19 procent) och att idrottsaktiviteten tar för mycket tid (17 procent). 
Drygt tio procent (13 procent) framför att idrotten är alldeles för fokuserad 
på tävling och prestation.46
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Diagram 1. Norska ungdomars svar på frågan om vad som får dem att sluta förenings
idrotta. Andel i procent. (Summan av staplarna överstiger 100 procent eftersom de som 
svarat på enkäten kunnat ge fl era svar.)

Källa: Ørnulf Seippel, ”Orker ikke, gidder ikke, passer ikke? Om frafallet i norsk idrett”, 
Institutt for samfunnsforskning, rapport 2005:3, s. 11.

En dansk studie om ungdomars syn på idrott och hälsa genomförd vid Ry-
sensteens gymnasium i Köpenhamn tar avstamp i ett minskat idrottsutövan-
de bland ungdomar i Danmark, och ställer frågor om ungdomars vardagsliv. 
Syftet är att kunna ge en helhetsbild av detta samt förklara varför någon väl-
jer eller väljer bort idrottsutövande. I studien framkommer även resonemang 
om hur mycket tid ungdomar är beredda att lägga på sitt idrottsutövande. I 
den danska studien är det många ungdomar (59 procent) som vid sidan av 

46 Ørnulf Seippel, ”Orker ikke, gidder ikke, passer ikke? Om frafallet i norsk idrett”, In-
stitutt for samfunnsforskning, rapport 2005:3, s. 11.
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skolan och fritiden har ett jobb. Av de som har jobb svarar mer än hälften 
att jobbet tar tid från skola, vänner och idrottsaktiviteter.47 I undersökningen 
var dock det vanligaste svaret på frågan om varför man inte idrottar att man 
”inte orkar idrotta”. Detta svar följdes av att man föredrog att umgås med 
vänner. Detta svar gällde för både de unga kvinnorna och männen.48

Att uppleva att man inte har tid med allt det man skulle vilja göra verkar 
vara ett vanligt skäl till att ungdomar slutar med föreningsidrotten i våra 
grannländer. Hur ser det då ut i Sverige? I RF-rapporten ”Ungdomars täv-
lings och motionsvanor” från 2005 uppger 53 procent att de slutat idrotta 
för att de tappat intresset och 26 procent talar om att skälet är att de fi ck 
andra intressen (se diagram 2).49 Svenska ungdomar anger med andra ord 
samma skäl som danska och norska ungdomar. Skälet ”brist på tid” låg på 
tredje plats i studien och uppgavs som skäl av 23 procent. I rapporten no-
teras att det när det gäller denna anledning fi nns en tydlig könsskillnad. 27 
procent av fl ickorna angav detta som skäl, medan 19 procent av pojkarna 
angav tidsbrist som en viktig orsak. Här fi nns även andra svar som kan ha 
att göra med tiden. 10 procent menade att träningstiderna fått dem att sluta 
idrotta och 6 procent angav lång resväg som skäl. I undersökningen uppges 
att ”brist på tid” har minskat som anledning för hela gruppen i jämförelse 
med en undersökning från 1998. Särskilt när det gäller gruppen 16–18 år. 
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Diagram 2: Svenska ungdomars svar på frågan om vad som får dem att sluta förenings
idrotta. Andel i procent. (Summan av staplarna överstiger 100 procent eftersom de som 
svarat på enkäten kunnat ge fl era svar.)

Källa: FoUrapport 2005:6, ”Ungdomars tävlings och motionsvanor”, Riksidrottsförbundet, 
Stockholm 2005, s 13.

47 Stine Frydendal Nielsen, Marianne Brandt-Hansen, Glen Nielsen, Laila Ottesen & Lone 
Friis Thing, ”Unges syn på idræt, bevægelse og sundhed i gymnasieskolen. En kvantita-
tiv undersøgelse af Rysensteen Gymnasium”, Institut for idræt. Københavns Universitet, 
2011, s. 21–22.

48 Stine Frydendal Nielsen, Marianne Brandt-Hansen, Glen Nielsen, Laila Ottesen & Lone 
Friis Thing, ”Unges syn på idræt, bevægelse og sundhed i gymnasieskolen. En kvantitativ 
undersøgelse af Rysensteen Gymnasium”, Institut for idræt. Københavns Universitet, 2011. 

49 FoU-rapport 2005:6, ”Ungdomars tävlings- och motionsvanor”, Riksidrottsförbundet, 
Stockholm 2005, s 13.
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Även i SCBs undersökning av ungas motionsvanor från 2010 är orsakerna 
”tappade intresset” eller ”fick andra intressen” de vanligaste skälen till att 
ungdomar slutar idrotta.50 Därefter anges ”satsar på skolan” och ”brist på 
tid” som orsaker till att sluta. Eftersom studierna delvis gjorts på olika sätt 
går det inte att se om andelen som anger de olika skälen ökat eller minskat 
sedan 2005. En sådan jämförelse över tid går inte heller att göra utifrån den 
studie som presenteras här, eftersom metoden är en annan. I SCBs under-
sökning framkommer tydligt att ungdomarna menar att träningstiderna inte 
passar och att det är långt till träningen. Det är även många av de tillfrågade 
som anger att de skulle kunna lockas tillbaka till en förening som erbjöd 
bättre träningstider. Dock är inte ”bättre träningstider” det som ungdomar-
na anser vara det viktigaste för att de ska kunna lockas att komma tillbaka 
till idrotten, enligt SCBs undersökning. Det skulle, om man tolkar svaren, 
vara viktigare att sänka avgifter och att ge alla möjligheter att vara med. 

Att tiden är en viktig faktor kan ha flera skäl. Ett handlar om ålder. De ung-
domar som deltar i denna studie är gymnasieelever. Gymnasietiden kan ses 
som en övergångsålder där man i allt högre grad förväntas ta ansvar för 
sitt eget liv. Det är också en tid när andra kulturella och sociala fenomen – 
som festkultur och arbete – konkurrerar med och inkräktar på ungdomars 
idrottande. När det gäller gruppen som ingår i denna studie förekommer det 
många olika resonemang om tiden. Syftet är att visa mångfalden i ungdomar-
nas tankar om tiden och idrotten och att visa att ”brist på tid” faktiskt både 
kan kopplas till faktorer utanför och inom idrotten. När ungdomarna i den-
na studie ombads rangordna svaren på frågan om vad som konkurrerar med 
föreningsidrotten pekas skolarbete, vänner, andra fritidsintressen ut som de 
tre viktigaste.51 När de däremot anger vad de ägnar sin fritid till är det i första 
hand att umgås med sina kompisar.52 Fokusgruppernas diskussioner pekar 
på att ungdomarna känner sig pressade mellan många olika aktiviteter och 
önskningar. Det är tydligt att det är de olika kraven från flera olika arenor 
samtidigt som gör att ungdomarna inte känner att de har tid. Det handlar om 
att ungdomarna känner krav från skola, kompisar, familjer, jobb och idrotten 
och att de ställer krav på sig själva utifrån dessa olika aktörer. Nedan är ett 
försök att sammanfatta ungdomarnas svar utifrån de rangordningar de gjort 
när det gäller frågan om varför de slutat idrotta i en idrottsförening (tabell 2).

Tabell 2: Ungdomarnas skäl till att de slutat i en idrottsförening, rangordnade med det 
viktigaste som nummer 1, uppdelade på grupper efter kön och gymnasieprogram.

Gymnasieprogram Män Kvinnor

Studieförberedande 1. Ointresse

2. Tid

3. Annan idrott

1. Ointresse

2. Tid

3. Dyrt

Yrkesförberedande 1. Ointresse

2. Skador

3. Tid och splittrat lag

1. Ointresse

2. Tid

3. Laget lades ned

50 SCBs undersökning av ungas motionsvanor, 2010, tabell F6.
51 Se bilaga 3.
52 Se bilaga 2.
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Av tabell 2 framgår att ointresse för idrotten är det skäl som flest ungdomar 
menar är det viktigaste skälet till att de slutar idrotta. Tiden spelar också stor 
roll. Att lag läggs ned anges av ungdomarna i de yrkesförberedande klas-
serna. Skador, annan idrott och kostnaderna är andra viktiga skäl. Det finns 
även exempel på att ungdomarna i samtalen ägnat mer tid åt vissa av dessa 
kategorier än andra – tidens betydelse är ett sådant exempel. I den kvalitativa 
analysen kan därför andra kategorier framträda som viktigare och framför 
allt som mer komplexa. Det gäller även till exempel skäl som ”ointresse”.

Ungdomarna i denna studie fick även frågan om vad som konkurrerar med 
idrotten om deras tid och intresse (tabell 3):

Tabell 3: Ungdomarnas svar på vad som konkurrerar föreningsidrotten, rangordnade med 
det viktigaste som nummer 1, uppdelade på grupper efter kön och gymnasieprogram.

Gymnasieprogram Män Kvinnor

Studieförberedande 1. Skolarbete

2. Kompisar

3. Andra fritidsintressen

1. Skolarbete

2. Kompisar

3. Andra intressen

Yrkesförberedande 1. Skolarbete

2. Kompisar

3. Mediakonsumtion

1. Skolarbete

2. Kompisar

3. Avstånd, andra intressen, jobb

Av tabell 3 framgår att ungdomarna upplever att skolarbetet konkurrerar 
med idrotten. En annan konkurrent om tiden är att de vill umgås med sina 
vänner. Ungdomarna i de studieförberedande programmen pekar även ut 
andra intressen som en konkurrent. Det gör även ungdomarna i de yrkesför-
beredande programmen, men de är lite mer specifika. De unga männen talar 
om mediakonsumtion, vilket handlar om att de använder datorer. Medan 
de unga kvinnorna nämner att de även arbetar vid sidan av skolan och att 
detta tar tid från idrotten. Det är viktigt att understryka att i enkäterna har 
vissa intressen vägt tyngre än i samtalen. Det gäller till exempel vad de ägnar 
sin fritid åt. I enkäterna anges att de framför allt umgås med sina kompi-
sar, men när det gäller att rangordna vad som konkurrerar med idrotten i 
samtalen kommer skolarbetet på första plats. Det kan förstås handla om att 
ungdomarna känner sig mer pressade av skolarbetet.

Frågan om tiden har en könsdimension i SCBs undersökning. När det gäller 
svaret att man väljer att satsa på skolan är det tydligt att det är fler tjejer än 
killar som svarar på detta vis. Det gäller även svaret ”brist på tid”.53 I fokus-
grupperna finns det spår av resonemang som tyder på att de unga kvinnorna 
och männen ser lite olika på hur man ska prioritera tiden. Precis som i SCBs 
undersökning verkar kvinnorna mer luta åt att skolarbetet har företräde, 
medan männen låter idrotten ta mer tid. Samtidigt är det svårt att dra några 
avgörande slutsatser utifrån detta. Det finns män som talar om att de väljer 
bort idrotten på grund av tidsbrist och kvinnor som väljer att idrotta. I re-
sonemangen om tid framkommer även tankar om att mer flexibla tider för 
träningar skulle kunna locka dem att stanna längre. 

53 SCBs undersökning av ungas motionsvanor, 2010.
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Skolarbete, jobb och att gå i gymnasiet
Det är tydligt att de svenska ungdomarna menar att skolan och skolarbetet 
utanför skolan tar tid. I Åsa Bringéus studie av tonårsfl ickors tankar om 
varför de slutar idrotta handlar det om relationen mellan den tid idrotten tar 
och tonåringars andra aktiviteter.54 I studien framkommer att vissa av fl ic-
korna helt enkelt slutade eftersom idrottandet ansågs ta för mycket tid och 
att idrottandet hamnade i konfl ikt med olika intresseområden. Bringéus un-
dersöker högstadiefl ickor och att gymnasielever också upplever tidsbrist så 
är inte så konstigt. Skoldagarna är för många längre i gymnasiet än tidigare 
och en del har dessutom längre resväg. Dessutom upplever ungdomarna i 
denna studie att de har fl er läxor än tidigare. Några av de unga kvinnorna 
uttrycker det såhär:

– Det är väl mest skolan egentligen. Balansera plugg och 
sådant.

– Jag känner också att skolan (tar, författarnas anmärk-
ning) mycket (tid, författarnas anmärkning). Det beror på 
vilken linje man går. Men eftersom vi har ganska mycket 
plugg i skolan … jag skulle kunna prioritera bättre.

En annan kvinna säger såhär:

– Man orkar inte satsa på någonting (idrottsaktiviteter, 
författarnas anmärkning) nu. Det känns lite sent när man 
är nästan 18 år. Klart det går men … Jag vet inte hur det 
är med er (hon vänder sig till de andra i fokusgruppen, 
författarnas anmärkning) … men vi har hur mycket upp-
gifter som helst varenda vecka, så man hinner knappt.

I den unga kvinnans svar verkar skolarbetet ha fått företräde framför idrot-
ten. Hon talar om att det kanske skulle gå att idrotta, men att de nu har så 
många uppgifter i skolan så att det är svårt. Svaret speglar de som återfi nns 
i SCBs undersökning om ungas motionsvanor från 2010.55 Några av de till-
frågade unga männen svarar lite annorlunda. I nedanstående citat framkom-
mer att bristen på tid istället verkar ha gjort att de har prioriterat idrotten. 

– Den (idrotten, författarnas anmärkning) konkurrerar 
med nästan allt.

54 Åsa Bringéus, ”Glädje, tävling, motion och gemenskap. Högstadiefl ickors beskrivning 
av idrott i Skåne nordöst”. Forskningstemat Människa – hälsa – samhälle. Kristianstad 
university press, 2013:1, s 14.

55 SCBs undersökning av ungas motionsvanor, 2010, .tabell F6.
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– Ja, det brukar väl mest vara problem med skolan 
för att man … Är man på en turnering så håller det på 
till sent på kvällen. Eller om man är på xxx (en plats, 
författarnas anmärkning). Då blir det att man när man 
 kommer hem på söndag natt … Åh, shit. Skola imorgon. 
Så då vet man inte om man ska gå på det eller om man 
orkar, för man är så slut efter helgen …

Tydligt är att ungdomarna ställer dessa arenor mot varandra och resonerar 
om tiden i valet mellan skolan och idrotten. Tiden framkommer som en vik-
tig faktor i detta val mellan olika aktiviteter och även om idrottsaktiviteter 
pågår på kvällar och helger, med andra ord på andra tider än skolan, så är 
det om man idrottar på dessa tider svårt att orka med skolarbetet menar de 
tillfrågade. En annan man, som också prioriterar idrotten svarar såhär:

– Jag har svårt att hinna med att umgås med kompisar på 
fritiden. Jag spelar ju i ett lag där nästan alla är vuxna. 
Jag är den yngsta i laget. De är ju i sin grupp och man 
hålls enskild. Det blir svårt med kompisar och även skol-
arbetet.

Den här personen uttrycker att olika aktiviteter konkurrerar med varandra, 
och att han till och med blir ganska ensam som väljer att idrotta. Medan 
andra har sina kompisar i laget har han inte det, men idrotten får honom att 
välja bort kompisarna och till och med skolarbetet. Han uttrycker dock inte 
att han tycker att detta är en svår prioritering. Och det är verkligen inte alla 
som upplever tiden för idrotten som ett problem. Bland de intervjuade fi nns 
även de som valt att gå i gymnasieprogram med en idrottsinriktning. Dessa 
personer uttrycker tydligt att de tar sig tid för idrotten, snarare än skolan, 
och att de gjort det valet:

– Det valet vi har gjort att vi går här, en speciallinje, så 
har vi egentligen tid att hinna med både skola och fot-
boll men man tar ändå fotbollen före. Det är en instinkt. 
Man har ett mål och man vill dit och då är egentligen 
bara skolan i vägen. Man hade antagligen varit bättre om 
man inte hade behövt tänka på skolan. Samtidigt kan du 
inte strunta i skolan heller.

Det fi nns även de som talar om att tidsbristen egentligen inte existerar utan 
att det bara handlar om prioriteringar. En av de unga männen uttrycker det 
såhär:
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– Jag tycker att den (tiden, författarnas anmärkning) är 
viktig. Att det är för lite tid tycker jag är skitsnack. Det 
är bara prioriteringar det handlar om. Sedan kan man ju 
prioritera någonting helt annat och då fattas det ju tid, 
men då har man ju valt något annat istället.

Det är uppenbart att denna person inte känner samma press som många av 
de andra i fråga om att välja mellan olika aktiviteter. En annan av de unga 
männen säger såhär:

– Ja, jag har ju kompisar som skippar träningar för 
fl ickvänner. Jag skippar inte träningen för fl ickvänner, det 
(fl ickvännen, författarnas anmärkning) är något jag har 
utöver det (idrotten, författarnas anmärkning).

De fl esta framhåller dock att prioriteringarna mellan skola och idrott är 
svåra. Men det är inte bara skolarbete som konkurrerar om ungdomarnas 
tid. Precis som de danska forskarna visat är det många av de svenska gym-
nasieungdomarna som arbetar vid sidan av skolan. Jobbet är ytterligare en 
av de aktiviteter som ungdomarna väljer mellan. En av de unga männen 
uttrycker det såhär:

– Om man är två, tre i skolan nästan, ja man åker hem. 
Jag har, ibland börjar jag jobba fyra, fem, jag hinner käka 
mat, sen … Dra dit.

Att de är äldre, går i skolan längre och jobbar vid sidan av anges även av 
andra. Så här berättar en av de unga männen om hur han försöker få ihop 
tid för sina olika aktiviteter:

– Och jobbet tar också tid. Då blir det skolan och  jobbet 
och vi säger att du går i skolan till fyra och sedan börjar 
jobba klockan sex och sedan kör du kvällspass till nio 
eller tio och där har du ju hela dagen liksom. Om du då 
ska hinna med en förening så har du kanske helgen kvar 
och då måste du få in umgänget och vilotiden.

Att ungdomarna själva menar att deras ålder spelar roll är tydligt. En av 
männen talar om att när de var yngre så var det lättare att få ihop tiderna 
för dessa aktiviteter med varandra och att nu handlade det om att försöka 
anpassa olika sysslor, men att det var svårt. Såhär säger han: 
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– Att det blir så är ju att när man är liten så har man  skola 
till klockan tre varje dag. Det är ju som lika (det vill säga 
dagarna ser likadana ut, författarnas anmärkning), det är 
 ingen stor skillnad. Sedan när man är på senior nivå så kan 
det vara jobb och sådant som måste ”tima” med för att det 
ens ska gå att ha laget och träning över huvud taget.

Förutom att ungdomarna ska passa ihop skola, läxor, jobb och idrott, reso-
nerar de om att resorna mellan aktiviteterna tar lång tid. För en del handlar 
det om att de i och med att de börjat gymnasiet har långt att resa till skolan 
och därigenom blir dagen längre. Andra talar om att resorna till idrotten 
blivit längre. Kanske har deras lag lagts ned; kanske är det för att de fått 
fl ytta i och med att de börjat gymnasiet. Här spelar ännu en faktor in. I den 
här åldersgruppen är det tydligt att föräldrar slutat att skjutsa barnen till 
idrotten.56 Med högre ålder förvänts man helt enkelt att ta sig till idrotten 
och kanske gör det faktum att man då måste åka buss att åktiden förlängs 
på ett sådant sätt att träningen tar för lång tid i relation till vad man annars 
vill göra. Några av fokusgruppernas samtal pekar på just detta. Många ung-
domar talar om bussresor. Såhär säger några av de unga kvinnorna:

– Man vet att man slutar skolan kanske tjugo i fyra, 
sedan ska man ta bussen och det tar 40 minuter med 
bussen och den kanske går vid fyra. Sedan kommer man 
hem och hinner vara hemma en halvtimme eller någonting 
och hinner äta. Sedan ska man tillbaka till xxx (en plats, 
författarnas anmärkning) med bussen. Det är väldigt 
 såhär: kommer hem, pluggar lite, äter, går och lägger sig.

En annan kvinna uttrycker det såhär:

– Jag skulle gärna idrotta mer, men det är som sagt 
långt till skolan. Det är en timmes restid, så man hinner 
inte med så mycket.

Hur lång tid det tar att ta sig till en idrott varierar såklart med var man bor. 
Det är särskilt de ungdomar som bor på mindre orter som uttrycker att res-
vägens längd är ett problem i relation till vad de väljer att göra med sin tid. 
En av de unga männen säger såhär:

– Bussarna här uppe, alltså, de slutar ju gå så tidigt.

56 SCBs undersökning av ungas motionsvanor, 2010.
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Kompisar och annan fritid
Att ungdomarna väljer mellan många olika saker att göra på sin fritid är 
tydligt. Av den danska studien framgick att många av gymnasieungdomarna 
prioriterar umgänget med vännerna.57 Att umgänget med kompisarna kon-
kurrerar med idrotten visar även denna studie. Såhär säger en av de unga 
kvinnorna om hur de tänker om skolan, idrotten och kompisarna:

– Egentligen känns det som att det är kompisarna och 
andra saker man vill göra, för att istället för att plugga 
kan man kanske vara med kompisarna. Då kanske plugget 
blir lidande när man ska träna. Att det blir så istället. 
Sen på helgerna kanske man går på fester och sådär. 
Man kanske inte kan gå på fest för att man spelar fot-
boll. Då känner man … ”skit i fotboll, jag hatar fotboll”. 
Men så är det ju kul när man väl är där.

Tiden räcker inte till för skolan, läxor, idrotten och kompisarna. Av citatet 
framgår att personen menar att det inte är tiden i sig som är problemet, men 
att hon har svårt att prioritera mellan kompisarna, idrotten och skolan. En 
av de unga männen uttrycker det såhär:

– Sen glömmer man att plugga inför ett prov för att 
man har träning … Alltså det handlar ju om prioriteringar. 
Prioriterar man fotbollen före allting då kommer man 
till slut gå ifrån kompisar, bli sämre i skolan … familjen 
kanske också lider beroende på hur det är …

Av detta citat är det tydligt att den här personen menar att tiden måste delas 
mellan skolan, idrotten, kompisarna och familjen. Han understryker även 
problemet med att prioritera idrotten – då blir skolarbetet lidande, liksom 
relationen till kompisarna och familjen. Många understryker att man vill 
ha tid att vara med sina kompisar. Såhär resonerar en av de unga männen:

– Jag tror inte att det är glädjen (med idrotten, förfat-
tarnas anmärkning) kanske som har försvunnit. Jag tror 
att det är sorgen att inte kunna göra andra saker. Till 
 exempel vara med kompisar på kvällen för att man ska upp 
tidigt och träna dagen efter. Förut har det här gått att 
 kombinera men nu så är det på en så seriös nivå i vissa 
fall att …

57 Frydendal Nielsen, Stine, Brandt-Hansen, Marianne, Nielsen, Glen, Ottesen, Laila & 
Friis Thing, Lone, ”Unges syn på idræt, bevægelse og sundhed i gymnasieskolen. En 
kvantitativ undersøgelse af Rysensteen Gymnasium”, Institut for idræt. Københavns 
Universitet, 2011.
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Av citatet framgår att personen menar att det är roligt att idrotta, men att 
denna glädje inte uppväger det han skulle känna om han tvingades välja 
bort andra aktiviteter för att kunna idrotta. Här återkommer även resone-
manget att det, när personen var yngre, var möjligt att kombinera de olika 
aktiviteterna, men att detta inte går när idrotten blivit för seriös. Andra 
talar om att kompisarna är i laget, så att det helt enkelt inte är nödvändigt 
att prioritera. Att valen inte alltid är lätta uttrycker andra. En av de unga 
kvinnorna talar till och med om att hon får dåligt samvete gentemot sina 
kompisar när hon väljer idrotten. Hon säger såhär:

– Jag känner lite dåligt samvete om kompisar hör av sig 
och jag (säger, författarnas anmärkning) ”men jag har 
träning” och de säger såhär ”men du har alltid träning, 
kan du inte skippa en träning?” och jag (säger, författar-
nas anmärkning) ”nej”. Sedan när jag väl är ledig så ringer 
jag upp och (säger, författarnas anmärkning) ”nu”.

– När man väl är ledig så blir det inte att man har någon 
egen tid ändå för då planerar man med kompisar.

– Om jag är ledig så är mina föräldrar på mig med att jag 
måste hjälpa till hemma och när man kommer hem är 
man helt slut.

Hon talar även om att hon skulle vilja ha ”egen tid”. Det är denna tid som 
blir lidande nu eftersom hon känner press från idrotten, kompisarna och 
föräldrarna. Att det inte bara är kompisarna som ställer krav är tydligt. 
Många nämner även sina familjer. Några unga män talar om krav från fa-
miljen:

– Jag höll på med karate. Jag slutade för att jag inte 
hade tid längre. Jag var tvungen att göra vissa saker 
hemma i familjen.

Att lusten till idrotten påverkar dessa prioriteringar menar en av de unga 
kvinnorna:

– Jag tyckte inte att det var lika roligt längre och jag 
hade inte tid för det fanns så mycket annat man ville 
göra också och man hittade inte tiden.
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Idrottens krav på engagemang
Resonemangen om tid är komplexa och det är intressant att se att ungdo-
marna kopplar lusten att idrotta till den tid aktiviteten tar. Det är med andra 
ord inte enkelt att förstå enkätsvar som ”orkar inte” eller ”tappat lusten”. 
Att någon inte orkar, eller att man tappat lusten måste relateras till de val 
som ungdomarna i denna åldersgrupp ställs inför. Det framkommer än tyd-
ligare när ungdomarna resonerar om idrottens krav på engagemang. Det 
kan handla om att när en person når en viss ålder och en högre nivå inom 
idrotten förväntas man vara med på fl era träningar i veckan och kanske 
matcher på helgerna. Då handlar det inte om att man inte har tid med idrot-
ten. Istället handlar det om att man inte har tid med den idrott som står till 
buds. I Bringéus studie framkommer också att en del av fl ickorna inte ansåg 
sig kunna satsa den tiden som idrotten krävde för att de skulle kunna leva 
upp till de prestationsförväntningar som fanns.58 Några av ungdomarna ta-
lar om att de skulle kunna tänka sig att idrotta, att till exempel fortsätta 
spela fotboll, om de inte hade behövt gå på så många träningar och matcher. 
Så här svarar en av de unga männen på frågan om varför han slutat idrotta: 

– Man lägger av för att det blir för seriöst … Det blir för 
många träningar i veckan. Innan, när man var yngre då  kunde 
man kombinera alla fritidsintressen och träning. Det gick 
mycket bättre när det kanske bara var två tre träningar i 
veckan och sen när det blir fyra fem gånger plus att man 
kanske ska upp och spela match (på helgerna, författar-
nas anmärkning). Då … tar det för mycket tid.

Seriositeten förknippas även med ett slags tvång som gör att några ungdo-
mar inte vill fortsätta med idrotten. En av de unga kvinnorna uttrycker det 
såhär:

– Och det blev för seriöst också. Vi hade ju träningar 
fem gånger i veckan och är du inte med på de  träningarna 
så får du heller inte spela match. Det blev inte kul 
längre. Det blev för mycket. Det blev för seriöst.

Att den blir för seriöst eller att idrotten känns som ett tvång, snarare än nå-
got roligt är det fl er som nämner. Så här säger några av de unga kvinnorna:

– … det fungerar för mig eftersom idrott är mitt intresse, 
men för många så kanske man måste ha en förening där 
det inte är så stort allvar för att man ska ha roligt. 

58 Åsa Bringéus, ”Glädje, tävling, motion och gemenskap. Högstadiefl ickors beskrivning 
av idrott i Skåne nordöst”. Forskningstemat Människa – hälsa – samhälle. Kristianstad 
university press, 2013:1, s 14.
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– Man ska inte känna sig tvungen att gå varenda gång och 
att det blir ”jaha nu är det dags att komma” utan att 
man får komma när man känner att man kan.

– Blir det tvång så blir det inte kul heller. Då tappar man 
intresset.

Att representanter för idrotten ställer krav som går på tvärs med skolans 
krav diskuteras också av ungdomarna. Några talar om att idrottsledare inte 
accepterar att ungdomarna prioriterar sitt skolarbete. Om någon missar en 
träning, får den personen inte spela match. Såhär säger en av de unga kvin-
norna:

– Jag kommer ihåg inför de nationella proven att det 
var en tjej som sa att hon inte kunde vara med på 
 träningarna för att plugga. Då fi ck hon inte vara med 
och spela en match och det är inte ok.

Men det är inte alltid så att ungdomarna väljer att sluta idrotta helt, bara för 
att idrotten tar mycket tid. Några av dem nämner att tiden varit ett skäl till 
att de inte kan hålla på med så många olika idrotter som man gjort tidigare. 
Istället har de valt att bara hålla på med en idrott. Såhär uttrycker några av 
de unga männen det som svar på frågan om varför de har slutat:

– Ja, med fotboll … tog för mycket tid …

– Innebandy slutade jag med för att jag skulle satsa på 
hockey. Sedan slutade jag med hockey för att satsa på 
innebandy. Sedan slutade jag med fotboll för att satsa 
på innebandy.

Och såhär säger en av kvinnorna:

– Jag slutade för att idrotterna löste av varandra. Alltså 
när jag var yngre höll jag på med ganska många (idrotter, 
författarnas anmärkning). Fotboll, golf, jag vet inte. Sedan 
är det ju så när man blir äldre så vill man bli duktigare på 
någonting. Så då blev det att (jag, författarnas anmärk-
ning) först höll på med fotboll och sedan så spelade jag 
golf samtidigt. Då valde jag golfen och sedan höll jag på 
med hästar också och då skaffade jag mig en egen häst 
så fi ck jag lägga ned alla andra sporter och bara satsa på 
hästar. Så det har varit att de har avlöst varandra för det 
går inte att hålla på med så många samtidigt.
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En annan av de unga kvinnorna säger att:

– … då la jag av för man ville gå upp och träna åtta 
 timmar i veckan och det hade jag inte tid med när jag 
både gick på fotboll och ridning …

Ibland verkar det handla om att idrotterna för yngre personer organiserats 
under olika säsonger, men att ju äldre ungdomarna blivit, desto mer tränar 
de samma idrott året om. En av de tillfrågade männen säger såhär: 

– Det var för att man inte hinner köra två när det är 
försäsong. Man hinner inte med båda, det blir för 
 mycket träningar, känner jag. Då valde jag att bara gå på 
en sport och så satsade jag på den.

En annan kvinna talar om att det är de ökande kraven från idrotten som gör 
att man inte hinner med många idrotter. Hon säger såhär:

– När man var liten kunde man kombinera, för då var 
fotbollen en sommarsport och slalom en vintersport. 
Nu är allting hela året så man kan inte … när man blir 
gammal och vill satsa på något eller inte så hinner man 
inte med allt. Inte jag i alla fall. Så jag tror att det är 
därför många slutar, (då, författarnas anmärkning) man 
måste välja någonting.

Förutom att det är de ökande kraven från olika idrotterna som gör att hon 
haft svårt att fortsätta med fl era idrotter, nämner hon att så är det i alla fall 
för henne. Genom att uttrycka sig på detta vis tar hon själv på sig ansvaret 
för denna upplevda tidspress. Att sluta med en idrott behöver alltså inte 
betyda att man slutar att idrotta. Istället kan det vara så att olika fören-
ingsidrotter konkurrerar med varandra om ungdomarnas tid. Att det inte 
behöver vara så nämner några ungdomar. De ger exempel på att idrotter 
kan ha olika upplägg vad gäller träningstider och träningstillfällen. Så här 
säger en av de unga männen:

– Det är som för mig på karaten. För att börja i den 
så gick du i en nybörjargrupp med alla åldrar. För att 
 komma upp till att bli graderad så ska du ha gått x 
 antal träningar och då kan man välja när man graderar. 
”Jag vill gå en träning eller två träningar”, man hade tre 
träningar per vecka och då kunde man gå två träningar en 
vecka och tre nästa. Då får man bestämma helt själv.
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Flexibilitet när det gäller träningstider är det många som återkommer till 
och kanske är det just detta som gör att många föreningsidrotter får kon-
kurrens av andra rörelseaktiviteter i de här åldrarna. Det fi nns de som talar 
om att det är svårt att hålla så fasta tider som den organiserade idrotten 
kräver. En del menar att det är de fasta tiderna som gör att man upplever 
plikt och krav inom idrotten och att de inte vill idrotta på de villkoren. Istäl-
let vill de idrotta under mycket mer fl exibla former. De vill kunna bestämma 
när de vill komma och gå helt enkelt. Det är också ett skäl till varför många 
väljer att gå till gym istället för att vara med i den organiserade idrotten. Där 
är fl exibiliteten stor – en del har till och med öppet 24 timmar om dygnet. 
Såhär säger en av de unga kvinnorna:

– Det känns som om man går på gym så kan man bestämma 
själv när man vill träna, men om man är med i en förening 
så är det ofta bestämda (tider, författarnas anmärkning) 
och då kanske man känner att man inte hinner med.

I studien ”’Därför vill vi fortsätta’. Om glädje, tävling och idrottsidentitet” 
frågar Britta Thedin Jakobsson vad som får tonåringar att fortsätta idrotta 
och drar slutsatsen att de ungdomar som är kvar inom idrotten har anpas-
sat sig till vad idrottsföreningarna erbjuder, snarare än tvärtom. De som inte 
anpassar sig, väljer att sluta. Om idrottsföreningarna vill behålla fl er ung-
domar behöver resonemanget vändas och föreningsidrotten skulle i så fall 
behöva anpassa sig till vad ungdomar önskar. Thedin Jacobsson ger några 
förslag på vad detta skulle kunna innebära när det gäller just de resonemang 
om tiden som presenterats i detta avsnitt. En anpassning skulle kunna hand-
la om att idrottsföreningarna har tränare som är förstående inför de val 
som ungdomar ställs inför och att inte alla träningar är obligatoriska. Man 
skulle även kunna tänka sig kortare säsonger, vilket skulle kunna öppna upp 
för möjligheten att kunna hålla på med fl er idrotter.59 Som redan påvisats ut-
trycker ungdomarna även i denna studie att de känner sig pressade att delta 
i föreningsidrotten i högre utsträckning av vad de själva skulle vilja, och att 
de tvingas välja mellan olika idrotter på grund av tidsbrist. De skulle också 
önska att de kunde bestämma mer över träningstiderna. Några av ungdo-
marna menar att det är just dåliga träningstider som fått dem att sluta. Men 
även om de uttrycker att träningstider är dåliga är det viktigt att följa deras 
resonemang om tiderna. Det kan till exempel handla om att tiderna inte 
passar eftersom de inte går att jämka samman med andra aktiviteter med 
kompisar eller med familjen. Såhär säger en av de några av kvinnorna:

59 Thedin Jakobsson, Britta, ”Därför vill vi fortsätta”. Om glädje, tävling och idrottsidenti-
tet, ”, i Spela vidare. En antologi om vad som får unga att fortsätta idrotta. Centrum för 
idrottsforskning 2013:2, s 81. Vi återkommer längre fram i texten, i avsnittet Delaktig-
het och medbestämmande, till Karin Redelius text i samma bok där även hon understry-
ker vikten av att ledarna lyssnar på barn och unga. Redelius, K, ”Att vilja och kunna 
fortsätta. Om idrotten utformning och tillgänglighet”, i Spela vidare. En antologi om 
vad som får unga att fortsätta idrotta. Centrum för idrottsforskning 2013:2.
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– Sedan tycker jag att det är dålig placering av själva 
idrotten. Jag gick på gymnastik och då var det att jag 
fi ck … vi tränade när de andra var hemma och åt middag 
så jag kom hem vid 20 och skulle äta middag och trä-
ningen började vid 17 så jag tyckte att det var dåliga tider.

Att ungdomarna vill vara med och bestämma om träningstiderna uttrycker 
fl era. En av de unga männen talar om att tränarna inte har riktig förståelse 
för hur ungdomarna har det med sina tider. Så här säger han:

– Jag hade löpträningar tio på morgonen och det  spelade 
ingen roll för han som tränade oss var 50 år och för 
honom gör det ingenting för han går och lägger sig 
 tidigt. Men de tänker inte på oss ungdomar för vi är 
uppe lite längre och då kan man ju hellre ta det klockan 
två. De måste tänka i vårt perspektiv hur vi har det. De 
tänker på sig själva och tar en kaffe vid sex och går 
och  lägger sig nio.

En annan uttrycker det såhär:

– … det är bra om tränarna försöker vara fl exibla med tider 
så att man får vara med och bestämma. Då är det säkert 
lättare för ungdomar att känna sig mer rörliga så att det 
inte tar för mycket tid och att man känner sig tvingad.

Detta resonemang tangerar även ungdomarnas syn på medbestämmande. 
Här talas det om att den upplevda bristen på tid skulle kunna avhjälpas om 
de själva fi ck vara med att bestämma om tiderna. Ungdomarnas resonemang 
om detta återkommer vi till i avsnitt Delaktighet och medbestämmande.

Avslutande refl ektioner
Om man bara ser till en enkätundersökning framstår svaren om tidens be-
tydelse som både enkla och svåra att hantera för en idrottsförening. Om 
någon svarar att de inte tycker att de har tid med en specifi k aktivitet kan 
det ses som en utomidrottslig orsak. Det vill säga en orsak som idrotts-
föreningen inte själva kan påverka. För att representanter från idrotts före-
ningarna skulle kunna få någon hjälp med hur idrotten skulle kunna ändras 
hade det varit önskvärt om det som pressar ungdomarna hade kunnat delas 
upp i det som fi nns inom idrotten och utomidrottsliga faktorer. Genom att 
studera fokusgruppernas erfarenhetsrum i relation till idrott och tid visar sig 
en sådan uppdelning tyvärr vara omöjlig. Ungdomarnas svar är komplexa, 
och, som vi ser det, just därför intressanta att undersöka närmare eftersom 
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de tangerar många av de andra svar som ungdomarna ger. Ungdomarna 
talar om tid i relation till de krav som fi nns från vänner, skolan, familjen 
och idrotten. Några av dem menar att valet är enkelt. Idrotten kommer helt 
enkelt först och när det handlar om prioriteringar är de beredda att välja 
bort andra aktiviteter. Ungdomarna som uttrycker sig på detta vis har det 
Trondman kallar för en stark idrottsidentitet. Det gäller i högre grad för de 
ungdomar som går utbildningar med idrottsinriktning på gymnasiet och i 
något högre grad unga män. Det här är förstås en spännande utmaning för 
både idrotten och för skolan. Hur skapar man en situation för dessa ungdo-
mar som gör att både skolan och idrotten får tillräckligt med tid?

Det är även viktigt att fundera över relationen mellan maskulinitet, idrott 
och skolarbete. För att dra det till sin spets: är maskulinitetens koppling till 
idrott så stark för några av dessa ungdomar så att skolarbetet blir lidande 
och vad innebär det i förlängningen för dessa ungdomar och för idrotts-
gymnasierna eller för de gymnasieprogram som har en idrottsinriktning? 
Att genuskonstruktioner kan innebära att unga kvinnor väljer bort idrotten 
vittnar några – om än få – röster om i denna studie. Så här säger en av de 
unga kvinnorna:

– Jag har alltid tyckt att det (idrott, författarnas 
 anmärkning) är för killar. Jag vet inte varför.

Några andra unga kvinnor uttrycker förställningar om att unga mäns och 
kvinnors fritidsintressen skiljer sig åt. Medan unga kvinnor inte slutar med 
idrotten för att sitta framför datorn, menar de att unga män slutar på grund 
av datoranvändning: 

– Men jag tror att det har att göra med att dator för 
killar … alltså egentligen tror jag inte att de tycker att 
det är så kul, utan det är nog mer en grej tror jag. 
Alltså de umgås på det sättet, via dator, medan vi umgås 
på andra sätt. Så därför kommer kanske typ ”att umgås 
med sina kompisar” rent allmänt högre för oss.

Här fi nns en föreställning om genus, teknik och umgänge som är intressant. 
Unga män förväntas se datoranvändningen som ett skäl till att sluta idrotta 
– även om det egentligen handlar om att träffa kompisar.

Det fi nns även de som menar att de tvingas välja en idrott framför en an-
nan. Flera i denna grupp skulle önska att de slapp göra detta val. Det fi nns 
även de som upplever att när de kommit upp i gymnasiet så kräver både 
skolarbetet och en fortsatt aktivitet inom idrotten att de måste använda 
mer av sin tid på dessa aktiviteter. Idrotten blir helt enkelt inte hanterbar, 
om man använder Thedin Jakobssons begrepp. Hur möter den framtida 
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 idrottsföreningen ungdomarnas krav på valmöjligheter, kombinationer av 
olika idrotter och flexibla träningstider och är det möjligt att skapa akti-
viteter som inte kräver lika mycket engagemang? Det senare tangerar, som 
redan påpekats, frågan om idrottens logiker. Frågorna handlar även om 
ungdomarnas möjlighet att vara med och bestämma – en fråga vi återkom-
mer till i avsnittet Delaktighet och medbestämmande.
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III. Kostnader

För höga avgifter och ekonomins sociala mening
Som redan påpekats anges ointresse vara det vanligaste skälet till att nå-
gon inte tränat eller tävlat i en idrottsförening.60 Samtidigt är det viktigt att 
påpeka att ungefär en femtedel av ungdomarna i åldersgruppen 16–18 år 
anger svaret ”för dyrt” som en orsak till att de aldrig tränat eller tävlat i 
en idrottsförening. Det är en större andel som angav detta som skäl 2005.61 
Hur viktigt detta skäl är varierar med socioekonomiska faktorer, ålder och 
kön. För hela gruppen 13 till 20 år anger en större andel av de som bor med 
en förälder eller de som bor i hyresrätt att detta är ett viktigt skäl. Dessutom 
anger fler unga kvinnor än unga män svaret ”för dyrt” som en orsak till att 
de inte idrottat i en förening (12 procent av männen, 24 procent av kvinnor-
na). Så var det också 2005. Om gruppen bryts ned i åldersgrupperna 13–15; 
16–18 och 19–20 är det tydligt att andelen som anger svaret ”för dyrt” som 
orsak ökar med åldern. Mer än dubbelt så hög andel av personerna i ålders-
gruppen 19–20 anger detta i jämförelse med gruppen 13–15 år. 

Som framgick av tabell 2 ovan var det de unga kvinnorna som pekade ut 
kostnaderna som en orsak till varför de slutat. Att en större andel unga 
kvinnor än män och att en större andel av de äldre ungdomarna anger svaret 
”för dyrt” kan bero på flera saker och ungdomarnas svar i fokusgruppsin-
tervjuerna kan ge några svar på detta. I denna studie är det även viktigt att 
komma ihåg att en förhållandevis stor andel av ungdomarna, särskilt de 
unga kvinnorna, har flyttat till eget boende, vilket kan påverka hur de ser 
på kostnaderna.

Kostnaderna för idrotten är viktiga att se närmare på av flera skäl.62 På frå-
gan om hur de skulle vilja ändra föreningsidrotten för att de skulle få lust 
att börja träna och tävla svarar cirka en tredjedel att de vill ha lägre avgif-
ter. Denna andel har inte ökat med tiden. År 2005 utgjorde gruppen också 
cirka en tredjedel.63 Även här är det en större andel kvinnor (23 procent av 
männen, 31 procent av kvinnorna) och en större andel av dem som bor i 
hyresrätt eller med en förälder som anger detta.64

60 SCBs undersökning av ungdomars motionsvanor från 2010.
61 FoU-rapport 2005:6, ”Ungdomars tävlings- och motionsvanor”, Riksidrottsförbundet, 

Stockholm 2005.
62 Det finns studier av vad idrottsaktiviteter kostar se till exempel, Kostnader för idrott. En 

studie av kostnader för barns idrottande 2003. http://rf.se/ImageVault/Images/id_136/
scope_128/ImageVaultHandler.aspx. Här vill vi belysa att den faktiska kostanden måste 
vägas mot andra kostnader och vad någon vill göra med sina pengar samt hur man ser 
på olika aktiviteters värde.

63 FoU-rapport 2005:6, ”Ungdomars tävlings- och motionsvanor”, Riksidrottsförbundet, 
Stockholm 2005.

64 SCBs undersökning av ungas motionsvanor, 2010.
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Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att uppfattningar om ekonomi, 
avgifter och kostnader måste analyseras ur ett bredare perspektiv. Det är 
svårt att säga var gränsen går för en för stor avgift. Våra föreställningar 
om pengar påverkas av varifrån pengarna kommer och hur vi ser på rätt-
visa när det gäller ekonomiska resurser och deras fördelning.65 Det är även 
viktigt att problematisera vad ”för dyrt” eller ”lägre avgifter” betyder. Av 
ungdomarnas resonemang framkommer att det inte bara är avgifterna som 
ses som hinder. 

Det kostar för mycket
I fokusgruppernas samtal är det fl era som anger att det kostar för mycket 
att idrotta och att detta kan vara ett skäl till att det är svårt för ungdomar 
att vara kvar i en idrottsförening. De problematiserar sina svar i relation 
till skilda villkor inom olika idrottsföreningar. Såhär diskuterar några av de 
unga männen:

– Jag tror att det i många idrotter handlar också om 
brist på pengar faktiskt. Måste jag säga.

– Hur tänker du då?

– Många, framför allt i individuella idrotter … det är väl 
kanske mer tydligt då … man faktiskt får betala ganska 
mycket själv med resor och sådär …

– Och det är ju det där med ekonomin …

– Har du dålig ekonomi, i en dyr sport så spelar ju inte 
så stor roll hur mycket glädje man har i sporten utan 
då har man ingen förutsättning för att kunna fortsätta 
den riktigt heller.

Att det inte bara handlar om individuella idrotter framkommer i andra svar. 
Såhär resonerar några av de unga männen om hockey, handboll och fotboll:

– Till exempel hockey är ju den dyraste sporten det 
kostar ju fl era tusen …

– Ja, men om vi tar fotboll också ska man ju ha fot-
bollskor varje säsong och det kostar pengar och sedan 
en medlemsavgift till en förening det kostar pengar. När 
jag spelade handboll så spelade man i xxx-serien (en 
plats, författarnas anmärkning) för det var inte så många 

65 Jämf. Zelizer, Viviana A. R. The Social Meaning of Money. BasicBooks, New York 
1994. 
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lag i xxx (en plats, författarnas anmärkning). Då var 
det ju att varenda vecka så var man tvungen att bila till 
 Göteborg och det kostar ju pengar det också.

Utifrån ungdomarnas svar är det tydligt att deras ekonomiska överväganden 
handlar om den faktiska kostnaden för idrottandet som inkluderar mycket 
mer än avgifter. De här unga männen pekar ut kostnader för medlemsavgif-
ter, utrustning och resor i sitt svar. Det verkar även om att de reagerar på 
att kostnaderna inte är riktigt synliga. Några av de andra unga kvinnorna 
resonerar om kostnader för idrottande i Korpen: 

– Det är sjukt dyrt med Korpen …

– Ja, om du är med i en förening så har du ett stöd. 
Man betalar medlemsavgift kanske för varje år men då är 
den på 300 kronor i min förening, medan om du är med i 
Korpen så betalar du första, sedan har du anmälnings-
avgift, en lagavgift och domaravgift varje match. Det blir 
ju extrema summor.

Här diskuteras en viss typ av betalningsmodell. Kanske ses den som oöver-
skådlig av ungdomarna och därigenom svår att förstå och acceptera. Diskus-
sioner om kostnader för olika sporter fi nns i fl era grupper och resonemangen 
om att det först är en utgift och sedan fl era andra återkommer. Såhär resone-
rar några av de unga kvinnorna:

– Det fi nns ju många olika sporter. Vissa kanske vill 
hålla på med Enduro och det är en väldigt dyr sport 
med tanke på att man måste köpa nya däck och ha nya 
däck vid varje tävling. Det är väldigt mycket som behöver 
 köpas och det är väldigt dyra saker …

– Ridning är också ganska dyrt.

– Och det är ganska många som håller på med det också.

I diskussionen framkommer två olika sporter som gruppen anser extra dyra. 
Det kanske inte är helt oväntat att det är enduro och ridsport som anges. 
Ridsporten är allmänt känd, tillsammans med ishockeyn, för att tillhöra 
de dyraste barn- och ungdomsidrotterna.66 Enduro är den motorcykelsport 
som har fl est utövare i Sverige och en enduromotorcykel är ett fordon som 

66 Jämför Kostnader för idrott. En studie av kostnader för barns idrottande 2003. http://
rf.se/ImageVault/Images/id_136/scope_128/ImageVaultHandler.aspx. 
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liknar en motocrosscykel. Samtidigt som sporten har många utövare kostar 
redskapen mycket för deltagarna. Att redskapen och utrustningen kan vara 
dyr, och kanske till och med för dyr, talar fl era om. Det handlar inte bara 
om de som vanligen anses vara dyra sporter. Att redskapen kan anses dyra 
nämner också några av de unga kvinnorna när de får frågan om vad som 
skulle kunna få dem att idrotta:

– Gratis …

– Alla har ju inte pengar …

(alla pratar i mun på varandra)

– Sport är egentligen dyrt.

– Grejerna kostar också …

– Man ska ha rätt grejer, de kostar ju också. Det är ju 
ganska dyrt …

– Speciellt om man håller på med fl er idrotter …

– Att man får första träningsracket av klubben. Att de 
står för första innebandyklubban när man börjar eller i 
alla fall hjälper till med betalning.

De menar alltså att de inte börjar idrotta eftersom de behöver utrustning 
som de inte har råd med. I svaret anges också förslag på hur föreningarna 
skulle kunna stötta med utrustning. Kanske handlar svaret även om att de 
inte är säkra på om de vill fortsätta innan de fått pröva på ett tag. Det 
är kanske därför de understryker att de skulle kunna stöttas med första 
 racketen eller klubban. Några har tips om att föreningarna skulle kunna er-
bjuda möjligheten att dela upp betalningen. En av de unga männen berättar 
att han fått en sådan möjlighet när han började på karate. Han hade inte råd 
att betala terminsavgiften på 700 kronor på en gång. Istället fi ck han betala 
en hundralapp i taget och då gick det. Andra ungdomar funderar över frå-
gan om idrotten skulle kunna locka fl er om den var billigare:

– Det tror jag defi nitivt. För jag vet när man är nere bland 
gym och så … så är Friskis&Svettis jättepopulärt för 
att det är så pass billigt, och samtidigt har jag hört 
från fl era som jobbar på gym och så att det kommer 
inte lika mycket folk längre för alla går hellre till Friskis 
för de har ju det billigare och så. Och de andra kan inte 
dra ner priserna, för de är inte föreningar på det sättet.
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Här ställs alltså en gymverksamhet mot andra gymverksamheter. Den som 
svarar på frågan menar att Friskis&Svettis är populärt eftersom det är bil-
ligare än andra gym.

Det är inte bara redskapen som kostar. En annan viktig utgift är kostnaden för 
skor som nämns av fl era.67 Såhär uttrycker några av de unga kvinnorna det: 

– Nuförtiden tror jag att det är ekonomin. Nu börjar 
allting bli ruggigt dyrt och man har många barn och det 
har varit dåligt med jobb. Jag tror faktiskt att ekonomin 
är en av de största anledningarna till …

– Fast allt är ju inte dyrt …

– Nä men …

– Men du ska ändå betala medlemsavgift till allt.

– Jag tror att det är såhär: du har inga kompisar som 
gör den ena idrotten men den är jättebillig att vara med på. 
Då känner ju du ”jag vill vara med för att mina kompisar 
är med” men du har inte råd att vara med på just det. 
Nuförtiden är det ju mycket att man inte vill vara med 
för att … vi säger Hugo har fått ett par sprillans nya 
fotbollskor för 1500 kronor som han fått av sin mamma 
och pappa. Sedan kommer jag och jag har bara råd att 
köpa ett par på Kupan för 50 kronor. Sedan är det såhär: 
”men ååh har du de där skorna? Vet du hur billiga de är?” 
och nu är det jättemycket sådan så många barn vill inte 
vara med på grund av sånt.

I svaret framkommer ett sätt att resonera om ekonomi som tydligt visar på 
ekonomins sociala mening – ekonomiska beslut tas på grundval av sociala 
avväganden. Att börja med en idrott handlar inte bara om att röra på sig 
utan att man vill göra det tillsammans med andra. Därför börjar man inte 
på en idrott bara för att den är billig. Dessutom fi nns det social press som 
gör att man inte köper de billigaste skorna, utan de skor som anses fi nare. 
I svaret framkommer även ett allmänt övervägande om en sviktande sam-
hällsekonomi. Ett ansvarstagande för hela familjens ekonomi återkommer 
även i andra svar. Såhär säger några andra unga kvinnor om kostnaderna:

– Det beror på familjen också.

– Det är hela situationen. Det kostar pengar att vara med i 
en förening och har man inte de pengarna så går det ju inte 

67 Hardy, L. m.fl . (2010). ”Parental perceptions of barrier’s to children’s participation in 
organised sport in  Australia”. I Journal of pediatrics and child health, 46, s. 197–203. 
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att idrotta heller. Det beror ju på hela familje situationen. 
Förstår ni hur jag menar? Inom tävlingsdansen så är det 
ju dyrt, tävlingskläder kostar ju hur mycket som helst.

– Men fotbollen … man behöver ett par benskydd och ett 
par skor. Det kan ju vara dyrt beroende på vad man köper 
men det är ju inte alls samma pengar …

(Senare i samma samtal)

– En vanlig kurs på dansen kan kosta liksom 1500  kronor 
per termin och sedan ska man gå fl er kurser för att 
 utvecklas.

– Sedan tävlingsavgifter på det …

– … och dansdräkter …

Samtalet fortsätter med att de konstaterar att trots att de är på elitnivå får 
de betala allt själva. I samtalet anges familjens ekonomiska situation påver-
ka vem som kan idrotta med vad och de här unga kvinnorna diskuterar se-
dan tävlingsdansens speciella villkor. Vidare talar de om sin idrotts specifi ka 
villkor genom att berätta att trots att de befi nner sig på elitnivå så betalar de 
för kurser, kläder och resor. Flera ungdomar problematiserar kostnaderna i 
relation till den nivå de befi nner sig på. Det vill säga det är inte idrottandet 
i sig som kostar utan att de presterat och avancerat inom sin idrott som gör 
att idrottandet är dyrt. Nya kostnader för tävlingar och resor tillkommer 
som inte fanns när de inte var på denna nivå. Samtidigt vittnar svaren om, 
på samma sätt som gäller för de svar som kan relateras till resonemang om 
tiden, att fl era faktorer samverkar. Så här säger en av de unga kvinnorna:

– En annan sak som kanske inte är så jätteviktigt men 
som förekommer i min förening är att det är väldigt 
dyrt. I gymnastik får man inga sponsorer, det är inga 
pengar i sporten men man ska ändå åka utomlands och 
tävla. Vi har fått en budget på 33 000 (kronor, för-
fattarnas anmärkning), det är det (som, författarnas 
 anmärkning) det ska kosta det här året. Många i laget 
bor ju hemma, men de fl esta i mitt lag har fl yttat hem-
ifrån. De kanske bor ihop med någon, man pluggar lite 
och jobbar på McDonalds och sliter för att få ihop 
det. Sedan ska man få räkningar hemskickade på 8000 
(kronor, författarnas anmärkning) för varje resa. Det blir 
jättedyrt och de vet inte hur de ska få det att gå runt. 
Sedan säger man ”jag kan tyvärr inte följa med att tävla” 
och då blir tränarna jättesura.
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I citatet framkommer att idrottsutövningens nivå är en viktig faktor efter-
som internationella tävlingar nämns. Denna faktor samverkar enligt den in-
tervjuade med just denna idrotts, gymnastiks, ekonomiska förutsättningar. 
Den unga kvinnan talar om att det är svårt att få sponsorer till gymnas-
tiken. Vidare talar hon om att de här kostnaderna kommer i en period i 
livet där några av hennes kompisar har fl yttat hemifrån och har fl era andra 
kostnader att ta hänsyn till. Det är även tydligt att här fi nns en tidsaspekt 
som relateras till kostnaderna eftersom ungdomarna kanske inte har tid att 
jobba så mycket som krävs för att få ihop till avgifterna eftersom de vill 
umgås med (pojk- eller fl ick-)vänner och studera. I samma fokusgrupp fort-
sätter man att diskutera kostnader för idrotten och talar om att man betalar 
mycket, men inte vet vart pengarna går. Kanske är detta ännu en orsak till 
att kostnaderna ses som höga, eftersom man inte vet eller har kontroll över 
hur pengarna används uppfattar man dem som orättfärdiga. De talar vidare 
om att det fi nns många anställda på kansliet men att det är svårt att få hjälp 
med redskap och tränare och att det tar lång tid att få svar på e-mailfrågor. 
En lösning på det vore, menar fokusgruppen, att ha färre anställda vuxna så 
att ungdomarna kunde ta mer ansvar.

Att lösningen på problemet med att ungdomarna lämnar förenings idrotten 
inte är så enkel som att bara sänka avgifter är tydligt i ungdomarnas svar 
– inte minst när de talar om att de väljer att träna på gym framför att gå 
på föreningsidrottsaktiviteter. Några nämner till och med att gymmet kan 
kosta mer, men att de har andra möjligheter där. På gymmet fi nns den fl exi-
bilitet som efterfrågas av fl era av ungdomarna. Samtidigt är det de som 
talar om att det är dyrt att gymma. Några av de unga männen som nämner 
ekonomi som ett av de viktigaste skälen till att det är svårt att komma igång 
med idrotten svarar på frågan om vad som är det viktigaste om man ska 
börja träna:

– Ha råd med alla grejer.

– Ah jo, det kostar ju att börja.

– Vill man gymma måste man köpa … Måste man ha råd 
med mat, proteinpulver, annars händer ingenting …

– Det beror på hur man tränar. Ja, visst, det är klart att 
du behöver bra mat för om din kropp ska må bra men … 
Det går ju att komma billigt undan också …

Gymträningen kan, om man ser till ungdomarnas svar, anses både billig och 
dyr. Just i denna grupp tog man upp att den som tränar på gym förväntas 
äta på ett speciellt sätt för att träningen ska ge den avsedda effekten. Då kan 
gymträningen bli dyr. En av dem talar även om att det visserligen är viktigt 
att äta rätt – här tolkar vi honom som att han säger att proteinpulver inte 
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behövs om man äter rätt – men att träningen kan vara billig. Generellt sätt 
verkar det dock inte som kostnaderna i sig är det som lockar ungdomarna 
till gymmet. Det är snarare en kombination av pris och fl exibilitet. 

Avslutande refl ektioner
Att kostnaderna för idrottsaktiviteten spelar roll i för ungdomarna och där-
med lämnar avtryck i deras erfarenhetsrum av idrotten är tydligt. Utifrån 
samtalen i fokusgrupperna har det inte varit möjligt att svara på frågan om 
varför det är en större andel unga kvinnor än andel män som menar att lägre 
avgifter skulle locka dem till idrotten. Det är viktigt att komma ihåg att de 
gymnasieungdomar som tillfrågats verka tillhöra en social klass med relativt 
sett goda resurser med tanke på föräldrarnas arbetssituation och hur de bor. 
Kanske svaren hade blivit markerade vad gäller de materiella resurserna 
om urvalsgruppen varit en annan. När det gäller skillnaden mellan de unga 
männen och de unga kvinnorna är det möjligt att kvinnornas svar påverkas 
av att en del av de idrotterna som unga kvinnor håller på med är dyra idrot-
ter. En av de unga kvinnorna uttrycker detta i relation till föreställningar 
om genus:

– … eftersom jag är tjej så har jag intressen … (som, 
författarnas anmärkning) yoga och gympa … jag har aldrig 
riktigt varit för bollsport, fotboll och sånt, jag vill ju 
hålla på med yoga och dans. Dansskola är ju jättedyrt … 
lite mer tjejiga grejer …

Ridsporten som är en av de större idrotterna för fl ickor och kvinnor är 
även en av de dyraste idrotterna. I denna studie är fotboll den vanligaste 
aktiviteten för de unga kvinnorna som deltagit i fokusgruppsintervjuerna. 
Därefter kommer ridsporten och sedan dans, innebandy och basket. Även 
för de unga männen är fotboll den vanligaste idrotten. Därefter kommer 
innebandy och sedan bordtennis och ishockey.68 I fokusgrupperna talar de 
unga kvinnorna även om dans och gymnastik som dyra idrotter. Det brukar 
inte vara de som pekas ut som dyrare idrotter, men det verkar vara så att 
på den nivå där dessa unga kvinnor befi nner sig är de dyra.69 Att fl era unga 
kvinnor talar om kostnaderna kan även vara en följd av att fl er unga kvin-
nor har fl yttat ifrån föräldrahemmet och kanske i och med detta har fått 
större ansvar för sin egen ekonomi.

Det är viktigt att påpeka att resonemangen om kostnaderna är kom-
plexa. För det första handlar det om fl era typer av kostnader, till exempel 

68 Se bilaga 2.
69 Jämför Kostnader för idrott. En studie av kostnader för barns idrottande 2003. http://

rf.se/ImageVault/Images/id_136/scope_128/ImageVaultHandler.aspx. Här framgår att 
kostnaderna skiftar även inom samma idrott. Även om gymnastik var en av de billigaste 
idrotterna, angavs gymnastik som en av de dyraste när familjerna fått ange högsta kost-
naden för sina barn idrottande.
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 medlems avgifter, utrustning, resor och kostnader för att resa bort och tävla. 
För det andra relateras kostnaderna till vad andra tycker och tänker om 
vilken utrustning någon har. För det tredje påverkas kostnaderna av att 
någon vill träna tillsammans med sina kompisar. För det fjärde relateras 
kostnaderna till andra utgifter och hela familjens ekonomi. Kanske är det 
så att ungdomarna märker av kostnaderna på ett annat sätt när de kommer 
till gymnasiet eftersom de själva arbetar vid sidan av skolan; eller för att de 
under gymnasietiden får börja betala sin fritid själva. För det femte disku-
teras på vilket sätt de pengar som man upplever att man betalar föreningen 
används. Kanske saknar ungdomarna överblicken över föreningarnas eko-
nomi och detta kan i sig självt skapa en känsla av att deras pengar används 
på fel sätt, vilket kan upplevas som orättfärdigt. Ekonomins sociala mening 
och ungdomarnas möjligheter att påverka hur ekonomin ser ut är kanske 
vägar för att nå föreningsidrottens mål att behålla medlemmar och locka 
nya?



U n g a  i  o c h  o m  f r a m t i d e n s  i d r o t t s o r g a n i s e r i n g

62

IV. Delaktighet och medbestämmande

Eftersom syftet med denna rapport är att kartlägga hur ungdomar vill att 
framtidens föreningsidrott kan beskrivas är delaktighet viktigt. Delaktighet 
kan ses på flera sätt. Det kan handla om att sitta i styrelserummen eller i 
kommittéer, men det kan även handla om att få vara med och bestämma om 
hur ens idrottsaktivitet ska vara uppbyggd. Det är genom delaktighet som 
förutsättningar för förändring inom föreningsidrotten efter ungdomars egna 
önskemål och på deras egna villkor skapas. Detta betonas även i idrottsrö-
relsen. I RF:s rapport om ungas motionsvanor från 2005 menar 6 av 10 att 
de får vara med och bestämma inom idrotten. Här framkommer även att 
medbestämmandet kopplas till ålder i det att äldre ges mer möjligheter att 
bestämma än yngre. En intressant iakttagelse som rapporteras är att flickor 
(66 procent) upplevde att de fick vara med och bestämma mer än vad poj-
kar (55 procent) ansåg att de fick. Här finns även en stor skillnad beroende 
på boendeort – landsbygdsungdomar (70 procent) upplever att de får vara 
med och bestämma i högre utsträckning än vad ungdomar i storstadsregio-
nerna (56 procent). Det är även intressant att konstatera att andelen som 
säger sig vilja vara med och bestämma är ungefär lika stor som den andel 
som säger att de får vara med och bestämma.70 Andelen ungdomar som får 
vara med och bestämma verkar ha ökat med tiden. I SCBs undersökning av 
ungdomars motionsvanor från 2010 anger en majoritet att de får vara med 
och bestämma om sin egen tränings- eller tävlingsverksamhet (69 procent). 
I gruppen 16–18 år är andelen större än i de andra åldersgrupperna. Där 
anger 76 procent att de får vara med och bestämma. På frågan om ungdo-
marna är intresserade av att vara med och bestämma den egna tränings- och 
tävlingsverksamheten är andelen något lägre. 58 procent säger sig vilja det 
(något fler kvinnor än män) i hela gruppen och 62 procent av åldersgruppen 
16–18 år.71

En intressant fråga i relation till ungdomarnas upplevelse av att de får vara 
med och bestämma är vad de får bestämma om. För samtidigt som en re-
lativt stor andel menar att de får vara med och bestämma är det en mycket 
lägre andel (37 procent) som anger att de har inflytande över sin idrotts-
förening. Andelen ökade visserligen mellan 1998 och 2005.72 Samtidigt är 
det bekymmersamt att konstatera att ungdomarna i liten utsträckning tycks 
ingå i idrottsföreningarnas demokratiska struktur. I RF:s undersökning 
framkommer att endast 4 procent är med i styrelser och att 8 procent är med 
i kommittéer. Denna andel hade dessutom minskat något sedan 1998 (då 
satt 9 procent med i kommittér). Minskat hade även andelen som hade fått 

70 FoU-rapport 2005:6, ”Ungdomars tävlings- och motionsvanor”, Riksidrottsförbundet, 
Stockholm 2005.

71 SCBs undersökning av ungas motionsvanor, 2010.
72 FoU-rapport 2005:6, ”Ungdomars tävlings- och motionsvanor”, Riksidrottsförbundet, 

Stockholm 2005.
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frågan om de ville sitta i styrelser eller kommittéer.73 I SCBs undersökning 
från 2010 hade andelen fördubblats, men den är fortfarande liten. Endast 
9 procent i åldersgruppen 16–18 år anger att de är med i en kommitté eller 
projektgrupp. De flesta har inte heller blivit tillfrågade om att gå med; 9 pro-
cent i åldersgruppen 16–18 år. När det gällde styrelseuppdrag var andelen 
lägre (4 procent).74 

Trondman pekar på en intressant paradox i sin rapport ”Ett idrottspolitiskt 
dilemma – unga föreningsidrotten och delaktigheten”. Han visar att det 
bland ungdomar finns en relativt låg grad av upplevd och efterfrågad delak-
tighet. Intressant nog verkar det som att de är ganska nöjda med att ha lite 
att säga till om. Vidare finner Trondman inget samband mellan låg grad av 
upplevd eller efterfrågad delaktighet och faktorer som ålder, kön och utbild-
ningsfaktor. Han menar att det betyder att den låga graden av delaktighet 
inte går att förklara med faktorer utanför idrottsföreningarna. Sociogeogra-
fisk förankring, det vill säga hur lång tid någon har bott på en plats, utgör 
emellertid ett undantag. Unga idrottsutövare med hög sociogeografisk för-
ankring upplever också en högre delaktighet i jämförelse med dem som har 
låg sociogeografisk förankring.75 Trondman visar även i sin undersökning 
är det framför allt är ungdomar med stark idrottsidentitet som upplever 
och efterfrågar delaktighet.76 De som inte är så intresserade av idrotten och 
har en svagare idrottsidentitet efterfrågar inte heller delaktighet. Trondman 
menar att ett sätt att få de senare att bli aktiva inom idrottsrörelsen är att få 
dem att känna sig delaktiga. 

Genom att vända på frågan något har pedagogen Karin Redelius frågat 
idrottsledare vad barn/ungdomar* får vara med och bestämma om när det 
gäller idrottsaktiviteterna. Närmare 40 procent av de 250 tillfrågade svarade 
att det inte fanns något, eller att de inte kunde komma på något som bar-
nen/ungdomarna fick bestämma över. De som talade om medbestämmande 
nämnde att barnen/ungdomarna kunde ha ett viss inflytande över tränings-
innehållet.77

Vad betyder det att vara med att bestämma? Sociologen Elisabeth  Näsman 
har diskuterat barns/ungdomars eventuella möjlighet till medbestämmande 
och makt utifrån en modell som utvecklats av barnrättsforskaren Roger 
Hart från 1997. Hon menar att makten kan relateras till rätten att be-
stämma över vad man ska göra. För att komma åt makten kan man, som 

73 FoU-rapport 2005:6, ”Ungdomars tävlings- och motionsvanor”, Riksidrottsförbundet, 
Stockholm 2005.

74 SCBs undersökning av ungas motionsvanor, 2010.
75 Mats Trondman, ”Ett idrottspolitiskt dilemma – unga föreningsidrotten och delaktighe-

ten”, Centrum för idrottsforskning, 2011:3, s. 21.
76 Mats Trondman, ”Ett idrottspolitiskt dilemma – unga föreningsidrotten och delaktighe-

ten”, Centrum för idrottsforskning, 2011:3, s. 60.
77 Karin Redelius, Idrottsledarna och barnkonventionen. Om idrottande barns rättigheter, 

Stockholm: Riksidrottsförbundet, 2011. *I denna rapport definieras barn från 5 år till 
18 år. Se även Karin Redelius, ”Att vilja och kunna fortsätta. Om idrotten utformning 
och tillgänglighet”, i Spela vidare. En antologi om vad som får unga att fortsätta idrotta. 
Centrum för idrottsforskning 2013:2.
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Näsman, diskutera barns/ungdomars delaktighet i beslut i fl era steg: att få 
information, att bli tillfrågad, att få ta initiativ och till sist att tillsammans 
med vuxna få ta beslut.78 Hur ser detta ut inom idrottsrörelsen? Delaktighet 
handlar även om i vilka frågor man får vara med att bestämma och om man 
förstår den organisation man befi nner sig inom. 

Hur vill ni lägga upp träningen?
När man diskuterar ungdomars delaktighet och medbestämmande i idrotten 
är det viktigt att fundera över vad delaktigheten handlar om. I fokusgrupp-
intervjuerna är det tydligt att ungdomarna relaterar sitt medbestämmande 
till tränings- och tävlingsverksamhet, på samma sätt som idrottsledarna gjor-
de i Redelius studie.79 Såhär säger en av de unga fotbollspelande kvinnorna:

– Våra tränare har ju frågat oss om hur vi vill lägga upp 
träningen. Vi ska vara mer delaktiga för vi är tillräckligt 
gamla nu, vi spelar i damlag, så vi kan ju säga till: vi vill 
ha mer passningar på mitten.

På frågan om de fått vara med och bestämma i sin förening svarar en av de 
unga männen såhär:

– Jag känner (det, författarnas anmärkning) i golfen i alla 
fall. Det är många på olika nivåer. Om man ser till vår, vi 
har en träningsgrupp, då är det sådana som vill tävla och 
sådana som är bra. Vi bestämmer hur vi vill lägga upp 
våra träningsprogram tillsammans. Där får man ju vara 
med. Det är ju liksom vad alla vill tillsammans och alla 
vill ju mot samma grejer egentligen, så då är det ju …

Medbestämmandet kan även handla om hur idrotten bedrivs i relation till 
exempel musiken som spelas när man tränar. Några av kvinnorna menade 
att de får bestämma lite inom sin förening:

– Men jag tycker att på pass så har de ändå frågat lite 
om vad vi tycker. Det kan vara allt från att den (valda, 
författarnas anmärkning) musiken inte var bra till att det 
knäböjet var jobbigt. Då kan man påverka lite i alla fall. 
Man kan säga ”du kan ju sänka musiken lite nästa gång” 
eller ngt sådant.

78 Näsman, Elisabet, ”Barn, barndom och barns rätt”, i Olsen, Lena (red.), Barns makt. 
Barn som aktörer, Uppsala 2004, 53–75.

79 Karin Redelius, Idrottsledarna och barnkonventionen. Om idrottande barns rättigheter, 
Stockholm: Riksidrottsförbundet, 2011. Se även Karin Redelius, ”Att vilja och kunna 
fortsätta. Om idrotten utformning och tillgänglighet”, i Spela vidare. En antologi om 
vad som får unga att fortsätta idrotta. Centrum för idrottsforskning 2013:2. 
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– Ja eller att slå på fl äkten för ibland är det ju jätte-
varmt.

– … ja så man får påverka lite …

– Jag brukar alltid säga ”dra upp fl äkten”. (skrattar)

Det är intressant att notera att de skrattar när de talar om sin möjlighet att 
påverka genom att säga till om fl äkten. Kanske handlar det bara om den 
faktiska situationen och att alla som sitter med i gruppen vet vilken fl äkt 
det handlar om. Men det är också möjligt att de skrattar åt att de talar om 
medbestämmande i termer av en fl äkt. Det som talar för den sistnämnda 
tolkningen är nämligen att de fortsätter att resonera om olika idrotter, men 
konkluderar att det fi nns fördomar inom idrotten om att vuxna kan bäst. 
När de var yngre hade de nog kunnat vara med och bestämma mer, menar 
de, men det fi ck de inte. Samtidigt talar de om att tränaren är den som vet 
bäst. Det är han eller hon som vet vad som behövs. De tillägger dock att 
de blivit ledsna över att vuxna inte har lyssnat på dem. Medbestämmandet 
måste med andra ord ses som en mycket komplex process.

I en av fokusgrupperna blir det tydligt att det även kan vara komplext att 
tala om medbestämmande. Det är en grupp av unga kvinnor som tidigt i 
intervjun deklarerade att de inte kan bestämma över en klubb – det är ju 
många medlemmar de kan man ju inte bestämma över. Det låter inte heller 
som att de är särskilt intresserade av att påverka. Längre fram i intervjun 
låter det dock helt annorlunda. Då säger några av dem såhär:

– … Vi har tre stycken i vårt lag som sköter all  kontakt 
med typ damansvarig och klubben. Säg att vi tycker  något 
om tränaren eller träningarna eller någonting, så går de tre 
personerna och pratar eller har ett möte med vår  tränare. 
Då sitter vi ner i en grupp och alla pratar, tycker, tänker 
och de tar till (sig, författarnas anmärkning) det viktiga 
och för det vidare. Man har ju ändå valt ut, vi har fått 
rösta fram dem de tre förtroendevalda kvinnorna …

– Vi har styrelsemöte där alla i klubben är inbjudna. Om 
man vill tycka så får man ju gå dit, så har man möjlig-
heter till det.

– Vi har typ som er, vi har spelarråd. De sitter första 
måndagen i månaden med tränarna om det är något nytt 
eller om tränarna vill säga någonting eller så.



U N G A  I  O C H  O M  F R A M T I D E N S  I D R O T T S O R G A N I S E R I N G

66

Några av ungdomarna framhåller att möjligheten att bestämma varierar 
med vilken idrott man håller på med. Några unga män säger såhär:

– Ja, men det kan variera på vilken sport man spelar också. 
För jag har ju spelat hockey och fotboll på  sidan av, båda 
samtidigt. Och då har det varit såhär olika – i fotbollen 
har det varit mer att man haft såhär: ”Vi  tränar det och 
det, den dagen och det och det, de  dagarna”. I hockeyn har 
det mer varit: ”Vad är det vi  behöver träna på? Vad är det vi 
behöver träna på tills nästa match? Är det mer skridsko-
åkning? Är det puckföring?”

Detta uttrycks även av de unga kvinnor som intervjuats. Såhär svarade en 
av dem: 

– Från klubb till klubb. Jag spelade i en klubb och vi 
hade knappt utvärderingar och sedan spelade jag i en 
 annan klubb, fast där spelade jag inte så länge, och de 
var måna om vad vi tyckte och tog tag i saker direkt.

Andra menar att det framför allt är vuxna som bestämmer. En av de unga 
kvinnorna menade att de inte är med och bestämmer alls:

– Det är ingen som har frågat ifall vi vill förbättra 
 någonting och då har jag inte tänkt på att ta kontakt med 
min förening heller och säga att det kan bli bättre …

Att man inte blivit tillfrågad om att vara med och bestämma säger fl er. Sam-
tidigt kan de framhålla att det nog skulle vara möjligt att påverka tränings-
verksamheten. Såhär svarar en av de unga kvinnorna:

– Ja, alltså. På mina träningar är det ju min tränare såklart, 
som bestämmer. Det är inte särskilt ofta som han  frågar 
vad vi vill göra på den träningen, direkt. Alltså det händer 
ju. Men när vi har utvärderingar och hur säsongen har gått 
och sådär, så frågar han ju om vi tyckte det var något 
 dåligt han gjorde, eller om vi skulle vilja göra något annat 
mer och sådana grejer. Alltså, det är ju ingen som hindrar 
oss från att säga ”Kan vi göra den här övningen?”. Det är 
absolut inte så, men det är ofta han som bestämmer för 
han har ju ett långsiktigt mål med sina övningar.
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Det som framkommer i citatet är att tränaren bestämmer om hur  träningarna 
ska vara upplagda. Visserligen verkar det fi nnas ett system med utvärderingar, 
men det är tränaren som bestämmer. Den här personen påpekar visserligen att 
hon skulle kunna vara med och påverka, men verkar, precis som  Trondman 
framhållit i sin undersökning, ganska nöjd med att det är tränaren som be-
stämmer eftersom han har den kompetensen. 

Det fi nns även de som problematiserar barns medbestämmande genom att 
säga att det kan bli mer orättvist om barnen får bestämma eftersom det 
kanske bara är en i en grupp som får bestämma i så fall. Medan andra ut-
trycker att det är orättvist att barn inte får vara med och bestämma. Såhär 
säger en av dem: 

– Jag tycker inte att det borde rättfärdiga att barn inte 
borde få vara med och bestämma eller säga sitt utan 
det kan vara en anledning men jag tycker inte att det är 
rätt. Jag tycker att man fortfarande borde fråga barnen 
vad de vill göra.

Att tränings- och tävlingsverksamheten är så central i ungdomarnas resone-
mang kan handla om att de upplever att det är där de har kompetens. Några 
svar pekar på det. Men det fi nns även svar som kan kopplas till att det inte 
är helt klart om ungdomarna förstår hur en idrottsförening fungerar och 
vem som bestämmer om vad. Så här svarar några unga män på frågan om 
vem som bestämmer i deras förening:

– Dom som äger den.

Det är självklart svårt att tolka ett sådant svar och det verkar också som om 
den som genomfört fokusgruppsintervjun har haft svårt att få dessa ungdo-
mar att tala om sitt idrottande generellt sett. Kanske har de inte den svenska 
idrottsrörelsen på näthinnan när de svarar och kanske svarar de utifrån sin 
bild av de stora herrfotbollsklubbarna ute i Europa? De är dock inte en-
samma om att inte riktigt veta hur beslut fattas. Såhär går diskussionen i en 
av fokusgrupperna som svar på frågan vem som bestämmer i deras förening:

– Styrelsen.

– Pratar vi träning så är det tränarna.

– Det skulle jag också säga.

– Sportchefen.
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–  … han har en stor roll. Det är han som har hand om 
alla spelare och sådant.

– Och beslut som tas är väl sportchefen.

– Ja precis och ordförande har ju …

– … han har inget att säga till om …

Samtalet fortsätter och handlar om föreningens ekonomi. På frågan om 
de skulle vilja vara med och bestämma svarar de unga männen att, nej de 
tycker att det är bra att det fi nns andra som beslutar och avslutar med att:

– Vi är där för att spela fotboll.

På samma sätt resonerar en annan grupp av unga män, som helst bara vill 
spela fotboll, om att det kanske fi nns fl er skäl för unga kvinnor att engagera 
sig och vilja påverka föreningsidrotten. De menar att de unga kvinnorna vill 
uppnå jämställdhet och att de därför vill påverka sin förening. De fortsätter 
resonemanget om att föreningsidrotten inte bör styras på detta sätt utan att 
marknadslogiken ska råda. Diskussioner som dessa är starkt kopplade till 
föreställningar om genus och hur manlighet och kvinnlighet konstrueras 
även om de här unga männen genom sitt sätt att resonera osynliggör före-
ställningar om genus – inte minst det att maskulinitetens starka koppling till 
idrotten, inte minst fotbollen, ger dem själva fördelar. Frågan om jämställd-
het blir då en fråga för kvinnor.

När man blir äldre så vill man bestämma mer
I fokusgruppssamtalen ställdes frågor kring om ungdomarna kunde peka 
ut andra sammanhang där de fi ck vara med och bestämma. Flera av dem 
jämförde med skolan och med hur det var i den egna familjen. Precis som 
framkommit i RF:s undersökning från 2005 talar ungdomarna även om att 
ålder är en viktig faktor när det gäller att få vara med och bestämma.80 En 
av de unga kvinnorna svarar såhär på fråga om de tycker att det är viktigt 
att få vara med och bestämma:

– Sedan tror jag också att ju äldre man blir så vill man 
vara med och lägga sig i mer. När man är liten så tycker 
man att det är häftigt med ledarna som bestämmer men 
när man blir tonåring så blir det som på gympan ”kan vi 
göra det här” och ”det är tråkigt”.

80 FoU-rapport 2005:6, ”Ungdomars tävlings- och motionsvanor”, Riksidrottsförbundet, 
Stockholm 2005.
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Att medbestämmande kan ha med ålder att göra lyfter även denna unga 
kvinna:

– Jag tycker att nu i skolan, i gymnasiet får man vara 
med och bestämma en hel del. Sedan kan jag tänka mig 
att man inte får vara med och bestämma så mycket 
 varken i skolan eller i idrottsföreningar när man är yngre 
just för att man är yngre.

Några andra av de unga kvinnorna säger att när man blir äldre vill man 
bestämma mer och det får man också på fl era arenor:

– När man blir äldre så vill man bestämma mer. Det  kommer 
igen i allt: hemma, skolan, kompisar. När man är ung så 
fi nns det inte lika stort utrymme att tänka på sådant.

– Sedan hur engagerad man är, hur tävlingsinriktad man 
är. Då borde man få vara med och bestämma lite för då 
är det ju ändå något man är väldigt intresserad av som 
man vill vara med och tävla i.

I den senare delen av citatet återkommer att det är just tränings- och täv-
lingsverksamhet som ungdomarna tycker att de borde få vara med och be-
stämma om. En av de unga männen vänder på det här med ålder. Han me-
nar att han hade mer att säga till om som yngre:

– Jag tänkte på det att när man var i juniorlaget så hade 
man mer att säga till om. Jag kände i alla fall det. Man 
kunde komma till träningarna och snacka med tränarna om 
vilka träningar som var roliga och snackade med kompisarna 
om vilka träningar som de tyckte att vi skulle göra. Nu när 
man gått upp till A-lagsfotboll, nu är jag ju yngst, och då 
har jag ingenting att säga till om. Det är lite en princip att 
yngst ska vara tyst och tränaren bestämmer …

I detta svar problematiseras åldern på en person i relation till andra perso-
ners åldrar. Som yngst i A-laget fi ck personen ifråga inte bestämma någon-
ting, medan han fått vara med och bestämma som yngre. Kanske påver-
kades medbestämmandet av att A-laget var mer elitinriktat, men kanske 
handlade det om att medspelarna tog större utrymme.
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Delaktighet i beslut – eller inte
Hur delaktiga ungdomarna är i besluten varierar. Några menar att det hand-
lar om dem själva. Andra pekar ut tränaren som ansvarig. Om man använ-
der sig av de steg som Näsman pekat ut för att diskutera barns delaktighet i 
beslut så verkar det ofta handla om att få information och att bli tillfrågad 
– snarare än att vara delaktiga i en beslutsprocess. Så här talade några av de 
unga kvinnorna om sina möjligheter att bestämma81:

– Jag tror att det beror på vad man har för tränare och 
hur man själv är som person, om man vågar ta plats 
 eller inte. När en tränare tar ut ett lag så är det han 
som bestämmer och då kanske man inte har så mycket 
att säga till om men då kanske man har mer att tycka 
till om när det gäller träningen…

– Jag tror att det handlar om att ha en fungerande 
 förening. När jag gick i fotboll så kom det ofta upp att 
man på en särskild enkät skulle skriva vad man tyckte 
kunde förbättras men sedan så tyckte jag inte att det 
hände så mycket i alla fall.

De här två personerna talar om att de getts möjligheter att ”tycka till om” 
träningen eller att utvärdera träningar. Samtidigt är de inte helt övertygade 
om att deras röster verkligen har gjort någon skillnad. Den funderingen 
delar de med fl er. Såhär uttrycker en annan ung kvinna det:

– Jag kan uppleva … förut hade vi en annan tränare än vad 
vi har nu, då var det till en början att vi hade möte och 
skulle komma fram till gemensamma mål, hur vi ville 
lägga upp träningen och hur vi ville träna. Sedan kände 
man inte riktigt att det blev så ändå, att man ändå under 
säsongens gång började göra andra saker än vad vi hade 
bestämt. Då känner man inte att man orkar säga till igen, 
det känns som att de ändå inte kommer att lyssna. Nu 
tycker jag att det är annorlunda …

Det som framkommer i citatet är att om man gjort ett försök att vara med 
och bestämma och detta sedan inte får någon effekt, då kanske man slutar 
försöka. Kanske blir effekten på längre sikt, såsom Trondman anger, att 
man slutar att idrotta inom föreningsidrotten. 

Att ungdomarna refl ekterar över var gränserna går för hur mycket de får 
bestämma är tydligt. En av de unga männen säger såhär:

81 Näsman, Elisabet, ”Barn, barndom och barns rätt”, i Olsen, Lena (red.), Barns makt. 
Barn som aktörer, Uppsala 2004, 53–75.
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– Jag fi ck hjälpa till och bestämma men det slutgiltiga 
målet fi ck inte vi göra kanske, det var typ de som var högre 
än oss som fi ck göra det. Vi fi ck komma med förslag men 
vi fi ck inte bestämma någonting från punkt till punkt.

Han uttrycker att han fi ck komma med förslag, men att de var andra högre 
upp i hierarkin som kunde styra en hel process. Det låter även som att han 
varit intresserad av att få vara med om att bestämma på detta vis. Några 
andra unga män säger såhär:

– Det är mest tränarna. Det är klart på matcher får man 
komma med idéer och försöka hjälpa till. Det är klart 
de lyssnar, kommer man med något bra så tar de ju det. 
Till största del är det ju tränarna (som bestämmer, 
författarnas anmärkning) men man får hjälpa till om man 
har någonting, du kan säga det och då tar de in det.

– När jag var med så var inte såhär att vi fi ck bestämma. 
Det gick typ inte. Det var typ ”idag ska vi lära oss det 
här” det går typ inte att man ska lära sig något annat. Vi 
lär oss olika saker varje dag, det gick inte att välja.

I citatet ovan fi nns både exempel på att ungdomarnas röster kan spela en 
roll – i alla fall om tränarna tyckte att man hade en god idé. I samma grupp 
var det dock någon som framhöll att de inte hade något medbestämmande. 
Det verkar snarare ha handlat om att bli informerad.

Avslutande refl ektioner
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att möjligheten och viljan att vara 
med och bestämma kan se väldigt olika ut. I första hand relaterar ungdo-
marna medbestämmande till träningar och tävlingar. I vissa fall verkar det 
som att de tillsammans med tränaren kan bestämma hur träningarna kan se 
ut och vilka tävlingar som man ska genomföra. I de fallen kan man tala om 
att de har nått till högsta nivån på den medbestämmandestege som Näsman 
målar upp. Samtidigt är det viktigt att understryka att många av ungdomar-
na visserligen säger att de nog skulle kunna påverka, men att de väljer att 
inte göra det. Ytterligare svar pekar på att det är tränarna som bestämmer 
och att de snarare blir informerade än att de är med om att fatta besluten. 
Några beklagar detta och känner att vuxna har för mycket att säga till om. 
Andra är nöjda och talar om att tränaren har bäst kompetens på detta. När 
det gäller föreningen i stort verkar de fl esta inte relatera medbestämman-
det till föreningslivet. En del är inte ens medvetna om hur en förening är 
uppbyggd. Som påpekades i avsnittet ovan verkar till exempel det här med 
förståelsen för hur ekonomin i föreningen fungerar kunna vara en fråga 
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där föreningarna bör lyssna till ungdomarna. Detta gäller förstås även hur 
träningstider är organiserade. Flera andra exempel återfinns i nästa avsnitt. 
Detta är en spännande utmaning för den framtida idrottsföreningen. Hur 
görs ungdomar mer aktiva i föreningen? Och hur påverkas aktivitetsgraden 
av ungdomarnas syn på tid, deras sociala klassbakgrund och genus?
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V. Framtidens idrottsförening

I de föregående avsnitten har vi diskuterat hur ungdomar ser på idrotten 
som den är organiserad idag. I det här avsnittet ska vi utifrån dessa resone-
mang och faktiska uttalanden om en möjlig idrottsverksamhet i framtiden 
tala om hur framtidens idrottsförening skulle kunna se ut – förväntnings-
horisonten. Det är relativt få av ungdomarna som själva uttrycker precis 
vad de skulle önska av framtidens idrottsförening. Några tankar fi nns, men 
avsnittet baseras även på deras tankar om vad som lockar dem till idrotten, 
tiden, kostnader och delaktighet. 

Hur den framtida idrotten skulle kunna se ut för att locka ungdomar att 
träna eller tävla återfi nns även i RF:s rapport från 2005 och SCBs under-
sökning om ungas motionsvanor från 2010 (för en sammanställning, se dia-
gram 3). I RF:s rapport om ungas idrottsvanor svarade den största andelen, 
27 procent (pojkar 20 procent, fl ickor 32 procent), att lägre avgifter skulle 
kunna locka dem till idrotten.82 Ungefär samma andel angav detta i SCBs 
undersökning från 2010.83 En femtedel av de tillfrågade i RF-rapporten talar 
om att de vill ha en förening där alla ska få vara med. I SCBs undersökning 
var det i åldersgruppen 16–18 ungefär en tredjedel som angav detta som 
något som de skulle vilja ändra för att få lust att börja träna och/eller tävla i 
en idrottsförening. Bättre tider kom som nummer tre (14 procent) år 2005. 
År 2010 var det 12 procent i åldersgruppen 16–18 som angav bättre trä-
ningstider. Här fanns även en skillnad mellan kvinnor och män där andelen 
kvinnor som angav detta var dubbelt så stor. Svaret ”mindre elitinriktning”

82 FoU-rapport 2005:6, ”Ungdomars tävlings- och motionsvanor”, Riksidrottsförbundet, 
Stockholm 2005.

83 SCBs undersökning av ungas motionsvanor, 2010.

Diagram 3: Ungdomars svar på frågan om vad som skulle locka dem till idrotten.

Källa: FoUrapport 2005:6, ”Ungdomars tävlings och motionsvanor”, Riksidrottsförbundet, 
Stockholm 2005; SCBs undersökning av ungas motionsvanor, 2010.
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kom som nummer 4 (13 procent) år 2005. Andelen som önskade det 2010 
var lägre 8 procent. Även här återfanns könskillnaden – nästan tre gånger så 
stor andel av männen menade detta. När det gäller en liknande anledning, 
att verksamheten skulle bedrivas på motionsnivå, är andelen flickor nästan 
dubbel så stor som andelen pojkar år 2005. År 2010 var andelen unga män 
och unga kvinnor ungefär lika stor i denna fråga. 

I nedanstående tabell sammanfattar vi hur ungdomarna har rangordnat vad 
som skulle kunna locka dem till en idrottsförening (tabell 4).

Tabell 4. Ungdomarnas svar på frågan: Hur ska framtidens idrottsförening se ut för att vara 
attraktiv för er, rangordnade med det viktigaste som nummer 1, uppdelade på grupper 
efter kön och gymnasieprogram.

Gymnasieprogram Män Kvinnor

Studieförberedande 1. Bättre anläggningar

2. Fler läger

3. Bättre tränare

1. Bättre ledare

2. Ökad exponering

3. Delaktighet, sammanhållning, 
sociala aktiviteter

Yrkesförberedande 1. Mer resurser

2. Material, utrustning, lön

3. Marknadsföring

1. Marknadsföring

2. Lägre kostnad

3. Bättre ledare, mer samman
hållning och andra aktiviteter, 
tillgänglighet

När det gäller frågan om hur framtidens idrottsförening skulle se ut för 
att locka ungdomar har rangordningen inte riktigt speglat samtalen. Den 
flexibilitet som återfinns i fokusgruppsintervjuerna syns inte på samma sätt 
i rangordningarna. Istället talas det om marknadsföring, lokaler och ledare. 
Det kan handla om hur frågan är ställd. I den kvalitativa analysen har vi valt 
att diskutera framtidens idrottsförening både utifrån hur ungdomarna be-
skrivit en sådan och utifrån vad de sagt om det som gjort att de inte idrottar. 
Tabell 4 är därför inte lika tydlig som de tidigare tabellerna. Här finns helt 
enkelt fler olika svar på frågan om hur ungdomarna tycker att framtidens 
idrottsförening ska se ut för att locka dem. En del av svaren handlar om 
marknadsföring och här handlar det om att ungdomarna menar att idrotts-
föreningarna måste marknadsföra sig bättre om ungdomar ska lockas dit. 
De unga männen pekar mer på att de materiella resurserna måste bli bättre, 
medan de unga kvinnorna snarare nämner att det måste vara bättre sociala 
resurser (bättre ledare och sociala logiker som ska styra aktiviteten). 

En dansk undersökning visar just att när idrotten blir för seriös så tvingas 
ungdomar välja mellan olika grenar och kanske slutar de då med idrotten. 
Studien visar också att ungdomar tappar intresset när de inte får idrotta till-
sammans med sina nära vänner.84 Liknande resonemang återkommer i sam-
talen med fokusgrupperna i denna studie. Såhär säger en av de unga männen 
som utgår från frågan om hur man skulle kunna behålla fler inom idrotten:

84 Pilgaard, M. Sport og motion i danskernes hverdag. København: Idrættens Analyseinsti-
tut. Köpenhamn 2009, s 344.
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– Jag tycker att det borde vara … det är inte så svårt 
att rekrytera folk utan det borde vara mer att hålla 
dem kvar i högre åldrar. Typ i en fotbollsförening, jag är 
tränare i min förening, fotbollen kan hjälpa till mer på 
tränarsidan och kanske åka på fotbollsresa till England, 
se på en match eller vad som helst, bara för att hålla 
kvar medlemmar. Oftast är det så det känns som att det 
sållas ut. Antingen ska de satsa och bli riktigt bra eller 
så lägger man ner.

Den här personen påtalar att förutom att idrotten inte kommer att behålla 
medlemmar om man sorterar bort dem för att de inte är tillräckligt bra, 
så bör man kunna locka dem som är kvar genom bättre ledarskap. Ung-
domarna menar även att de skulle önska att olika idrottsföreningar kunde 
samarbeta med varandra. Såhär säger en av de unga männen:

– Jag tänker att det är viktigt att föreningar samarbetar 
med varandra så att man tillåter ungdomar att hålla på 
med lite olika saker istället för att specialisera sig. Man 
kanske vill spela innebandy och fotboll. Tillåt då dem att 
göra det. En öppen kommunikation mellan varandra så att 
båda föreningarna då tillåter den här killen att prova på 
olika grejer och se vad han trivs bäst med eller om han 
till och med vill göra både och. Att man inte ställer krav 
på att han måste göra ett val.

Som framkommit i avsnittet om tiden är fl exibilitet när det gäller till exem-
pel träningstider en viktig faktor som skulle kunna locka nya medlemmar 
eller hålla ungdomar kvar inom idrotten. En av de unga kvinnorna ger ett 
exempel:

– Jag går på agility och lydnad med min hund och det är 
mycket lättare. Där får du komma … där får man betala 
för att vara med och de skiter totalt i om du inte dyker 
upp. Du har ett kort som gör att du får vara på planen 
och har du missat en träning så kan du gå dit och göra 
samma saker sedan får du ett papper med de träningar 
som du skulle ha gjort och då kan du träna själv när 
du har tid. Det tycker jag är bättre.

Att kunna få träna när man själv vill och kan är ett starkt önskemål som 
återkommer hos många ungdomar. Det här har inte minst att göra med hur 
idrotten ser ut för de äldre ungdomsgrupperna – ökad specialisering och fl er 
träningstider. Slutsatserna i en norsk studie om varför ungdomarna lämnar 
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föreningsidrotten påtalar just att föreningsidrottens förhållanden helt enkelt 
inte passar ihop med andra arenor där ungdomarna rör sig: arbetsliv, famil-
jeliv och studentliv och andra intressen.85 I en undersökning av danskarnas 
idrottsvanor framkommer liknande resultat. Författaren konkluderar att 
ungdomarna står inför en tidspress och tvingas då att välja mellan olika 
grenar.86 Även här diskuteras flexibiliteten och författaren talar om att den 
kommersiella idrotten varit bättre på att möta kraven på flexibilitet. Hon 
ger dock även exempel på att den danska idrottsrörelsen har gjort försök 
med flexibla träningstider, föreningsfitness och klippkortsvarianter inom 
sina egna verksamheter.87

I den norska studien framkommer att andra skäl till varför ungdomar slutar 
med föreningsidrott är för att de inte trivs i idrotten.88 Seippel, som gjort un-
dersökningen, påtalar att detta med att inte trivas är en komplex fråga som 
kräver en sammansatt analys.89 Det verkar, om man får tro de undersök-
ningar som presenterats ovan, som att lägre avgifter, att alla får vara med, 
bättre tider, mindre elitinriktning är viktiga faktorer som skulle kunna locka 
ungdomar till idrotten. Liknande svar återfinns som resultat av rapporten 
”Den framgångsrika idrottsföreningen – reflektioner från fokusgruppssam-
tal om framgång”.90 Här sammanfattar författaren undersökningens resul-
tat med att delaktighet och gemenskap är de viktigaste faktorerna som pe-
kas ut för en framgångsrik förening. De talar även om idrottslig framgång, 
bra idrottsledarskap och idrottslig verksamhet, många medlemmar, glädje, 
bra ekonomi samt hälsa. Vi valt att tolka begreppet delaktighet på ett annat 
sätt. I vår studie har vi använt begreppet, på samma sätt som kultursociolo-
gen Mats Trondman, i betydelsen möjligheten att vara med och bestämma 
om sin idrott. Det gör att det är svårt göra en enkel jämförelse mellan vår 
studie och RF:s FoU-rapport 2012:1.91 Men om man använder de fram-
gångsfaktorer som fokusgrupperna fick skriva ned och som sedan tolkats 
och grupperats av forskaren går det att göra jämförelser. Innanför fältet 
delaktighet och gemenskap återfanns nämligen faktorer ”som alla får vara 
med”, ”bredd”, ”föreningskänsla”, ”billig idrott” som många har råd att 

85  Seippel, Ørnulf, ”Orker ikke, gidder ikke, passer ikke? Om frafallet i norsk idrett”, 
Institutt for samfunnsforskning, rapport 2005:3, s 54.

86 Pilgaard, M. Sport og motion i danskernes hverdag. København: Idrættens Analyseinsti-
tut. Köpenhamn 2009, s 344 .

87 Pilgaard, M. Sport og motion i danskernes hverdag. København: Idrættens Analyseinsti-
tut. Köpenhamn 2009, s 354. Intressant nog har även de kommersiella alternativen an-
vänt sig av en del av föreningsidrottens styrkor genom att skapa aktiviteter som stärker 
sammanhållningen i grupperna som tränar

88 Seippel, Ørnulf, ”Orker ikke, gidder ikke, passer ikke? Om frafallet i norsk idrett”, 
Institutt for samfunnsforskning, rapport 2005:3, s 55.

89 Seippel, Ørnulf, ”Orker ikke, gidder ikke, passer ikke? Om frafallet i norsk idrett”, 
Institutt for samfunnsforskning, rapport 2005:3, s 54.

90 Einarsson, Torbjörn,”Den framgångsrika idrottsföreningen – reflektioner från fokus-
gruppssamtal om framgång”, FoU-rapport 2012:1, Riksidrottsförbundet. Stockholm 
2012.

91 En annan sak som är viktig att tänka på när man jämför dessa studier är att i Einars-
sons studie är alla i undersökningsgruppen aktiva inom föreningsidrotten. I denna studie 
ingår både ungdomar som är eller har varit idrottsaktiva och några som inte är eller har 
varit det. Dock är majoriteten av dem som ingick i fokusgruppsintervjuerna aktiva.
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delta i, ”ta hand om varandra”, ”socialt” och trivsel. Många av dessa fakto-
rer återfi nns i samtalen med fokusgrupperna som utgjort grunden för denna 
studie och fl era trycker på vikten av samhörigheten. De talar bland annat 
om att på träningarna kan det vara viktigt att någon gång göra någon lek 
istället för den specifi ka idrotten, för att det inte alltid ska vara så allvarligt. 
Vidare talar de om att när man blir äldre så hamnar man hamnar man ofta 
i olika skolor och då blir det viktigt att göra saker tillsammans med laget 
för att hålla ihop. När det gäller frågan om huruvida idrottsföreningarna 
borde satsa på elit eller bredd säger några av de unga kvinnorna och män-
nen såhär:

– En förening ska kunna erbjuda både bredd- och elit-
verksamhet från en viss ålder. Så att man inte behöver 
åka långt för att bli elitspelare. Man ska kunna vara kvar 
på sin hemort och ändå satsa mot bredd eller elit.

– Sedan tycker jag också att man kan vänta lite med elit-
satsningen. I gymnastik då kan det vara i en barngrupp då 
man är 5 år, redan då kommer tränare från elitgrupperna 
och väljer ut ”du får, du får”. Även fast man inte säger 
till tjejerna att det är de bra som väljs ut så förstår de 
fast de är 5 år. Det blir såhär ”min kompis kom med i 
det andra laget men inte jag så jag slutar”. Att man fast 
man är 5 år känner att man är bortspelad …

– Jag tror att det är jätteviktigt att man har nybörjarlag 
för äldre. Om man till exempel spelat innebandy och så 
blev man inte så bra och så vill man börja med fotboll 
istället, men det går inte. Då blir det att man slutar helt, 
men då blir det att man kan hoppa över till en  annan sport 
om det fi nns nybörjarlag.

I denna grupp menar man att föreningarna bör ha både bredd och elit. Sam-
tidigt talar man om att elitsatsning inte bör ske för tidigt och att det ska 
fi nnas nybörjarlag för äldre. Detta är något som återkommer i fl era samtal. 
Dessutom påtalar man i denna grupp vikten av att det fi nns lokala före ningar. 
En del av fokusgruppernas deltagare har fl yttat hemifrån för att kunna gå i 
gymnasiet och får därigenom långa resor till sina tidigare idrottsföreningar. 
Det fi nns även de som talar om att deras lag lagts ned och att de därför 
behöver resa längre för att kunna träna sin idrott. I en norsk undersökning 
påtalas att fl yttning är ett viktigt skäl till att ungdomar slutar med idrotten.92 
Ungdomarna som citeras ovan gör dock tydligt att det inte nödvändigtvis är 
fl ytten i sig utan kombinationen av långa resor, att lag läggs ned och att man 
inte kan börja som nybörjare inom idrotten när man är lite äldre. En av de 

92 Seippel, Ørnulf, ”Orker ikke, gidder ikke, passer ikke? Om frafallet i norsk idrett”, 
Institutt for samfunnsforskning, rapport 2005:3, s 54.
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unga kvinnorna säger att om man inte håller på med någon idrott när man 
är 14 år så är man helt körd. En annan ung kvinna säger såhär om att få 
våga prova när man är äldre:

– Jag känner att jag skulle vilja att det var på skoj i alla 
fall för jag är ingen tävlingsmänniska. Så att man vågar 
ta för sig utan att vara rädd för att skämma ut sig. Att 
det inte är så allvarligt.

Flera tar upp problemet med att man inte kan börja med en idrott när man 
är äldre. Så här säger några av de unga kvinnorna:

– Jag slutade med fotboll för två år sedan och jag skulle 
vilja hålla på med någonting annat men det känns inte som 
jag kan hoppa in i någonting idag när man är 19 år.

– Det är det som jag känner. Att det kan fi nnas en 
 begränsning, att de blir mer inbjudande …

– Ja precis att man är öppen, inbjudande och  jobbar 
på samhörigheten. Att man hittar på saker utanför 
 träningarna så man får bättre kontakt.

I citatet nämns även vikten av att föreningarna erbjuder sina medlemmar 
möjligheten att känna samhörighet. I fokusgrupperna tar ungdomarna även 
upp att de önskar att det fanns fl er möjligheter att få prova på och att det 
skulle kunna fi nnas aktivitetsdagar – dagar när man bara skulle kunna kom-
ma till föreningen och när man kommer dit kunde man bli indelade i lag. 
Det skulle innebära att de vanliga lagen splittrades och det blandas upp mel-
lan åldrar och kön. Då skulle det kunna bli större samhörighet i föreningen, 
menar de. Andra förslag handlar om att ”prova-på-pass” måste vara riktiga 
”prova-på”. En av fokusgrupperna menar att de varit med om att komma 
till en förening för att prova på men att resten av gruppen har tränat jät-
telänge. Såhär skulle man kunna göra menar några av de unga kvinnorna:

– Istället för att säga ”hoppa på vår judokurs på 30 
gånger” så blir det prova på vår ”mini-uppstart-judogrupp 
på fem gånger”. Förstår du vad jag menar? Att det blir mer 
välkomnande (genom, författarnas anmärkning) att ”nu ska 
vi bara prova på det här” och att alla är på samma nivå.

Samtidigt är det viktigt att påpeka att alla inte är överens om att idrotten 
ska vara en breddverksamhet eller att det är ens önskvärt. Några av de unga 
männen talar om att de bara vill fortsätta om laget är tillräckligt bra, efter-



U N G A  I  O C H  O M  F R A M T I D E N S  I D R O T T S O R G A N I S E R I N G

79

som de inte vill åka iväg och förlora matcher. Om man använder Trond-
mans begrepp skulle man kunna säga att det här är ungdomar med en stark 
idrottsidentitet och de fi nns redan inom idrotten. Att en stark idrottsidenti-
tet kan påverka hur ungdomarna svarar visar diskussioner i en av de fokus-
grupper där det ingår unga män som valt att gå idrottsklass. De menar helt 
enkelt att det är bra som det är. Vidare understryker de att det inte går att 
ta emot andra som inte är elitsatsande när man kommit upp i en viss ålder. 

Nya modeller för att locka medlemmar
Några av grupperna resonerar om hur man skulle kunna locka nya medlem-
mar till idrottsföreningen. På frågan om hur framtidens idrottsförening ska 
se ut för att vara attraktiv för er har många av ungdomarna i denna studie 
tänkt i termer av hur de skulle lockas till en idrottsförening. Som framgick 
av tabell 4 handlade de viktigaste sätten att locka fl er ungdomar mycket om 
bättre anläggningar, mer resurser, marknadsföring och bättre ledare.93 Det 
är särskilt de unga männen som trycker på anläggningarna, resurserna och 
material. Varför det är så är svårt att säga. Såhär säger en grupp unga män 
om möjligheten för idrotten att marknadsföra sig:

– Gör som … de gör i USA, … på college och sådant. De 
har ju såhär … varje år när det kommer nya elever så har 
de små stånd där de har olika föreningar inom college som 
… fotboll … alla olika sporter. Så står vanliga elever där, 
eller såna som går där eller spelar i det laget och pratar 
om det. Så får de på så sätt in mer folk. För det är ändå 
folk som spelar i laget så det är … lättare för dem att 
förmedla än att till exempel (står någon från, författarnas 
anmärkning) … ledningen … där och berättar. Det kan ju låta 
skittråkigt när en gubbe står där och bara pratar om hur 
bra ledningen är. Det är inte det som är intressant.

De menar alltså att idrottsföreningarna måste komma och presentera sig i 
skolan och genom detta värva nya medlemmar. Flera grupper tar upp att 
representanter för idrotten måste komma ut till ungdomarna i skolan. Eller 
att man måste skapa något slags event för att locka ungdomar. Såhär säger 
några av de unga kvinnorna om att vilja ha möjlighet att prova på mer olika 
idrotter:

– Jag tycker att det ska vara mer ”träningsevent” där man 
kan prova på lite olika grejer. Jag ska till xxx (en plats, 
författarnas anmärkning) där man får prova på massor 
av olika sporter och då är det folk från hela Sverige 
som kommer dit och man får prova på det man gillar.

93 Se bilaga 3.
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En grupp unga män menar att idrotten skulle kunna ha prova på i form av 
ett slags event där man skulle kunna komma och få testa hur hårt man kun-
de skjuta i mål. Det hade de själva provat med något landslagsevent och det 
tyckte många var jätteroligt. Sedan skulle det också kunna komma någon 
till skolan och berätta hur detta går till. Andra talar om vikten av annonser 
i tidningar. Att ungdomarna inte nämner sociala medier är förvånande med 
tanke på hur många ungdomar som använder dessa. Det är faktiskt bara en 
grupp som talar om att ett lags skulle kunna ha en Facebookgrupp. Det här 
är lite svårtolkat. Kanske betyder det att idrottsföreningarna inte använder 
sig av sociala medier, eller kanske betyder det att det är så självklart att för-
eningarna använder sociala medier så att ungdomarna inte ens nämner det?

Ungdomarna talar även om att de måste erbjudas bättre resurser av idrot-
ten. Det kan till exempel handla om bättre utrustning eller lokaler. I relation 
till frågan om resurser verkar det ibland inte som ungdomarna är helt med-
vetna om föreningarnas resurser men om de fi ck önska säger några unga 
män såhär:

– Massage … (någon i gruppen svarar att det kan man ju …)

– Liksom åka utomlands och spela internationellt helt 
enkelt. Typ det. Bra coacher … jag vet inte.

Den är den här gruppen som talar om de vill fortsätta om laget är tillräckligt 
bra, eftersom de inte vill åka iväg och förlora matcher. De diskuterar vidare 
hur man ska kunna locka mer publik till hemmamatcherna, med rökshower. 
De menar att det är viktigt att öka intäkterna med hjälp av fl er i publiken. 
Att tala på detta sätt om idrottsföreningen är ovanligt och svaret kan tro-
ligen relateras till logiken i denna ishockeyförening som framstår som mer 
kommersialiserad än många av de andra föreningarna där ungdomarna är 
medlemmar.

Idrottens hus?
Om vi ska försöka sammanfatta vad ungdomarna önskar av framtidens 
idrott skulle man kunna säga att idrotten måste erbjuda fl exibla träningsti-
der. Det måste fi nnas möjligheter att prova på olika former av idrott. Den 
ska även bjuda kamratskap och möjlighet att umgås. Kanske kan allt detta 
rymmas i ett enda hus. Vi har valt att kalla denna dröm ”Idrottens hus”. 
Till drömmarna om Idrottens hus skulle även kunna fogas några ungdomars 
syn på delaktighet. Spelarråd, som fungerar som elevråd, är exempel på det. 
Andra exempel är hämtade från väl fungerande ungdomssektioner. Såhär 
säger en av de unga männen:
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– Varje lag i föreningen kanske någon gång får ha, som i 
 skolan med klassrådsrepresentant, att man går igenom ”fi nns 
det några önskemål i klubben” sedan kan de vidarebefordra 
det till ledningen sedan kan de diskutera hur de i klubben 
upplever de olika sakerna. Så borde det ju kanske vara?

Personen ger ett förslag och avslutar detta med en fråga. Kanske känns det 
osäkert att ge råd om hur idrotten skulle kunna fungera om man inte är van 
att vara med och bestämma? Tanken på ombud kommer tillbaka i lite olika 
former. Ungdomarna talar om att för de yngre barnen borde föräldrarna 
vara ombud, och när man blir äldre kan lagkamraterna vara ombud. Som 
redan påpekats i avsnittet om delaktighet är det viktigt att komma ihåg är 
att alla ungdomar inte är medvetna ens om att dessa fi nns inom en före ning 
och att de har något att säga till om. Några av de unga kvinnorna och män-
nen, precis som framgår av det inledande citatet, kan beskriva precis hur 
detta skulle kunna se ut. Såhär fortsätter resonemanget efter de inledande 
raderna som presenterades i denna studies inledning: 

– Jag tror faktiskt att det skulle bli jättebra. Den 
 förening jag är med i har en jättestor gymnastikhall och 
där fi nns också ett café och ett musikrum och det 
verkar vara ganska många som sitter där. Mitt lag tränar 
inte där för det är inget elitlag, för det är mest elitlag 
som håller till där, men jag tror ändå att det är väldigt 
många som drar dit så att det blir en sorts knytpunkt. 
Om idrotten kanske främjar ”ja, så har vi ett studierum 
bredvid hallen”, då hinner man lite både och.

Att kunna utöva olika idrotter på samma ställe, för samma avgift. Att dess-
utom kunna fi ka och lyssna på musik tillhör önskningarna. De här perso-
nerna kopplar även till en av de faktorer som påverkat ungdomarnas idrot-
tande, tiden, genom att tala om att denna idrottshall kanske kunde erbjuda 
ett studierum också. I avsnittet om tiden framkommer att tiden till studier 
konkurrerar med tiden för idrotten och kanske kunde detta vara en lösning. 
Några av de unga männen jämför med fritidsgårdarnas verksamhet:

– Att göra det lite mer som en fritidsgård inte bara som 
ett träningscenter. Ett ”umgåscenter” där man kan göra 
mer än att bara träna.

– Det behöver inte vara så jättemycket. Som på  gymmet 
där jag tränar … att det fi nns någon i receptionen man 
kan prata med och det är lite bord. Man kan köpa en 
proteinshake, lite smågrejer …
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Av citatet framgår att man även jämför med det gym där en av personerna 
tränar. Han skulle uppskatta att det satt någon i en reception där han trä-
nar och att det fi nns några bord där man kan sitta och prata. Det är tydligt 
att det inte är den traditionella idrottshallen man talar om – hur skapas 
dessa rum för ungdomarna i framtiden? Möjligheten att fi ka tillsammans 
återkommer i ungdomarnas svar. Såhär svarar några av de unga männen 
på frågan om hur de skulle skapa en framtida idrottsförening och locka 
medlemmar:

– Fikarum … (skrattar)

– Kaffebryggare …

Förslag på fi karum och kaffebryggare är mer modesta än drömmarna om 
Idrottens hus. Det fi nns även andra önskemål som verkar enklare att ge-
nomföra. Några ungdomar ger exempel från sina egna föreningar där man 
skapar så kallade föreningskvällar. På dessa har alla medlemmar i fören-
ingen möjlighet att komma och träna. På dessa kvällar möts personer med 
olika åldrar, med olika kunskaper och tränar tillsammans. Det fi nns även 
andra som talar om att man har matchdagar – hela dagar då medlemmarna 
kan komma när som helst under dagen och så arrangerar man matcher.

Det fi nns även andra förslag på hur man skulle kunna locka nya medlem-
mar eller hålla kvar de gamla. Samtalet med de unga männen ovan fortsätter 
med att de pekar ut några andra faktorer som de menar skulle kunna locka 
ungdomar:

– Någon gammal idrottare som har varit känd …

– Man borde ha profi ler …

– Motivationskälla …

Även andra grupper talar om att de gärna skulle vilja ha idrottskändisar 
som talar om sin idrottskarriär. Man kan även tänka sig olika typer av se-
minarier där kunskap träning, hälsa och kost presenteras. Såhär säger några 
av de unga männen:

– På Ultimate gym så brukar vi hålla seminarier. Någon gång 
har vi haft en brottare som tränat i UFC och då kommer 
allt folk och vill testa på. Nu ska vi börja med (ohörbart) 
och lite sådana saker och det lockar folk som fasen.
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Det gäller dock inte alla. En del menar att de har nog av föreläsningar i 
skolan. Att ungdomarna relaterar till skolans aktiviteter är vanligt. En del 
talar om helt andra idrottsmodeller och ger exempel från den anglosaxiska. 
Såhär säger några av de unga männen:

– Det jag har saknat väldigt mycket, speciellt när man 
började på gymnasiet, är ett skollag. Förstår du hur jag 
menar? På skolan som man kan bli uttagen till och  sedan 
spelar man mot andra skolor. Tänk USA, där kör de så 
på High School. Det vore sjukt kul. Det skulle ge en 
sport som fotboll stort uppsving …

– Håller skolan i det så blir det ofta … jag tror att det 
hade varit bra. Säg att man har ett skollag i fotboll och 
så åker man ner till xxx (en plats, författarnas anmärk-
ning) och utmanar dem …

– Det är ju i samband med skolan. Om du inte sköter 
studierna så kan man inte vara med i skollaget heller. 
Det är en del av skolan.

Det är svårt att veta om idén med att idrotten borde vara en del av skolan 
kommer från alla fi lmer eller TV-serier om High School-kulturen som ung-
domarna troligen sett. Det är också rimligt att tro att några av de tillfrågade 
har varit på ett utbytesår i USA och då sett att det fi nns andra modeller. Det 
kan även handla om att en del av de tillfrågade gymnasieeleverna har fl yttat 
i och med att de börjat i gymnasiet och därför skulle önska idrottsaktivite-
ter där de nu är verksamma eller att skolan och idrotten borde samarbeta 
mer. Det sistnämna kommer fram i några av intervjuerna när det gäller att 
ungdomarna försöker få ihop den tid de måste lägga på skolarbetet och den 
tiden de förväntas lägga på idrotten. Denna typ av tankegångar redovisades 
ovan i avsnittet om tiden.

Avslutande refl ektioner
Det är tydligt att det i fokusgruppsintervjuerna inte har varit helt lätt att 
resonera om hur ungdomarna ser på framtidens idrott. Kanske har det att 
göra med att det är svårt att föreställa sig något man inte har, och kanske 
har svårigheten bestått i att tiden helt enkelt inte räckt till för att fundera 
och refl ektera över hur framtiden skulle kunna se ut. Några andra slutsatser 
är också framträdande i samtalen, om än inte rangordnade av ungdomarna. 
Några av dem talar om att det måste vara möjligt att börja med en idrott 
fast man är i deras ålder. Dessutom understryker de att det borde fi nnas 
både elit- och breddverksamhet samt att föreningar bör samarbeta med var-
andra. När det handlar om att locka till sig nya medlemmar fi nns det de 
som talar om marknadslogiker när det gäller att synliggöra föreningsidrot-
ten. De vill ha event, prova på-tillfällen, bättre lokaler och kanske till och 
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med massage. Kanske är deras resonemang inspirerade av de kommersiella 
idrottsalternativen?94

Ungdomarna talar även om att idrotten behöver synas där de befinner sig – i 
skolan. De talar även om att de ser framför sig ett slags allaktivitetscenter 
snarare än en traditionell idrottshall. De vill kunna lyssna på musik och fika 
med sina kompisar samtidigt som de vill kunna idrotta. De önskar också 
en större flexibilitet så att de kan komma och gå när det passar dem själva 
bättre. Är dessa förväntningar möjliga att uppfylla för föreningsidrotten?

94 I en studie visar Karin Redelius och Johan Norberg hur de kommersiella idrottsalternati-
ven ser ut och marknadsför sig gentemot barn och ungdomar, se Johan Norberg & Karin 
Redelius, ”Idrotten och kommersen: marknaden som hot eller möjlighet”, i Wijkström, 
Filip (red.), Civilsamhället i samhällskontraktet, Stockholm 2012.
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Sammanfattning och avslutande diskussion

Det övergripande syftet med denna undersökning har varit att kartlägga 
ungdomars syn på föreningsidrottens organisering och med utgångspunkt 
i denna göra det möjligt för RF att skapa en plattform för hur framtidens 
ungdomsidrott kan organiseras. Frågor om hur ungdomar upplever delak-
tighet i och organisering av föreningsidrotten står i fokus tillsammans med 
ungdomars tankar om hur idrotten skulle kunna organiseras på sätt som 
lockar dem. En viktig utgångspunkt har varit att ungdomarnas röster ska 
höras. 

För att komma åt hur ungdomar tänker om idrotten har enkäter och fokus-
gruppsintervjuer använts. Samma personer har både fyllt i enkäter och del-
tagit i fokusgruppsintervjuer. Intervjuerna spelades in och transkriberades 
och vi har tagit del av både inspelningar och transkriptioner. Enkätsvaren 
bidrog framför allt till bakgrundsinformation om ungdomarna – hur de bor, 
vem de bor med och vilka fritidsintressen de har. Det är viktigt att framhålla 
att ungdomarna som kommer till tals i denna studie skiljer sig från andra 
ungdomar på två sätt – de bor inte i en storstad och det är fler av dem som 
bor i eget boende än vad som är vanligt för åldersgruppen generellt sett. 

Urvalet av personer som deltagit i undersökningen är gjordes utifrån gym-
nasieskolor och antalet fokusgrupper var 28 stycken. Det sammanlagda an-
talet deltagare i fokusgrupperna var 182 stycken, varav 58 procent var unga 
kvinnor och 42 procent var unga män. Elever från både studieförberedande 
(14 fokusgrupper) och yrkesförberedande program (14 fokusgrupper) var 
med i undersökningen. Under fokusgruppsintervjuerna ställdes frågor som 
vi valt ut och ungdomarna ombads rangordna svaren i några av frågorna. 
Ungdomarna diskuterade även fritt. I analysen av materialet har vi utgått 
dels från tidigare forskning om ungas idrottande, dels från två teoretiska be-
grepp: erfarenhetsrum och förväntningshorisont. Förutom att ungdomarnas 
tankar om idrotten har analyserats utifrån dessa begrepp har genus varit ett 
analytiskt verktyg. Att idrotten organiseras utifrån och påverkas av före-
ställningar är tydligt i flera studier. I denna studie är genuskonstruktionerna 
inte lika framträdande. Det kanske har att göra med hur vi arrangerat un-
dersökningen. Om vi istället för att använda fokusgruppsintervjuer hade 
observerat unga män och kvinnor som idrottat kanske vi hade fått ett annat 
mönster. Vi har heller inte frågat specifikt om kvinnligt och manligt inom 
idrotten. 

I källmaterialet har ett antal teman framträtt: idrottens logiker, tiden, kost-
nader, delaktighet och framtidens idrottsförening. Även om tematiken delvis 
är styrd av våra frågor och tidigare forskning är det viktigt att framhålla 
att det vi framför allt velat belysa är inte vilka teman som framträtt utan 
komplexiteten i ungdomarnas svar. Det kanske inte är helt tillfredsställande 
för den läsare som gärna skulle vilja veta vad ungdomar tycker för att sedan 
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kunna attrahera dem till en idrottsförening, men vår förhoppning är att vi 
på detta sätt kan öppna upp för nya intressanta diskussioner med de ungdo-
mar som är med i föreningsidrotten och de som inte är det.

Ungdomarnas erfarenhetsrum av idrotten är komplext konstruerat. Det 
som lockat dem till idrotten och det som de tycker kännetecknar idrotten 
uttrycks i termer av sammanhållning, glädje, prestation, tävling och häl-
sa. Umgänget med vänner och samhörighet ses som en viktig drivkraft till 
att delta i idrottsaktiviteter. Sammanhållningen ger även glädje. Liknande 
svar har Thedin Jakobsson pekat på i sin studie och glädjen ger en känsla 
av sammanhang. Engströms begrepp prestationslogik och tävlingslogik är 
framträdande. Det är roligt att tävla, och roligt att utmana sig själv, menar 
många. Samtidigt som talar om att en ökande seriositet inom idrotten har 
gjort att de slutat. Ett annat viktigt skäl till att idrotta är att man vill ta 
hand om, eller förbättra sin hälsa. Unga kvinnor framhåller detta i högre 
utsträckning än unga män och kanske har det att göra med samhällets ge-
nuskonstruktioner, på det sätt som Bringéus visar i sin studie. Men även om 
de unga kvinnorna framhåller detta mer än de unga männen är det viktigt 
att framhålla att idrott i relation till hur någon ser ut är viktigt för både de 
unga männen och kvinnorna. 

Men även om många ungdomar upplever glädje i idrotten uttrycker de att 
tidsbristen gör att de slutar idrotta. Här finns ett erfarenhetsrum där ung-
domarna menar att de slits mellan olika krav – krav från idrotten, krav från 
skolan och krav från sina familjer. Men ungdomarna uttrycker inte bara att 
det handlar om krav. De talar även om att de väljer bort idrotten och att 
de istället lägger mer tid på sina vänner; väljer att satsa på skolan och att 
umgås med sina familjer eller att jobba vid sidan av skolan. Samtidigt är 
frågan om tid komplex. Flera studier visa att ungdomar fortsätter att träna 
och ungdomarna i denna studie pekar på att tiden inte räcker till i relation 
till den föreningsidrott som erbjuds dem. Det har flera orsaker. De som flyt-
tat hemifrån eller har långa resvägar till och från skolan upplever att det är 
svårt att börja i en ny förening, som kanske kunde erbjuda dem idrott på ett 
ställe som skulle göra att de inte behöver åka så långt. Förväntningshorison-
ten handlar även om flexibla tider. Ungdomarna menar att de hellre går på 
gym eftersom de där kan komma och gå som de vill. Den typen av flexibi-
litet erbjuds inte inom föreningsidrotten för ungdomarna i gymnasieåldern 
eftersom många av dem förväntas delta på en högre nivå, och därmed på 
fler träningar och tävlingar, än tidigare. Det är inte alla som resonerar om 
idrotten på detta sätt. Några av dem menar, framför allt unga män som går 
idrottsprogram på gymnasiet, att de önskar att skolan inte tog så mycket 
tid från deras idrott. Om man använder Trondmans begrepp handlar detta 
om en grupp med en stark idrottsidentitet. Kanske handlar det om hur mas-
kulinitet konstrueras – en ”riktig man” idrottar, men är inte nödvändigtvis 
engagerad i skolarbetet? Medan unga kvinnor förväntas välja skolarbetet 
framför idrotten.
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Det finns även de som menar att de tvingas välja en idrott framför en annan. 
Flera i denna grupp skulle önska att de slapp göra detta val. Istället skulle 
de vilja hålla på med flera olika idrotter; samtidigt eller säsongsvis. Idrot-
ten, som den är organiserad, blir helt enkelt inte hanterbar, för att tala med 
Thedin Jakobsson.

En annan faktor som påverkar ungdomars deltagande i föreningsidrotten är 
kostnaderna. Ungdomarnas erfarenhetsrums ekonomiska dimension hand-
lar inte minst om ekonomins sociala mening. Det vill säga, det går inte att 
fastslå att ett visst antal kronor gör att en idrottsaktivitet anses billig eller 
dyr. Åsikter om vad som kostar för mycket kan skilja sig åt mellan olika 
grupper. Något fler unga kvinnor än män anger att lägre avgifter skulle 
locka dem till idrotten. Vi kan inte på något enkelt sätt förklara det. Kanske 
handlar det om att fler unga kvinnor betalar sin idrott själv, eftersom de 
flyttat hemifrån. En annan förklaring kan vara att deras idrottsaktivitet helt 
enkelt är dyrare än de unga männens. 

Även när det gäller kostnader har vi velat visa att ungdomarnas åsikter är 
komplexa. Det handlar om olika typer av kostnader, utrustning, med vem 
man vill träna och vem som betalar. Ungdomarnas resonemang om kostna-
der handlar också om hur de ser på vad de får ut av det de betalar. På det 
sättet anknyter deras resonemang om ekonomins sociala mening. Det kan 
vara så att träning på ett gym är dyrare, men att denna träning är mer flexi-
bel och att de då kan träna tillsammans med kompisar och då kan den extra 
kostnaden vara värd det. 

När det gäller ungdomars delaktighet och vilja till delaktighet i förenings-
idrotten relaterar många, för det första, till möjligheten att påverka sina 
träningar. Så uttrycker även de idrottsledare som Redelius frågat om barns 
möjligheter att påverka sina idrottsaktiviteter. Här är erfarenhetsrummet 
för många att de får vara med och bestämma tillsammans med vuxna och 
har då nått högt på den stege av medbestämmande som Näsman diskuterar. 
Samtidigt är det många av ungdomarna som talar om att de väljer att inte 
vara med och påverka. Andra svar pekar på att tränarna bestämmer och att 
ungdomarna blir informerade snarare än att de är med om att fatta beslu-
ten. En del av ungdomarna beklagar detta, medan andra tycker att tränaren 
är den med bäst kompetens för uppgiften. När det gäller medbestämmande 
i föreningen ser det annorlunda ut. Ungdomarnas erfarenhetsrum av delak-
tighet i idrotten verkar inte inrymma detta i någon högra grad. Flera av dem 
verkar inte helt medvetna om hur en förening är uppbyggd. Denna okun-
skap kan i sig leda till att någon väljer ett annat idrottsalternativ än det som 
erbjuds i föreningsidrotten. Några talar om detta i relation till föreningens 
ekonomi, som de upplever att de inte har insyn i.

Avslutningsvis kan vi konstatera att det inte är så många av ungdomarna 
som kan tala om hur de skulle önska att framtidens idrott var organiserad 
eller vad den skulle kunna innehålla. Förväntningshorisonten är svår att tala 
om av det skäl som diskuterades inledningsvis – det är helt enkelt svårt att 
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föreställa sig någon man inte vet något om. När framtidens idrott kommer 
på tal är det fl era, i höge grad unga män än kvinnor, som talar om att de öns-
kar sig bättre anläggningar och mer resurser. Det senare exemplifi eras bland 
annat med spa och massage. Man talar även om vikten av att före nings-
idrotten marknadsför sig bättre. Tankar om kommersialisering kan säkert 
kopplas till att föreningsidrotten idag utmanas av kommersiella alternativ 
samt att alternativa idrottsmodeller (den amerikanska) är kända av dagens 
ungdomar. Att unga män i högre utsträckning än unga kvinnor talar om 
detta kan kanske kopplas till att herridrotten är mer professionaliserad och 
kommersialiserad än damidrotten. Att det är på det sättet har förstås att 
göra med de förutsättningar som fi nns för kvinnor respektive män. Om her-
rarnas A-lag i en förening har bättre resurser kan de unga männen tillåtas 
drömma om detta, medan de unga kvinnorna inte ser samma sak.

Det fi nns ungdomar som sätter ord på sina drömmar om framtidens idrott 
och många av ungdomarna talar om positiva och negativa erfarenheter av 
föreningsidrotten. Genom att sammanföra dessa bilder så skulle man kunna 
säga att framtidens idrott måste bygga på större fl exibilitet när det gäller ti-
der och möjlighet att byta idrott. Representanter för föreningsidrotten mås-
te ställa sig frågor om hur aktiviteter som handlar om träning, prestation 
och tävling kan organiseras. Liksom hur dessa aktiviteter kan leda till sam-
manhållning och umgänge med vännerna. Frågor om hur föreningsidrotten 
ska förhålla sig till ungdomarnas syn på sin hälsa och sitt utseende måste 
också diskuteras. Den handlar även om att ungdomarna måste få vara med 
och forma hur föreningsidrotten ska se ut på fl era olika plan – på träningen, 
men även i föreningsarbetet. 

Låt oss slutligen återvända till det inledande citatet:

– Tänk om det fanns en idrottshall där jag har mitt gym. 
Där du har ett årskort och får gå in hur mycket du 
vill och träna din idrott. Det har jag aldrig hört att det 
fi nns, där det fi nns olika idrotter. Du pröjsar för ett år 
och sedan är det bara att gå in …

Om denna idrottshall kombinerades med kafé och musikscen skulle idrotts-
hallen kanske bli ungdomarnas drömidrottshus. Men drömmen om denna 
idrott är kanske svår att uppfylla för många föreningsidrotter. Idrottshallar 
och infrastruktur inom idrotten är helt enkelt inte uppbyggda på detta vis. 
Utifrån drömmen kan man även ställa många frågor. Är det den organise-
rade idrottens uppgift, eller handlar det helt enkelt om att kommunerna 
skulle, i samråd med idrottsrörelsen, behöva ta ett ansvar för hela miljön 
kring idrotten? Skulle det vara problematiskt för idrottsföreningar som till-
hör olika specialförbund att samarbeta på detta vis? Som bidragssystemen 
ser ut idag så upplevs en konkurrenssituation mellan de olika föreningarna; 
skulle det då vara möjligt att samarbeta i ett Idrottens hus? Detta är inte 
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problematiserat utifrån en del idrotters specifika krav: självklart skulle det 
vara svårt att tänka sig att ridsporten fanns med i ett sådant hus; men kan-
ske kunde stallet ligga tillräckligt nära? Hur skulle det vara för orienterare 
eller för dem som vill spela golf? Kanske kunde man tänka sig att huset 
erbjuder simulerade miljöer, men att de intresserade sedan behövde ta sig 
till en annan anläggning? Kanske måste man ställa sig frågorna utifrån både 
idrottsföreningens och föreningsidrottens perspektiv. Det vill säga det som 
uppfattas som en omöjlighet för den enskilda idrottsföreningen kan vara 
möjligt för den mer övergripande föreningsidrotten.

Frågan om varför ungdomar lämnar föreningsidrotten och hur förenings-
idrotten skulle kunna behålla sina unga medlemmar och rekrytera fler dis-
kuteras inte bara i Sverige. Tidigare forskning om idrotten i de skandina-
viska länderna visar att problematiken är snarlik där – detta samtidigt som 
människor i våra länder är mer fysiskt aktiva än i många andra länder och 
vår idrottsmodell erbjuder en högre grad av delaktighet än andra idrottsmo-
deller. Här krävs kanske att de skandinaviska länders representanter för för-
eningsidrotten delar med sig av erfarenheter om utmaningar och lösningar. 
Och kanske är det inte specifika lösningar som är det mest centrala för att 
behålla medlemmar och rekrytera nya utan att representanter för gårdagen, 
nutidens och morgondagens föreningsidrott diskuterar vad som är möjligt, 
omöjligt och var man vill vara om tio, femtio eller hundra år? 
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Bilagor

Bilaga 1

ENKÄT Framtidens idrott

Var snäll och fyll i följande information först:

Kön:   Tjej  Kille

Skola  ..........................................................................................................................................................................................

Program  .................................................................................................................................................................................

Stad och stadsdel  ..........................................................................................................................................................

Datum  .................................................................................................

De följande frågorna handlar om din familjesituation, dina idrottsvanor och 
fritid. I flera av frågorna står det förälder, vilket handlar om den/de vuxna 
personer som du till största del vuxit upp med. Det behöver alltså inte vara 
din(a) biologiska förälder/föräldrar.

A. Familjesituation

A1. Vilken är dina föräldrars nuvarande sysselsättning?

 Förälder 1 Förälder 2

Anställd, heltid   

Anställd, deltid   

Egen företagare   

Sköter hemmet   

Deltar i utbildning   

Arbetssökande   

Pensionär   

Vet ej   

A2. Vilken skolutbildning har dina föräldrar fullföljt?

 Förälder 1 Förälder 2

Förskola, Enhetsskola, Grundskola   

Yrkesskola   

Realskola eller motsvarande   

Gymnasium   

Universitet, högskola   

Annan utbildning   

Vet ej   
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A3. Hos vem bor du? Hur bor du?

 Samtidigt hos båda föräldrar  I hyreslägenhet

 Hos en förälder  I insatslägenhet

 Växelvis hos båda föräldrar  I radhus eller kedjehus

 Eget boende  I villa

 Hos någon annan än föräldrar

A4. I vilket land är dina föräldrar födda? 

Förälder 1 är född i  ..................................... Förälder 2 är född i  .....................................

A5. Har du några syskon? Skriv antalet (om du inte har några syskon behö-
ver du ej svara):

Bror/bröder  ........................................................... Syster/systrar  ......................................................

A6. Vilket är det uppskattade reseavståndet i kilometer från din bostad till 
skolan? 

 ...............................................................................................................................................................................................

A7. På vilket sätt tar du dig vanligtvis till skolan (t ex går, cyklar, eller åker 
buss)?

 ...............................................................................................................................................................................................

A8. Har ni i familjen tillgång till något av följande

Bil  Ja  Nej

Båt (som ni kan sova i)  Ja  Nej

Sommarstuga  Ja  Nej

Husvagn/husbil  Ja  Nej

B. Idrottsvanor

B1. Utövar någon av dina föräldrar sport?   Ja  Nej

Om ja, vilken eller vilka sporter?

Förälder 1  .................................................................................................................................................................  

Förälder 2  .................................................................................................................................................................

B2. Har någon av dina föräldrar tidigare utövat sport?  Ja  Nej

Om ja i vilken eller vilka sporter?

Förälder 1  .................................................................................................................................................................  

Förälder 2  .................................................................................................................................................................
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B3. Har någon av dina föräldrar varit ungdomsledare/tränare i någon av 
dina föreningar? I så fall, vilken/vilka och under hur lång tid?

Förälder 1  .................................................................................................................................................................  

Förälder 2  .................................................................................................................................................................

B4. Utövar dina syskon någon sport (om du inte har några syskon behöver 
du ej svara)?  
Om ja vilken/vilka?  Ja  Nej

Bror/bröder  .............................................................................................................................................................

Syster/systrar  .........................................................................................................................................................

B5. Är du aktiv i en idrottsförening?

 Ja. I vilken/vilka sporter?

  ......................................................................................................................................................................................

 Nej, men jag har varit. I vilken/vilka sporter?

  ......................................................................................................................................................................................

 Nej

B6. När började du i idrottsföreningen? år  ................................

B7. Idrottar du på annat sätt än i en idrottsförening?  Ja  Nej

Om ja på vilket sätt?

 ...............................................................................................................................................................................................

Om du inte är med i en idrottsförening går du vidare till fråga C1.

B8. Har du tidigare utövat andra sporter i andra idrottsföreningar än din 
nuvarande?

 Ja. Vilken/Vilka  .........................................................................................................................................

 Nej

B9. Vilket är det uppskattade reseavståndet i kilometer från bostaden till 
din idrottsförening ? 

 ...............................................................................................................................................................................................

B10. Hur kommer du till idrottsföreningen (t ex förälder kör, syskon kör, 
cykel, buss, promenad)?

 ...............................................................................................................................................................................................
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C. Fritid

C1. Vad gör du vanligen när du inte går i skolan? Ange dina tre vanligaste 
aktiviteter utanför skoltid. Skriv in en etta för den aktiviteten som tar 
mest tid, två för den som tar näst mest och tre för den som du uppskat-
tar kommer på tredje plats.

 Skolarbete

 Jobb

 Umgås med kompisar eller flick- och pojkvän

 Umgås med familj

 Sport (i föreningsidrott)

 Sport (utanför föreningsidrotten)

 Alternativsporter 

 Annan föreningsverksamhet än idrott

 Politik

 Musik (spela instrument eller sjunga)

 Bilar och motorer

 Friluftsliv

 Djur

 Dans

 Bio

 Läsa

 Gå på konserter eller teater

 Mediekonsumtion (tv, dator, lyssna på musik)

 Konstnärligt arbete (måla och skapa)

 Sportfan (supporter till något lag)

 Annat nämligen  .........................................................................................................................................

C2. Utgå från föregående fråga och försök att uppskatta hur mycket tid du 
lägger ner på varje aktivitet per vecka (aktivitet 1 är den som du angav 
som ett i fråga C1).

 1–3h 3–5h 5–10h  10–15h 15–20h 20h eller fler

Aktivitet 1           

Aktivitet 2           

Aktivitet 3           

Tack för din medverkan!
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Bilaga 2
Sammanfattning av ungdomarnas bakgrund, utifrån enkätsvar, SCB statis-
tik om utbildningsnivå i riket och SCBs undersökning av ungas motions-
vanor från 2010. Det är viktigt att komma ihåg att enkätsvaren bygger på 
ungdomarnas utsagor, det vill säga det kan förekomma avvikelser, men sva-
ren kan ändå ge en vägvisning om huruvida dessa ungdomar sticker ut från 
andra ungdomar och befolkningen i stort på något särskilt sätt.

Föräldrar arbetssituation

En majoritet ungdomarnas föräldrar arbetar heltid, 89 procent. För den 
svenska arbetsmarknaden generellt sätt gäller att 80 procent av dem som 
arbetar gör det på heltid – en större andel av männen gör det, 89 procent, än 
kvinnor, 69 procent. Det finns dock flera komplikationer med att räkna ut 
på vilken basis personer arbetar som vi inte ska ge oss in i här. Vi kan dock 
konstatera att något fler heltidsarbetar i den grupp vi undersökt än vad som 
gäller generellt sätt. Samtidigt är det inte alla ungdomar som bor tillsam-
mans med sina föräldrar, så det är svårt att säga något om vad detta skulle 
kunna betyda för våra resultat. Det var ingen större skillnad mellan de unga 
kvinnornas och männens utsagor vad gäller föräldrarnas arbetssituation (86 
respektive 91 procent). 

Föräldrarnas utbildning

44 procent av ungdomarnas föräldrar har universitetsutbildning och 39 har 
gymnasieutbildning. Om denna andel jämförs med SCBs statistik för ut-
bildningsnivå av hela befolkningen visar det sig att en något större andel 
av ungdomarnas föräldrar har universitetsutbildning än för riket i stort (för 
befolkningen i stort är det 34 procent som har eftergymnasial utbildning). 
Av ungdomarnas föräldrar är det en något mindre andel som har gymnasie-
utbildning i jämförelse med riket i stort (de senare utgör 44 procent). Något 
större andel av de unga männens föräldrar hade universitetsutbildning, 51 
procent för männen och 41 procent av de unga kvinnornas föräldrar hade 
universitetsutbildning. 45 procent av de unga kvinnornas föräldrar hade 
gymnasieutbildning, för de unga männen var motsvarande andel 30 pro-
cent. 

Föräldrar födelseland

16 procent av ungdomarna har minst en förälder som är född i annat land 
än Sverige och de nordiska länderna. 

Boendesituation

Vår ambition var att få ett brett urval av ungdomar och att dessa skulle 
komma från hela Sverige, från norr till söder; från tätorter och glesbygder; 
unga män och unga kvinnor; elever på studieförberedande och yrkesför-
beredande program. Tanken var att vi på detta sätt skulle få så stor bredd 
i vårt material. Även om ambitionen var att få med så många som möjligt 
visade sig angreppssättet medföra vissa problem. I en del fall var det svårt 
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att få tillträde till skolorna. Rektor på flera skolor fick en förfrågan om 
huruvida de ville att deras skola skulle vara med i studien, men flera av-
böjde eftersom de ansåg att tiden inte räckte till. En följd av det blev att 
vi inte fick med tankar från ungdomar som kommer från storstäder som 
Stockholm, Göteborg eller Malmö i studien. Ungdomar från tätorter finns 
visserligen med, och Stockholm representeras genom en av sina förorter. 
Om man jämför med SCBs studie av ungas motionsvanor från 2010 visar 
det sig att ungefär en tredjedel kom från Storstadsregioner (32 procent). Det 
är självklart en brist och vi ber läsaren ha detta i åtanke när rapporten läses 
och en möjlig fortsatt studie skulle vara att just fokusera på ungdomar i de 
större städerna. Där vi tror att detta kan ha påverkat studien kommer vi 
självklart att påpeka detta.

Boendesituation 1

56 procent av ungdomarna bor tillsammans med två föräldrar. 17 procent 
av dem bor i eget boende, medan 16 procent bor med en förälder. Om denna 
andel jämförs med den grupp ungdomar som SCB frågat om motionsvanor 
visar det sig vara en mindre del av ungdomarna i denna studie som bor med 
båda sina föräldrar (i SCBs undersökning utgör de 76 procent) och en större 
andel som bor på annat sätt (i SCBs undersökning utgör de 6 procent). I 
denna studie är de med eget boende en relativt stor grupp, vilket kan vara 
viktigt att komma ihåg vad gäller till exempel kostnader. Det är troligt att 
detta även hänger samman med att vår studie inte täcker in storstadsre-
gionerna. Av de unga kvinnorna är det en större grupp som bor själva (21 
procent), än vad som gäller för de unga männen (12 procent). Av kvinnorna 
bor 52 procent med två föräldrar och 16 procent med en förälder. För de 
unga männens del var det 62 procent som bor med båda föräldrarna och 12 
procent med en förälder.

Boendesituation 2

54 procent av ungdomarna bor i villa, medan 26 procent bor i hyreslägen-
het. 14 procent av ungdomarna bor i radhus eller bostadsrätt. Vad gäller 
boendesituationen för de ungdomar som tillfrågats i SCBs studie om ung-
domars motionsvanor är det en större andel som bor i villa (61 procent), 
en mindre andel än de som finns med i vår studie som bor i hyresrätt (19 
procent) och en något större andel som bor i bostadsrätt eller radhus (19 
procent). Det är troligt att detta avspeglar den större andel ungdomar som 
bor i eget boende i denna studie i jämförelse med den studie som SCB gjort. 
För de unga kvinnornas del var andelen som bodde i villa något högre, 60 
procent, än för kvinnorna, 46 procent. Ungefär lika stor andel av männen 
och kvinnorna bor i hyreslägenhet, 26 procent.

Föräldrarnas idrottsutövande

En majoritet av ungdomarnas föräldrar, 87 procent, utövar eller har utövat 
idrott. Av de unga kvinnornas föräldrar var det 81 procent som idrottar el-
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ler har idrottat. En större andel av de unga männens föräldrar har utövat 
idrott eller idrottar, 96 procent.

Föräldrar som tränare

61 procent av ungdomarna har haft någon av sina föräldrar som tränare. 
Det gäller i mycket högre grad de unga männen, 70 procent av de unga män-
nen har haft sina föräldrar som tränare, medan 73 procent av kvinnorna 
inte har haft sina föräldrar som tränare.

Antal år i idrotten

Ungdomarna har mellan 1 och 13 års erfarenhet i en idrottsförening, medel-
talet är cirka – medeltal 7 års aktivitet. Antalet år är ungefär detsamma för 
de unga kvinnorna och männen.

Avstånd till idrottsaktiviteten

Generellt sett har de unga kvinnorna längre än de unga männen till sin akti-
vietet. En tredjedel av de unga kvinnorna har mer än 10 km till sin aktivitet. 
En tredjedel har mellan 1 och 5 km. För de unga männens del är det 70 
procent som har upp till 5 km till sin idrottsaktivitet. 

Transport till idrottsaktiviteten

De flesta av ungdomarna åker bil till sin idrottsaktivitet. Av de unga kvin-
norna åker 36 procent bil till sin idrott, 16 procent cyklar och 17 procent 
promenerar. Av de unga männen åker 40 procent bil, 24 procent cyklar och 
18 procent promenerar.

Idrottsaktivitet

Bland de unga kvinnorna är fotboll den vanligaste aktiviteten. Därefter kom-
mer ridsporten och sedan dans, innebandy och basket. Även för de unga 
männen är fotboll den vanligaste idrotten. Därefter kommer innebandy och 
sedan bordtennis och ishockey.

Ungdomarnas fritidsaktiviteter

De unga kvinnorna ägnar en stor del av sin fritid till att umgås med sina 
kompisar. Därefter kommer skolarbetet. Som nummer tre kommer idrott. 
För de unga männen kommer också kompisarna först. Därefter kommer 
idrotten och som nummer tre kommer skolarbetet. Ungdomarna ägnar van-
ligtvis mellan 5 och tio timmar i veckan till sina idrottsaktiviteter. De unga 
kvinnorna skattar sin aktivitet till något fler timmar än de unga männen. 
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Bilaga 3
I denna bilaga speglas hur ungdomarna rangordnat den betydelse de gett 
olika skäl, aktiviteter och logiker. Detta gjordes på uppmaning av oss och 
de flesta samtalsledarna har kunnat genomföra en sådan rangordning på 
flera frågor. Dock inte när det gäller alla. Här har vi valt att presentera de 
tre viktigaste skälen, aktiviteterna och logikerna. Med detta finns det dock 
flera problem eftersom ungdomarna har uttryckt sina val med egna ord. I 
analysen har vi försökt sammanfoga deras åsikter i större kategorier. Men 
inte i alla fall. När det gäller idrottens logiker har ungdomarna valt att skilja 
mellan sammanhållning och glädje och därför har vi valt att kategorisera på 
ungdomarnas vis (se fråga 2). Det är också viktigt att understryka att i en-
käterna har vissa intressen vägt tyngre än i samtalen. Det gäller till exempel 
vad de ägnar sin fritid till. I enkäterna anges att de framför allt umgås med 
sina kompisar, men när det gäller att rangordna vad som konkurrerar med 
idrotten i samtalen kommer skolarbetet på första plats (se fråga 3). Det kan 
förstås handla om att ungdomarna känner sig mer pressade av skolarbetet. 
Det finns även exempel på att ungdomarna i samtalen mer tid åt vissa av 
dessa kategorier än andra – tidens betydelse är ett sådant exempel. I den 
kvalitativa analysen kan därför andra kategorier framträda som viktigare 
och framför allt som mer komplexa. Det gäller även till exempel skäl som 
”ointresse” (se fråga 1). När det gäller frågan om hur framtidens idrotts-
förening skulle se ut för att locka er har rangordningen inte riktigt speglat 
samtalen. Den flexibilitet som återfinns i fokusgruppsintervjuerna syns inte 
på samma sätt i rangordningarna. Istället talas det om marknadsföring, lo-
kaler och ledare (se fråga 4). Det kan handla om hur frågan är ställd. I den 
kvalitativa analysen har vi valt att diskutera framtidens idrottsförening både 
utifrån hur ungdomarna beskrivit en sådan och utifrån vad de sagt om det 
som gjort att de inte idrottar. 

1. Skäl till varför man slutat i en idrottsförening:

Unga män, studieförberedande program

1. Ointresse

2. Tid

3. Annan idrott

Unga män, yrkesförberedande program

1. Ointresse

2. Skador

3. Tid och splittrat lag

Unga kvinnor, studieförberedande program

1. Ointresse

2. Tid

3. Dyrt
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Unga kvinnor, yrkesinriktade program

1. Ointresse

2. Tid

3. Laget lades ned

2. Viktigaste praktikerna i idrottsföreningen:

Unga män, studieförberedande program

1. Sammanhållning

2. Glädje

3. Tävling

Unga män, yrkesförberedande program

1. Sammanhållning

2. Glädje

3. Prestation

Unga kvinnor, studieförberedande program

1. Glädje

2. Sammanhållning, prestation

3. Hälsa

Unga kvinnor, yrkesinriktade program

1. Sammanhållning

2. Glädje, hälsa

3. Tävling

3. Med vad konkurrerar föreningsidrotten:

Unga män, studieförberedande program

1. Skolarbete

2. Vänner

3. Andra fritidsintressen

Unga män, yrkesförberedande program

1. Skolarbete

2. Kompisar

3. Mediakonsumtion

Unga kvinnor, studieförberedande program

1. Skolarbete

2. Kompisar

3. Andra intressen
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Unga kvinnor, yrkesinriktade program

1. Skolarbete

2. Kompisar

3. Avstånd, andra intressen, jobb

4. Hur ska framtidens idrottsförening se ut för att vara attraktiv för er?

Unga män, studieförberedande program 

1. Bättre anläggningar

2. Fler läger

3. Bättre tränare

Unga män, yrkesförberedande program

1. Mer resurser

2. Material, utrustning, lön

3. Marknadsföring

Unga kvinnor, studieförberedande program

1. Bättre ledare

2. Ökad exponering

3. Delaktighet, sammanhållning, sociala aktiviteter

Unga kvinnor, yrkesinriktade program

1. Marknadsföring

2. Lägre kostnad

3. Bättre ledare, mer sammanhållning och andra aktiviteter, 
 tillgänglighet
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