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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien har varit att undersöka vilket förhållande ungdomar i Stockholmsområdet som 

valt att lämna föreningsidrotten har till den samma och till fysisk aktivitet överhuvudtaget. För att 

försöka ta reda på detta så har jag utgått från följande frågeställningar: Varför slutade de 

föreningsidrotta? Är de fortfarande fysiskt aktiva? Hur ser de på en eventuell återkomst? 

 
Metod 
Jag har gjort en kvantitativ undersökning där 610 ungdomar i åldern 14-19 ingår. Dessa är spridda 

över tre gymnasieskolor och tre grundskolor i Stockholmsområdet, där elever som hoppat av 

föreningsidrotten har fått svara på en enkät angående deras förhållande till föreningsidrotten och 

fysisk aktivitet överhuvudtaget. 

 

Resultat 
Resultatet från min enkätundersökning visade att intresseförskjutningar tillsammans med bristen på 

tid är de vanligast förekommande orsakerna till att man väljer att hoppa av föreningsidrotten medan 

den ekonomiska aspekten är väldigt liten. Andelen som slutat på grund av missnöje med sina 

idrottsledare tycks vara större i Stockholmsområdet än den är nationellt.  

 

Det visade sig att fyra av fem ungdomar som slutat med föreningsidrotten fortfarande bedriver fysisk 

aktivitet på sin fritid minst en gång i veckan och att hälften gör det två eller fler gånger i veckan. Att 

man lämnat föreningsidrotten behöver med andra ord inte betyda att man har slutat röra på sig. 

 Drygt hälften av ungdomarna ställer sig positiva till att eventuellt återkomma till föreningsidrotten. 

Störst chans att de kommer tillbaka skulle vara om det skulle erbjudas en aktivitet som passade deras 

egen ambitionsnivå eller att en kompis lockade med dem. En av fem skulle kunna tänka sig att 

komma tillbaka till föreningsidrotten om det inte var så dyrt. 

 

Slutsats 
Att ungdomar slutar med föreningsidrotten för att de får andra intressen är något som är väldigt svårt 

att motverka. Att tiden inte riktigt räcker till kan bero på en alltför tidig elitsatsning, detta stämmer 

även väl överens med att det är många som skulle kunna tänka sig att återvända till föreningsidrotten 

bara det skulle erbjudas en aktivitet som stämde överens med deras egen ambitionsnivå. Att mer än 

hälften av ungdomarna skulle kunna tänka sig att komma tillbaka till föreningsidrotten om den såg 

annorlunda ut, betyder att det finns en hel del att arbeta med från föreningarnas sida. 



Summary 
Aim and questions 
The purpose of  these studies has been to investigate what relationship young people in the 

Stockholm area who have left  organizational sports have for these and for physical activity on the 

whole. When I try to find the solution of that, I have started out from the following questions: Why 

have they stopped sporting? Are they still physically active? How do they feel about possibly coming 

back?   

 
Method 
I have made a quantitative study, where 610 young people aged 14-19 take part. They are taking 

from  three senior high schools  and three comprehensive schools in the Stockholm area, where 

pupils who have left organizational sports  have answered an inquiry concerning their relationship to 

organizational sports  and to physical activity on the whole. 

 

Result 
The result of my study showed that interest changes together with scarcity of time are the most 

common causes why young people choose to leave organizational sports.The economic aspect is 

however very small. The part that has quit because of  dissatisfaction with their sports leaders seems 

to be greater in the Stockholm area compared to the rest of the country. The study shows furthermore 

that four out of five young people who have quit organizational sports  carry on physical activities at 

least once a week. In other words, leaving organizational sports does not necessarily  mean that you 

have quit being physically active. More than half of the pupils feel positive about possibly coming 

back to organizational sports.The greatest chance that they will come back is if they would be 

offered an activity that would fit  their own level of ambition, or if a friend  would inspire them. One 

out  of five would consider coming back if it  was not so expensive. 

 

Conclusions 
The fact that young people finish organizational sports because of other interests is something that is 

very difficult to stop. Lack of time may be a consequence of a concentration on elite too early.That 

fact is also correlated to the side of the case that many of the young pupils could consider  coming 

back to organizational sports  if there was an activity that would equal their own level of ambition. 

The fact that more than  half of the group in the study consider coming back to  organizational sports 

if it would look a bit different from today, means that there is a lot of work to do  for the sports clubs.   
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Förord 
Som blivande idrottslärare kändes det mycket intressant då jag fick en förfrågan från Stockholms 

idrottsförbund som innebar att undersöka vilket förhållande avhoppade ungdomar i 

Stockholmsregionen har till föreningsidrotten. Att på så vis genom C-uppsatsen inom ämnet Idrott 

och hälsa förhoppningsvis kunna bidra till att förbättra den svenska folkhälsan, känns som ett mål 

som stämmer alldeles utomordentligt väl överens med min blivande profession.  

 

Jag vill tacka alla elever, lärare och rektorer som har gjort denna undersökning möjlig. Ett stort tack 

riktas även till Stockholms Idrottsförbund och min kontaktperson Thomas Eriksson som har gjort  

arbetet enklare genom att erbjuda boende och välbehövlig assistans med pappersarbetet. Slutligen 

vill jag även tacka min handledare, professor Ingemar Wedman på Gymnastik- och Idrottshögskolan 

i Stockholm för vetenskapligt stöd i undersökningen. 

 
         Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm 2006
    
      David Danielsson 
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Inledning 
I det moderna svenska samhället spelar föreningsidrotten en central roll, inte minst för våra 

ungdomar. Dessvärre är det många som väljer att hoppa av verksamheten redan i unga år. För att 

försöka motverka detta är det viktigt att försöka ta reda på vilket förhållande dessa ungdomar har till 

föreningsidrotten. Hade man kunnat göra något annorlunda för att behålla dessa ungdomar och finns 

det någon möjlighet att få dem att återvända?  

 

Stockholms Idrottsförbund har uttryckt en önskan om en undersökning som problematiserar ovan 

nämnda frågeställning kopplat till Stockholmsregionen. Denna uppsats har som syfte att ta reda på 

vilket förhållande ungdomar som väljer att hoppa av föreningsidrotten i Stockholmsregionen har för 

förhållande till densamma. Frågorna som försökt att besvaras är varför man valde att hoppa av, vad 

man har för förhållande till föreningsidrotten idag, samt vilket förhållande man har till fysisk 

aktivitet överlag. 

 
Förhoppningsvis kommer forskningen som presenteras i denna rapport tillsammans med tidigare 

studier kunna ge en klarare bild av problemområdet kring avhoppade ungdomar och om dess 

förhållande till föreningsidrotten. Förhoppningen är att detta i sin tur skall kunna bidra till att man 

både lyckas knyta till sig och behålla fler ungdomar inom föreningsidrotten inte bara i 

Stockholmsregionen utan även nationellt. Något som på sikt förmodligen även kommer att förbättra 

den svenska folkhälsan, då det finns gott om forskning som pekar på att fysisk aktivitet och god 

hälsa har ett nära samband.1   

 
Bakgrund 
Allmänt 
Den svenska föreningsidrotten är utan tvekan en mycket stor folkrörelse för unga i det moderna 

svenska samhället. Närmare bestämt 86% av alla ungdomar  i åldern 13-20 år, vilket innebär cirka 

860 000 individer är eller har någon gång varit aktiva inom föreningsidrotten.2 Föreningsidrottens 

syfte är att den i enligt med de idrottspolitiska målen skall bidra till att förbättra folkhälsan både 

genom dess rent konkreta aspekt den fysiska aktiviteten, men även genom att få ungdomarna att 

känna delaktighet, ansvar och kamratskap. I En idrottspolitik för 2000-talet- folkhälsa, folkrörelse 
                                                 
1 US Department of Health and Human Services. Physical activity and health: A report of the Surgeon General (Atlanta: 
US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic 
Disease. Prevention and Health Promotion, 1996) 
2 Mats Trondman Unga och föreningsidrotten- En studie om föreningsidrottens plats, betydelser och konsekvenser i 
ungas liv (Stockholm: Ungdomsstyrelsens skrifter, 2005:9), s.137 
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och underhållning beskrivs föreningsidrotten som en mötesplats som kan bidra till ökad förståelse 

mellan unga i samhället och att respekt och tolerans skall genomsyra verksamheten.3 

 

Tyvärr är det väldigt många ungdomar som väljer att hoppa av föreningsidrotten. Närmare bestämt 

41 % av alla ungdomar mellan 13-20 år har tidigare varit aktiva inom någon idrottsförening, men är 

det av en eller anledning inte längre.4 Vad är det egentligen som ligger bakom att ungdomar slutar 

föreningsidrotta? Innebär ett avhopp att man blir mindre fysiskt aktiv? Är dessa ungdomar för alltid 

förlorade för den svenska föreningsidrotten? En förhoppning är att denna undersökning skall kunna 

skapa lite mera klarhet kring dessa frågor. 

 

Föreningsidrottens roll ur ett folkhälsoperspektiv 
Föreningsidrotten har i dagens svenska samhälle ett större ansvar än någonsin tidigare ur ett 

folkhälsoperspektiv. I Svenska Folkhälsoinstitutets rapport Fysisk Aktivitet och folkhälsa (2006)5 

presenteras forskning som pekar på att den fysiska aktiviteten hos den svenska befolkningen är lägre 

än vad fallet är i de flesta andra EU-länder. Förklaringar till detta tyckte man sig finna i de sista 

årtiondenas lavinartade ökning i form av passiv underhållning som datoranvändning och tv-tittande.  
 

I den amerikanska rapporten. Physical activity and health: A report of the Surgeon General från 

19966 menar man att fysisk inaktivitet är en mycket stor medicinsk riskfaktor vilket har gjort att man 

valt att förebygga sjukdomar genom att rekommendera människor att bli mer fysiskt aktiva. Som 

fysisk aktivitet benämner man en aktivitet som motsvarar minst 30 minuters rask promenad, detta 

skall man sträva efter att uppnå varje dag.  

 

Kopplingen fysisk aktivitet och god hälsa är alltså allmänt känd internationellt, något som även 

påverkat Sverige. I Sveriges fall spelar föreningsidrotten med dess stora utbredning självklart en stor 

roll när det gäller fysisk aktivitet. I de riktlinjer som Svenska Riksidrottsförbundet har satt upp kan 

man läsa följande ”Alla som vill oavsett nationalitet, religion ålder, kön, sexuell läggning, 

                                                 
3 Regeringen, En idrottspolitik för 2000-talet- folkhälsa, folkrörelse och underhållning (proposition1998/99:107), s.42-43) 
4 Trondman, Mats, Unga och föreningsidrotten- En studie om föreningsidrottens plats, betydelser och konsekvenser i 
ungas liv (Stockholm: Ungdomsstyrelsens skrifter 2005:9), s.119 
 
5 Liselott  Schäfer-Ellinder och Johan Faskunger, Fysisk aktivitet och folkhälsa, (Statens Folkhälsoinstitut 2006:13), s.46 
6 US Department of Health and Human Services. Physical activity and health: A report of the Surgeon General (US 
Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic 
Disease. Prevention and Health Promotion , 1996) 
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samhällsgrupp, samt fysiska och psykiska förutsättningar får och skall kunna vara med i idrotten.”7 

Om föreningsidrotten följer dessa riktlinjer bidrar den i allra högsta grad till att aktivera en stor del 

av våra ungdomar fysiskt.  

 

I det moderna samhället där den spontana idrotten alltmer tvingas stå tillbaka för stillasittande 

aktiviteter som TV och datorer får föreningsidrottens roll betraktas som viktigare än någonsin. 

Lyckas man behålla ungdomarna inom föreningsidrotten, en verksamhet som 86 % av alla ungdomar 

någon gång är aktiv inom, har man således gjort en stor vinst ur ett folkhälsoperspektiv. Även om 

man inte är aktiv inom föreningsidrotten hela livet, känns det dock mycket troligt att ju större 

erfarenhet av den man får, ju större chans är det att man kommer att förstå nyttan av att hålla sig 

fysiskt aktiv och på så vis bibehålla en god hälsa. 

 

Tidigare forskning 

Sverige 

Tidigare svensk forskning kring ungas förhållande till föreningsidrotten och då kanske framförallt 

kring deras val att lämna den är i dagens läge föga omfattande. Om man bortser från Mats 

Trondmans studie Unga och föreningsidrotten är utbudet påfallande litet. Inte förrän i början av 

1980-talet hittar man den första studien kring ungas avhopp i Engström & Erikssons rapport 

Medlemmar i en simförening. Vilka börjar och vilka slutar?8  I denna studie följde man upp 252 

simmare, både sådana som slutat och sådana som fortfarande var aktiva. Av de som slutat var det 

många som gjorde det på grund av att man valt att satsa på någon annan idrott. Detta gjorde att 

studien därför inte direkt berörde problematiken varför man lämnar föreningsidrotten. Dess snäva 

inriktning mot enbart simmare gör även det att man får svårt att dra några generella slutsatser kring 

ungdomars förhållande till föreningsidrotten överlag.   

 

En betydligt mer omfattande studie är Fortsätta eller sluta? av Rolf Jonsson9. Studien omfattade en 

enkät som gick ut till 1000 elever i årskurs 7, samt intervjuer med 137 simmare. Till detta tillkom 

även en föräldrarenkät som skickades ut och besvarades av 97 stycken föräldrar. Hans övergripande 

slutsats visade att det tvärtemot vad man förväntat i första hand inte var någon typ av utslagning10 

                                                 
7 Riksidrottsförbundet, Allas rätt att vara med, 2004-12-27 < http://www.rf.se/t3.asp?p=72601&x=1&a=95073> (Acc. 2006-05-14) 
 
8 Lars-Magnus Engström och Henrik Eriksson, Medlemmar i en simförening: Vilka börjar och vilka slutar?  (Stockholm: 
Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan, 1981) 
9 Rolf Jonsson, Att fortsätta eller sluta?, (Uppsala: Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet, 1983) 
10 ”Utslagning” innebär i det här fallet att man inte är tillräckligt bra 

 4

http://www.rf.se/t3.asp?p=72601&x=1&a=95073


som var den främsta orsaken till ungdomarnas avhopp, utan snarare brist på tid och att man fick 

andra intressen. Annat intresse kunde i det här fallet vara att man började inom en annan 

föreningsidrott, vilket gör att inte heller denna studie riktigt tangerar min egen frågeställning som 

handlar om att helt lämna föreningsidrotten. 

 

Den kanske mest omfattande undersökningen kring ungas anledningar till att hoppa av 

föreningsidrotten från slutet av 1900-talet finner man i Göran Patrikssons rapport Idrottens barn11. I 

den studien följde Patriksson 657 ungdomar i åldern 7-18 år under 18 månaders tid. Hans slutsats är 

att de äldre ungdomarnas (13-18 år) vanligaste förklaringar till att hoppa av föreningsidrotten är att 

man får andra intressen, prioriterar skolan eller inte längre har tid. Utslagningsfaktorn visar sig inte 

heller i denna undersökning ha någon avgörande betydelse för om man väljer att fortsätta inom 

föreningsidrotten eller ej.  

 

Internationellt 

Göran Patriksson presenterar även en hel del internationell forskning kring ungas avhopp där bland 

annat USA, Kanada, Australien, Västtyskland och Danmark finns representerade. Han är dock noga 

med att poängtera att studierna kring detta ämne som tagit sin början under 1980-talet inte är 

speciellt uttömmande. Bidragande orsaker till denna slutsats är bl a 

 

• Dålig bredd: Studiernas testgrupper innehåller bara individer från en eller ett fåtal olika 

idrotter eller så är de begränsade till elitidrott. 

• För litet urval: Urvalet är helt enkelt för litet för att kunna täcka in populationen. 

• Oklara definitioner: En avhoppare kan vara någon som har slutat med simning men istället 

börjat med fotboll. På så vis är han/hon en avhoppare, som ändå finns kvar inom 

föreningsidrotten.  

• Brist på reflektion: Man koncentrerar sig i alltför stor utsträckning på hur stor andel som 

slutar med föreningsidrott, istället för att titta på de bakomliggande orsakerna. 

 

Den internationella forskningen är aningen bristfällig men det som ändå är intressant är det faktum 

att det verkligen finns en ambition att forska kring ungdomars förhållande till föreningsidrotten även 

om man än så länge inte funnit något effektivt angreppssätt. Problematiken med ungdomar som 

hoppar av idrotten är följaktligen inte någon företeelse som tycks vara typiskt svensk. 

                                                 
11 Göran Patriksson, Idrottens Barn. Idrottsvanor-stress-”utslagning”, (Stockholm: Friskvårdcentrum, 1987) 
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Patriksson12 konstaterar att det fortfarande inte finns några vare sig internationella eller svenska 

studier av det här slaget som fullt ut lyckas förena en mångteoretisk bas, en longitudinell design och 

ett urval som täcker ett representativt urval av idrottsgrenar. Då jag sökt efter internationell forskning 

på senare tid har kvalitativa rapporter inom området fortsatt att lysa med sin frånvaro. Inom den 

svenska forskningen har dock Trondman genom sin studie Unga och föreningsidrotten från 2005 

enligt mig gjort något av ett genombrott inom ämnet, därför kommer jag att presentera den studien 

lite närmare i kommande avsnitt. 

 

Unga och föreningsidrotten 

Mats Trondman har i sin avhandling Unga och föreningsidrotten gjort en undersökning där 1580 

ungdomar i åldern 13-20 år spridda över hela landet har svarat på en enkät angående sitt förhållande 

till föreningsidrotten.13 I avsnittet Att sluta med föreningsidrott14 presenterar han ungas egna 

förklaringar till att sluta och diskuterar även en del kring avhoppares eventuella återkomst. Denna del 

av avhandlingen stämmer väl överens med min egen undersökning. 

 

Trondman har i sin rapport bland annat försökt att svara på följande två huvudfrågor. 

-Hur stor är andelen ungdomar  som hoppar av föreningsidrotten?  

-Varför hoppar de av? 

Av de ungdomar som deltog i studien angav 41 % svarsalternativet, ”nej inte nu längre, men 

tidigare” på frågan om de just nu tränar eller tävlar i en idrottsförening. Om detta kan man väl säga 

att det finns en relativt betydande andel ungdomar som ingår i den kategorin som valts ut att 

undersökas i min studie. En kategori som i fortsättningen kommer att benämnas ”avhoppade 

ungdomar” eller kort och gott ”avhoppare”. I övrigt har dock just denna fråga ingen direkt koppling 

till min egen undersökning.  

 

På den andra frågan däremot nämligen ”Varför hoppar de av?” kan man se en klar 

överrensstämmelse med min egen undersökning. Nu måste det villigt erkännas att Trondman i sin 

undersökning har varit betydligt grundligare och därför valt att dela upp frågeställningen i två delar. 

Den ena delen kallar han för internidrottsliga bestämningar, där han försöker finna orsaker till 

                                                 
12 Patriksson, Göran, Forskningsprogram för projektet barn och ungdomsidrottens socialisationseffekter och 
avbrottsproblematik, (Stockholm: Friskvårdscentrum, 2003) 
13 Trondman, Mats, Unga och föreningsidrotten: En studie om föreningsidrottens plats, betydelser och konsekvenser i 
ungas liv (Ungdomsstyrelsens skrifter 2005:9) 
14 Ibid s.119-134 
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ungdomarnas avhopp genom att välja ett objektivt synsätt. Detta gör han genom att jämföra 

avhopparna med de som fortfarande är aktiva för att  på så vis försöka  dra slutsatser till varför man 

slutar föreningsidrotta.  

Den andra delen kallar han ”Ungas egna förklaringar till att sluta”. I den delen försöker han liksom 

mig att via en enkät som vänder sig till avhopparna reda ut vad ungdomarna själva anser vara de 

främsta anledningarna till avhoppet. Han har valt att dela in de olika anledningarna i olika kategorier 

som ser ut enligt följande. 

 

• Intresseförskjutningar 

• Tidsaspekter 

• Internidrottslig verksamhet 

• Träningsmiljö 

• Skador 

• Kompisar 

• Föräldrapåverkan 

• Ekonomiska orsaker15 

 

Inom varje kategori har Trondman angett ett antal anledningar som överrensstämmer med 

kategoriseringen. Till exempel har han bland de anledningar som han kategoriserat som 

intresseförskjutningar bland annat följande alternativ: 

 

Jag tappade intresset för idrott 

Jag fick andra intressen 

Det är roligare att spontanidrotta 

Jag behövde jobba och tjäna extra pengar 

 

Som tidigare nämnts så har jag tagit till mig en hel del från Trondman i min undersökning på det 

viset att de anledningar som var de mest vanligt förekommande i hans undersökning har valts ut då 

min enkät konstruerats. Bland annat de tre första anledningarna ovan i kategorin 

intresseförskjutningar (den största kategorin bland avhopparna) vilka mer än 20 % på varje alternativ 

av de tillfrågade i Trondmans undersökning angav som en bidragande orsak finns med på min enkät. 

                                                 
15 Trondman, Mats, Unga och föreningsidrotten: En studie om föreningsidrottens plats, betydelser och konsekvenser i 
ungas liv (Stockholm: Ungdomsstyrelsens skrifter 2005:9) 
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Samtidigt har jag utifrån Trondmans resultat valt bort andra anledningar som i princip ingen har 

angett. Detta gäller till exempel den fjärde och sista anledningen ovan som bara 2% av de tillfrågade 

angett. Det visade sig att de mest frekventa orsakerna till ungdomarnas avhopp var 

intresseförskjutningar och tidsaspekter medan ekonomiska orsaker och missnöje med idrottsledarna 

var relativt sällsynta. 

 

Trondman berör även problematiken kring en eventuell återkomst och hur man idag ser på sitt 

avhopp då han även tar upp frågorna; ”Hur ser du idag på ditt beslut att lämna föreningsidrotten?” 

och ”Skulle du kunna tänka dig att börja föreningsidrotta igen?” Knappt 6 av 10 ungdomar i studien 

anger att man hoppade av på grund av omständigheter som den unga själv beklagar medan resterande 

delen av de avhoppade ungdomarna anser att det var ett avhopp som skedde helt och hållet av fri 

vilja.16  

 

På den andra frågan ställde sig drygt hälften positiva till en eventuell återkomst till föreningsidrotten 

(20 % angav svarsalternativet ”Ja, absolut” och 33 % angav svarsalternativet ”Ja troligen”) medan 

resterande ställde sig mera negativa till en eventuell återkomst (40 % angav 

svarsalternativet ”Troligen inte” och 7 % angav svarsalternativet ”Absolut inte”).17 Är man optimist 

kan man se det som att endast 7 % av ungdomarna är helt och hållet förlorade för idrotten. Är man 

pessimist kan man se det som att även andelen som angav svarsalternativet ”Troligen inte” också är 

förlorade för föreningsidrotten. På detta får man inget riktigt svar i Trondmans undersökning.  

 

Trondman gör även en sammanställning av kopplingen till hur man ser på sitt avhopp idag till hur 

man ställde sig till att eventuellt börja föreningsidrotta igen. Det visade sig föga överraskande att de 

som ansåg att de slutat av egen fri vilja än idag i betydligt högre grad än de som slutade på grund av 

omständigheter som de ej kunde råda över ställde sig tveksamma till att återvända till 

föreningsidrotten.18 

 

Om jag skall peka på några brister i  Trondmans studie så är det väl främst avsaknaden av ett 

resonemang kring möjligheterna att locka tillbaka ungdomarna till föreningsidrotten samt hur 

avhopparnas förhållande till fysisk aktivitet utanför föreningslivet ter sig.  

 
                                                 
16 Trondman, Mats, Unga och föreningsidrotten:  En studie om föreningsidrottens plats, betydelser och konsekvenser i 
ungas liv ( Stockholm: Ungdomsstyrelsens skrifter 2005:9), s.128 
17 Ibid, s.130 
18 Ibid, s.131 
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Handslaget 
Frågan kring hur man skall locka ungdomar till föreningsidrotten såväl från början som att locka 

tillbaka avhoppare finner man i riktlinjerna som RF dragit upp, för hur man skall disponera 

regeringens anslag på en miljard kronor under fyraårsperioden 2004-2007 i vad man kallar ”Ett 

handslag med idrotten” men som i dagligt tal och även i studiens fortsättning kommer att benämnas 

som Handslaget19. För att nå grupper som naturligt inte finner sig till rätta i dagens idrott dit jag 

anser att avhoppade ungdomar hör, har man i Handslaget försökt att ta fram en handlingsplan för att 

se till att dessa grupper skall känna sig välkomna inom föreningsidrotten. Man menar att 

föreningsidrotten skall sträva efter: 

 

• Att undanröja hinder i exempelvis tävlingsbestämmelser och liknande för ett bredare 

deltagande, även på lägre idrottslig ambitionsnivå. 

• Att hitta former för att möta grupper som idag inte finns med i föreningarnas verksamhet, i de 

miljöer där dessa grupper finns. Här är skolan en självklar arena. 

• Att utveckla verksamhetsformer som inte ställer samma krav på regelbundenhet och 

kontinuerligt engagemang, exempelvis olika typer av drop in-verksamhet. 

• Att hitta sätt att hålla nere deltagar-, material- och andra kostnader.20 

 

Frågan man kan ställa sig är hur dessa argument överrensstämmer med avhopparnas egen syn på en 

eventuell återkomst. Detta skall jag försöka ta reda på. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Riksidrottsförbundet, Handslaget, 2004, < http://www.rf.se/files/{C7E397FB-791A-4BCE-BC40-
4A06836030E4}.pdf> (Acc. 2006-05-14) 
20 Ibid, Vad vi vill göra 
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Syfte/frågeställningar 
 
Vad har avhoppade ungdomar i stockholmsområdet för förhållande till föreningsidrotten och fysisk 
aktivitet överlag? 
 
- Varför slutade de föreningsidrotta? 
 
- Är de fortfarande fysiskt aktiva? 
 
- Hur ser de på en eventuell återkomst? 
 
Metod 
 

Metodval 
För att på bästa sätt kunna besvara uppsatsens frågeställningar valde jag att göra en kvantitativ studie 

i form av en enkätundersökning som vände sig till ungdomar som tidigare har varit föreningsaktiva 

men av någon eller några olika anledningar inte är det längre. Det viktigaste har varit att kunna täcka 

in en relativt stor grupp i undersökningen vilket hade blivit ytterst svårt om jag istället valt att 

använda mig av en kvalitativ metod. För att på smidigast möjliga sätt nå ut till så många ungdomar 

som möjligt i en för undersökningen attraktiv ålder som utifrån Stockholms Idrottsförbunds önskan 

var ungdomar i åldern 13-20 år, beslöt jag mig för att genomföra enkäterna ute på högstadium och 

gymnasium i Stockholmsregionen. Detta gjorde att enbart ungdomar i åldern 14-19 år har täckts in i 

undersökningen. En pilotstudie har också genomförts. 

 

Pilotstudien 

Pilotstudien gick till på följande sätt. En skola i Stockholmsområdet som ej ingick i den ordinarie 

undersökningen valdes slumpmässigt ut. Skolan ligger i en Stockholmsförort vars gymnasium och 

högstadium finns i samma byggnad. I pilotstudien ingick cirka 50 besvarade enkäter fördelat på sex 

klasser från varsin av de 6 årskurserna som ingick i undersökningen. Jag var fysiskt närvarande i 

samtliga klasser under den tid som enkäten besvarades och noga med att påpeka att de gärna kunde 

fråga mig om det var något kring enkäten som var oklart. Det var inte speciellt många som ställde 

några frågor, huruvida detta beror på att allt var solklart eller att jag i min roll som utomstående inte 

var någon som man vågade fråga låter jag vara osagt. Vid genomgång av de besvarade enkäterna 

tillsammans med min kontakt på Stockholms Idrottsförbund kunde man dock tyda att det var ett par 

frågor som var lite oklara i formuleringarna på grund av att folk konsekvent undvek att kryssa i en 

del svarsalternativ som statistiskt sett var mycket frekvent förekommande i alla åldrar enligt tidigare 
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forskning. Nu behöver ju inte den lilla grupp som testades i pilotstudien överensstämma helt och 

hållet med tidigare forskning men då det framförallt var de yngre eleverna som undvek dessa 

svarsalternativ så drog jag slutsatsen att dessa frågor förmodligen var för komplicerat formulerade 

från min sida. Enkäten omarbetades alltså utifrån pilotstudien och då enkäterna från den ordinarie 

undersökningen analyserades så låg de omformulerade frågornas svarsfrekvens i paritet med tidigare 

forskning vilket onekligen pekar på att pilotstudien fyllt en viktig funktion.     

 

Urval 
Målet var att genomföra enkäten bland minst 500 ungdomar i åldern 14-19 år. Högstadie- och 

gymnasieskolorna valdes ut slumpvis inom ett område i Stockholm som utgår från centrala 

Stockholm och sträcker sig ut till ändstationerna i tunnelbanenätet.  Kontakt togs via telefon med 

uppskattningsvis 20 stycken skolor i det aktuella området varav 3 stycken gymnasium och 3 stycken 

högstadieskolor till slut gav mig tillstånd att få genomföra undersökningen. Antalet elever på de här 

skolorna uppgick till sammanlagt 2200 elever totalt (ca 1000 högstadieelever och ca 1200 

gymnasieelever). Den specifika grupp som skulle svara på enkäten var dock enbart de elever som vid 

det aktuella tillfället inte var aktiva inom någon idrottsförening men som tidigare varit det. 31 

stycken av de som hade svarat på enkäten visade sig i efterhand inte vara i åldersspannet 14-19 år 

varpå dessa enkäter sållades bort ur materialet. Trondmans undersökning pekade på att 

andelen ”avhoppare” i åldern 13-20 år var 41%.21 Jag ansåg därför att dessa sex skolor mer än väl 

skulle uppfylla mitt mål på 500 individer (41% av 2200 är 902). Sammanlagt besvarades enkäten av 

610 personer i åldern 14-19 år.  Enkäterna har sorterats med avseende på ålder istället för födelseår 

vilket har gjort att det inte kommer att göras några jämförelser mellan högstadieelever och 

gymnasieelever (16-åringar finns det gått om på båda stadierna). De besökta skolorna har bara fyllt 

den enkla funktionen att de fungerat som en lämplig plats att komma i kontakt med individer i den 

ålder som haft för avsikt att undersökas. Jämförelser med avseende på årskurser och mellan olika 

skolor har med andra ord aldrig varit aktuellt. 

 

Genomförande 
Efter att klartecken getts från rektorerna på de 6 skolor där enkätundersökningen har genomförts, 

utgick mail till respektive skola som vidarebefordrades internt ut till alla lärare. I mailet 

presenterades syftet med projektet och hur det skulle gå tillväga rent praktiskt, det vill säga genom 

                                                 
21 Trondman, Mats, Unga och föreningsidrotten: En studie om föreningsidrottens plats, betydelser och konsekvenser i 
ungas liv (Stockholm: Ungdomsstyrelsens skrifter 2005:9) s.119 
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att enkäterna med tillhörande instruktion av mig skulle placeras i varje klassföreståndares fack varpå 

enkäterna skulle besvaras vid ett lämpligt tillfälle då man träffade sin klass under den nästkommande 

veckan. Vidare gavs instruktioner om att enkäterna efter att de besvarats skulle lämnas in på 

respektive skolas expedition så att jag kunde samla in dem under måndagen veckan därpå.   

 

För att inte trycka upp onödigt många enkäter togs det fasta på Mats Trondmans siffror om att 

andelen ungdomar som valt att lämna föreningsidrotten uppgår till ca 40 %. För att vara på den säkra 

sidan trycktes ändå en så pass stor mängd enkäter upp att det skulle täcka upp för ca 45% av eleverna, 

närmare bestämt 1000 stycken. Jag antog även att andelen avhoppade ungdomar på gymnasiet skulle 

vara större än på högstadiet, därför blev antalet enkäter som delades ut på gymnasieskolan så stort att 

det täckte sammanlagt 50 % av det totala antalet elever på respektive skola, medan motsvarande 

siffra på högstadiet stannade vid 40 %. En vecka efter att enkäterna lämnats ut hämtades de upp på 

respektive skolas expedition precis som avtalat. Efter detta matades resultaten in och analyserades i 

statistikprogrammet SPSS.  

 

Validitet/Reliabilitet 
Om en undersökning skall vara tillförlitlig skall den ha hög reliabilitet respektive hög validitet. 

Validiteten är beroende av vad som mäts, det vill säga om det som mäts verkligen är relevant för det 

som man vill ha svar på. Det som haft för avsikt att undersökas är vilket förhållande ungdomar i 

åldern 14-19 år i Stockholmsområdet har till föreningsidrotten. Validiteten i undersökningen är 

således beroende på hur väl enkätfrågorna svarar mot undersökningens syfte och hur väl urvalet 

svarar mot den grupp som man har haft för avsikt att kunna uttala sig om. Enkätfrågorna har 

utformats i samarbete med mina kontakter på Stockholmsidrottsförbund. Riktigt säker kan man dock 

inte vara på hur väl enkätundersökningen svarat på studiens syfte förrän den är genomförd och har 

analyserats. En liten vink om hur pass väl den fungerar kan man dock göra genom att genomföra den 

tänkta enkäten i en mindre skala i en grupp som i största möjliga mån motsvarar den grupp som man 

har för avsikt att genomföra den ordinarie enkätundersökningen i, en så kallad pilotstudie. En sådan 

typ av studie genomfördes i det aktuella fallet, för mera informationen kring denna hänvisar jag till 

avsnittet Pilotstudien. Huruvida den utvalda gruppen motsvarar den del av befolkningen som jag har 

haft för avsikt att kunna uttala mig om och relatera till i min undersökning, det vill säga ungdomar i 

åldern 14-19 år i Stockholmsområdet är inte helt lätt att uttala sig om. En bättre lokalkännedom hade 

kanske kunnat ge en mer medveten spridning av skolorna för att på så vis kunna spegla den ojämna 

sociala standarden som råder i Stockholmsområdet idag. Storleken och jämnheten på materialet såväl 
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åldersmässigt som könsmässigt bör dock tala till validitetens fördel. Då jämförelser mellan olika 

grupper i studien sker i avseende på en eller flera variabler är varje grupp ungefär lika stor och 

förhoppningsvis tillräckligt stor för att resultaten som presenteras inte skall kunna bortförklaras som 

tillfälligheter. 

 

Om validiteten är beroende av vad det är som mäts, så är reliabiliteten beroende på hur det mäts.”22 

Mätningarna har gått till på så vis att eleverna har svarat på enkäterna utan att jag har varit 

närvarande. Detta har ställt höga krav på enkätens enkla utformning, ingenting får vara oklart, inget 

skall kunna missuppfattas, slumpmässiga fel skall minimeras. För att uppnå detta har jag tagit intryck 

av Trondmans studie rörande den centrala frågan där eleven skall ange de bakomliggande orsakerna 

till att man slutade föreningsidrotta. Svarsalternativen i hans undersökning som i princip ingen har 

angett har sållats bort, eftersom för många svarsalternativ förmodligen bara skulle ställt till det för 

ungdomarna, speciellt då många av svarsalternativen ligger påfallande nära varandra rent 

betydelsemässigt. Ett naturligt steg i processen som innebar att höja studiens reliabilitet var att göra 

en pilotstudie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Ulf Bjereld, Varför vetenskap:  Om vikten av problem och teori i forskningsprocessen (Lund: Studentlitteratur Lund, 
1999), s.105 
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Resultatsammanställning   

Totalt erhölls 610 enkäter från ungdomar i åldern 14-19 år. Av dessa var 299 kvinnor och 311 män 

som i sin tur var fördelade på sex olika skolor i Stockholmsregionen. Enkäten finns i sin helhet i 

bilaga 1. 
 
Tabell 1- Ålder- och könsfördelningen på ungdomarna som besvarade enkäten 
 
 

 
ålder antal pojkar  antal flickor__________ sammanlagt 
14 41  49  90 
15 57  50                     107 
16 52  50                     102 
17 53  59                     112 
18 55  48                     103 
19 53  43  96 
                    311                     299                     610  
 
Tabell 1 visar att det är en till synes ganska jämn fördelning åldersmässigt. Varje åldersgrupp 

innehåller 90-107 ungdomar relativt jämnt välfördelade könsmässigt. I fortsättningen kommer 

uppdelningen av ungdomarna i två grupper nämligen ”de yngre”23 och ”de äldre”24 i de fall där jag 

vill kunna dra slutsatser utifrån ungdomarnas olika svar beroende på deras ålder. Syftet med denna 

kategorisering är att inte få allt för många grupper att redovisa, vilket hade blivit fallet om jag valt att 

behandla varje åldersgrupp för sig.  

 
Ungdomarna skulle bland annat ange vilken idrott som de var aktiva inom då de föreningsidrottade. 

Om de varit aktiva inom flera idrotter vilket jag antog att många hade varit så skulle de ange den som 

de slutade med sist, vilket man även (eventuellt med vissa undantag) borde kunna anta var den som 

de varit mest involverade inom.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Ungdomarna i åldern 14-16 år 
24 Ungdomarna/vuxna i åldern 17-19 år 
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Tabell 2- Inom vilken föreningsidrott var du aktiv innan du slutade? Om det var fler ange den som 
du slutade med senast 
 

 
pojkar   procent flickor  procent 
Fotboll   12% Fotboll  15% 
Innebandy   12% Ridsport   11% 
Basket    11% Kampsort  11% 
Kampsport   10% Basket    9% 
Racketsporter    9% Innebandy    8% 
Handboll     9% Racketsporter   8% 
Simning      9% Simning    8% 
Gymnastik      7% Gymnastik    6% 
Friidrott     7% Friidrott    6% 
Ishockey     6% Handboll                         6% 
Orientering     3% Dans    6%   
Volleyboll     3% Volleyboll    3% 
Ridning     2% Orientering    3% 
Dans     0% Ishockey    0% 
                      100%                      100% 
 
   
Tabell 2 visar att de finns en relativt god spridning bland många olika idrotter i försöksgruppen där 

fotboll inte helt oväntat ligger i topp. I övrigt så kan man säga att det är en klar överrepresentation av 

män i ishockey medan kvinnorna är klart överrepresenterade i såväl ridsport som dans. I övrigt är 

fördelningen mellan könen inom respektive idrott relativt jämn. 

 
Tabell 3- Vilken/vilka var de främsta orsakerna till att du slutade idrotta? På grund av att man kan 
välja fler än ett alternativ så adderas inte siffrorna till 100%. 
 
 
orsaker    procent 
Jag fick andra intressen    37%  
Brist på tid     32%  
Det är roligare att spontanidrotta   26%  
Jag tappade intresset för idrott   25%,  
Jag prioriterade skolan istället   25 %,  
Träningstiderna passade inte   22%,  
Jag gillade inte ledaren/ledarna   18%  
Jag var egentligen aldrig intresserad av sport  15 %,  
En eller flera kompisar slutade   12%.  
Jag upplevde en negativ påverkan från mina föräldrar  9%  
Jag platsade inte i laget    9 %  
Jag slutade på grund av skada/sjukdom   9%  
Jag hade inte råd     7%__ 
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Tabell 3 visar att den vanligaste orsaken till att man slutade idrotta var att man helt enkelt fick andra 

intressen. På ohotad andra plats har man angett bristen på tid. Att man slutade av ekonomiska skäl är 

relativt sällsynt.  

 
Tabell 4- Vilken/vilka var de främsta orsakerna till att du slutade idrotta? Uppdelat efter kön. 
 

pojkar    flickor_______________________________ 

orsaker   procent orsaker                    procent 
Jag fick andra intressen  35% Jag fick andra intressen           38%            
Brist på tid   28% Brist på tid                           25% 
Det är roligare att spontanidrotta 28% Jag prioriterade skolan istället 25% 
Jag tappade intresset för idrott 27% Jag tappade intresset för idrott 24% 
Träningstiderna passade inte 24% Det är roligare att spontanidrotta 23% 
Jag prioriterade skolan istället 20% Träningstiderna passade inte 19% 
Jag gillade inte ledarna  18% Jag gillade inte ledaren/ledarna 19% 
Jag var aldrig riktigt intresserad av sport 15% En eller flera kompisar slutade 15% 
Jag platsade inte i laget  12% Var aldrig riktigt intresserad av sport  14% 
En eller flera kompisar slutade 10% Jag slutade på grund av skada/sjukdom 12% 
Det fanns en  negativ föräldrarpåverkan  10% Det fanns en negativ föräldrarpåverkan   8% 
Jag hade inte råd    7% Jag hade inte råd    7% 
Jag slutade på grund av skada/sjukdom   6% Jag platsade inte i laget     6% 
 
 
Tabell 4 visar att det hos båda könen tycks vara andra intressen och brist på tid som varit de största 

orsakerna till att man slutade föreningsidrotta. Större andel pojkar (28%) än flickor (23%) slutade på 

grund av att det är roligare med spontanidrott. Större andel flickor (25%) angav att man slutade 

föreningsidrotta eftersom man ville prioritera skolan då motsvarande siffra för pojkarna ligger på 

20%. Större andel flickor (15%) än pojkar (10%) slutade på grund av att en eller flera kompisar 

slutade och på grund av skador/sjukdom medan större andel pojkar slutar på grund av att man inte 

platsar i laget. 

 

De som angett svarsalternativet ”Jag slutade på grund av att jag fick andra intressen” skulle även 

ange vilka dessa intressen var.  
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Tabell 5- Jag slutade på grund av att jag fick andra intressen, nämligen…. 
 
 
pojkar    flickor   
orsaker   procent orsaker  procent 
Estetisk verksamhet  10% Estetisk verksamhet 25%  
Kompisar/motsatta könet  44% Kompisar/motsatta könet 41% 
Gymnastik/styrketräning  22% Gymnastik/styrketräning 23% 
Böcker/datorer  24% Böcker/datorer 11% 
                      100%                      100% 

 
Tabell 5 visar att sociala relationer är det vanligaste intresset som får folk att sluta föreningsidrotta 

för såväl pojkar som flickor. En knapp fjärdedel av de som angett andra intressen som anledning till 

att man slutade föreningsidrotta, har valt bort föreningsidrotten till fördel för 

styrketräning/gymnastik. Estetisk verksamhet lockar mer bland flickorna där en fjärdedel väljer detta 

mot bara en tiondel av pojkarna. Det motsatta förhållandet råder mellan böcker/datorer som är 

betydligt populärare alternativa sysselsättningar bland pojkarna (24%) om man jämför med flickorna 

där motsvarande siffra ligger på 11%. 

 

Tabell 6- Hur ser du idag på ditt val att sluta med föreningsidrotten? 

 
 
kön svarsalternativ    procent 
pojkar: Jag slutade eftersom jag verkligen ville sluta med föreningsidrotten:  32% 
 
Jag hade gärna fortsatt med föreningsidrott, men av ett eller annat skäl blev                                     
det tyvärr så att jag slutade:     68% 
                          100% 

flickor: Jag slutade eftersom jag verkligen ville sluta med föreningsidrotten:  34% 
 
Jag hade gärna fortsatt med föreningsidrott, men av ett eller annat skäl blev  
det tyvärr så att jag slutade:    66% 
                        100% 
 

Tabell 6 visar att två av tre ungdomar ansåg att man gärna hade fortsatt med idrott medan resterande 

ansåg att man slutade helt och hållet av egen vilja. Inga större skillnader mellan könen som synes. 
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Tabell 7- Håller du på med någon fysisk aktivitet på din fritid?  
 

ålder:  14-16 år  17-19 år 
 
kön__________________procent  procent 
pojkar: Ja: 83% Ja: 82%  
 Nej: 17% Nej: 18% 
                     100%                     100% 
 
flickor: Ja:  81% Ja: 73% 
 Nej: 19% Nej: 27% 
                     100%                     100% 
 

Tabell 7 visar att det är cirka 80% av ungdomarna som håller på med någon typ av fysisk aktivitet på 

sin fritid. Mest aktiva är de yngre pojkarna och minst aktiva är de äldre flickorna. 

 
 
Tabell 8- Håller du på med någon form av fysisk aktivitet på din fritid? Om ja, i så fall vilken? 
 
 
ålder:    14-16 år 17-19 år 
 
kön________typ av aktivitet___________________procent         procent_ 
pojkar:      Individuella konditionsaktiviteter 23% 30% 
 Gymnastik/Styrketräning  21% 18% 
 Olika typer av dans    9% 14% 
 Spontan lagidrott med boll    4%   6% 
                       100%            100% 
                                                                         
flickor: Individuella konditionsaktiviteter 39% 34%  
  Gymnastik/Styrketräning  23% 37% 

Olika typer av dans  14% 16% 
Spontan lagidrott med boll  10%   6% 
Ridsport     7%   3% 
Individuell bollsport    7%   4%       
                      100%            100% 

 
 
Tabell 8 visar att det som synes är de individuella konditionsaktiviteterna som dominerar i alla 

grupper utom hos de äldre flickorna där gymnastik/styrketräning är den populäraste fysiska 

aktiviteten. Hos flickorna ser vi att estetisk verksamhet och ridsport är klart populärare än vad det är 

bland pojkarna där man hellre prioriterar spontan lagidrott med boll. I samtliga grupper är det en 

ytterst liten del som ägnar sig åt individuell bollsport. Hos såväl pojkar som flickor kan man se en 

markant ökning av gymnastik/styrketräning i och med att man blir äldre. Detta sker till synes på 

bekostnad av den spontana lagidrotten med boll och de individuella konditionsaktiviteterna. 
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Tabell 9- Hur ofta utövar du någon form av fysisk aktivitet på din fritid? 
      
ålder:    16-14 år 17-19 år 
 
kön________________________________________procent___ procent 
Pojkar:    Aldrig, eller mycket sällan  19% 19% 
 1 gång/vecka   36% 25% 
 2-3 gånger/vecka  25% 30% 
 4 eller fler gånger/vecka  19% 26% 
                       100%            100% 
 
Flickor: Aldrig, eller mycket sällan  20% 22%  
 1 gång/vecka   35% 25% 
 2-3 gånger/vecka  23% 40% 
 4 eller fler gånger/vecka  32% 13% 
                       100%            100% 
 

Tabell 9 visar att det inte finns några större skillnader mellan könen och åldersmässigt angående hur 

ofta man bedriver fysisk aktivitet. Cirka hälften av ungdomarna bedriver dock fysisk aktivitet 2 eller 

fler gånger i veckan.  

 
Tabell 10- Skulle du kunna tänka dig att börja föreningsidrotta igen? Skala 1-4 där 1 är ”Ja, absolut” 
och 4 är ”Nej, absolut inte” 
 
 
ålder:                                                               14-16 år 17-19 år 
 
kön svarsalternativ  procent procent 
Pojkar:    Ja, absolut   25% 18% 
 Ja, troligen   40% 25%  

Nej, troligen inte  25% 30% 
 Nej, absolut inte  19% 26% 

                      100%            100% 
 
Medelsvaret på den fyragradiga skalan: 2,25 2,29 

 
Flickor: Ja, absolut   28% 30%  
 Ja, troligen   38% 32% 
 Nej, troligen inte  23% 25% 
 Nej, absolut inte  11% 13% 
                       100%            100% 

 
Medelsvaret på den fyragradiga skalan: 2,22 2,26 

 

Tabell 10 visar att det överlag verkar som att viljan att återuppta föreningsidrottandet avtar i takt med 

stigande ålder. Framförallt det de äldre pojkarna som ställer sig negativ till en eventuell återkomst, 
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där endast 43% anser det mer eller mindre troligt att de skulle kunna återkomma till 

föreningsidrotten. I de andra grupperna är dock en klar majoritet positiv till att komma tillbaka. Om 

man tittar på medelvärdena längst ned i tabellen så ser man att samtliga grupper (även de äldre 

pojkarna) har ett medel som ligger under 2,5 vilket innebär att ”medelsvaret” ligger närmare ”Ja, 

troligen” än ”Nej, troligen inte”. 

 

Tabell 11- Vad skulle kunna få dig att återuppta ditt föreningsidrottande igen? Observera att 

procentsatserna inte adderas till 100% då man kan välja fler än ett svarsalternativ. 

 
ålder:     14-16 år 17-19 år 
 
kön svarsalternativ   procent procent 
Pojkar:       Ingenting    22 % 23 % 
                Att jag fick information från föreningarna  
                via idrottsledare som kom ut i skolorna  19 %    16 % 
 Att en kompis lockade med mig  29 % 28 % 
 Att det inte skulle vara så dyrt  18 % 17 % 
 Att det skulle finnas möjlighet att utöva    
 föreningsidrott på en för mig lämplig nivå 33% 32% 
  
Flickor: Ingenting    22 % 23 % 
                Att jag fick information från föreningarna 18 % 16 % 
                via idrottsledare som kom ut i skolorna     
 Att en kompis lockade med mig  27 % 28 % 
 Att det inte skulle vara så dyrt  23 %              27 % 
 Att det skulle finnas möjlighet att utöva    
 föreningsidrott på en för mig lämplig nivå 29 % 35 % 
 
  
 

Tabell 11 visar att drygt 20% av de avhoppade ungdomarna  inte anser att det finns något som skulle 

kunna locka tillbaka dem till föreningsidrotten. Flickornas och pojkarnas svar skiljer sig inte speciellt 

nämnvärt från varandra. Den klart vanligaste anledningen till en eventuell återkomst skulle vara att 

man gavs möjlighet till att idrotta på en för sig själv lämplig nivå. Vad kompisarna gör spelar också 

en stor roll. Den enda riktiga skillnaden mellan grupperna finner vi i ekonomifrågan, där fler flickor 

än pojkar anger ekonomin som en viktig faktor. Det är framförallt de äldre flickorna som anger detta. 

Att föreningsledare skulle komma ut i skolorna och berätta är ingen större anledning även om den 

förekommer.  
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Diskussion 

Jag ville med min undersökning få veta mer om vad avhoppade ungdomar (14-19-åringar) har för 

förhållande till föreningsidrotten. Mina följdfrågor var: 

 
-Varför slutade de föreningsidrotta? 
 
-Är dessa ungdomar fortfarande fysiskt aktiva? 
 
-Hur ser de på en eventuell återkomst? 
 
På första frågan ”Varför slutade de föreningsidrotta?” visade resultatet från enkätundersökningen 

i likhet med Trondmans undersökning25 att intresseförskjutningar tillsammans med tidsaspekter är de 

vanligast förekommande orsakerna till att man väljer att hoppa av föreningsidrotten medan den 

ekonomiska aspekten är mycket liten. Vad gäller dessa intresseförskjutningar finns det enligt mig 

inte speciellt mycket att göra åt. Det kommer alltid att finnas andra saker som drar mer utan att man 

kan anklaga föreningsidrotten för att inte vara tillräckligt intressant. I Handslaget konstaterar man 

helt enkelt att konkurrensen om ungdomarnas fria tid har blivit hårdare genom att valalternativen, 

speciellt i storstäderna blivit fler26.  

 

Bristen på tid anser jag dock att man borde kunna påverka genom att erbjuda aktiviteter som inte 

kräver att man tränar 3-4 gånger i veckan redan i unga år vilket ibland kan vara fallet inom 

ungdomsidrotten. Handslaget menar att det i många idrotter sker en upptrappning av kraven i takt 

med stigande ålder, vilket gör att ungdomar som inte vill eller har möjlighet att göra en helhjärtad 

satsning får svårt att hitta sin plats.27 Detta tycks även stämma väl överens med att det är många som 

på frågan om vad som skulle kunna få dem att komma tillbaka till föreningsidrotten, anger att detta 

skulle vara aktuellt om det bara kunde erbjudas en aktivitet som tillät de aktiva att bedriva idrott på 

en för dem lämplig nivå. Det verkar alltså som att ungdomarna slutar på grund av att de inte är 

beredda att offra så pass mycket av sin fritid som de känner sig tvungna att göra. Många är också de 

                                                 
25 Trondman,  Mats, Unga och föreningsidrotten: En studie om föreningsidrottens plats, betydelser och konsekvenser i 
ungas liv (Stockholm: Ungdomsstyrelsens skrifter, 2005:9), s.122 
 
 
 
 
 
 
 
26 Riksidrottsförbundet, Handslaget, 2004, < http://www.rf.se/files/{C7E397FB-791A-4BCE-BC40-
4A06836030E4}.pdf>, Frågor att lösa (Acc. 2006-05-14). 
27 Ibid 
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som väljer att prioritera skolan framför idrotten, en prioritering som kanske inte skulle vara 

nödvändig om det erbjöds aktiviteter som i högre grad sammanföll med en lite lägre ambitionsnivå, 

något som det inte verkar göra i den utsträckning som man kanske skulle kunnat önska. På det viset 

skulle man indirekt kunna säga att föreningsidrotten, hur illa det än låter, inte är öppen för alla utan 

på sätt och vis stänger ute vissa. Denna teori förstärks ytterligare av att två av tre ungdomar i studien 

ansåg att de inte slutade av fri vilja utan att de gärna hade fortsatt med föreningsidrott men att det av 

ett eller annat skäl blev så att de tvingades sluta. Sett ur detta perspektiv känns det som att 

föreningsidrotten i praktiken inte riktigt tycks följa de riktlinjer som man satt upp och som även 

tidigare påtalats, nämligen att ”Alla som vill oavsett nationalitet, religion ålder, kön, sexuell läggning, 

samhällsgrupp, samt fysiska och psykiska förutsättningar får och skall kunna vara med i idrotten.”28 

 

Den största skillnaden mellan Trondmans och min egen undersökning är att var femte av de 

tillfrågade i min studie anger att man slutade på grund av dåliga ledare vilket bara en av tio angav 

som anledning till avhoppet i Trondmans studie29. Det verkar alltså som att missnöjet med 

idrottsledare i Stockholmsregionen är större än vad den är nationellt. Detta är en aspekt som man 

enligt mig i allra högsta grad skulle kunna påverka genom att satsa mer resurser på ledarutbildning  

 

De som angett den vanligaste orsaken till avhopp nämligen ”Jag fick andra intressen” skulle även 

ange vilket detta intresse var. Därefter delades dessa svar upp i fyra övergripande kategorier enligt 

följande: Estetisk verksamhet, Kompisar/motsatta könet, Gymnastik/styrketräning, Böcker/datorer. 

Det visade sig att andra intressen i form av sociala relationer, dvs att vara med kompisar respektive 

pojk/flickvänner var den vanligaste orsaken till avhopp. Knappt en av fyra av de som angett ”Jag fick 

andra intressen” angav dessa intressen som gymnastik/styrketräning, vilket skulle kunna tolkas som 

att man fortfarande förstått nyttan av att röra på sig men av en eller annan anledning inte längre ville 

göra det inom föreningsidrotten. En av tio pojkar respektive en av fyra flickor i den aktuella gruppen 

valde att lämna föreningsidrotten till förmån för estetisk verksamhet. Motsatt förhållande finner vi 

om vi tittar på den fjärde kategorin nämligen böcker/datorer där 24% av pojkarna jämfört med 11 % 

av flickorna har valt bort föreningsidrotten till följd av att detta intresse är starkare. Mest 

iögonfallande med detta är väl den stora skillnaden mellan könen. Varför det ser ut på det viset kan 

                                                 
28 Riksidrottsförbundet, Idrottens trovärdighet,  2004-12-27,  <http://www.rf.se/t3.asp?p=72601&x=1&a=95073> Allas rätt att 
vara med (Acc. 2006-05-14)   
 
29 Trondman,  Mats, Unga och föreningsidrotten: En studie om föreningsidrottens plats, betydelser och konsekvenser i 
ungas liv (Stockholm: Ungdomsstyrelsens skrifter, 2005:9), s.122 
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man givetvis bara spekulera kring. Utifrån ett sociologiskt perspektiv skulle man kunna anta att 

pojkar och flickor väljer aktivitet efter vad omgivningen förväntar av dem. Undersökningen har visat 

att kompisar har ett stort inflytande kring hur man väljer eller väljer bort aktiviteter inom idrotten i 

ungdomsåren. På samma sätt borde omgivningen spela in då det gäller andra typer av val. Inom 

sociologin talar man om olika sociala praktiker däribland idrott som alla syftar mot samma mål 

nämligen att vinna acceptans inom den grupp som man identifierar sig med. Det kan handla om vad 

man kan, hur man är, och hur man klär sig. Det handlar i sociologiska termer om hur man förvaltar 

sitt ”kapital”30. Det som ger respekt och acceptans inom en viss grupp kan få ett motsatt förhållande i 

andra grupper och här är kvinnor och män ofta ett tydligt motsatspar. Idrottssociologen Birgitta 

Fagrell utrycker problematiken enligt följande. ” Uppenbart är att kvinnliga och manliga deltagare 

måste inse att det som är kapital för ena gruppen kan för den andra gruppen vara av intet värde [---] 

Det som erkänns som värdefullt bland män, ett manligt kapital, igenkänns inte som värdefullt för 

kvinnor.31  Eventuellt skulle variationen mellan könen i det här specifika avseendet kunna förklaras 

utifrån detta. Möjligen är det så att dansen, som är den aktivitet inom kategorin estetisk verksamhet 

som allra flest har angett på denna öppna fråga har ett högt statusvärde i flickgruppen medan det 

inom pojkgruppen har ett betydligt lägre statusvärde samtidigt som det omvända förhållandet mycket 

väl kan gälla böcker men kanske framförallt datorer.   

 

Slutligen skulle jag vilja framhålla att jag anser att det är positivt eller kanske mindre negativt ur 

hälsosynpunkt att det är en så pass stor andel som 25% del av ungdomarna som lämnar 

föreningsidrotten till förmån för gymnastik/styrketräning eftersom det otvivelaktigt innebär att de 

fortfarande är fysiskt aktiva.   

 

På den andra frågan i syftet ”Är dessa ungdomar fysiskt aktiva?” visade det sig att cirka 80% 

bedriver någon form av  fysisk aktivitet på sin fritid en eller flera gånger i veckan. Ungefär hälften av 

ungdomarna har svarat att de utför någon form av fysisk aktivitet oftare än så och så pass många som 

25% av de avhoppade ungdomarna angav att de tränar 4 gånger eller mer per vecka. Detta innebär att 

hälften av ungdomarna som ej är aktiva inom föreningsidrotten, om man lägger till skolgymnastiken 

(grovt avrundat 2 tillfällen à 60 minuter i veckan) är fysiskt aktiva minst 4 gånger i veckan. Då 

rekommendationerna kring fysisk aktivitet är ett minimum av aktiviteter som motsvarar i genomsnitt 

30 minuters rask promenad per dag eller att bedriva fysisk aktivitet med hög intensitet 3 gånger i 
                                                 
30 Det sociologiska kapitalbegreppet är inte helt lätt att förklara men det handlar om olika typer av sociala tillgångar som 
man bär med sig på en rad olika plan och som erkänns och uppskattas olika beroende på den sociala kontexten.  
31 Birgitta Fagrell, Det idrottspedagogiska forskningsfältet i Leve idrottspedagogiken: En vänbok tillägnad Lars-Magnus 
Engström (Stockholm, HLS-förlag, 2005) s.40 
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veckan32 kan man nog utan att dra några större slutsatser anta att dessa ungdomar ligger relativt bra 

till för att uppfylla dessa hälsokrav.   

 

Bland de avhoppade ungdomarna så är det framförallt de yngre pojkarna som ägnar sig åt någon 

form av fysisk aktivitet på sin fritid. Minst aktiva är de äldre flickorna. Jag tycker att dessa siffror 

känns överraskande positiva, samtidigt som de lämnar vissa frågetecken. Hur kommer det sig att 

man fortfarande gillar att idrotta men inte gör det inom föreningsidrotten? 

 

De som svarat att de för närvarande bedriver någon form av fysisk aktivitet på sin fritid fick även 

ange vilken form av fysisk aktivitet som de ägnade sig åt. Dessa svar har sedan delats upp i sex 

övergripande kategorier, på liknande sätt som i fallet med frågan angående vilka andra intressen som 

man föredrog istället för föreningsidrotten. Det visade sig att individuella konditionsaktiviteter som 

promenader, jogging och cykling var den vanligaste fysiska aktiviteten tillsammans med 

Gymnastik/styrketräning. Den könsmässiga skillnaden visade sig framförallt i kategorin ”Spontan 

lagidrott med boll” som drygt var femte pojke ägnade sig åt men som bara 1 av 10 flickor angav att 

de ägnade sig åt. Klart vanligare bland flickor var den estetiska verksamheten och ridsport.  

Överlag är detta aktiviteter som är mycket flexibla såväl tidsmässigt som ambitionsmässigt. Gymmet 

kan man gå till när man får tid. När man joggar bestämmer man sitt eget tempo och så vidare. Med 

tanke på det  känns det som att Handslaget är rätt ute då ett av målen är ”Att utveckla 

verksamhetsformer som inte ställer samma krav på regelbundenhet och kontinuerligt engagemang, 

exempelvis olika typer av drop-in-verksamhet”33 

 

Så till den tredje och sista frågan ”Hur ser de avhoppade ungdomarna på en eventuell 

återkomst?” Det är cirka 17% som har svarat att de absolut inte skulle kunna tänka sig att återuppta 

föreningsidrottandet igen till skillnad från Trondmans undersökning då motsvarande siffra ligger på 

7 %.34 Överlag ställer sig flickorna mera positiva till att eventuellt komma tillbaka till 

föreningsidrotten än vad pojkarna gör. Man kan även se en tendens till att intresset för att komma 

tillbaka till föreningsidrotten tycks minska ju äldre man blir. Det är i min studie klart fler som ställer 
                                                 
32 Schäfer-Ellinder, Liselott och  Faskunger, Johan, Fysisk aktivitet och folkhälsa, (Östersund: Statens Folkhälsoinstitut 
2006:13) s.12 
 
33Riksidrottsförbundet, Handslaget, 2004, < http://www.rf.se/files/{C7E397FB-791A-4BCE-BC40-
4A06836030E4}.pdf> Vad vi vill göra (Acc. 2006-05-14).  
  
34 Trondman,  Mats, Unga och föreningsidrotten: En studie om föreningsidrottens plats, betydelser och konsekvenser i 
ungas liv (Stockholm: Ungdomsstyrelsens skrifter, 2005:9), s.140 
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sig negativa till en eventuell återkomst än vad som är fallet i Trondmans studie kan tyckas. Om man 

tittar närmare på siffrorna upptäcker man dock att andelen som svarat ”troligen inte” är klart större i 

Trondmans undersökning, vilket bidrar till att det är hela 47 % som ställer sig övervägande negativ 

till en eventuell comeback mot ”endast” 43% i min studie. Hur skall man egentligen tolka detta?  

Ordinalskalor35 är erkänt svåra att ta ställning till och ger sällan exakta svar eller som Hinton (2004) 

uttrycker det angående ordinaldata ”These numbers tell us the rank order but little else”36. Detta gör 

att blir svårt att kunna uttala sig något om skillnaderna mellan våra studier på ovan nämnda fråga då 

skillnaderna är relativt små. Däremot anser jag att siffrorna ger ett relativt bra mått på hur avhoppade 

ungdomar ställer sig till en eventuell återkomst till föreningsidrotten då skillnaden mellan 

svarsalternativet ”Ja, troligen” och ”Nej, troligen inte” inte borde vara någon större svårighet att ta 

ställning till. Slutsatsen man kan dra är att drygt hälften av ungdomarna i min studie mycket väl kan 

tänka sig att börja föreningsidrotta igen och att skillnaderna mellan min och Trondmans studie på 

den här punkten är relativt små. 

 

Man fick även ange vad som eventuellt skulle kunna få en att komma tillbaka till idrotten. Drygt en 

av fem menar att ingenting skulle kunna få dem att återuppta föreningsidrottandet. Dessa personer 

får man väl förmoda är samma personer som svarat att de absolut inte skulle kunna tänka sig att 

komma tillbaka till idrotten plus några av de som troligen inte skulle kunna tänka sig en comeback. 

Det visade sig att svarsalternativet ”Att det skulle finnas en möjlighet att utöva föreningsidrott på en 

för mig lämplig nivå.” var den mest förekommande anledningen till att man skulle kunna komma 

tillbaka till föreningsidrotten. Detta stämmer väl överens med den information som Handslaget 

presenterar, nämligen att många av dagens ungdomar inte är villiga att binda upp sig i den typ av 

regelbundna schemalagda aktiviteter som idrottsföreningarnas tränings- och tävlingsverksamhet i 

många fall utgör, utan att tendensen istället verkar vara att de väljer mindre bundna, mer flexibla 

verksamheter, där de själva kan anpassa tiderna.37 

 

Även kompispåverkan spelade en stor roll då det gäller att locka avhoppade ungdomar tillbaka till 

föreningsidrotten. Knappt 30% angav alternativet ”Att en kompis lockade med mig” medan 17 % 

angav att idrottsledare som kommer ut i skolorna och ger information skulle kunna locka tillbaka 

dem.  

                                                 
35 Skalor som främst bygger på inbördes ranking och inte säger något om de olika värdenas exakta värden i förhållande 
till varandra 
36 Perry R Hinton, Statistics Explained second Edition, (New York: Routledge, 2004), s.22 
37 Riksidrottsförbundet, Handslaget, 2004, < http://www.rf.se/files/{C7E397FB-791A-4BCE-BC40-
4A06836030E4}.pdf> Vad vi vill göra (Acc. 2006-05-14)  
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Handslaget förespråkar även ett utökat samarbete mellan idrottsföreningarna och skolan då man 

menar att man bör sträva efter ”Att hitta former för att möta grupper, som idag inte finns med i 

föreningarnas verksamhet i de miljöer där dessa grupper finns. Här är skolan en självklar arena.”38 

Samtidigt är man medveten om att det kan vara svårt att lösa, då man menar att det finns stora 

praktiska svårigheter då huvuddelen av idrottens ledare är ideellt verksamma, det vill säga upptagna 

av sina civila arbeten under skoltid.39 

 

Jag anser det vara en god ide att låta ungdomarna ute i klubbarna kunna få ett större ansvar i 

rekryteringen i skolan. För det första så visar studien att knappt dubbelt så många skulle söka sig till 

föreningsidrotten på grund av att en kompis lockade med dem, än att en idrottsledare lyckades med 

samma sak. För det andra finns ju dessa ungdomar naturligt i skolan och på såväl högstadie- som 

gymnasienivå är det i enlighet med riktlinjerna inom idrottsämnet meningen att eleverna som siktar 

på ett högre betyg bör hålla i egna lektioner.40 Detta skulle vara utmärkta tillfällen att informera och 

locka sina klasskamrater till föreningsidrotten.  

 

En av fem menar att man skulle kunna tänka sig att komma tillbaka till föreningsidrotten om det inte 

var så dyrt. Detta ter sig ganska motsägelsefullt då det var en ytterst liten andel som en gång i tiden 

slutade för att det var för dyrt. Kanske kan det vara på det viset att man när man slutade var så pass 

ung så att det var föräldrarna som betalade, medan många ungdomar i och med att man börjar 

högstadiet förväntas ta ett större ekonomiskt ansvar. Hur det är med den saken låter jag vara osagt, 

dock pekar resultaten mot att ekonomin är en viktigare anledning till en eventuell återkomst ju äldre 

man blir. Hur som helst är även detta något som man genom Handslaget vill försöka förändra då 

man anser ”att man bör hitta sätt att hålla nere deltagar-, material- och andra kostnader.”41 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det verkar som att det finns gott hopp om att återknyta 

avhoppade ungdomar till föreningsidrotten i Stockholmsregionen då mer än hälften anser att de 

troligen eller absolut skulle kunna återuppta sitt föreningsidrottande och att Handslaget42 med sitt 

syfte som rör just detta tycks vara rätt ute. Glädjande ur hälsosynpunkt är också att mer än hälften av 
                                                 
38 Riksidrottsförbundet, Handslaget, 2004, < http://www.rf.se/files/{C7E397FB-791A-4BCE-BC40-
4A06836030E4}.pdf> Vad vi vill göra (Acc. 2006-05-14) 
39 Ibid 
40 Gränbyskolan, Lokala betygskriterier i ämnet idrott, 2007  <http://www.granbyskolan.uppsala.se/skolamnen/id-lok-
betygskriterier.htm> (Acc. 2007-07-22) 
41 Riksidrottsförbundet,  Handslaget, 2004 <http://www.rf.se/files/{C7E397FB-791A-4BCE-BC40-
4A06836030E4}.pdf> Intensifiera sambarbetet med skolorna (Acc. 2006-05-14) 
42 Ibid 

 26

http://www.rf.se/files/%7bC7E397FB-791A-4BCE-BC40-4A06836030E4%7d.pdf
http://www.rf.se/files/%7bC7E397FB-791A-4BCE-BC40-4A06836030E4%7d.pdf
http://www.rf.se/files/%7bC7E397FB-791A-4BCE-BC40-4A06836030E4%7d.pdf
http://www.rf.se/files/%7bC7E397FB-791A-4BCE-BC40-4A06836030E4%7d.pdf


de avhoppade ungdomarna är fysiskt aktiva mer än två gånger i veckan på sin fritid och därmed om 

man räknar in skolidrotten ligger bra till för att uppfylla den allmänna rekommendationen av fysisk 

aktivitet. Att hoppa av föreningsidrotten behöver således inte betyda att man inte förstått nyttan av 

att röra på sig.  

 

Skillnaden mellan Trondmans och min egen studie är som väntat inte speciellt stor vad det gäller 

huvudfrågan kring varför man väljer att hoppa av. Det är intresseförskjutningarna som känns ytterst 

svåra att kontrollera som ligger i topp men bristen på tid och faktumet att man tvingas prioritera bort 

föreningsidrotten för att kunna hinna med skolan, väcker frågor kring om föreningsidrotten verkligen 

uppfyller sitt syfte om att egentligen vara öppen för alla. 

 

Största skillnaden mellan studierna på frågan är att missnöjet med idrottsledarna i 

Stockholmsområdet verkar vara klart större än det är nationellt, vilket som jag tidigare påpekat är ett 

problem som man i allra högsta grad kan påverka genom att satsa mera på idrottsledarutbildning. 

Just detta är inte något som Handslaget43 direkt berör, även om ledarnas roll här och var betonas. 

Kanske är det för att det bygger på forskning som är landsomfattande i stil med Trondmans studie 

där något större missnöje med idrottsledarna inte kunde spåras44. Hur som helst anser jag det vara en 

utomordentligt intressant fråga som kräver vidare forskning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
43 Riksidrottsförbundet,  Handslaget, 2004 <http://www.rf.se/files/{C7E397FB-791A-4BCE-BC40-
4A06836030E4}.pdf> Intensifiera sambarbetet med skolorna (Acc. 2006-05-14) 
 
44 Trondman,  Mats, Unga och föreningsidrotten: En studie om föreningsidrottens plats, betydelser och konsekvenser i 
ungas liv (Stockholm: Ungdomsstyrelsens skrifter, 2005:9), s.140 
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Bilagor 
 
Bilaga 1- Enkäten 
 
Enkätundersökning angående avhoppade Stockholmungdomars förhållande till 
föreningsidrotten 
 
□ Pojke   
□ Flicka 
 
Din ålder: .…år 
 
Vad heter din skola och klass?........................................................... 
 
Inom vilken föreningsidrott var du aktiv innan du slutade, om det var fler ange den som du  
slutade med senast 
…………………………………. 
 
Är du född i Sverige?  Ja Nej 
 
Hur gammal var du när du började föreningsidrotta?......år 
 
Hur gammal var du då du slutade föreningsidrotta?......år 
 
Vilken/vilka var de främsta anledningarna till att du slutade? Du får alltså ange mer än en ett 
svarsalternativ. 

 
□ Jag fick andra intressen, nämligen……………………………………………………………….. 
□ Jag tappade intresset för idrott 
□ Brist på tid 
□ Det är roligare att spontanidrotta 
□ Träningstiderna passade inte 
□ Jag prioriterade skolan istället 
□ Jag var egentligen aldrig riktigt intresserad av idrott. 
□ Jag upplevde en negativ påverkan från mina föräldrar 
□ Jag gillade inte ledaren/ledarna 
□ Jag platsade inte i laget 
□ En eller flera kompisar slutade 
□ Jag slutade på grund av skada/sjukdom 
□ Jag hade inte råd 
□ Jag slutade av en helt annan anledning, nämligen………………………………………………… 
  
Hur ser du idag på ditt val att sluta föreningsidrotta 
□ Jag slutade eftersom jag verkligen ville sluta med föreningsidrotten 
□ Jag hade gärna fortsatt med föreningsidrott, men av ett eller annat skäl blev det tyvärr så att jag 

slutade 
 
Håller du på med någon form av fysisk aktivitet på din fritid? 
Nej 
Ja, nämligen………………………………………………………………………………… 
 
Hur ofta utövar du någon form av fysisk aktivitet på din fritid? 
Aldrig eller mycket sällan 
Cirka 1 gång per vecka 
Cirka 2-3 gånger  
4 eller fler gånger per vecka 
 
 



 
 
 
 
 
Skulle du kunna tänka dig att börja föreningsidrotta igen? 
 
□ Ja, absolut 
□ Ja, troligen 
□ Nej, troligen inte 
□ Nej, absolut inte 
 
Vad skulle kunna få dig att börja föreningsidrotta igen? Ange max 2 svarsalternativ 

 
□ Ingenting 
□ Att jag fick information från föreningarna via idrottsledare som kom ut i skolorna 
□ Att en kompis lockade med mig 
□ Att det inte skulle vara så dyrt 
□ Att det skulle finnas möjlighet att utöva föreningsidrott på en för mig lämplig nivå  
□ En annan anledning, nämligen ……………………………………………… 

 
Tack för din medverkan! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Observera att jag inte berört aspekten om personen är utlandsfödd eller ej när jag analyserat mitt 
resultat, detta beror på att den utlandsfödda gruppen var för liten för att kunna utgöra ett statistiskt 
urval (5st) detta gör att dessa ungdomar behandlas likadant som de övriga 605. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 2- Käll- och litteratursökning 
 



Frågeställningar:  
 
Vad har avhoppade ungdomar i stockholmsområdet för förhållande till föreningsidrotten och fysisk 
aktivitet överhuvudtaget? 
 
-Varför slutade de föreningsidrotta? 
 
-Är de fortfarande fysiskt aktiva? 
 
-Hur ser de på en eventuell återkomst? 
 
VAD? 
Dessa ämnesord har jag sökt på  
Ämnesord Kommentar 
Ungdomar  
Föreningsidrott 
Fysisk aktivitet 
Folkhälsa 

Jag har sökt på de enstaka orden men även på 
kombinationer av dem. 

 
VARFÖR? 
Varför jag har valt just dessa ämnesord?  
Jag har valt att använda dessa sökord eftersom de har att göra med de frågor som jag har försökt att 
besvara i min uppsats. Orden som sådana känns konkreta och vanligt förekommande. Genom att 
kombinera sökorden fick man ett mer överskådligt material.  

 
HUR? 
På det här viset har jag sökt i de olika databaserna 
Databas 
 

Söksträng Antal  
träffar 

Antal relevanta 
Träffar 

Google. 
 
 
 
Uppsala Universitetsbibliotek Disa 

Ungdomar+föreningsidrott 
Föreningsidrott+folkhälsa 
Fysisk aktivitet+folkhälsa 
 
Ungdomar+föreningsidrott 
Föreningsidrott+folkhälsa 
Fysisk aktivitet+folkhälsa 
 

368 
85 
108 000 
 
788 
243 
11000 

3 
1 
4 
 
2 
2 
4 

 
KOMMENTARER:  
Eftersom allt av värde som publiceras numera även läggs ut på Internet så kändes Google som en bra 
sökmotor eftersom den även rangordnar alternativen. Om en studie inte finns publicerad på nätet, så 
finns den alltid omnämnt någonstans vilket gör att man kan spåra det den vägen. Disa använde jag för 
att i vissa fall slippa gå den omvägen utan komma direkt till orginallitteraturen. 
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