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Sammanfattning 

Idrottandet inom idrottsföreningar har minskat de senaste 20 åren och allra minst aktiva inom 

idrottsföreningar är den vuxna målgruppen. Samtidigt har tränandet via privata gym ökat. 

Vuxna tränar även till stor utsträckning på egen hand. Riksidrottsförbundet har förstått detta 

problem om att de tappar medlemmar och har därför satt upp en målbild om att de vill att 

människor ska idrotta lika mycket i idrottsföreningar i alla åldrar genom hela livet. De vill 

alltså få fler vuxna att idrotta inom idrottsföreningar. Därför är syftet med denna studie att få 

en ökad förståelse om varför vuxna slutar idrotta inom idrottsföreningar för att idrotta på 

andra alternativ som via privata gymverksamheter eller på egen hand. Målbilden med studien 

är att den ökade förståelsen för detta fenomen skall ligga till grund för rekommendationer för 

hur Riksidrottsförbundet skall kunna uppnå sitt mål om att få fler vuxna att idrotta i 

idrottsföreningar livet ut. Den ökade förståelse skall även kunna ligga till grund för 

rekommendationer för alla idrottsorganisationer som vill organisera idrott för vuxna. 

 

Detta är en kvalitativ intervjustudie där fem stycken vuxna i åldern 24–42 år har intervjuats, 

tre män och två kvinnor. Respondenterna har alla idrottat lagsporter i idrottsföreningar i sitt 

liv men har slutat från dem i vuxen ålder och tränar nu via privata gym och på egen hand. 

 

Resultatet av denna studie visar på att vuxna slutar idrotta inom idrottsföreningar på grund av 

tidsbrist samt att de har andra åtaganden och prioriteringar i deras liv som arbete, studier, 

barn, familj och andra intressen. Vuxna tränar på gym och på egen hand därför att det är 

självständigt, flexibelt, tidseffektivt, de håller sig i form och det fungerar med övriga 

åtaganden i deras liv. Vad vuxna vill ha i sitt idrottande är självständighet, flexibilitet, fysisk 

träning, gemenskap och ha roligt. 

 

Slutsatsen av denna studie är att vuxna kan ha många hinder i sina liv som gör det svårt för 

dem att idrotta efter idrottsföreningars krav. Därför sätter det stora krav på idrottsföreningar 

och att anpassa sig efter vuxnas liv om vuxna ska kunna idrotta mer hos dem. 

 

Nyckelord: Vuxna, avhopp, idrottsföreningar  



Begreppsförklaring 
 

Barn och ungdomar: Barn och ungdomar används i denna studie som begrepp för individer 
mellan 10–18 år. Detta då mycket av forskning som gjorts på barn, ungdomar och avhopp från 
idrottsföreningar har gjorts inom den åldern. 

 

Gym/gymverksamhet: I denna studie betyder dessa begrepp en organisation dit folk går och 
ägnar sig åt främst fysisk träning. Gym som finns i dagens samhälle där de kan lyfta vikter, 
använda maskiner, träna kondition med konditionsmaskiner samt gå på träningspass. I denna 
studie menas gym som privata gym eftersom det finns idrottsföreningar med 
gymverksamheter, som Friskis och Svettis. Personer som tränar på gym hos Friskis och 
svettis ingår i statistiken om individer som idrottar inom idrottsföreningar. Därför har det valts 
vuxna som lämnat idrottsföreningar för att träna via privata gym. 

 

Hålla sig i form: Det uttrycks av respondenterna i denna studie att de tränar bland annat för 
att hålla sig i form eller fysiskt fit. I denna studie har jag använt begreppet ”hålla sig i form” 
som ett samlingsbegrepp för fysisk träning vars syfte är att få eller bibehålla en attraktiv och 
hälsosam fysik (Engström, 2014).  

 

Idrott: Idrott är en bred definiering som innebär all fysisk kroppsövning vars syfte är att få 
motion och rekreation. Det vill säga all fysisk aktivitet som har som mål att främja psykisk 
och fysisk hälsa, rekreation, estetisk upplevelse och tävlingsprestation (Engström, 2014). 

 

Idrottsförening: I denna studie menas idrottsföreningar som sådana som anordnar 
tävlingsidrott med seriesystem inom Riksidrottsförbundets olika idrottsförbund. 
Idrottsföreningar som anordnar gymträning har jag valt att inte ta med i begreppet 
idrottsförening i denna studie. 

 

Träning: När en individ medvetet med kroppsliga övningar försöker att förbättra sin fysiska 
funktionsförmåga så att den kan förbättra sin kropps prestationsförmåga, hälsotillstånd och 
kroppsliga status. Genom systematisk träning vill man alltså förbättra bland annat sin styrka, 
kondition, utseende, prestation, rörlighet och smidighet (Engström, 2014). 

 

Vuxna: I denna studie har vuxna mellan åldern 24–42 år studerats. Därför definieras vuxna i 
denna studie som individer som är äldre än 24 år och yngre än 42 år. Äldre vuxna än så har 
inte berörts i denna studie. Därför har det valts att snäva till begreppet vuxna till detta 
åldersspann så att det inte blir några förvirringar om vuxna äldre än 42 år. 
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1. Introduktion 

Introduktionen börjar med ett bakgrundskapitel som behandlar det aktuella problemet om minskande 
medlemmar i Sveriges föreningsliv. Sedan följer en bakgrund som beskriver det svenska 
idrottsföreningslivet, dess uppbyggnad och syfte. Sedan gås det igenom eventuella utmaningar 
idrottsföreningar kan ha som organisationer. Sedan följer en forskningsöversikt om vad som har 
studerats om avhopp från idrottande inom föreningar bland vuxna i både svensk och internationell 
kontext. Det förs en problematisering kring det aktuella ämnet och presenteras ett kunskapsgap som 
ämnas fyllas. Inledningen avslutas med det syfte och frågeställningar denna studie ämnar studera. 

 

1.1 Inledning 
Andelen människor i Sverige som deltagit i en aktivitet i en idrottsförening under ett år har 

minskat från cirka 48 procent år 1998 till cirka 36 procent år 2015 (Riksidrottsförbundet, 

2016). Noterbart här är att för att räknas som aktiv i en idrottsförening så behöver en person 

bara delta i en aktivitet i en förening en gång per år. En person kan dessutom vara aktiv i flera 

olika föreningar och då räknas som flera individer. Det innebär att antalet unika individer som 

är aktiva i idrottsföreningar med stor sannolikhet är ännu färre (Riksidrottsförbundet, 2016). 

Statistik visar på att deltagandet i idrottsföreningar minskar drastiskt från cirka 11 till 25 års 

ålder. Vid 11 års ålder är cirka 75 procent aktiva i idrottsföreningar medan endast 25 procent 

av vuxna från 25–55 års ålder är aktiva (Riksidrottsförbundet, 2018). Tittas det närmre på 

statistiken om folk som deltar i idrottsföreningar som tävlar i ett anordnat seriesystem, som till 

exempel fotboll och innebandy, är deltagandet ännu lägre (Riksidrottsförbundet, 2012). 

Dessutom är andelen män som idrottar i idrottsföreningar som deltar i tävling större än 

andelen kvinnor ända från barndomen upp till pensionärsåldern. I åldern 7–14 är 63 procent 

män aktiva i föreningar som tävlar medan 44 procent av kvinnorna är det. Denna siffra är 

sedan minskande för båda könen ju äldre de blir. I åldern 20–29 är 25 procent av männen och 

10 procent av kvinnorna aktiva, i åldern 30–39 är 18 procent av männen och 5 procent av 

kvinnorna aktiva, samt i åldern 50–59 är 8 procent av männen och 5 procent av kvinnorna 

aktiva (Riksidrottsförbundet, 2012). Det viktiga som går att läsa av, av dessa siffror är alltså 

att deltagandet i idrottsföreningar har minskat de senaste 20 åren, deltagandet i 

idrottsföreningar som deltar i anordnade tävlingsserier minskar med åldern och att vuxna är 

den målgrupp som idrottar minst i idrottsföreningar.   
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Vidare visar undersökningar på att cirka 80 procent av vuxna i åldern 25–55 tränar på egen 

hand och att cirka 40 procent tränar via andra privata idrottsorganisationer 

(Riksidrottsförbundet, 2018). Majoriteten av vuxna idrottar regelbundet men många väljer 

andra privata idrottsorganisationer än idrottsföreningar. Föreningslivet står alltså inför ett 

samhälle vars syn och efterfrågan på idrott har förändrats från dess att föreningslivet startade 

för över 100 år sedan (Matsson & Ljung, 2013). Samhället har blivit mer individualiserat och 

många individer söker efter självförverkligande aktiviteter (Riksidrottsförbundet, u. å.). Det 

har satt krav på att idrottsorganisationer skall kunna möta fler individuella behov än vad de 

har behövt förr. Samtidigt så är det en liberaliserande trend i dagens samhälle där privatisering 

och konkurrens ökar. Denna ökade konkurrens ställer ytterligare krav på att 

idrottsorganisationer kan bemöta de krav och efterfrågan som vuxna har på idrottande. För 

idrottsföreningslivet kan det innebära att de behöver utvecklas eller göras om för att bemöta 

den förändrade efterfrågan på idrottande (Riksidrottsförbundet, u. å.).  

 

Att många vuxna lämnar idrottsföreningar eller väljer att idrotta på annat vis, antingen själva 

eller via privata träningsorganisationer, är ett problem för Riksidrottsförbundet eftersom deras 

uppdrag är att förse folket med idrott, hälsa och glädje genom de ideella idrottsföreningarna 

(Riksidrottsförbundet, 2019c). Därför får Riksidrottsförbundet årligen ett statligt stöd på cirka 

1,8 miljarder. De pengarna används för att hjälpa till och bedriva idrottsföreningslivet i 

Sverige så att idrottsföreningar kan erbjuda idrott som folket ska ha råd med (Fahlén & 

Stenling, 2016). En annan viktig anledning till att de får just detta stöd är för att det finns 

mycket forskning som visar på att regelbunden motion har positiva effekter på folkhälsan. 

Regelbunden motion är positivt för både den psykiska och fysiska hälsan 

(Riksidrottsförbundet, 2019b). Det krävs inte heller att en individ skall behöva idrotta på en 

hög nivå för att få dessa positiva hälsoeffekter, utan det hjälper redan bara en individ 

motionerar regelbundet. Därför läggs idag mycket fokus på att få barn att börja idrotta tidigt 

eftersom det har visat sig att de som lärt sig att idrotta i tidig ålder kommer ha större chans att 

fortsätta med det i vuxen ålder (Riksidrottsförbundet, 2019b). 

 

Riksidrottsförbundet har dock förstått denna problematik om att de tappar medlemmar i sin 

rörelse och att de inte når sina mål med att förse hela folket med idrott, hälsa och glädje. 

Speciellt när det kommer till den vuxna målgruppen (Riksidrottsförbundet, 2019d). De har 
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därför satt upp ett nytt mål som de kallar för strategi 2025. Målet innebär att de vill gå ifrån 

deras nuvarande modell som är triangelformad till en rektangelformad modell. Den nuvarande 

triangelformade modellen innebär att de har en bredd i barnidrotten i botten och en spetts i 

toppen bland den vuxna elitidrotten. En rektangelformad modell skulle innebära att alla 

människor oavsett om de är barn, vuxna eller pensionärer skall kunna idrotta i 

idrottsföreningar hela livet ut. Däremot så är denna strategi mest skriven som en målsättning 

och själva strategin om hur de ska uppnå dessa mål är abstrakt skrivna (Riksidrottsförbundet, 

2019d). Det skrivs bland annat att de vill uppnå detta med att ändra på synen på idrott och 

tävling där idrotten ska vara utformad så att utövaren får utveckling, mår bra och får glädje 

genom hela livet (Riksidrottsförbundet, 2019f). Ledarskapet ska vara fokuserat mer på glädje 

och prestation än på resultat. På så vis hoppas de att fler skall utvecklas prestationsmässigt 

och kunna utföra idrotten över en längre tid. Då anser de att det kommer att bli fler idrottare 

över tid inom idrottsrörelsen och fler idrottare kommer generera fler elitidrottare. Fler 

framgångsrika elitidrottare kommer på sin tur att generera fler internationella medaljer 

(Riksidrottsförbundet, 2019f). 

 

Dessa ovan nämnda målsättningar kan alltså förstås som att Riksidrottsförbundet vill att fler 

vuxna människor skall idrotta livet ut och att det ska leda till både bättre folkhälsa och fler 

elitidrottare. Dock, eftersom detta är mest skrivet som en målsättning och inte som en tydlig 

strategisk handlingsplan om hur detta skall uppnås behövs kunskap om varför vuxna hoppar 

av från föreningsidrott samt vad vuxna vill ha i sitt idrottande. En större förståelse om detta 

fenomen skulle hjälpa både Riksidrottsförbundet att nå sitt mål, samt ligga till hjälp för övriga 

idrottsorganisationer som vill organisera idrott åt vuxna. Därför kommer denna uppsats att 

behandla vuxna och varför de hoppar av från idrottande i idrottsföreningar, vad de har för 

hinder och möjligheter till idrottande, samt vad de vill ha i sitt idrottande. 

 

1.2 Bakgrund 
För att förstå problemen inom svensk idrott och dess idrottsföreningsliv så behövs det förstås 

hur idrottsföreningslivet grundades från början, samt anledningen till varför det är organiserat 

som det är idag. Det svenska idrottsföreningslivet kom till i slutet på 1800-talet men började 

år 1913 få statligt stöd (Fahlén et al., 2016). Det har utvecklats i relation med statligt stöd och 

påverkan ända sedan dess. Syftet med idrottsföreningar har varit att förse folket med idrott, 



4 
 

hälsa och glädje till ett pris som alla har råd med. Därför har idrottsföreningar byggts på 

ideellt arbete där ledare och styrelse jobbar gratis eller för ett mindre arvode (Fahlén et al., 

2016). Idrottsföreningar har dessutom vissa fördelar som att de har möjlighet att hyra statliga 

hallar eller idrottsarenor till ett lägre pris än vad privata personer eller näringsidkare kan göra 

(Stockholm stad, 2019). För att hyra en inomhushall inom Stockholm stad så kostar det lite 

mer än dubbelt mycket för en privatperson än för en idrottsförening. För en näringsidkare så 

kostar det cirka fem till sju gånger så mycket än för en idrottsförening (Stockholm stad, 

2019). Idrottsarenor där idrott utförs, som inomhushallar och fotbollsplaner, får dessutom 

idrottsföreningar förtur till före privatpersoner och näringsidkare (Kultur- och fritidsnämnden, 

2016). Vidare så har ett krav på tävling alltid funnits med inom idrottsföreningslivet (Fahlén 

et al., 2016). Bildas till exempel en fotbollsförening så går de med i fotbollsförbundet och 

deras seriesystem, vilket innebär att de behöver spela matcher. Det kan ses som att det har 

funnits ett monopol på tävlingsidrott från statens och föreningslivets sida. Det har varit svårt 

för andra aktörer att ta sig in på den svenska idrottsmarknaden, men det har börjat förändras 

de senaste årtiondena. Privata träningsaktörer inom gym, aerobic och även sport har ökat 

mycket de senaste årtiondena och idrottsföreningar har fått mycket konkurrens. Många lämnar 

idrottsföreningar för att träna privat och idrottsföreningar börjar behöva förändras eller 

anpassa sig efter den nya efterfrågan (Fahlén et al., 2016). 

 

Idrottsföreningar kan ofta ha en del organisationsproblem som problem med rekryteringen av 

personal, volontärer och medlemmar (Wicker & Breuer, 2013). Mycket av dessa problem 

grundar sig i att det saknas rätt kompetens hos ledarna i organisationerna. Det viktigaste för 

att en idrottsorganisation skall fungera effektivt är att ha personal med rätt kompetens på rätt 

plats som kan sköta föreningarnas verksamhet och rekrytering. Det är dessutom viktigt för 

föreningar att ha en strategisk plan som de jobbar efter så att de inte behöver agera akut när 

problemen väl dyker upp. Problem grundar sig ofta i hur stora föreningarna är mätt i antalet 

medlemmar. Större föreningar har oftare mer resurser och därmed mer kompetent personal 

som kan därför styra verksamheten och rekryteringen av personal och medlemmar. Mindre 

föreningar har mindre resurser att lägga på kompetent personal och behöver oftare lösa 

problemen som de dyker upp (Wicker et al., 2013). 
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1.3 Tidigare forskning  
I Sverige och Skandinavien har mycket studier som gjorts fokuserat på varför barn och 

ungdomar slutar från idrottsföreningar och sport. Detta är för att det anses att människors 

beteenden formas i tidig ålder och för att motverka avhopp från idrottande så behövs en ökad 

förståelse om bakomliggande faktorer till avhopp studeras (Rottensteiner, Laakso, Pihlajaand 

& Konttinen, 2013; Sorkkila, Tolvanen, Aunola & Ryba, 2019; Carlman, Wagnsson & 

Patriksson, 2013). Återkommande anledningar om varför barn och ungdomar hoppar av är att 

de har för lite tid, för mycket fokus på tävling, dåliga relationer med tränare eller lagkamrater, 

andra prioriteringar som skola och socialt liv, samt att det inte är kul eller utvecklande längre 

(Carlman et al., 2013; Rottensteiner et al., 2013; Sorkkila et al., 2019). Att ungdomar slutar är 

extra tydligt i tonåren där fokuset i idrottandet skiftar från lek, kul och utveckling i 

barnaåldern till ett mer prestation- och tävlingstänk i tonåren. Det är främst vid 13–16 års 

ålder övergången från lek till prestation och tävling sker (Carlman et al., 2013; Craike, 

Symons, & Zimmermann, 2009). Detta syns även utanför Skandinavien (Craike et al., 2009). 

De största avhoppen sker främst vid två övergångsperioder i tonåringars liv. Först vid 12–13 

års åldern där det är en övergång från mellanstadiet till högstadiet i skolan. Många ungdomar 

får då även andra intressen och prioriteringar i livet, som skolan, vänner och andra sociala 

aktiviteter. Den andra perioden är runt 16 års ålder då det sker en övergång från högstadiet till 

gymnasiet. Även i den perioden så får många ungdomar fler prioriteringar utöver idrotten som 

skolan och socialt umgänge, vilket är svårt att kombinera med den ökade tävlingsinriktningen 

inom idrotten (Carlman et al., 2013; Lunn, 2010; Thedin Jakobsson, Lundvall & Redelius, 

2014). 

 

Det är dock svårare att hitta studier som fokuserat på varför vuxna slutar från 

idrottsföreningar eller sport i Sverige. Ett par studier som har fokuserat på vuxna och avhopp 

från träning har gjorts bland annat i Irland (Lunn, 2010), Belgien (Vanden Auweele, 

Rzewnicki, & Van Mele, 1997), Tyskland (Zarotis, Athanalidis, Tosunidis, & 

Mastrogiannopoulos, 2017) och Kanada (Larson, Mcfadden, Mchugh, Berry & Rodgers, 

2018). Dessa studier har fokuserat på vuxnas avhopp eller hinder till träning för att de vill 

förstå hur de kan främja en bättre hälsa hos vuxna (Lunn, 2010; Larson et al., 2018), motverka 

stillasittande (Vanden et al., 1997) eller förstå varför vuxna slutar träna hos 

fitnessorganisationer (Zarotis et al., 2017). Återkommande anledningar till varför många 

vuxna valt att sluta träna är att det ofta är svårt att planera in träningen i relation till andra 
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åtaganden/prioriteringar i det vuxna livet (Lunn, 2010; Larson et al., 2018; Vanden et al., 

1997), som bland annat familj och jobb (Zarotis et al., 2017; Larsson et al., 2018), den 

föredragna träningsformen är inte nära tillgänglig (Larsson, 2018) eller missnöjda med 

träningen (Larsson et al., 2018; Zarotis et al., 2017; Vanden et al., 1997). Bland de 

stillasittande fanns det dock en stor grupp som aldrig hade tränat regelbundet och ansåg därför 

inte att det fanns något intresse eller mening med det (Vanden et al., 1997). Däremot kom de 

fram till att de som hade tränat regelbundet tidigare hade enklare att börja träna igen. Dock 

började de inte träna igen på grund av att de inte upplevde att det var värt tiden och energin, 

det upplevdes riskfullt i högre vuxenålder eller de hade negativt upplevda känslor kring 

tidigare träning. 

 

Mycket forskning har valt att fokusera på vad som motiverar barn, ungdomar och vuxna till 

idrottande inom lagsport, föreningar och träning i allmänhet. Detta har gjorts för att få en 

förståelse för vad folk vill ha inom idrott så att idrottsorganisationer kan förstå hur de skall 

organisera sig för att erbjuda detta till folk (Sibley & Bergman, 2018; Thomson & McAdoo, 

2016; Thedin Jakobsson et al, 2014). Resultat om vad som motiverar folk till idrottande beror 

på vilken målgrupp som frågas samt vad det är de idrottar. Vad som motiverar ungdomar till 

att idrotta i idrottsföreningar är social och fysisk utveckling, ha roligt, social tillhörighet och 

kompetensutveckling (Thedin Jakobsson et al., 2014). Vad som motiverar vuxna till att träna 

gym eller aerobics är också fysisk utveckling och kompetens. Däremot börjar många träna det 

för externa motivationsfaktorer som utseendemässiga skäl och social status också, men vad 

som får folk att fortsätta träna på gym är mer de inre motivationsfaktorerna som utveckling 

(Ryan, Frederick, Lepes, Rubio & Sheldon, 1997). Vad som får folk att fortsätta idrotta 

regelbundet med någon träningsform genom livet har en korrelation till om de idrottat i ung 

ålder (Thomson et al, 2016). Vad som motiverar folk att träna inom crossfit är också fysiska 

och tekniska utvecklingsfaktorer. Dock även sådant som självständighet där de kan lägga upp 

sin träning själva och träna hur de vill, social tillhörighet då de tränar i grupp, samt 

måluppfyllelse motiverande då de inom crossfit följer upp personlig utveckling väldigt 

mycket (Sibley et al, 2018).  

 

Dessa faktorer att vuxna vill ha självständighet och flexibilitet i deras idrottande som passar in 

i deras liv i relation till deras arbete och familjeliv har även setts i Danmark (Bennike, 
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Wikman & Ottesen 2014; Thing, Hybholt, Jensen & Ottesen 2017). Därför har 

fotbollsföreningar i Danmark börjat organisera något som heter Football Fitness. Det innebär 

att fotboll anordnas på liknande vis som pass på gym där vuxna kan gå dit och spela fotboll 

utan att det är något anordnat seriesystem. Det har visat sig att många av dessa 

fotbollsföreningar har fått positiva effekter av att anordna sådan fotboll. Det har bland annat 

fåtts fler medlemmar och bättre ekonomi i vissa fotbollsföreningar (Thing et al., 2017). För 

många kvinnor har denna form av organiserad idrott givit dem en möjlighet till en 

underhållande aktivitet på fritiden där de kan koppla bort sina åtaganden de har i deras 

familjeliv och arbete (Bennike et al., 2014). Denna typ av organiserad idrott som är mer 

flexibel till vuxnas liv kan vara ett sätt att höja och förlänga vuxnas idrottande i 

idrottsföreningar. Det kan vara bra för både folkhälsan och för föreningarnas organisation då 

de kan få fler vuxna som engagerar sig i föreningarna, samt en bättre ekonomi (Thing et al., 

2017). 

 

Mycket av forskningens urval har som tidigare nämnt haft fokus på barn och ungdomar och 

deras idrottande, vad de motiveras av inom idrott och varför de slutar från idrottsföreningar 

och lagsport (Sorkkila et al, 2019; Thedin Jakobsson et al, 2014: Carlman et al., 2013; 

Rottensteiner et al., 2013; Craike et al., 2009). Det är dock som tidigare nämnt svårare att hitta 

forskning som har studerat varför vuxna lämnar idrottsföreningar för att träna på egen hand 

eller via privata idrottsorganisationer. Den forskning som har hittats har främst fokuserat på 

varför vuxna slutar träna i allmänhet och är dessutom gjord i länder utanför Sverige (Lunn, 

2010; Vanden et al., 1997; Zarotis et al., 2017; Larson et al, 2018). Varför vuxna slutar att 

idrotta inom idrottsföreningar för att träna via gymverksamheter eller på egen hand är således 

ett område som det behövs forskas och få en ökad förståelse om. Speciellt i Sverige där mest 

forskning som hittats har fokuserat på barn och ungdomar och varför de slutar från 

idrottsföreningar. Mer kunskap behövs i Sverige om varför vuxna slutar idrotta i 

idrottsföreningar. 

 

Vidare har mycket av denna forskning som fokuserat på vuxna utförts med kvantitativ metod 

och enkäter (Lunn, 2010; Zarotis et al., 2017; Vanden et al., 1997). Mycket förmodligen för 

att den kvantitativa forskningsmetoden anses ge mer generaliserande resultat (Gratton & 

Jones, 2015), vilket kan vara till intresse för de intressenter forskningen är gjord för. I det här 
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fallet kan många artiklars intresse ha varit att visa för intressenter som 

idrottsföreningar/organisationer och staten om varför till exempel vuxna slutar idrotta så att de 

kan göra något åt det och förbättra folkhälsan. Är kvantitativ forskning mer generaliserande så 

kan det sägas att kvalitativ forskning ger djupare förståelse kring ett fenomen (Gratton & 

Jones, 2015). Viktigt att förstå är att båda metoder är bra och nödvändiga och kan ses som 

komplement till varandra för att verkligen förstå olika fenomen. I det här fallet så är det 

lämpligt att bidra befintlig kvantitativ forskning med en kvalitativ studie som går mer på 

djupet kring hur och varför vuxna slutar från idrottsföreningar och tränar via privata 

gymverksamheter eller på annat vis.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Denna studies målsättning är att skapa en förståelse för hur Riksidrottsförbundet skall kunna 

organisera sig för att uppnå sitt mål om att Sveriges befolkning skall idrotta lika mycket i alla 

åldrar inom idrottsföreningar. Eftersom vuxna är den åldersgrupp som idrottar minst inom 

idrottsföreningar är det den målgruppen som kommer studeras. Studien syfte är därmed att 

skapa en ökad förståelse om varför slutar vuxna idrotta inom idrottsföreningar för att idrotta 

på andra alternativ som via privata gymverksamheter eller på egen hand. Den ökade 

förståelsen för detta fenomen kommer sedan ligga till grund för rekommendationer till 

Riksidrottsförbundet för hur de skall kunna anpassa sin verksamhet och uppnå detta tidigare 

nämnda mål bättre. För att kunna uppnå syftet med studien så ämnas nedan forskningsfrågor 

besvaras: 

 

Varför slutar vuxna idrotta inom idrottsföreningar?  

Varför idrottar vuxna via gym istället för via idrottsföreningar?  

Varför idrottar vuxna på egen hand istället för via idrottsföreningar? 

Vad har vuxna för hinder till att idrotta inom idrottsföreningar? 

Vad har vuxna för möjligheter till att idrotta inom idrottsföreningar? 

Vad vill vuxna ha i sitt idrottande? 
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1.5 Avgränsning 
Denna studie avgränsar sig till att studera vuxna i åldern 24–42 som tidigare har idrottat inom 

lagsporter i idrottsföreningar men som i vuxen ålder har lämnat dem för att idrotta på annat 

vis som via privata gymverksamheter eller på egen hand.  
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2. Teoretisk referensram 

Teorikapitlet behandlar den teori som har valts i denna studie. Kapitlet börjar med att presentera val 
av teori och resonemangen bakom vald teori. Sedan förs en kort presentation om Bronfenbrenners 
(1996) Ecological framwork for human developement som är den ursprungliga teorin bakom den valda 
teorin Socio-ecological model (SEM). Sedan kommer en beskrivning av Socio-ecological model som är 
den model som kommer att användas i denna studie. Kapitlet avslutas med hur teorin kommer att 
tillämpas i denna studie. 

 

2.1 Val av teori 
Mycket av nämnd forskning i inledningen har studerat varför vuxna slutar idrotta på en 

individnivå (Lunn, 2010; Larson et al., 2018; Vanden et al., 1997; Zarotis et al., 2017). De har 

haft mycket fokus på individens motivation och olika faktorer hos individen som gör att den 

inte idrottar eller har slutat idrotta. Det har inte dragits några större slutsatser om hur 

individens omgivning och hur den kontext den befinner sig i påverkar dess möjlighet till 

träning. Därför har denna studie valt teorin Socio-ecological model som behandlar människan 

i den omgivning den befinner sig. Detta hjälper att se studera problemet på en 

organisationsnivå och förstå hur en organisation kan anpassa sig efter individens behov. 

 

2.2 Bronfenbrenners Ecological framework for human developement 
Den socioekologiska modellen (SEM) är en modifierad version av Urie Bronfenbrenners 

(1996) ursprungliga Ecological framework for human developement. Bronfenbrenners (1996) 

teori visar på att individen utvecklas genom livet i samspel med dess omgivning. Individen 

både formar och formas av sin omgivning. Detta förklaras genom att måla upp samhället och 

individen i olika system där alla påverkas av varandra och påverkar individens utveckling. 

Först kommer individen (kön, ålder, attityder, värderingar), sedan microsystemet (familj, 

föräldrar, vänner, skola), sedan mesoosystemet (interrelationer på micronivån), sedan 

exosystemet (grannar, jobbet, lokalpolitik, media) och sist macrosystemet (attityder och 

ideologier i kulturen i samhället). Bronfenbrenner (1996) menar att en individ inte är 

självständig från dess omgivning och dess omgivning kommer ha en stor påverkan på hur 

individen utvecklas. Alla individer har olika förutsättningar till utveckling från dess 

omgivning.  

 



11 
 

2.3 Socio-ecological model (SEM) 
SEM är en modifiering av denna teori vars syfte är att kunna ge en förståelse för hur 

organisationer och samhälle skall kunna organisera sig för att påverka individers hälsa på ett 

positivt sätt (Mcleroy, Bibeau, Steckler & Glanz 1988). Den är väl använd inom forskning för 

att förbättra individers hälsa och beteenden inom ett samhälle. Till exempel för att främja en 

hälsosammare kost i skolan (Townsend & Foster, 2013) eller för att motverka dåliga 

beteenden hos elever i skolor (Slocum, Esbensen, & Taylor 2017). SEM har därför bytt ut 

dessa olika system till andra faktorer som är passat till detta ändamål. Dessa fem olika nivåer 

börjar med individen längst in, sedan kommer interpersonella relationer, närsamhället, 

organisationer och staten. Alla dessa nivåer påverkar varandras beteenden och kommer i 

slutändan ha en effekt på hur individen kommer att idrotta, eller vilka möjligheter och hinder 

den har till olika former av idrottande (Mcleroy et al., 1988). 

 

 

Figur 1 – The Socio-ecological model, (Unicef, 2009) 

Källa: https://www.unicef.org/cbsc/files/Module_1_SEM-C4D.docx  
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Individnivå: Den första nivån behandlar individen och vad som påverkar och kan förändra 

dess beteende. Här påverkas människan av förutsättningar som den är given vid födsel som 

genetik och kön. Individens beteenden påverkas även av andra faktorer som dess ålder, 

erfarenhet, kunskap, värderingar, religion, attityder, åsikter, etnicitet, mål, ekonomiska 

förutsättningar, religion och förväntningar (Mcleroy et al., 1988).  

 

Interpersonella relationer: Den andra nivån behandlar de olika typer av relationer som 

individen har i sin närhet, både formella och informella. Här menas det att individens 

beteende påverkar och påverkas av sina vänner, familj, kollegor, traditioner, seder och 

religiösa nätverk (Mcleroy et al., 1988). 

 

Närsamhället: Den tredje nivån behandlar organisationer, institutioner och 

informationsnätverk i individens närsamhälle. Det kan handla om den byggda miljön som 

parker, transport och företag, men även faktorer som samhällsledare och relationer mellan 

olika närsamhällen (Mcleroy et al., 1988). 

 

Organisationsnivå: Den fjärde nivån behandlar olika sociala institutioner och organisationer 

och hur sättet de är organiserade på påverkar individens beteenden. Organisationer som dessa 

är till exempel skolan, sjukvård, idrottsorganisationer och föreningar (Mcleroy et al., 1988). 

 

Stat, lagar och policys: Den femte nivån behandlar hur lagar, regler och policys i nationer 

påverkar människors beteenden. Dessa lagar och regler påverkar både vad människor kan och 

får göra enligt lagar. Dessa lagar och regler hjälper även till att forma normer i samhället. 

Stater påverkar även hur resurser i samhället skall allokeras och användas. Stater bestämmer 

hur till exempel hur mycket resurser skolor skall få, hur resurserna skall användas och till 

vilket ändamål (Mcleroy et al., 1988).  

 

2.4 Teoretisk tillämpning av modellen  
Som tidigare nämnt så är denna modell användbar för att förstå hur alla dessa olika nivåer 

påverkar hur individer beter sig, samt hur och vad för förändringar inom dessa olika nivåer 

kan förändra individers beteenden (Mcleroy et al., 1988). Syftet är att om en stat vill förändra 
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individers beteenden till vad de anser vara ett eftertraktansvärt beteende så kan de göra detta 

genom olika förändringar i dessa olika nivåer. 

 

En individs värderingar, åsikter och kunskap kommer att forma dess beteenden. Dessa 

faktorer på individnivå påverkas till stor grad av faktorer på interpersonell relationsnivå, som 

individens familj, vänskapskrets, arbetskollegor och traditioner (Mcleroy et al., 1988). 

Eftersom sociala beteenden, normer och grupper kommer att påverka individers beteenden 

kan statliga organisationen se till att lyfta normer de anser vara eftertraktansvärda, eller sänka 

normer de anser leder till sämre beteenden hos individer. Till exempel om en stat anser att 

idrott är bra för individer eftersom de får en bättre hälsa av idrottande, så kan de få folk att 

idrotta på olika vis. De kan lära ut kunskap om idrott i skolan och se till så att de har 

idrottslektioner och lär sig denna kunskap och beteende. Här går alltså staten in på en stat- och 

organisationsnivå och lär ut kunskap och formar beteenden hos individer och grupper genom 

skolan. Denna kunskap och beteende de lär sig i skolmiljön tar individer sedan med sig och 

sprider vidare i vänskapskretsar och till familj. På så vis kan alltså individer påverkas på 

organisationsnivå, som i sin tur kan påverka sociala gruppers beteenden på interpersonell 

nivå, samtidigt som att de själva som individer kan påverkas av gruppers beteenden (Mcleroy 

et al., 1988).  

 

En stat kan även införa lagar och regler för vilka beteenden som anses vara bra och tillåtna, 

samt vilka som anses vara dåliga och otillåtna (Mcleroy et al., 1988). De kan till exempel 

subventionera kostnader för idrott genom att låta idrottsföreningar hyra träningsarenor billigt 

och ge bidrag till dessa organisationer så att de kan organisera sig för detta ändamål. De kan 

även förse individer med dessa idrottsarenor på en närsamhällesnivå så att individer har 

möjlighet att utföra dessa hälsofrämjande aktiviteter. Beteenden som anses dåligt för hälsan 

kan staten välja att förbjuda eller införa högre kostnader för, som till exempel rökning. 

Rökning kan alltså motarbetas genom att staten höjer kostnaden för rökning med hjälp av 

skatter, vilket kan motverka individers köpbenägenhet av cigaretter. Staten kan även lära ut 

kunskap om röknings negativa effekter på hälsan via skolan på organisationsnivå och 

motverka individers rökning via denna höjda kunskap om rökning. Staten kan även välja att 

förbjuda rökning på vissa offentliga platser på närsamhällesnivå och motverka detta 

hälsoförstörande beteende på det viset. På detta vis kan alltså sociala beteenden påverkas och 
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formas av vad som är tillåtet och uppmuntrat av omgivningen individen befinner sig i 

(Mcleroy et al., 1988). 

 

2.5 Användning av teorin i studien 
Denna teori kommer att användas för att identifiera varför vuxna slutar idrotta inom 

idrottsföreningar, på vilka nivåer problemen ligger, vad problemen beror på och vad som kan 

göras åt det på en organisationsnivå. Denna teori är ett verktyg till att förstå både individen 

och dess handlingsmönster, samt dess omgivning och dess påverkan på individens beteenden. 

Teorin går dessutom i linje med syftet och forskningsfrågorna och har möjlighet att besvara 

dem (Bryman, 2018). Teorin används vid både utformandet av intervjuguiden som vid 

analysen av det insamlade materialet. I analysen kommer den teoretiska referensramen 

användas som ett par glasögon för att tolka och förstå den insamlade empirin och för att 

kunna besvara de olika forskningsfrågorna. 

  



15 
 

3. Metod 

Metodkapitlet behandlar hur forskaren har gått till väga i arbetet av denna studie. Kapitlet börjar med 
en beskrivning av val av metod i relation till studiens syfte. Sedan följer en litteraturgenomgång om vald 
litteratur i studien. Sedan gås det igenom varför intervjuer har valts som datainsamlingsmetod, vad för 
urvalskriterier studien haft och en beskrivning av respondenterna och hur de hittades. Sist beskrivs hur 
intervjuerna gick till, hur datamaterialet analyserades samt studiens etiska överväganden. 
Genomgående ämnar forskaren att vara så tydlig och transparent i beskrivandet av den genomförda 
metoden för att höja trovärdigheten och tillförlitligheten i studien. 

 

3.1 Kvalitativ metod med induktiv ansats 
Studien har tillämpat en kvalitativ metod med intervjuer som datainsamlingsmetod. Detta 

gjordes för att studiens syfte är explorativt och ville få en djupare förståelse om varför slutar 

vuxna idrotta inom idrottsföreningar för att idrotta på andra alternativ som via privata 

gymverksamheter eller på egen hand (Jacobsen, 2017). Människors liv ser olika ut och de har 

olika möjligheter, hinder och motivation till träning. Det gör att både ämnet och 

studieobjekten som studeras förstås och besvaras bäst genom en djupgående kvalitativ metod. 

Då ämnet som studeras är individuellt och skiljer sig mellan individerna är det svårt att göra 

generaliseringar kring ämnet som kvantitativ forskning vill göra. Däremot så går det att få en 

förståelse om det generella genom att studera ett färre antal studieobjekt på djupet. Denna 

studie har således tillämpat en induktiv ansats då den har utgått från tolkningar av insamlad 

data för att kunna dra slutsatser om verkligheten (Jacobsen, 2017). 

 

3.2 Litteratursökning 
Vid val av forskningsområde gjordes först en genomsökning bland nyheter och tidningar på 

internet för att hitta ett aktuellt samhällsproblem inom idrott i Sverige som behövs lösas eller 

fås en större kunskap om. Detta gjordes för att forskning ska skapa en ökad kunskap som 

tillför ett värde för människan och samhället (Bryman, 2018). Sökord som användes var bland 

annat problem, utmaningar, hinder, avhopp, motivation, träning, idrottsföreningar, sport, och 

Riksidrottsförbundet. På detta vis kunde det hittas statistik om att föreningsidrotten i Sverige 

har minskat i aktiva medlemmar och att Riksidrottsförbundet har lanserat en ny strategi för att 

motverka detta. Statistik och undersökningar om detta aktuella problem hämtades främst från 

Riksidrottsförbundets hemsida. Dock har dessa statistik de använt sig av hämtats från 

samhällsundersökningar gjorda på uppdrag av SCB, vilket kan tolkas vara en tillförlitlig källa 
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då de är certifierade enligt standarden ISO 20252 och arbetar på uppdrag av Sveriges regering 

(SCB, u å.).  

 

Forskningsöversikten i denna studie är uppbyggd på vetenskapliga studier som sökts reda på 

via sökmotorerna primo och sport discus. Sökord som användes vid letandet av artiklar var 

bland annat dropout, quit, excercise, barriers, motivation, problems, gym, working out, adults, 

sport, team sports, non-profit organisations, Sweden, Scandinavia och Germany. 

Skandinavien och Tyskland söktes på då det är områden med länder vars idrott är uppbyggt på 

liknande sätt som i Sverige med föreningsidrott. Vid urvalet av vetenskapliga studier valdes 

endast artiklar som var granskade av andra vetenskapliga forskare för att säkra dessa källors 

trovärdighet och tillförlitlighet (Bryman, 2018). Genom att ha utgått från andra vetenskapliga 

studier och vad de har studerat, vad de har kommit fram till och främst genom att studera det 

andra inte har studerat tidigare så kan även trovärdigheten i denna studie höjas. Att denna 

studies forskare även har följt en systematisk vetenskaplig metod på detta vis kan även höja 

tillförlitligheten hos forskaren (Bryman, 2018).  

 

Vid val av teori användes en teori som behandlar människan och dess omgivning, samt hur 

omgivningen har en påverkan på människans beteenden. En teori som kan förklara hur 

människans beteenden inte är helt beroende av den själv utan den miljön människan befinner 

sig i kommer komma att forma, påverka och styra individens beteenden. Varför en sådan teori 

användes var först och främst för att forskningsfrågorna behandlar hur människans möjlighet 

till idrott påverkas av dess omgivning. Vald teori ska samverka med syfte, forskningsfrågor 

och metod och ha förmågan att kunna besvara dessa (Bryman, 2018). För det andra så hade 

mycket av tidigare forskning fokuserat mycket på individen och använt sig mycket av 

motivationsteorier för att förstå detta problem. Därför ville denna studie förstå detta fenomen 

utifrån ett mer sociologiskt perspektiv. Socio-ecological model är en modifiering av Urie 

Bronfenbrenners Ecological framework for human developement (Bronfenbrenner, 1996). 

Denna modell behandlar just samhället som ett ekologiskt system och att en individ och 

övriga delaktiga komponenter i ett samhälle påverkar och formar varandras beteenden. Därför 

ansågs denna teori vara perfekt för att kunna besvara forskningsfrågorna i denna studie och 

valdes därmed på grund av det. För att säkerställa tillförlitligheten i källorna som den 

teoretiska referensramen är byggd på så har förstahandskällan av modellen använts 
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(Bronfenbrenner, 1996), samt en andrahandskälla som har modifierat och beskrivit denna 

modell (Mcleroy et al., 1988). Genom förstahandskällan har andrahandskällan kunnat 

dubbelkollas så att den är trovärdig. 

 

3.3 Intervjuer som metod 
Eftersom studiens syfte var att få en djupare förståelse om varför vuxna slutar idrotta inom 

idrottsföreningar för att idrotta på andra alternativ som via privata gymverksamheter eller på 

egen hand valdes intervjuer som datainsamlingsmetod (Bryman, 2018). Detta för att det 

genom intervjuer är möjligt för forskaren att komma närmare respondenterna och skapa en 

trygghet och förtroende med dem så att de kan ge mer djupgående data om det studerade 

fenomenet. Intervjuerna utfördes med en på förhand konstruerad intervjuguide som utformats 

utifrån den valda teorin Socio-ecological theory samt forskningsfrågorna. Till exempel 

ställdes frågan ”Upplever du att din omgivning har påverkat vad och hur du har tränat?” för 

att få svar om hur individernas idrottande påverkades av olika faktorer i deras omgivning som 

bland annat deras interpersonella relationer och deras närsamhälle. Intervjufrågorna 

utformades dessutom på ett öppet vis så att respondenterna inte leddes in på vissa svar. Till 

exempel ställdes frågan ”Upplever du att din omgivning har hindrat ditt idrottande på något 

vis?” så att respondenterna fritt fick svara på vad de upplevde för hinder till idrottande. 

Svarade de sedan till exempel att barn var ett hinder så följdes svaret upp med följdfrågor. 

Intervjuerna utfördes därmed på ett semi-strukturerat vis där frågorna i intervjuguiden kunde 

följas upp med följdfrågor. På så vis var det möjligt att låta respondenterna utforma sina svar 

mer fritt och på deras egna vis. Frågorna behövdes inte heller besvaras i någon turordning. 

Genom att ge respondenterna en viss frihet i hur de kunde svara på frågorna i intervjun så 

kunde mer utförliga svar fås från respondenterna. Detta har i sin tur bidragit till att en mer 

djup data kunnat samlats in och en mer djupgående och nyanserad analys kunnat utföras 

(Bryman, 2018).  

 

3.4 Urval 
Studien har tillämpat ett selektivt urval där vuxna i åldern 24–42 som har lämnat träning inom 

idrottsföreningar till förmån för träning via gymverksamheter eller på egen hand har valts 

(Bryman, 2018). Detta urval har gjorts för att kunna samla in data som kan besvara just varför 

vuxna slutar idrotta inom idrottsföreningar, samt varför de idrottar via privata gym och på 
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egen hand istället (Bryman, 2018). Dessutom så har åldern respondenterna slutat från 

idrottsföreningar i, varit spridd så att det har kunnat fås svar om vad som påverkar vuxna att 

sluta i olika vuxenålder. Detta för att förstå olika skeden i vuxnas liv och deras idrottande. 

Först och främst så sker störst minskning från ungdomsåren till 25 års ålder, som tidigare 

nämnt. Därmed har två respondenter som slutat från idrottsföreningar innan 25 års ålder valts 

för att förstå vad som sker i tidig vuxenålder som gör att idrottandet inom idrottsföreningar 

sjunker så kraftigt till 25 års ålder. Vidare så har två respondenter runt 30-årsåldern och en 

respondent runt 40-årsåldern intervjuats för att få en förståelse om hur omständigheter i 

vuxnas liv i olika åldrar påverkar deras möjlighet och motivation till träning i både allmänhet 

och inom idrottsföreningar. Två av respondenterna har varit kvinnor och tre män. Både män 

och kvinnor har valts till studien för att få en förståelse om båda könen som utgör den 

representativa befolkningen. 

 

Tabell 1. Information om respondenterna 

Respondent Idrott Slutade 

i ålder 

Ålder 

nu 

Tränar 

nu 

Civilstånd och 

yrke 

Intervjutid 

Adam Fotboll 

och basket 

30 år 33 år Gym och 

fotboll 

med 

vänner. 

Singel, bor själv, 

jobbar heltid. 

43 min 

Erik Fotboll 22 år 24 år Gym Universitets-

student, jobbar 

extra 3 gånger i 

veckan på 

kundservice. 

Sambo med 

partner. 

58 min 

Peter Fotboll 

och 

Boxning 

40 år 42 år Gym och 

löpning på 

egen hand. 

Arbetar 75 

procent med två 

deltidsjobb. Har 

sambo och två 

50 min 
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barn på tre och 

sex år. 

Linda Innebandy 18 år 34 år Gym, 

innebandy 

med 

vänner, 

löpning. 

Arbetar 100 

procent, 

ensamstående, 

två barn på sju 

och nio år 

varannan vecka. 

51 min 

Josefine Fotboll 26 år 27 år Gym, 

löpning på 

egen hand. 

Sambo med 

partner, jobbar 

100 procent. 

40 min 

 

3.5 Metod för respondentrekrytering 
Respondenterna rekryterades via forskarens bekantskapskrets med ovan nämnda 

urvalskriterier. Genom att respondenterna redan var bekanta med forskaren var det enklare att 

få respondenterna att öppna upp sig om deras livsberättelser kring hur de har idrottat 

(Bryman, 2018). Forskaren behövde på så vis inte lägga ner tid på att lära känna 

respondenterna och bygga upp ett förtroende hos dem. Genom att det redan fanns ett 

förtroende mellan forskaren och respondenterna så kunde en mer detaljerad och djupgående 

data fås. Samtidigt så kan trovärdigheten och tillförlitligheten i den data som fås stärkas på 

grund av att det finns en tillförlitlighet till forskaren från respondenternas sida (Bryman, 

2018). Däremot så finns det vissa nackdelar med att forskaren var bekant med respondenterna 

som forskaren behövde förhålla sig till för att se till att tillförlitligheten i materialet som 

samlades in höll en god nivå. Det finns en möjlighet att de ställde upp för att vara hjälpsamma 

mot sin vän och svarade lite som de trodde att forskaren ville för att få ett bra resultat (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Det ställde krav på att forskaren att informera respondenterna tydligt 

innan intervjuerna om att alla svar är individuella och anonyma, alla svar är bra svar och det 

finns inga dåliga svar, samt att de ska svara precis som de tycker och inte som de tror att 

forskaren vill att de ska svara. Vidare så behövde forskaren se till så att respondenterna 

svarade utförligt på alla frågor och följa upp med följdfrågor eftersom på många frågor kunde 

de svara kort eftersom de visste att forskaren visste svaret på frågorna redan (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Till exempel så visste forskaren att en respondent inte kunde träna 

varannan vecka på grund av att den hade hand om barnen varannan vecka, men behövde då 
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ändå ställa frågan om varför hen inte kunde träna varje vecka. Svaret blev då lite kort ”Ja men 

det vet du ju”. Vilket forskaren behövde följa upp med ”På grund av att du har barn då eller?”. 

Detta för att se till att alla svar som forskaren egentligen redan visste kom med på 

inspelningen så att det kunde transkriberas och bli en del av det insamlade datamaterialet. 

 

3.6 Hur intervjuerna gick till 
Först utfördes det en pilotintervju med en av respondenterna, Adam, via telefon. Detta gjordes 

för att testa intervjufrågorna och se om de genererade data som kunde analyseras med vald 

teori (Bryman, 2018). Pilotintervjun kom även att användas senare som datamaterial i studien. 

Genom pilotintervjun märktes det att vissa frågor behövde utvecklas och läggas till och att 

vissa frågor kunde tas bort eftersom den data som ficks av dem inte var så användbar i 

relation till forskningsfrågorna. Till exempel så uttryckte Adam självmant att hans 

prioriteringar hade skiftat i livet och i träning från att han var barn till vuxen. Detta svar gav 

mycket information om hur han valde att träna som han gjorde i vuxen ålder och således 

frågade forskaren övriga respondenter om vad de prioriterade i livet och hur de prioriterade 

träning. Samtliga intervjuer spelades in via en inspelningsapplikation via forskarens mobil. 

Genom pilotintervjun kunde tekniken testas ordentligt på förhand så att det gick att säkerställa 

att det inspelade intervjumaterialet kunde höras väl i efterhand när de skulle transkriberas. Det 

gick även att få en uppfattning då om hur långa intervjuerna skulle bli och hur lång tid en 

transkribering av en intervju tar för forskaren (Bryman, 2018). 

 

Fyra av intervjuerna utfördes via telefon på respondenternas begäran eftersom respondenterna 

även hade andra åtaganden i sin vardag vilket gjorde telefonintervjuer mest bekvämt för dem. 

En intervju utfördes en mot en hemma hos forskaren då respondenten ansåg det enkelt att 

komma över och utföra intervjun där. Respondenterna fick själva välja tidpunkt för när de 

ville utföra intervjuerna eftersom det var viktigt att de skulle känna sig bekväma under 

intervjuns gång (Bryman, 2018). Det var viktigt att kunna avsätta en tid då respondenterna 

kunde utföra intervjun ostört av sin omgivning så att den data som ficks var trovärdig. Alla 

respondenter fick information om studiens syfte, vad det var som skulle studeras och vilka 

som skulle få ta del av den (Bryman, 2018). Respondenterna fick även intervjuguiden 

skickade till sig på förhand några dagar innan den inbokade intervjun. På så vis kunde de 

tänka efter kring det studerade ämnet så att de kunde ge mer detaljerade och djupgående svar 
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sedan när intervjun väl utfördes (Bryman, 2018). De spelades in via en inspelningsapplikation 

på forskarens mobil och transkriberades sedan i efterhand. Inga anteckningar utfördes under 

intervjuernas gång eftersom forskaren inte ville tappa fokus på respondenten, samt ville inte 

distrahera respondenten från intervjun. 

 

3.7 Analysmetod 
För att det skulle kunna göras en väl genomförd analys så behövde datamaterialet först spelas 

in och transkriberas (Kvale & Brinkman, 2014). Nästa steg var att tolka materialet genom att 

bryta ner dessa totalt 50 sidor transkribering i mindre beståndsdelar som citat, meningar, ord 

och begrepp. Det börjades med att sätta upp teman rakt utifrån forskningsfrågorna, som till 

exempel slutar, hinder, möjligheter, träning på gym, träning på egen hand och vad vill vuxna 

ha i sitt idrottande. I dessa teman som till exempel ”slutar” användes teorin för att identifiera 

på vilka teoretiska nivåer en individ upplevde faktorer till att de slutade från idrottsföreningar. 

När intervjuerna lästes igenom så kunde anledningar som tidsbrist på grund av arbete och 

familj dyka upp som anledningar till att de slutade. Här kunde familj identifieras som 

interpersonella relationer som krävde sin tid och åtagande från en individ. Hur 

idrottsföreningar var organiserade på organisationsnivå kunde göra det svårt för en individ att 

kombinera den typen av interpersonella relationer med hur en idrottsförening är organiserad. 

Familj och arbete blev då underteman under temat ”slutar från idrottsföreningar på grund av”. 

När olika teman, underteman och begrepp hade identifierats så gick alla intervjuer igenom 

systematiskt och meningar, citat och ord under dessa olika teman sammanställdes i 

sammanfattningar av intervjuerna bredvid varandra. Genom att ställa upp intervjuerna bredvid 

varandra i en tabell med dessa olika teman gjorde det, det enklare att se likheter, skillnader, 

mönster, avvikelser och saker som stod ut i de olika intervjuerna sinsemellan och i relation till 

forskningsfrågorna (Jacobsen, 2017). När empirin hade analyserats och sammanställts på 

detta vis med hjälp av forskningsfrågorna och teorin så blev det enklare att förstå vilka 

faktorer i empirin som låg på individnivå, interpersonell nivå, närsamhällesnivå, 

organisationsnivå och stat och policynivå. På så vis kunde teorin hjälpa till att lokalisera, 

förstå och ge förslag på lösningar på problemen i forskningsfrågorna (Kvale & Brinkman, 

2014). 
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3.8 Etiska övervägningar 
Eftersom forskaren är bekant med samtliga respondenter så har en del extra etiska 

överväganden behövt göras. För att se till att respondenterna är anonyma enligt 

konfidentialitetskravet har deras ålder och namn ändrats, även åldern på barnen 

(Vetenskapsrådet, 2003). Även namn på städer, orter och idrottsföreningar har bytts ut så att 

det inte skall kunna gå att identifiera vilka personerna är. De har även blivit informerade om 

att bara forskaren kommer få ta del av de fulla intervjuerna och att de kommer bara lagras på 

hens mobil, enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2003). De har även blivit informerade 

om att intervjuerna är endast avsedda för studiers syften och inte kommer få användas till 

kommersiella eller andra icke-vetenskapliga syften.  

 

Vidare fick respondenterna även full information om studiens syfte, vad dess mål var samt 

vad den skulle användas till, enligt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2003). De fick även 

information om att det är frivilligt att vara med, de fick hoppa av studien när de ville utan 

några negativa konsekvenser och att de kunde kontakta forskaren i efterhand om de ville 

tillägga eller ta bort något, enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2003). Dessa olika etiska 

överväganden har gjorts både för att det är krav på forskare och den forskning som utförs, 

men även för att kunna få respondenterna avslappnade och säkra i att det de säger inte 

kommer komma dem till någon skada på något vis. På så vis går det att höja tillförlitligheten 

och trovärdigheten i det material som fås av respondenterna om de känner sig trygga med att 

materialet endast kommer användas till goda ändamål och inte skada dem på något vis (Kvale 

& Brinkman, 2014).  
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4. Resultat 

I resultatkapitlet presenteras den analyserade empirin och analysen i forskningsfrågornas ordning med 
underrubriker i dessa forskningsfrågor. Det kommer att gås igenom varför vuxna slutar från 
idrottsföreningar, varför de tränar via gym eller på egen hand, vad de har för hinder och möjligheter 
till idrottande i idrottsföreningar, samt vad de vill ha i sitt idrottande. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av resultatet. 

 

4.1 Varför slutar vuxna idrotta i idrottsföreningar? 
 

4.1.1 Flytt 
När och varför de olika respondenterna slutade från olika idrottsföreningar var olika. Det var 

även vanligt att respondenterna började och slutade från olika idrottsföreningar i olika skeden 

av livet. En vanligt återkommande anledning till varför många slutade från idrottsföreningar 

var flytt. Vid flytt till annan stad eller annat land för arbete eller studier så blev de tvungna att 

sluta från sin idrottsförening. Josefine svarade såhär på frågan varför hon har slutat idrotta i 

idrottsföreningar: 

 

”Jo alltså småuppehåll har jag ju haft. Jag flyttade ju. Jo men det har jag ju haft. 1 år här 

och 1 år där när jag har flyttat runt lite. Men till exempel när jag säsongade blev det att 

jag hade uppehåll för man kan ju inte spela fotboll uppe i Sälen. Och sen när jag flyttade 

och bytte stad så tog det kanske ett halvår innan jag började spel där.” 

 

Flytt kan tolkas som att både det befintliga närsamhället och de interpersonella relationer som 

en individ har lämnas för ett nytt närsamhälle. En flytt kan vara nödvändigt för en individ för 

att den får ett nytt jobb på en annan ort. Det kan tolkas som att individen blir tvungen att sluta 

från den idrottsförening den idrottar i och inte att den vill sluta från idrottsföreningen. Som 

nämnt i citatet ovan så började respondenten inom nya föreningar efter flytt många gånger. 

Däremot så kunde det ta lite tid emellanåt att hitta en ny förening. Detta nämns även 

återkommande i övriga intervjuer att de ofta söker sig till nya föreningar efter flytt. Dock 

kunde det ta tid att hitta en förening, eller så upplevde de en del hinder efter flytt som gjorde 

att respondenterna inte började i en idrottsförening igen. Respondenterna ville hitta en 

förening som låg i närheten, de kunde vara osäkra på om de skulle passa in, de visste inte om 
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de skulle gilla laget och lagkamraterna samt om de skulle kunna ta en plats rent 

färdighetsmässigt. Det var även vanligt återkommande att respondenterna började idrotta i en 

förening via kontakter som de kände i föreningarna. Det kunde vara kompisar, lärare eller 

föräldrar som på något vis hade kontakt eller var delaktiga i en förening. En flytt kan således 

tolkas som att individernas attityder och åsikter till idrottande inom idrottsföreningar, på 

individnivå, inte behöver ändras på grund av flytt. Däremot kan flytten tolkas innebära att de 

får svårt att hitta en ny idrottsförening att börja idrotta i eftersom deras interpersonella 

relationer med vänner, familj och bekantskap har lämnats för ett nytt närsamhälle. Att det tar 

tid att bygga upp nya interpersonella relationer efter flytt, eller att individer inte känner några 

personer där som idrottar i idrottsföreningar kan således tolkas vara en anledning bakom både 

kortare och permanenta avbrott från idrottande i idrottsföreningar. 

 

4.1.2 Arbete, universitetsstudier, barn och familj 
Det var även ett vanligt återkommande svar att respondenter slutade i samband med att de 

studerade på universitetet eller började arbeta. Det upplevdes svårt att kombinera studiernas 

och arbetenas åtaganden med kraven från en idrottsförening att behöva träna och spela 

matcher specifika dagar och tider. 

 

” Du ska åka en och en halv timme till två timmar innan träningen började för att du ska 

hinna ifrån trafiken. Träningen började vid 18. Klockan 16 slutar alla här och då blir det 

massvis med trafik, så två timmar innan träningen, sedan träning en och en halv timme 

och sedan en timme efter för att åka hem. Alltså det blir cirka 5 timmar varje gång. Och 

att kombinera det med skola och jobb och allt sådant där, ja alltså jag lyckades göra det 

förut. Men nu när jag har kommit upp i den här nivån av skolan, då blir det mycket. Och 

jobbet också, och så ska du gymma och allt sådant där.” (Intervju Erik) 

 

Det upplevdes ske ett prioriteringsskifte i livet när respondenterna började studera på 

universitet eller började jobba. Att lyckas med sina studier eller arbete ansågs som en större 

prioritering än att idrotta inom någon idrottsförening. Sett utifrån en stat och policy-nivå går 

detta att tolkas som att en individs åtaganden i samhället ökar när den blir vuxen och 

förväntas då studera, arbeta och ta hand om sig själv. Det kan ses som att det är en norm i 

Sveriges samhälle. Arbete skulle även kunna ses som ett måste för vuxna då individer 
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ansvarar för att försörja sig själva. Det kan således tolkas som att hur samhället i sig är 

organiserat samt dess normer påverkar individers möjlighet till vad de kan göra. Har en 

individ åtaganden som jobb, studier och familj att försörja så blir dess fritid begränsad och 

dess möjlighet till idrottande inom idrottsföreningar blir således också begränsad. 

 

Arbete och studier innebar även att den fria tiden respondenterna hade att disponera till olika 

saker i livet, som familj, barn, vänner, hobbys och idrott blev mindre. Den minskade fria tiden 

blev då även en bidragande faktor till att många slutade från idrottsföreningar. Träningar och 

matcher upplevdes ta upp hela den fria tiden de dagarna och respondenterna skulle då bli 

tvungna att prioritera bort andra hobbys, vänner eller familj. Det upplevdes då inte värt det. 

Detta kan tolkas som att idrottande inom idrottsföreningar minskar i prioritering när individer 

är vuxna. Det skulle å ena sidan kunna tolkas som att individers åsikter och attityder kring 

idrottande inom idrottsföreningar kan ha minskat och deras attityder till andra hobbys, barn 

eller familj kan ha ökat. Å andra sidan kan det tolkas som att andra intressen, familj eller barn 

har tillkommit som har flyttat ner idrottande i idrottsföreningar i prioritetslistan hos 

individerna. Det skulle kunna tolkas som att många interpersonella relationer som barn, familj 

och partner är viktigare för många vuxna än att idrotta inom idrottsföreningar.  

 

På en organisations- och närsamhällesnivå skulle det kunna tolkas som att hur 

idrottsföreningar är organiserade kan göra det svårt för individer att kombinera arbete, studier, 

familj, partner, barn och andra intressen med idrottande inom idrottsföreningar. Alla 

respondenter hade idrottat i idrottsföreningar som sysslade med lagsporter som till exempel 

fotboll och innebandy. Dessa lagsporter tävlar i seriesystem, vilket utgör en stor del av 

föreningsidrotten i Sverige som nämnt i bakgrunden. Som nämnt i citatet ovan så innebär det 

att den typen av idrott är organiserad på ett visst sätt. Det är träning och matcher på vissa 

specifika dagar och tider och träningsarenan kan dessutom ligga en bit bort och det kan ta tid 

att ta sig till och från träning och match. Detta kan förstås som att denna typ av föreningsidrott 

inte behöver vara så nära tillgänglig och att träningspassen och matcherna tar upp för mycket 

tid från andra åtaganden för en vuxen individ och att det är det som kan få den att sluta. En 

individ kan även vara tvungen att vara med på träningarna för att få spela matcherna. Den är 

även beroende och av dess lagkamrater för att denna form av idrott skall bli av, samt 

lagkamraterna är beroende av individen för att de skall kunna idrotta också. Att denna form av 
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idrott inom lagsporter inom idrottsföreningar är beroende av interpersonella relationer mellan 

individen, lagkamrater och tränare skulle också kunna förstås som ett visst hinder som får 

individer att sluta från idrottsföreningar. Det är ingen självständig idrott och för att den skall 

bli av så är flera personer beroende av varandra. Det kan även förstås som att de bundna till 

ett visst åtagande att dyka upp på träningar och matcher som kan vara en norm eller krav i 

dessa sociala grupper. Allt detta går att förstå som att det är många olika faktorer på flera 

nivåer som påverkar en vuxen individ till att sluta idrotta i en idrottsförening.  

 

4.2 Varför idrottar vuxna via gym istället för via idrottsföreningar? 
De vanligaste återkommande anledningarna i intervjuerna till varför respondenterna började 

träna på gym istället för inom idrottsföreningar var; Det var lättillgänglig träning, de kunde 

träna när och hur de ville, de behövde inte anpassa sig efter andra människor eller specifika 

tider eller dagar, det tog mindre tid i vardagen och de hade då mer tid över till andra 

åtaganden, de ville hålla sig i form, vara snygga, rehabilitering, samt att de förstod vikten av 

att träna för att hålla sig hälsosamma.  

 

”Ja men gymmar gör jag ju för att jag vill hålla min kropp stark. Men sen så tycker jag 

att det är jävligt skönt också. Inte alla gånger såklart. Ibland går man ju bara ner för att 

man måste. Det gör jag ju för att jag tycker det är kul, hålla kroppen stark, hålla sig 

frisk, hålla sig fit liksom. Det är väl typ det.” (Intervju Linda) 

 

”Gym var mer självständigt, jag behövde inte andra människor, jag kunde göra det själv. 

En bra vän fick mig att komma in i det helt enkelt. Jag blev övertalad.” (Intervju Adam) 

 

På en organisationsnivå går det att förstå detta ovan nämnda som att gymverksamheter är mer 

organiserade på ett sådant sätt att en individ kan gå dit och träna mer när den vill och kan. Det 

är självständig träning, en individ är inte beroende av interpersonella relationer för att utföra 

den, den uppfyller en del behov som att hålla sig i form och hälsosam på individnivå, samt 

gymverksamheter finns nära tillgängligt på en närsamhällesnivå och tog därmed inte upp 

mycket tid från andra åtaganden för individerna. Hur gymverksamheter är organiserade fyller 

med andra ord upp många behov hos en vuxen på flera olika nivåer.  
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Det uttrycktes ett skifte i anledningen till idrottande från att respondenterna var barn och 

ungdomar tills nu när de var vuxna. När de var ungdomar så idrottade respondenterna främst 

lagsport inom idrottsföreningar. De reflekterade inte så mycket över varför de idrottade då 

utan gjorde det mest för att det var roligt. De gillade gemenskapen med kompisarna, 

idrottsformen var rolig och tekniskt utvecklande, samt att de gillade själva tävlingen också. 

Dock nu som vuxna så reflekterade de mer över varför de idrottade och de hade fått en större 

kunskap om träningens nytta för att hålla sig frisk, hälsosam, i form och inte gå upp i vikt. De 

ansåg att träning på gym gav dem möjligheten att träna effektivt, bygga upp kroppen, hålla sig 

i form och hälsosam, samtidigt som att det var tidseffektivt. Detta skulle på en individnivå 

kunna förstås som att individerna har fått en större kunskap om tränings nytta för kropp och 

hälsa och det kan ha fått en större prioritering än att idrotta för att ha kul. Som barn eller 

ungdom kan vad som är kul vara det som driver individer till idrottande. Som vuxen kan detta 

få ett skifte hos individerna själva på grund av denna ökade kunskap om träningens positiva 

effekt på deras fysik. Det kan även förstås som att hur idrott är organiserad på organisations- 

och samhällsnivå avspeglar sig på individerna och påverkar deras åsikt kring vilken idrott de 

vill utföra. Som nämnt i bakgrunden så är idrottsföreningslivet i Sverige uppbyggt som en 

pyramid där det vill has en bredd i barn och ungdomsidrotten och en mer prestationsinriktad 

elit upp mot äldre tonår och vuxenålder. Detta skulle kunna påverka hur individernas åsikter 

kring idrott är och varför de utför den. Det finns även på samhällsnivå en norm om att det är 

eftertraktat att vara i bra fysisk form, samt att en vältränad kropp är attraktivt. Även om 

respondenterna själva ansåg att de tränade för att hålla sig i form och hälsosamma för sin egen 

skull och inte kände att de påverkades av omgivningen så kan detta vara en norm i samhället. 

En norm på samhällsnivå som kan påverka individer till att träna för att hålla sig i bra fysisk 

form snarare än för att ha kul. Därmed skulle träning på gymverksamheter kunna vara något 

som passar efter denna norm. Eller så kan det likt tidigare tolkning vara så att träning på 

gymverksamheter kan ge denna typ av träning där de får hålla sig fysiskt attraktiva och 

hälsosamma, som kan ha fått en större prioritering än träning för skojs skull, på en mindre tid. 

 

4.3 Varför idrottar vuxna på egen hand istället för via idrottsföreningar? 
Löpning på egen hand var också vanligt bland respondenterna och anledningen till varför de 

sysslade med det istället för föreningsidrott var likt anledningarna till att träna på gym. Det är 

lättillgängligt, de kan göra det när de vill, det är självständigt, det är tidseffektivt, samtidigt 
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som att de får en hälsosam träning och håller sig i form. På en fråga om en respondent hade 

tänkt att börja spela fotboll i en förening igen svarade Josefine:  

 

” Ja jag har funderat lite på det. Men jag har ju ett jobb där jag jobbar väldigt mycket 

och sen nu, jag bor ju mitt i stan så jag vet inte, det skulle ta så mycket tid, det är väl 

det. Och det är väl det som motiverar mig till att springa och så, att det går så snabbt. 

Det tar max en timme och sen så är jag klar liksom. Men med fotbollen så blir det ändå 

att jag ska ta mig dit, träna och duscha och greja, det tar ju tid, det tar ju 2–3 timmar 

liksom. Så det är väl det som är… att det tar mycket tid.” 

 

Likt tidigare tolkning om träning på gym så kan individuell träning på egen hand förstås som 

att det är mer självständigt än föreningsidrott. Löpning i detta fall är helt oberoende av andra 

personer på interpersonell nivå. Det är dessutom alltid tillgängligt på närsamhällesnivå och 

det uppfyller det behov av att hålla sig i form och hälsosam på individnivå hos de individer 

som eftertraktar detta med sin träning. Det är även mindre tidskrävande än vad idrottande 

inom idrottsföreningar är. Det ger mer tid över till andra åtaganden vilket är ytterligare ett 

behov som kan uppfyllas.  

 

Det var även vanligt att respondenterna anordnade idrott på egen hand med en grupp vänner. 

Det anordnades bland annat fotboll och innebandy i någon idrottshall som hyrdes eller så 

möttes de upp på någon ledig idrottsplan cirka en gång i veckan. På detta vis uttrycktes det att 

de kunde idrotta den idrott de mest tyckte om, samtidigt som att de fick den gemenskapen 

med vänner som de gillade med lagsporter i idrottsföreningar. Dessutom slapp de kraven om 

att vara tvungna att dyka upp varje gång som det upplevdes vara ett krav eller åtagande när de 

idrottade i idrottsföreningar. Det upplevdes att det blev lite mindre seriöst, det var mest för 

skojs skull, samtidigt som att de fick ha kul och fick sin dos träning. Det var ett roligt sätt att 

dessutom hålla sig i form och hälsosam. Linda uttryckte sig såhär om varför hon föredrog att 

spela innebandy med ett kompisgäng istället för i ett föreningslag: 

 

” Ja men det där är ju mer att det är prestigelöst. Ja men alla kommer, spelar, man har 

trevligt, det är ingen press någonstans. Det är total prestigelöshet, du spelar som du vill. 
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Det är ju ingen som dömer en och man måste ju inte vara bäst. Det tycker jag också är 

rätt så skönt, man slipper ju den här pressen egentligen. Men när man spelar i lag, då har 

man ju press på sig att leverera. Alltså när man jobbar heltid, det är ju inte alla gånger 

man är så jävla pigg liksom, att alltid vara på topp, det orkar man ju liksom inte. Det är 

ju i och för sig rätt så skönt liksom det här att man får spela som man vill och inte bara 

för att vinna liksom som förut när man faktiskt hade den tiden och kraften och energin 

att lägga ner på det. Nu har man ju inte det längre. Alltså om man skulle börja spela 

seriöst i ett riktigt lag nu, ja då skulle man ju behöva träna rätt så mycket kondition 

också. Då skulle man ju säkert behöva lägga upp sin träning på ett helt annat sätt.” 

 

Självanordnad idrott på egen hand tillsammans med vänner skulle också kunna förstås som att 

det är mer självständigt än föreningsidrott. Däremot är det inte lika självständigt som 

individuell egen träning eftersom individerna är beroende av varandra för att träningen skall 

bli av. Dock kan det på en organisationsnivå förstås som att mycket normer kring lagsport i 

idrottsföreningar kan kringgås via egenanordnad lagidrott. Som det nämnts i intervjuerna att 

de alltid behöver dyka upp på träningarna och matcherna, det är specifika tider och dagar och 

det är då ett tävlingstänk och prestationskrav på matcherna. Dessa krav finns då inte om de 

anordnar lagidrott på egen hand. Samtidigt som att de då på en individnivå uppnår det de vill 

ha med idrott. De har kul, de håller sig i form och hälsosamma, det är mer självständigt och 

flexibelt och det tar inte för mycket tid från övriga åtaganden i deras liv. Samtidigt får de på 

en interpersonell nivå det sociala utbytet, gemenskapen och vänner på samma vis som i 

idrottsföreningar.  

 

4.4 Vad har vuxna för hinder till att idrotta inom idrottsföreningar? 
 

4.4.1 Minskad fri tid på grund av arbete, studier och familj 
De vanligaste återkommande hindren för att idrotta i idrottsföreningar i intervjuerna var brist 

på tid och svårt att prioritera in det bland övriga åtaganden i respondenternas liv, likt 

anledningar till varför vuxna slutade från föreningsidrott. Studier på universitet tog upp en del 

tid vilket påverkade respondenternas idrottande i idrottsföreningar till en viss del. Josefine var 

den som idrottade i förening igenom hela universitetstiden medan Erik och Peter började och 

slutade under universitetstiden i omgångar. Dock var det övergången till arbete som var det 
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största hindret för att idrotta inom idrottsföreningar. Arbete tog upp mycket av 

respondenternas disponibla tid. Adam, Linda och Josefine arbetade heltid vilket gav dem 

några få timmar på kvällarna att göra allt annat de ska hinna med om dagarna. Det gjorde att 

de upplevde att de inte skulle ha tid till att idrotta i en förening igen och samtidigt spendera tid 

med familj/partner, ta hand om sina barn, umgås med vänner och syssla med andra 

hobbys/aktiviteter utöver idrottandet. Det upplevdes därför att de ville ha snabb effektiv 

träning när de väl hade tiden till träning. Därför passade det med att träna på gym eller träna 

på egen hand. 

 

Den minskade fria tiden på grund av arbete, studier, familj och andra åtaganden går att tolka 

likt tidigare tolkning om faktorer till att sluta från föreningsidrott, att minskad tid är lika 

mycket ett hinder som en anledning till att sluta idrotta i idrottsföreningar. Så som lagidrott är 

organiserat inom idrottsföreningar så kräver det mycket tid från individer som de kanske inte 

har. Det kan vara så att vissa individer inte har möjligheten att idrotta i en idrottsförening om 

de jobbar på kvällar eller helger då träningarna och matcherna är. Likt tidigare tolkning så kan 

hur idrottsföreningar är organiserade på organisationsnivå vara ett hinder för vuxna att kunna 

vara med och idrotta i dem. Träning på gym är organiserat på så vis att det är flexibelt och 

självständigt för individer. Det kan förstås som att de faktorerna är vad som får de vuxna 

respondenterna att välja träning på gym istället för via idrottsföreningar. 

 

Andra hinder var familj, barn och partners som också tog en del av respondenternas 

disponibla tid. Linda hade två barn som hon tog hand om varannan vecka eftersom hon var 

separerad. Det innebar att hon inte kunde idrotta alls den veckan hon hade hand om barnen. 

Hon upplevde att hon inte kunde lämna barnen ensamma eftersom de var unga, sju och nio år. 

Dessutom så ville hon då spendera tid med barnen och ansåg att det var viktigare än hennes 

egna träning. Hon upplevde att hon inte kunde vara med i något idrottslag eftersom hon inte 

skulle kunna vara med på varje träning eller match. Därför valde hon att träna på gym och 

spela innebandy med vänner varannan vecka. Linda svarade såhär om vad hon har för hinder 

till idrottande: 
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”Alltså nu tränar jag ju mestadels när jag inte har barnen. Optimalt hade kanske varit att 

köra innebandy en gång i veckan och gym tre dagar i veckan, alltså såhär hela tiden. 

Men nu blir det ju innebandy en gång varannan vecka. Om det inte är så att jag är sjuk 

eller att det är för många som är borta så att innebandyn ställs in eller någonting. Sen 

blir det väl gym kanske 4-5 dagar i veckan istället. Så det optimala hade väl varit 

innebandy 1-2 gånger i veckan och sen gym 3 dagar i veckan.” 

 

Även Peter hade två barn i tre och sex års åldern, dock hade han även sambo. Eftersom de var 

två föräldrar i deras hushåll så kunde de hjälpa varandra mer med egen tid och såg till att ta 

hand om barnen om den andra partnern ville träna. Därför kunde han avsätta två kvällar i 

veckan för att gå ut och springa med en vän sent på kvällen. Tidigare kunde han avsätta en 

kväll i veckan för fotbollsträning när han väl var med i en idrottsförening. Däremot så kunde 

familjelivet ändå vara ett hinder för honom eftersom de hade familjeaktiviteter som också var 

en prioritering. De hade ett landställe som de brukade åka ut till varannan helg, samt att han 

jobbade helger emellanåt. Därför spelade han aldrig matcher på helgerna. Dessutom såg han 

inte matcher som en prioritering utan ville bara ha lite fotbollsträning. På en fråga om vad 

Peter upplevde för hinder med att idrotta i föreningar svarade han:  

 

”Det är klart att det är ett hinder men har man någon fast tid så brukar ju familjen och 

tjejen ge den tiden. Alltså vi brukar försöka ge varandra den tiden att träna, alltså om vi 

vill ha någon tid. Hon vet ju att jag gillar fotboll så en gång i veckan skulle hon 

definitivt kunna släppa iväg sin kille, eller gubbe, kille haha.” 

 

Likt tidigare tolkning så kan interpersonella relationer och hur de ser ut vara en hindrande 

faktor för att vara med i idrottsföreningar. Att ha barn kräver sin tid och kräver omvårdnad 

från sina föräldrar. Det kan förstås som både en högsta prioritering i föräldrars liv, samt även 

ett måste. Ta hand om barnen kommer därför före idrottande i idrottsföreningar.  

 

4.4.2 Strukturella hinder 
På närsamhällesnivå så kan självanordnad lagidrott både vara lättillgängligt och 

svårtillgängligt beroende på vilken idrott som skulle utföras. Peter hade länge spelat med 
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vänner på fritiden och fotboll på någon äng eller fotbollsplan fanns oftast tillgängligt på 

somrarna. Dock spelade han innebandy och fotboll inomhus på höst och vinter i hallar han 

hade tillgängligt via jobb. Att hyra en hall privat ansåg han vara omöjligt eftersom de alltid 

var uppbokade av idrottsföreningar och det var så dyrt att hyra den privat, likt nämnt i 

bakgrunden. Han blev även av med tillgången till hallen via jobbet när jobbet flyttade och 

kunde då inte idrotta den typen av idrott under den perioden. Även Linda idrottade innebandy 

i en liten skolidrottshall en gång i veckan via ett gäng kompisar där en som var med i en 

motorcykelförening kunde hyra hallen och få tillgång till den. Därför kan detta förstås som att 

vart träningsarenorna finns och vilka som finns i närsamhällesmiljön kan ses som ett hinder 

till vilken träning individer kan utföras. På en samhälls- och organisationsnivå kan detta 

tolkas som att många idrottsarenor, speciellt inomhusarenor, byggs av staten med policyn att 

idrottsföreningar får hyra dem i förtur och billigare än privatpersoner och näringsidkare. Detta 

kan vara ett hinder för privatpersoner att utföra vissa idrotter som har dyr kostnad för att hyra 

arenorna, om inte individerna har råd med det. Det kan även vara så att de inte får tillgång till 

arenorna om de är uppbokade av idrottsföreningar. På samma vis kan det vara ett hinder för 

näringsidkare på en organisationsnivå att anordna näringsverksamhet eftersom 

idrottsföreningar får en förtur att hyra dem, samt att det är cirka fem till sex gånger så dyrt att 

hyra dem för näringsidkare, som nämnt i bakgrunden. Det kan alltså tolkas som att det råder 

en policy och samhällsstruktur i samhället om att byggda idrottsarenor ska användas till 

förmån av idrottsföreningar.  

 

4.4.3 Sociala hinder 
Sociala hinder var ett hinder som dök upp i många utav intervjuerna. Det upplevdes enklare 

att börja idrotta i någon idrottsförening där respondenterna redan kände folk. Lagkemin och 

gemenskapen med kamraterna i laget respondenterna spelade i hade en stor inverkan på hur 

roligt det var att idrotta i det föreningslaget. Var det en bra gemenskap så ville de idrotta ofta 

och fortsätta att idrotta med laget. Var det ingen bra gemenskap i laget så upplevdes det inte 

så roligt att idrotta. Det uttrycktes av flera respondenter att de hade spelat i idrottslag där 

gemenskapen var dålig och det gjorde själva idrottandet väldigt trist. Därför var de rädda för 

att börja idrotta i helt främmande lag eftersom de inte visste hur gemenskapen var i det laget 

och hur väl de skulle passa in socialt. Josefine uttryckte sig såhär om vad som fick hennes 

prioriteringar att skifta ifrån att idrotta inom idrottsföreningar: 
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”Jag trivdes inte så bra med folket liksom. Och då blir det ju också såhär, alltså visst, jag 

tyckte fortfarande att själva fotbollen var jättekul, och den drog ju mig ändå dit, men 

samtidigt blev det mer att ja, tycker jag att det är värt att lägga 2,5 timmar med folk som 

jag inte tycker, alltså inte tycker om ska jag inte säga men jag hade inte speciellt kul 

med dom. Det är väl kanske egentligen där min prioritering vände, alltså att det inte 

blev lika kul med laget liksom." 

 

Detta går på en individnivå att tolka som att en bra gemenskap och sammanhållning med 

lagkamraterna var något som motiverade och var eftertraktat hos respondenterna inom 

föreningslagidrotten. Lika väl som en bra gemenskap var en dragande eller kvarhållande 

faktor för individer att idrotta inom lagidrott, så kan det vara en faktor som gör att de slutar 

om gemenskapen uppfattades som dålig. Även osäkerheten för hur den sociala gemenskapen 

kommer vara och om man som individ kommer kunna komma in i den sociala gruppen kan 

förstås som ett hinder. Det kan tolkas som att det inte är helt upp till individen om den 

kommer få vara med i föreningslaget per automatik, utan den måste accepteras både socialt 

och färdighetsmässigt av den sociala gruppen.  

 

Vidare om sociala kontakter så var det återkommande att det var just genom de sociala 

kontakterna som respondenterna ofta började i någon idrottsförening. De hade blivit tagna till 

en förening av sina föräldrar redan 6–7 års ålder för att testa på någon sport, följt med en 

kompis för att testa fotboll och fastnade för sporten sen, blivit kontaktade av en förening som 

ville att barnen skulle komma och testa, blivit tillfrågad av en vän att börja spela i dess 

fotbollslag, samt hade en lärare som tränade innebandylag och rekryterade flickor i klasserna i 

skolan. De flesta respondenter började i någon förening med lagsportsinriktning som fotboll 

och innebandy mellan 6–12 års ålder. Endast Peter började med föreningsidrott inom fotboll 

och boxning vid 18 års ålder och hade innan dess hållit sig till spontanidrott med vänner och 

via skolan. 

 

” Ja det började ju med att farsan såg att jag hade ett intresse för fotboll, jag gillade att 

sparka på saker, så han satte på mig ett par fotbollsskor och så tog han mig till en 

förening”. (Intervju Erik) 
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” Jag började spela fotboll när jag följde med en kompis till en träning och sen så var jag 

fast!”. (Intervju Josefine) 

 

I vuxen ålder var det fortfarande vanligt att många av respondenterna började i någon 

förening där de hade vänner som idrottade. Det upplevdes som enklare att ta steget in i ett lag 

och en ny social grupp när de redan kände någon person i laget. Det kunde upplevas som ett 

hinder att ta sig in i ett nytt lag där de inte kände någon eftersom då skulle de behöva ta sig in 

i en ny social grupp, de visste inte om de skulle gilla varandra samt de visste inte om deras 

kvalitéer var bra nog för att ta en plats i laget.  

 

”Ja jag tycker det är jobbigt första gången man är där, men sen är det väl lätt att man 

kommer in i det. Sen beror det ju så mycket på hur laget är också såklart. Det är väl 

också en sådan grej, alltså, jag vill ju verkligen spela fotboll, så då blir det ju, alltså jag 

behöver ju inte känna någon för man lär ju känna folk där.” (Intervju Josefine) 

 

Däremot var det ändå många av respondenterna som upplevde att idrottandet i 

idrottsföreningar var så pass roligt att de sökte sig till nya föreningar när de hade flyttat till en 

ny stad eller inte hade idrottat i en förening på ett tag. De letade då reda på föreningar i 

närheten via annonser eller via internet och gick ner och provtränade. Detta kan tolkas som att 

för att ta sig in som individ i ett föreningslag så kan det ofta behövas att individen har 

interpersonella relationer inom idrottsföreningar för att kunna ta sig in i en idrottsförening, 

eller för att våga närma sig en. Om en individ inte redan känner någon i någon idrottsförening 

så kan det bli så att den inte får kontakt med en idrottsförening. Den kan själv behöva söka 

upp kontakten självmant och det krävs en viss social ansträngning från individens sida att 

göra detta. Vet den inte vilka idrottsföreningar som finns i närsamhället så kan individen själv 

behöva söka upp dessa och ta kontakt med dem. Detta då om inte idrottsföreningarna själva 

söker upp individerna, vilket de hade gjort i ett fall med Adam när han var barn. På så vis kan 

avsaknaden av interpersonella relationer inom idrottsföreningar ses som ett socialt hinder som 

individer behöver överkomma för att ta sig in och börja idrotta i idrottsföreningar. 
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4.4.4 Fysiska hinder 
Vidare om färdighets- och fysiska hinder så uttryckte Peter att han hade gått på provträning 

hos ett fotbollslag i orten han studerade och blivit nekad att få vara med i laget på grund av 

hans färdigheter. Det kan ur en organisationsnivå förstås som att föreningslag kan ha krav på 

individens tekniska och fysiska förmågor för att de ska få vara med och idrotta i 

föreningslaget. Det kan råda regler, normer och policys inom idrottsföreningar som sätter krav 

på individens förmågor och dess möjlighet till medverkan i föreningarna. 

 

Det uttrycktes även att en del fysiska skador hade hindrat en del av respondenterna från 

träning inom idrottsföreningar. Linda och Josefine hade båda skador i axeln och behövde 

rehabilitera den på gymmet. Det var skador som hade uppkommit via förslitningar från jobb 

eller stillasittande vid datorn. Dessa skador hindrade dem från att idrotta idrotter som 

involverade axlarna. Även Tomas hade upplevt vissa ledskador och försämring i fysiken i och 

med att han blev äldre. Han ville mest bara idrotta i ett lag och inte spela matcherna för det 

upplevde han skulle slita för mycket på hans kropp. Dessa olika typer av skador ligger på en 

individnivå och kan dyka upp på grund av stigande ålder eller från någon fysisk aktivitet som 

lett till skada. För idrottsföreningar som organisationer kan förstås som att viss idrott de 

erbjuder kan ha fysiska krav på individerna för att de skall kunna delta i träningen. Detta kan 

förstås vara mer så i lagidrotter eller idrotter med tävling. Har individen en viss skada som 

hindrar individer från vissa rörelser så kommer den inte kunna utföra idrotten och inte vara 

med. Har de en minskande fysisk kapacitet på grund av stigande ålder som gör att de inte är 

lika starka, snabba eller uthålliga som yngre individer så kan det tolkas som att de kan 

uteslutas på grund av lägre förmåga. 

 

4.5 Vad har vuxna för möjligheter till idrottande i idrottsföreningar? 
Angående frågan om huruvida respondenterna ansåg att de erbjöds möjligheter till idrottande 

inom idrottsföreningar så ansåg de att ja, de hade möjligheter till den mesta idrott inom 

idrottsföreningar. De ansåg att det fanns ett stort utbud av olika typer av idrottsföreningar, 

många olika idrottsformer och sporter. De flesta var nöjda med den idrott som de erbjöds 

inom idrottsföreningar och i samhället i allmänhet. När frågan om Josefine ansåg att det fanns 

möjligheter till idrottande inom idrottsföreningar så svarade hon: 
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”Ja alltså det skulle jag nog, ja men möjligheterna finns ju, alltså för mig är det ju, alltså 

det hänger på skadan. Men annars så skulle jag väl ändå säga att jag har möjligheterna. 

Alltså det är ju också såhär, möjligheterna finns ju men det är mina prioriteringar 

egentligen, blir det ju.” 

 

Däremot, vid frågan om hur en idealisk idrottsorganisation skulle se ut, eller vad 

idrottsföreningar skulle kunna göra ännu bättre för att få respondenterna att idrotta mer inom 

idrottsföreningar, så ansågs det att de skulle kunna bli mer lättillgängliga, flexibla och erbjuda 

flera olika typer av idrotter i en organisation. Det ansågs att idrottsarenorna ofta låg en bit 

ifrån deras bostad och att de behövde åka en bit för att ta sig till träningen. Hade 

träningsarenorna legat närmre och träningen i idrottsföreningar varit mer flexibel, som inom 

gymverksamheter där de kan gå dit och träna en till två timmar när som helst, så hade 

möjligheterna varit större till träning. Detta kan förstås som att det finns ett stort utbud av 

olika former av idrottsföreningar och möjlighet till olika idrotter inom dem, men de låg inte 

alltid lika tillgängligt i närsamhället som många gymverksamheter gjorde. Det kan även tolkas 

som att hade det funnits fler träningsarenor i närheten för individerna med föreningsidrott så 

hade fler vuxna kunnat idrotta i idrottsföreningar. Vidare likt tidigare tolkning så är det även 

hur många idrottsföreningar organiserar sin idrott som är ett hinder för att idrotta i dem. Att de 

inte var lika flexibla i att bemöta när individerna kan idrotta och under vilka premisser de vill 

var ofta det som hindrade individerna från att idrotta inom idrottsföreningar. Detta kan tolkas 

som att om idrottsföreningar var mer flexibla som organisationer och kunde erbjuda flexibel 

idrott efter individernas premisser så hade fler vuxna kunnat idrotta inom idrottsföreningar. 

 

4.6 Vad vill vuxna ha i sitt idrottande? 
I och med att vuxna har fler åtaganden i sina liv än när de var barn och ungdomar och mindre 

tid över till träning så var det återkommande att respondenterna ville ha tidseffektiv och 

flexibel träning. De ville kunna träna när de ville och när de hade tid för det. Just den här 

självständigheten som fanns med gym och träning på egen hand var det som fick dem att träna 

det istället för inom idrottsföreningar. De kunde gå och träna på gymmet direkt innan jobbet, 

på lunchen eller direkt efter jobbet. Den träningen var heller inte beroende av att andra också 

skulle träna det för att träningen skulle bli av. Träning på gym eller egen hand tog dessutom 

max en till två timmar och sedan var de färdiga. De hade då tid över till annat, samtidigt som 
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att de dessutom fått samma dos fysisk träning som de behövde för att hålla sig i form och 

hälsosamma som om de hade tränat inom en idrottsförening.  

 

Däremot tyckte de flesta respondenter att föreningsidrott, som fotboll och innebandy i detta 

fallet med dessa respondenter, var den roligaste träningen. De gillade gemenskapen, det var 

tekniskt utvecklande och roligt, de gillade tävlingsmomentet, samtidigt som att de fick fysisk 

träning. Det var bara Linda som tyckte träning på gym var lika roligt, men hon uttryckte att 

det var för att hon tränade på jobbets gym där hon fick gemenskapen med sina arbetskollegor. 

När hon tränade på ett gym i centrumet där hon bor där hon inte känner någon så var det inte 

lika roligt, då föredrog hon också innebandyn. Adam svarade såhär på frågan om vilken 

träning som var roligast: 

 

”Ja men jag tycker det är roligast att spela något. Någon form av sport, det tycker jag är 

jättekul att träna. Det är träning men det är också kul.” 

 

Detta kan förstås som att självständighet och flexibilitet i sin träning är en attityd och åsikt på 

individnivå som ökar i vad individer vill ha i sin träning när de blir vuxna eller äldre, likt 

tidigare tolkning. De vill även ha en mindre tidskrävande och en mer tidseffektiv träning. 

Detta kan bero på att de som barn och ungdomar har mer fritid över till träning i 

idrottsföreningar än när de är vuxna och har fler andra åtaganden i livet. Däremot kan det 

förstås som att individers åsikt om föreningsidrott på individnivå inte behöver förändras från 

att de var barn och ungdomar. Det kan fortfarande var den träning en individ tycker mest om 

men det är på grund av omständigheter i individers liv som kan göra att de inte kan utföra den 

längre. Hur mycket av föreningsidrotten är organiserad för vuxna med krav på tävling och att 

de behöver träna på fasta tider i veckan skulle kunna förstås vara en anledning till varför 

många vuxna slutar från föreningsidrott. På en policy och organisationsnivå så kan den tolkas 

inte vara organiserad med syfte att förse vuxna med jobb, barn och andra intressen träning.  
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4.7 Sammanfattning resultat 
För att underlätta för läsaren sammanställs här en sammanfattning av resultatet. 

Tabell 2. Sammanfattning av resultatet 

Forskningsfrågor Sammanfattning 
Varför slutar vuxna 

idrotta inom 

idrottsföreningar? 

Samt varför idrottar 

vuxna via gym och 

på egen hand 

istället för i 

idrottsföreningar? 

 

Vuxna kan sluta idrotta i idrottsföreningar på grund av upplevd tidsbrist, 

har fler åtaganden som vuxna som arbete, studier, familj och andra 

intressen, flytt, samt att det inte är så självständigt. Träning via 

gymverksamheter eller på egen hand var mer självständigt, lättillgängligt 

och gav vuxna fysisk hälsosam träning mer tidseffektivt än 

idrottsföreningar. Det kan förstås som att idrotta för att det är kul kan 

minska i prioritering och träning för att hålla sig i form kan öka i 

prioritering på grund av den ökade tidsbristen som vuxen. Det kan även 

ske skifte i prioriteringar i livet som vuxen där föreningsidrott sjunker på 

prioriteringslistan i relation till arbete och familj. Det kan även vara så att 

vuxna fått större kunskap om träningens positiva effekter på hälsan och 

kroppen och att sådan träning ökar i prioritering på grund av det. 

Vad har vuxna för 

hinder och 

möjligheter till att 

idrotta inom 

idrottsföreningar? 

Hinder för vuxna var tidsbrist, fasta tider och dagar för träningar, 

träningsarenan långt ifrån, åtaganden som arbete, studier, familj och andra 

intressen, sociala hinder som dålig gemenskap och att ta sig in i nya 

sociala grupper, samt fysiska hinder som skador och sämre fysisk 

kapacitet. På organisationsnivå upplevdes inte idrottsföreningar anpassa 

sig efter individers krav på självständighet och flexibilitet. Barn och 

familj på interpersonell nivå tillkom och ökade mer som vuxen och var en 

högre prioritering än föreningsidrott. Möjligheter till mycket träning inom 

föreningar finns och till träning i allmänhet, men den skulle kunna bli mer 

flexibel och självständig som gymverksamheter och egen träning. 

Vad vill vuxna ha i 

sitt idrottande? 

Vuxna vill ha självständighet, flexibilitet, fysisk träning som håller dem i 

form och hälsosamma, tidseffektivt idrottande, gemenskap och roligt. 

Självständighet, flexibilitet och hålla sig i form och hälsosam var specifikt 

återkommande. Lagsport som de vuxna i denna studie hade hållit på med 

var det roligaste idrottandet och det de föredrog om de fick valet. Träning 

på gym och på egen hand var mindre roligt men tidseffektivt och 

hälsosamt. 
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5. Diskussion 

I diskussionen diskuteras först denna studies resultat i relation till tidigare forskning som tagits upp i 
introduktionen. Det diskuteras varför denna studies resultat ser ut som det gör och vad det innebär. 
Sedan förs det en diskussion kring studiens valda metod och vad det kan ha haft för påverkan på studiens 
resultat. Vidare diskuteras vad studien har bidragit med för ny kunskap. Sist presenteras studiens 
slutsatser, vad studien har för rekommendationer till Riksidrottsförbundet, samt vad framtida forskning 
kan fokusera på utifrån vad denna studie har studerat. 

 

5.1 Resultatdiskussion 
Studiens resultat om att tidsbrist på grund av barn, familj och arbete var en anledning till att 

vuxna slutade att idrotta i idrottsföreningar var likt varför vuxna slutade träna i 

fitnessorganisationer (Zarotis et al., 2017), i allmänhet (Lunn, 2010; Vanden et al., 1997) och 

från ett träningsprogram (Larson et al., 2018). Det var även likt att studier var en anledning till 

att unga vuxna slutade att träna (Lunn, 2010). Faktorer till varför vuxna slutar eller upplever 

hinder till idrott i idrottsföreningar i Sverige är alltså likt varför vuxna slutar träna i andra 

länder. Däremot var flytt en återkommande anledning till varför respondenterna i denna studie 

hade slutat idrotta i idrottsföreningar. Flytt dök inte upp som en vanlig orsak i tidigare studier 

(Zarotis et al., 2017; Lunn, 2010; Vanden et al., 1997; Larson et al., 2018). Det skulle kunna 

bero på att urvalet i denna studie har idrottat i föreningslag som är bundna till ett visst område 

och individerna då blir tvungna att sluta från det föreningslaget när de flyttar. Tränar de på ett 

gym så kan det gymmet finnas på flera orter, eller så kan det vara enklare att börja i ett nytt 

gym än i ett nytt föreningslag.  

 

Vidare angående avhopp från idrottsföreningar så fanns det både likheter och skillnader i 

resultaten i relation till de svenska och skandinaviska studier som gjorts om ungdomar och 

avhopp (Carlman et al., 2013; Rottensteiner et al., 2013; Sorkkila et al., 2019). Det som var 

likt var att många ungdomar också hade slutat på grund av tidsbrist och att de hade andra 

åtaganden och intressen. Individer får ökade åtaganden vid sidan av idrottandet vid stigande 

ålder och när en individ hoppar av föreningsidrotten kan vara individuellt. En kanske hoppar 

av vid högstadiet, en annan gymnasiet, en när de börjar jobba eller på universitetet, eller när 

de får barn. Det skulle kunna bero på att olika åtaganden utanför föreningsidrotten är olika 

viktiga och tar olika mycket tid för olika individer i relation till föreningsidrotten, eller att 

individer prioriterar föreningsidrotten olika mycket. Önskan om att träningen skall vara 
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självständig och flexibel skulle därmed kunna vara individuellt olika, men den kan tyckas öka 

med åldern och med ju fler åtaganden en individ har i livet. 

 

Däremot var det fler ungdomar som hade slutat på grund av dålig gemenskap eller relationer 

till lagkamraterna och tränaren. I denna studie hade dålig gemenskap främst upplevts som ett 

hinder men inte att de hade slutat på grund av det. Det skulle kunna bero på att detta urval har 

slutat i vuxen ålder och av andra anledningar och har dessutom lyckats överkomma det 

sociala hindret flera gånger. Urvalet i denna studie kan även ha varit i lag med positiv 

gemenskap eller har sociala egenskaper som gör att de kan ta sig in i nya sociala grupper. Det 

skulle kunna förstås som att individer har olika sociala färdigheter och olika lätt att ta sig in i 

nya sociala grupper och bli accepterad. Det var även så att många ungdomar slutade på grund 

av för stort fokus på tävling (Carlman et al., 2013; Rottensteiner et al., 2013; Sorkkila et al., 

2019), medan de vuxna gillade tävlingsmomentet i idrotten. Även detta kan bero på att de 

vuxna i denna studie hade fortsatt med lagidrott i föreningar förbi tonårsåldern och upp i 

vuxen ålder. Det skulle kunna förstås som att tävlingsmomentet är motiverande för vissa 

individer och mindre motiverande för andra individer, oavsett ålder.  

 

Eftersom urvalet i denna studie hade slutat från lagsport i föreningar men fortsatt att träna via 

privata gymverksamheter och på egen hand, till skillnad från tidigare studier som fokuserat på 

vuxna som slutat träna helt (Zarotis et al., 2017; Lunn, 2010; Vanden et al., 1997; Larson et 

al., 2018), har en del resultat fåtts om hur idrottsorganisationer är organiserade kan ha en 

påverkan på om vuxna fortsätter att idrotta hos dom eller inte. Detta kan även vara orsaken till 

att avståndet till träningsarenorna inom idrottsföreningar som var långt och krävde mycket 

restid ansågs vara ett hinder till att idrotta inom idrottsföreningar. Detta avståndshinder dök 

inte upp i de tidigare nämnda studierna som behandlade träning via gym. I denna studie 

valdes träning inom idrottsföreningar bort till förmån för träning via privata gym eftersom 

gym oftast fanns i närsamhället nära hemmet och jobbet, det var flexibelt och självständigt. 

De höll sig dessutom i form på samma eller bättre vis som om de hade idrottat inom en 

idrottsförening. Träningsarenorna för lagsport inom föreningar låg som nämnt längre bort och 

tiderna för träningar och matcher var oftast fasta tider på specifika dagar. Det skulle således 

kunna förstås genom denna och tidigare nämnda studier att hur lagsport är organiserat inom 

idrottsföreningar kan vara ännu mer tidskrävande än träning på gym. 
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Vad de vuxna i denna studie motiveras av i träning är likt en blandning av vad ungdomar och 

vuxna som tränar på gym eller crossfit gör. De motiverades av den sociala gemenskapen och 

fysiska och tekniska utvecklingen precis som ungdomarna gjorde (Thedin Jakobsson et al, 

2014). Dock motiverades de även av självständigheten och flexibiliteten som fanns inom 

idrottande på gym (Ryan et al., 1997) och inom crossfit (Sibley et al, 2018). Dessa faktorer 

som självständighet och flexibilitet tycks vara motiverande faktorer som tillkommer när 

individer får fler åtaganden i livet som måste prioriteras utöver deras idrottande. När individer 

går från att vara ungdomar till vuxna tycks vara en period där detta sker. Något gemensamt 

denna studie hade med dessa nämnda studier är att alla även kommit fram till att individer 

motiveras av att hålla sig i form och hälsosamma (Ryan et al., 1997; Sibley et al, 2018; 

Thedin Jakobsson et al., 2014). Det skulle kunna vara så att vuxna då väljer idrottande på gym 

just för att det idrottandet uppfyller vuxnas önskan om självständighet, flexibilitet, 

tidseffektivitet och samtidigt ger dem den fysiska träning de eftertraktar. Den fysiska 

träningen för att hålla sig i form och hälsosam tycks vara en växande motiverande faktor för 

vuxna när resultat om vad ungdomar och vuxna motiveras av inom idrottande jämförs.  

 

Hur föreningsidrotten i Sverige är organiserad med tävlingskrav och att föreningarna skall 

delta i organiserade seriesystem har visat sig ha en påverkan på vuxnas idrottande i 

idrottsföreningar i denna studie. Att idrottsföreningslivet är organiserat med seriesystem 

innebär att det är matcher och träningar specifika tider och dagar varje vecka och det har 

många vuxna inte tid med, eller svårt att prioritera det i relation till deras familje- och 

arbetsliv. Vuxna kan behöva ha ett mer flexibelt idrottande där idrotten organiseras med 

hänsyn för hur vuxnas liv kan se ut i övrigt med andra åtaganden. Detta är även likt det som 

det har kommits fram till i Danmark (Bennike et al., 2014; Thing et al., 2017). Där har de 

försökt få fler vuxna att idrotta fotboll genom att erbjuda fotboll i liknande format som det 

erbjuds träningspass på gym. Idrottsföreningarna anordnar fotboll och de vuxna behöver bara 

gå dit och spela, utan att det är krav på matcher, seriesystem eller träningar (Thing et al., 

2017). Detta skulle kunna vara en eventuell lösning till att få fler vuxna att idrotta i 

idrottsföreningar även i Sverige, att erbjuda föreningsidrott utan krav på seriesystem med 

fasta tider för träningar och matcher. Det skulle kunna erbjudas idrott i idrottsföreningar på 

likt vis som träningspass på gym erbjuds. Det skulle kunna leda till att idrottsföreningar får 

fler medlemmar och fler finansiella intäkter. Samtidigt så kan vuxna som driver egna små 
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idrottsföreningar för att kunna idrotta avbelastas om det finns större idrottsföreningar som kan 

erbjuda idrott åt dem. På så vis skulle det kunna undvikas att små idrottsföreningar läggs ner 

och vuxna slutar idrotta på grund av att det tar tid och energi att driva en idrottsförening. 

 

5.2 Metoddiskussion 
När resultaten av denna studie tolkas så bör läsaren ha urvalet av personer som har studerats i 

åtanke. Urvalet i denna studie har alla idrottat lagsporter i föreningar vilket kan vara 

förklaringen till resultatet att de tycker att lagidrott är roligare än träning på gym. Även att de 

gillade faktorer som gemenskap, tävling och fysisk träning. Det kan även vara förklaringen till 

att det kunde upplevas sociala, fysiska och strukturella hinder för idrottande inom 

idrottsföreningar. Detta är dock faktorer som mycket av föreningsidrotten har i Sverige, 

oavsett om det är lagidrott eller individuell idrott. Mycket av föreningsidrotten är organiserad 

på liknande vis där det tränas i grupp, det är fysisk träning och det sker tävling i organiserade 

tävlingssystem. Därför kan denna förståelse om varför vuxna lämnat idrottsföreningar, samt 

vad de gillar i sitt idrottande, även tillämpas för idrotter och idrottsorganisationer som är 

organiserade på liknande vis. Dessutom är individer som idrottat lagidrott i idrottsföreningar 

men sedan slutat en stor grupp i Sverige, som nämnt i bakgrunden, och kan således vara ett 

relevant resultat som visar på vad en stor del av Sveriges befolkning gillar inom idrottande 

samt varför de kan sluta från idrottsorganisationer. På så vis går det att förstå det som att 

studiens resultat har en viss överförbarhet (Bryman, 2018). 

 

Det bör även has i åtanke att dessa respondenter slutade med föreningsidrotten mellan 18–40 

år och hade således tagit sig förbi de kritiska åren i tonåren där många slutar med 

föreningsidrotten. Det kan vara en anledning till att det fanns en positiv inställning till 

tävlingsmomentet i denna studie, eftersom de fortsatte med föreningsidrotten förbi tonåren för 

att de gillade tävlingen. Som nämnt i bakgrunden slutade många ungdomar från 

föreningsidrott bland annat för att de upplevde att det var för mycket fokus på tävling. Därför 

kan det, genom att denna studie har studerat en målgrupp som slutat från föreningsidrott i 

vuxen ålder, bidra till förståelsen om att individer kan motiveras olika av tävlingslogiken. Det 

kan innebära att idrottsföreningar kan behöva anpassa sig olika för olika individer. 
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Studien kan visa på vad vuxna i åldern 18–42 upplever för hinder till idrottande i 

idrottsföreningar, samt vad de vill ha i sitt idrottande. Däremot kan resultatet användas 

försiktigt när det skall göras tolkningar om vuxna äldre än 42 år. Respondenten som var 40 år 

när han slutade upplevde att hans åldrande påverkade hans fysiska förmåga negativt. Det 

gjorde det svårare för honom att idrotta föreningslagsport. Att en person i urvalet var runt 40 

år och upplevde dessa fysiska hinder till föreningsidrott kan indikera på att en åldrande fysik 

kan påverka vuxna i 40-årsåldern eller äldres deltagande i idrottsföreningar. Det behöver dock 

inte vara så. Detta bör tolkas försiktigt. Detsamma gäller angående att vuxna har 

träningshinder som tidsbrist, familj, barn och arbete. Eftersom urvalet i denna studie var 42 år 

eller yngre så blir det svårt för studien att yttra sig om vuxna som är äldre än så. Dock skulle 

det kunna vara troligt att dessa faktorer påverkar även vuxna över 42 år. 

 

5.3 Studiens kunskapsbidrag 
Studien har bidragit till befintlig utländsk forskning som behandlat vuxna och träningsavhopp 

om att tidsbrist på grund av andra åtaganden i livet som arbete, familj, barn och studier är 

påverkande faktorer till avhopp även i Sverige (Zarotis et al., 2017; Lunn, 2010; Vanden et 

al., 1997; Larson et al., 2018). Likt andra länder som har studerat vad vuxna vill ha i sin 

träning (Ryan et al., 1997; Sibley et al, 2018), samt under vilka premisser de vill ha träningen 

är självständighet, flexibilitet, tidseffektivitet och gemenskap återkommande faktorer även i 

Sverige. 

 

I relation till den forskning som utförts i Sverige och Skandinavien på barn och ungdomar 

(Carlman et al., 2013; Rottensteiner et al., 2013; Sorkkila et al., 2019), har denna studie 

bidragit med en kunskap om vad som får vuxna att lämna idrottsföreningar. Likt ungdomar så 

visar denna studie på att tidsbrist på grund av ökade åtaganden påverkar vuxna till att sluta 

från idrottsföreningar. Dock har denna studie inte visat på att det är tävlingslogiken som fått 

de vuxna att sluta, som studier om ungdomar har visat på (Carlman et al., 2013; Rottensteiner 

et al., 2013; Sorkkila et al., 2019) utan det är hur själva tävlingsidrotten är organiserad som får 

vuxna att sluta. Den har även bidragit med vad vuxna har för hinder och möjligheter till 

idrottande i idrottsföreningar, samt vad de vill ha i sitt idrottande.  
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Denna studie bidrar med är att hur en idrottsorganisation är organiserad och hur den erbjuder 

idrott kan vara en bidragande faktor som får vuxna att sluta idrotta hos idrottsorganisationen 

och välja en annan organisation istället. Detta resultat kunde fås genom metoden att välja 

personer som lämnat en idrottsorganisation för en annan typ av organiserad idrott. I denna 

studie hade fem vuxna lämnat sina idrottsföreningar för att träna via privata gym eller på egen 

hand. Dock var allas favoritträningsform fortfarande den träningsform de idrottade innan hos 

idrottsföreningarna. Det visar på att en vuxen kan lämna en idrottsorganisation för en annan 

om den inte levererar träning efter den vuxnas behov. Detta trots att idrottsorganisationen den 

lämnade erbjöd den idrott den vuxna tyckte var roligast att idrotta.  

 

Vidare har denna studie bidragit med att tävling i sig inte behöver vara en anledning till att 

vuxna lämnar idrottsföreningar, utan det är hur själva tävlingsidrotten är organiserad som kan 

få vuxna att lämna idrottsföreningar. De vuxna i denna studie tyckte att själva tävlingslogiken 

och tävlingsmomentet var roligt. De gillade själva logiken med att vinna, utvecklas, mätas 

med andra och behöva anstränga sig för att inte förlora. Dock passade det inte att idrotta i 

idrottsföreningar för dessa vuxna med alla dess krav det innebär att vara med i en 

idrottsförening. Att behöva spela match varje helg, som i sig tog upp flera timmar, samt 

behöva träna en eller flera gånger i veckan på specifika dagar och tider för att få spelat match, 

var ett för stort åtagande i relation till andra åtaganden som jobb, familj och andra intressen. 

Därför kunde egen idrott anordnas där de kunde spela matcher mot varandra och få 

gemenskap, ha kul, fysisk träning samt tävlingsmoment. Det visar på att tävlingslogiken går 

att anordna på flera vis än i ett organiserat seriesystem. Det visar även på att vuxna kan 

motiveras olika av tävling och att idrottsorganisationer kan behöva anpassa sig olika efter 

olika individers önskan om hur idrotten skall organiseras. 

 

5.4 Slutsatser 
Denna studie visar på att vuxna kan sluta idrotta inom idrottsföreningar på grund av att det 

kan vara för tidskrävande, ej flexibelt, osjälvständigt och inte nära tillgängligt i närsamhället. 

Detta behöver inte bero på att på att de inte gillar att utöva den idrotten längre, utan på grund 

av att vuxna kan ha flera andra åtaganden i sina liv som gör det mindre möjligt att idrotta 

inom idrottsföreningar. Dessa åtaganden som jobb, studier, barn och familj kan bero på hur 
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samhället är organiserat och kan vara faktorer individerna inte nödvändigtvis själv 

kontrollerar.  

 

Denna studie har kommit fram till att hinder för vuxna att idrotta i idrottsföreningar är likt 

anledningarna för avhopp. På grund av arbete, studier, familj, barn och andra åtaganden kan 

det vara svårt för vuxna att idrotta i idrottsföreningar då de kan ha tidsbrist. Studien visar även 

på att det kan även vara så att vuxna som individer får fler åtaganden som har högre 

prioritering än att idrotta i idrottsföreningar som flyttar ner det i deras prioriteringslista i livet. 

Det kan även vara så att vuxna har fått en ökad kunskap om fysisk träning och dess nytta för 

att hålla den i form och hälsosam. Det kan göra att den fysiska träningslogiken ökar i vuxnas 

prioriteringslista. Sociala faktorer kan även vara ett hinder där vuxna kan känna en osäkerhet 

över om de kan ta sig in och bli accepterad av en ny social grupp. Det kan upplevas vara 

jobbigt att söka reda på nya föreningslag, samt även vara jobbigt med osäkerheten om de 

kommer att gilla gemenskapen i den sociala gruppen de söker sig till. Vuxna kan även 

uppleva fysiska och färdighetshinder där de kan bli nekade att få idrotta i en idrottsförening 

om de inte har tillräckligt bra färdigheter. Skador eller en åldrande och försämrad fysik kan 

också vara hinder för vuxna.  

 

Möjligheter för vuxna till att idrotta inom idrottsföreningar visar denna studie på att det finns. 

Det finns ett stort utbud av olika typer av idrottsformer och föreningar. Det finns även många 

möjligheter till träning i allmänhet i samhället utöver idrottande i idrottsföreningar. Många val 

till idrottande för vuxna innebär att det finns en konkurrens mellan olika idrottsorganisationer 

och för idrottsföreningslivet. 

 

Denna studie visar på att vuxna vill i sitt idrottande ha självständighet, flexibilitet, 

tidseffektivt idrottande, nära till idrottsarenan, gemenskap, fysisk träning för att hålla sig i 

form och hälsosamma samt ha kul. Respondenterna i studien visar på att vuxna som hållit på 

med boll- och lagsport inom idrottsföreningar tycker att den idrottsformen är den roligaste och 

den de helst hade idrottat med om de fick möjligheten. De gillar även själva tävlingsmomentet 

som finns i boll- och lagsport. Studien visar på att det inte är inte på grund av själva 

tävlingsmomentet eller ett fallande intresse för idrotten som får vuxna att sluta idrotta i 
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idrottsföreningar, utan det är hur själva föreningsidrotten är organiserad som får dem att sluta. 

Föreningsidrotten idag är organiserade på ett sådant vis att de ställer krav på 

idrottsföreningarna och individerna som vill idrotta inom föreningsidrotten. Dessa krav med 

seriesystem med matcher och träningar på specifika tider vissa dagar varje vecka gör att 

vuxna kan lämna idrottsföreningar på grund av att det inte går att få ihop med övriga 

åtaganden i livet.  

 

5.5 Rekommendationer till Riksidrottsförbundet 
Målsättningen med denna studie var att kunna ge Riksidrottsförbundet rekommendationer för 

hur de skulle kunna organisera sig för att nå deras målbild om att gå från en 

triangelorganisation till en rektangelorganisation där fler vuxna idrottar genom 

idrottsföreningar genom hela livet. Detta skulle göras genom en ökad förståelse för varför 

vuxna slutar idrotta inom idrottsföreningar, vad de har för hinder, vad de har för möjligheter, 

samt vad de vill ha inom sitt idrottande. Det denna studie har kommit fram till är att för att nå 

denna målbild så behöver idrottsföreningslivet anpassa sig mer efter vuxnas liv, samt vad 

vuxna vill ha i sitt idrottande. Vuxna har mycket åtaganden i sina liv som ställer krav på att 

deras idrottande skall kunna vara flexibelt, självständigt och tidseffektivt. Skulle 

idrottsföreningar kunna erbjuda idrottande med dessa villkor som många gymverksamheter 

gör där de kan idrotta mer när de vill, olika dagar och olika tider, så är det troligt att fler 

vuxna skulle idrotta mer inom idrottsföreningar. Det skulle även hjälpa om träningsarenorna 

för idrottsföreningar skulle ligga i de vuxnas närsamhällen så att det skulle krävas mindre tid 

och energi för dem att åka till och från idrottandet. Liknande många gymverksamheter som 

ofta ligger i nära anslutning till vuxnas hem eller arbeten. I denna studie var det även så att 

vuxna tyckte att boll- och lagsport var den roligaste idrottsformen, samt att de gillade 

gemenskapen och fysisk träning som håller dem i form och hälsosamma. Detta är faktorer 

som föreningsidrott har som hade gynnat vuxna att välja föreningsidrotten om även de andra 

faktorerna uppfylldes.  

 

Exempel på hur detta skulle kunna verklighetsgöras är att det skulle kunna göras föreningar 

som erbjuder olika typer av idrotter som det går att boka in sig på som idrottspass, likt som 

det redan görs i Danmark med football fitness (Thing et al., 2017). Liknande hur individer kan 

boka in sig på olika typer av träningspass som spinning och gympa på gymverksamheter. I 
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dessa föreningar skulle det kunna gå att boka in sig på exempelvis fotboll, innebandy, basket, 

badminton med flera. Dessa pass skulle även kunna erbjudas olika tider varje dag då vuxna 

har olika åtaganden och olika fritid. Föreningen skulle kunna sköta all organisering och 

administration och medlemmarna skulle bara behöva dyka upp och idrotta. På detta vis skulle 

många av de förutsättningar som vuxna vill ha i sitt idrottande kunna uppnås. Det skulle vara 

självständigt, flexibelt, tidseffektivt, ge fysisk träning samt vara roligt för dem som gillar den 

typen av idrott.  

 

På en samhälls- och organisationsnivå skulle det även kunna skapas incitament för 

idrottsföreningar att anordna mer idrott för vuxna om de kunde få ekonomiskt stöd för att 

anordna det. Likt de ekonomiska stöd idrottsföreningar får från Riksidrottsförbundet för att 

anordna idrott åt barn och ungdomar. Riksidrottsförbundet är inte de som är nere på lokal nivå 

och organiserar idrottsföreningarna, men det är de som sätter upp reglerna och riktlinjerna för 

hur idrottsföreningarna skall organiseras. Hur och varför de ger ekonomiska stöd till 

idrottsföreningar kan således vara ett verktyg för dem att använda för att få fler vuxna att 

idrotta inom idrottsföreningar.  

 

5.6 Fortsatt forskning 
Eftersom det har varit svårt att hitta studier som fokuserat på avhopp och vuxna, samt vad 

vuxna vill ha inom idrottande, så skulle framtida studier kunna studera detta fenomen med 

kvantitativ metod för mer generaliserande resultat, med större och varierad målgrupp. En 

kvantitativ studie skulle kunna använda sig av den fördjupade kunskapen som har fåtts av 

denna kvalitativa studie när den skall studera ämnet. Den skulle kunna använda sig av faktorer 

till avhopp, hinder, möjligheter och motivation som har dykt upp i denna studie när den skall 

lägga upp sin kvantitativa metod och samla in data.  

 

En framtida studie skulle även kunna fokusera på vuxna i åldersgruppen 45 år och äldre för att 

se vad som får dem att inte idrotta i idrottsföreningar och hur det kan ändras på. Detta är även 

ett mål Riksidrottsförbundet har, att få vuxna att idrotta lika mycket i alla åldrar. Då denna 

studie bara har haft en person över 40 år och han har upplevt en sämre fysisk kapacitet med 

åldern så skulle det kunna vara en faktor som behöver beaktas när äldre vuxna skall studeras.   
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

Hur gammal är du? 

Vad har du för ockupation just nu? 

Vad har du för utbildning? 

 

Frågor om träningsvanor/erfarenheter och motivation till träning 

Hur började du med ditt idrottande? 

Skulle du vilja berätta om dina idrottserfarenheter från att du var barn tills nu? 

Skulle du vilja berätta om hur du har idrottat inom idrottsföreningar? 

Hur och när lämnade du idrottande inom idrottslivet för idrottande på annat håll? Varför då? 

Hur idrottar du idag?  

Vad motiveras du av inom idrottande? 

Upplever du att du har motiverats av olika faktorer till idrottande i ditt liv, från barn till nu? 

Upplever du att din omgivning har påverkat vad och hur du har tränat? 

Har din omgivning påverkat hur du tränat i olika skeden av livet? Till exempel när du var 

barn, ungdom och vuxen? Hur då? 

Hur ser dina prioriteringar ut i ditt liv? Var är viktigt för dig i ditt liv? 

Upplever du att dina prioriteringar har skiftat i ditt liv från barn/ungdom till vuxen? 

Har dina prioriteringar till ditt idrottande skiftat något under ditt liv? 

Upplever du att du vill träna mer än du gör idag? 

Vad är din favoritträningsform?  

Hur skulle du vilja att din optimala träning såg ut? Vad för typ av träning och under vilka 

former och premisser med andra ord? 
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Upplever du att du har några hinder till träning idag?  

Vad upplever du att du har för möjligheter till träning idag? 

Går det perioder då du inte tränar alls? 

Vad beror det på? 

Hur känner du då? 

Upplever du någon press till att träna? 

Har du något mer att tillägga? 
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