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Förord
I Riksidrottsförbundets verksamhetsinriktning för 2008-2009 markeras stödet till SF i ambitio-
nen att behålla fler som aktiva genom hela tonårsperioden som ett fokuserat område. Det är en 
ambition som också är en av utgångspunkterna Idrottslyftet, där huvudinsatserna består av olika 
aktiviteter för att få barn och ungdomar att hålla på längre upp i åldrarna. 

Idag är två av tre pojkar och varannan flicka i åldern sju till 15 år med i minst en av de ca 12 000 
idrottsföreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Detta gör idrottsrörelsen till den i 
särklass största barn- och ungdomsverksamheten, undantaget skolan. Men vid inträdet till tonåren 
sker något som markant minskar både rekryteringen till och återväxten inom idrotten. Många barn 
och ungdomar väljer då att sluta med föreningsidrott. Vi kan statistiskt se detta i att flera idrotter 
uppvisar stora skillnader i medlems- och deltagarsiffror mellan olika åldersgrupper.

Detta avhopp från föreningsidrotten har diskuterats och studerats flitigt under åren. I huvudsak 
har studierna behandlat orsaker till varför ungdomar väljer att sluta. Ett exempel är den av RF 
utgivna FOU-rapporten ”Varför lämnar ungdomar idrotten?”, en studie av Mats Franzen och 
Tomas Peterson som innehöll en analys av ett stort antal fotbollslag över hela landet.

I denna studie, gjord av Britta Thedin Jakobsson och Lars-Magnus Engström vid GIH i Stock-
holm, är därför fokus flyttat. I stället för den tidigare fokuseringen på de barn och ungdomar som 
lämnar idrotten har de ställt frågan om varför ungdomar väljer att fortsätta idrotta. I studien ges 
både kvantitativa siffror kring nuläget samt en viss vink om varför ungdomar, utanför elitidrotten, 
väljer att föreningsidrotta. I en kvalitativ del har 18 föreningsaktiva ungdomar i åldern 15-18 år 
intervjuats. Resultaten är inte entydiga men intressanta såtillvida att det är uppenbart att anled-
ningarna till fortsatt idrottande är många och olika beroende på idrott och individ. 

Förhoppningsvis kan denna studie verka som inspiration till fortsatt goda samtal och satsningar 
som ger oss uppslag om på vilket sätt vi kan behålla fler barn och ungdomar i vår verksamhet.

Maja Uebel
Chef Idrottsutveckling
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Sammanfattning
Syftet med föreliggande studie var att öka kunskapen om vilka ungdomar som stannar kvar inom 
idrottsrörelsen och om möjligt utröna anledningarna till att de fortsätter idrotta inom en förening 
även om de inte är elitsatsande. Istället för att rikta uppmärksamheten mot varför många slutar 
vände vi på frågeställningen och undersökte varför vissa ungdomar i tonåren fortsätter sin idrotts-
liga verksamhet i en förening. 

Belysningen sker från tre utgångspunkter. I delstudie I utgörs empirin av LOK-stödsstatistik 
rörande antalet deltagartillfällen i olika åldrar i 13 specialidrottsförbund samt av intervjuer av 
representanter för ett antal specialidrottsförbund inom RF. I delstudie II riktas intresset mot vad 
som kännetecknar de ungdomar som fortsätter med föreningsidrott från 13 till 16 års ålder. Jäm-
förelser görs mellan dem som fortsatt, dem som slutat och dem som aldrig varit medlemmar i en 
förening under denna åldersperiod. I delstudie III belyses ungdomarnas egna uppfattningar om 
idrott samt deras motiv för att fortsätta med föreningsidrott. Analysen bygger på intervjusvar från 
18 före-ningsaktiva ungdomar i åldrarna 15 till 18 år. 

Av LOK-stöds statistiken framgår att andelen deltagartillfällen sjönk under tonåren i 11 av de 13  
studerade idrotterna. Boxning och frisbee redovisade flest deltagartillfällen i åldrarna 17-20 år 
medan fotboll, ridning, simning, tennis och gymnastik hade många aktiva från sju till 12 år men 
därefter skedde en markant nedgång. Friidrott och budo & kampsport hade också minst antal del-
tagartillfällen i åldrarna 17-20 år men uppvisade en mer jämn fördelning mellan de olika ålderska-
tegorierna. Innebandy, ishockey, handboll och basket noterade flest deltagartillfällen i åldrarna 
13-16 år och därefter skedde en tydlig nedgång. Då träningsintensiteten förmodas öka i de äldre 
tonåren, samtidigt som antalet deltagartillfällen blev färre, indikerar detta att antalet aktiva med-
lemmar sjunker i ännu större utsträckning än vad som framgår av LOK-stödsstatistiken. Förmod-
ligen uppgår andelen ungdomar som avslutar sitt idrottsengagemang under senare tonår till över 
50 procent, i vissa idrotter med ännu större andel, vid en jämförelse med 12-årsåldern. 

Delstudie II visade att andelen föreningsmedlemmar minskade betydligt från skolår sex till skolår 
nio. Något fler pojkar än flickor var medlemmar. Ridning för flickor och fotboll för pojkar var de 
idrotter som var populärast i skolår sex och nio. Andelen aktiva sjönk dock från 13 till 16 års ålder. 
Samtidigt fanns det en tendens bland flickorna att under denna tidsperiod i ökad grad ägna sig åt 
individuella idrotter som aerobics, dans och styrketräning. Resultaten indikerar att ungdomarna i 
större utsträckning än tidigare söker sig till privata träningsalternativ.

De ungdomar som var kvar i idrottsrörelsen var inte bara mer fysiskt aktiva på sin fritid utan hade 
också högre betyg, i såväl idrott och hälsa som teoretiska ämnen, än de som hade slutat eller inte 
varit medlemmar. De två senare kategorierna var i dessa avseenden relativt jämbördiga. De elever 
som höll sig kvar i idrottsrörelsen visade sig således vara mer framgångsrika i skolarbetet och 
valde oftare teoretisk linje på gymnasiet än övriga. Koden för framgång tycks vara densamma i 
skolan som i idrottsrörelsen.

Vilka var då de ungdomar, som fortsatte sitt föreningsidrottande och vilka motiv angav de för 
detta engagemang? Alla utom en tränade, tävlade och/eller spelade match tre eller fler dagar i 
veckan. Flertalet ägnade sig också åt mer än en idrott och det var få veckor under ett år då de hade 
uppehåll från träningar och tävlingar. I denna mening kan de således sägas vara breddidrottare 
även om verksamheten ägde rum på en relativt hög och intensiv nivå. Idrotten fyller uppenbarligen 
en mycket stor del av de ungas liv och ter sig i deras ögon både begriplig, hanterbar och menings-
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full. Det som framhölls som motiverande, roligt och meningsfullt var att de ville utvecklas i sina 
idrotter och lära sig nya färdigheter och klara av något de tidigare inte hade kunnat. Vidare menade 
de att det var betydelsefullt att få ingå i ett sammanhang med andra aktiva och ledare som delade 
samma intressen. Idrotten gav också avkoppling och rekreation och utgjorde en fristad skild från 
övriga vardagssysselsättningar, där möjligheter fanns att visa upp andra sidor av sig själv. Att tävla 
framstår inte som det allra viktigaste för alla, utan snarare något som tillhör verksamheten, som 
var självklart och något man måste acceptera och lära sig hantera. 

Ett viktigt, men något oväntat, resultat var att den kategori ungdomar, som vi hade för avsikt att 
intervjua, nämligen de som tränade ett fåtal gånger per vecka, var mycket svår att få tag i. Fler-
talet av de intervjuade ungdomarna tränade flera gånger i veckan, och inte sällan i fler idrotter. 
Uppenbarligen var de starkt engagerade i sitt idrottande och hade också varit det länge. Frågan 
kvarstår således; finns de ungdomar i sena tonåren, som tränar en till två gånger i veckan inom 
idrottsrörelsen? En fortsatt forskning får besvara frågan i vilken omfattning idrotten är öppen 
för ungdomar med olika ambitionsnivåer och bakgrundsförhållanden. I detta sammanhang måste 
också en djuplodande diskussion föras om begreppen elit respektive bredd.
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Inledning 
Av Riksidrottsförbundets idéskrift Idrotten vill 
framgår att idrottsrörelsen ska sträva efter att 
erbjuda aktiviteter som är anpassade till ung-
domar med olika ambitionsnivåer: 

Idrotten svarar mot många av ungdomarnas 
behov. Gemenskap med både jämnåriga 
och vuxna, eget ansvarstagande, farten 
och upplevelsen likväl som den fysiska 
aktiviteten i sig är centrala faktorer i 
varje ung människas fysiska och psykiska 
utveckling. Det är viktigt att förbund och 
föreningar utvecklar verksamhetsformer 
vad gäller såväl träning som tävling, 
som svarar mot dessa behov också för 
flickor och pojkar med lägre idrottsliga 
ambitioner.

Riksidrottsförbundet betonar vikten av att 
utveckla verksamhetsformer också för ung-
domar med lägre idrottsliga ambitioner, där så 
många som möjligt kan vara med och delta i 
träningar och tävlingar. Idrottsrörelsen har på 
många sätt varit framgångsrik i att rekrytera 
medlemmar, i synnerhet barn i åldrarna 7-12 
år. Tillströmningen avtar dock i tonåren sam-
tidigt som många ungdomar slutar. Att försöka 
få fler att idrotta längre upp i åldrarna är en 
viktig del i Riksidrottsförbundets verksam-
hetsinriktning för åren 2007-2009, och ett 
övergripande mål med Idrottslyftet, den stor-
skaliga satsning på barn- och ungdomsidrott 
som tagit vid efter Handslaget, är att fler ska 
idrotta längre. För att öka ungdomars vilja och 
möjlighet att fortsätta med föreningsidrott görs 
således insatser på flera olika nivåer. Att öka 
kunskapen om förutsättningarna för ungdomar 
att vara idrottsaktiva är viktigt för att förbund 
och föreningar ska lyckas med ambitionerna 
att få fler att idrotta längre.

Syftet med föreliggande studie är att öka kun-
skapen om vilka ungdomar som stannar kvar 
inom idrottsrörelsen och om möjligt utröna 
anledningarna till att de fortsätter idrotta inom 
en förening även om de inte är elitsatsande. 
Istället för att rikta uppmärksamheten mot 
varför många slutar, vänder vi på frågeställ-
ningen och undersöker varför vissa ungdomar 

i tonåren fortsätter sin idrottsliga verksamhet 
i en förening. Att öka kunskapen om varför 
ungdomar stannar kvar och finner sig tillrätta 
inom idrottsrörelsen kan bidra till att före-
ningar kan arrangera verksamheten så att fler 
vill fortsätta inom föreningsidrotten, vilket 
skulle innebära stora vinster för både individ 
och samhälle. 

Studien är av begränsad omfattning varför 
vi inte gör anspråk på att ge en fullständig 
belysning av anledningarna till att ungdomar 
fortsätter att idrotta. Därtill är frågan alltför 
komplex. Förhoppningen är emellertid att syn-
liggöra de förhållanden som är av betydelse för 
att ungdomar vill och kan fortsätta idrotta och 
att peka på eventuella olikheter mellan idrot-
ter i detta avseende. För att öka kunskapen om 
varför vissa ungdomar stannar kvar i en före-
ning, måste problemområdet belysas från flera 
perspektiv, strukturella såväl som individuella, 
så att idrottens villkor och meningserbjudan-
den kan analyseras och problematiseras. 

Rapporten består därför av tre separata delstu-
dier med olika frågeställningar, metoder och 
resultatredovisningar. Delstudie I har special-
förbund inom RF med omfattande barn- och 
ungdomsverksamhet som studieobjekt och 
intresset är här riktat mot att belysa hur antalet 
deltagartillfällen fördelar sig i olika ålderska-
tegorier i ett antal specialidrottsförbund. Mate-
rialet som ligger till grund för redovisningen 
är tillgänglig LOK-stödsstatistik. Här görs 
också ett antal intervjuer med representanter 
från olika specialidrottsförbund. I delstudie 
II riktas fokus mot vad som kännetecknar de 
ungdomar som fortsätter med föreningsidrott 
från 12 till 16 års ålder. Jämförelser görs här 
mellan dem som fortsätter, dem som slutar och 
dem som aldrig varit medlemmar i en förening. 
Resultaten bygger på en longitudinell studie 
som genomfördes inom ramen för projektet 
Skola-Idrott-Hälsa. I delstudie III belyses 
ungdomars egna uppfattningar om sin idrott 
samt deras motiv för att fortsätta med före-
ningsidrott. Analysen bygger på intervjusvar 
från 18 föreningsaktiva ungdomar i åldrarna 
15 till 18 år. 
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Några tidigare studier om 
ungdomsidrott 

Det råder inget tvivel om att idrottsrörelsen är 
framgångsrik när det gäller att rekrytera barn 
och också i att behålla merparten fram till 15-
16 års ålder. Ungefär hälften, i 12-13 års ålder 
upp emot två tredjedelar, av alla barn i skolål-
dern är aktiva medlemmar i idrottsföreningar. 
Pojkar är i något större omfattning medlemmar 
än flickor. 1 Tidigare studier visar dock att det 
är stor variation i barn- och ungdomsgruppen 
när det gäller medlemskap i idrottsföreningar 
och medlemskapet i idrottsförening är bland 
annat relaterad till kön, boendeort och social 
bakgrund (Blomdahl & Elofsson, 2006, Eng-
ström, 1999, Larsson, 2005, 2008, Nilsson, 
1998). I vissa skolor är endast var tionde flicka 
och pojke medlem och i andra skolor kan åtta av 
tio vara aktiva medlemmar (Engström, 2002). 
Det visar sig också att andelen medlemmar 
minskar från skolår sex till nio och att minsk-
ningen successivt fortsätter under de sena ton-
åren. Anledningen till varför många avbryter 
sitt idrottande i början av tonåren, och särskilt 
i samband med att grundskolan avslutas, har 
varit föremål för mångas kunskapsintresse. 
Mats Franzén och Tomas Peterson (2004) har 
studerat och diskuterat avbrottsproblematiken 
i en av Riksidrottsförbundet utgiven FoU-
rapport vid namn ”Varför lämnar ungdomar 
idrotten?” Studiens empiri utgörs av 1117 
fotbollsspelande pojkar och flickor som följts 
från 13 till 15 års ålder. Samtliga spelare i 47 
lag ingick och de representerade 31 olika fot-
bollsföreningar i Sverige. Studiens resultat 
visar bland annat att innehav av fotbollskapital 
och socialt kapital i form av skolkamrater eller 
kompisar i verksamheten har betydelse för 
ungdomars vilja att spela fotboll. Kvaliteten på 
ledarna var också av vikt för om ungdomarna 
fortsätter eller inte.

1  Idrott är en av de populäraste fritidsaktiviteterna bland barn 
och ungdomar i världen. Samtidigt har  problematiken att man 
slutar i ungdomsåren uppmärksammats i tidigare studier, se 
exempelvis  De Knop, P. Engström, L-M., Skirstad, B., Weiss, 
M.R. (1996) Worldwide trends in youth sport. Champaign, IL:
Human Kinetics.  

Göran Patriksson och hans forskargrupp har 
visat att avgången från en förening inte alls 
behöver innebära att ungdomarna helt slutar 
med idrott. Flera går över till någon annan 
idrott eller fortsätter på egen hand och de 
som helt slutar intresserar sig i många fall för 
någon annan fritidsverksamhet. Utslagning, 
att man inte platsar eller blir direkt utesluten, 
är en realitet för vissa, men enligt Patriksson 
(1987, 2003) dock inte i den omfattningen 
som kritikerna velat göra gällande. 

I Ungdomsstyrelsens studie av 16-åringar i 
fyra kommuner framkom att flickor i mindre 
utsträckning var fysiskt aktiva än pojkar. 
Var fjärde 16-åring uppgav att de ”rör sig” 
ganska lite alternativt ”en del men blir aldrig 
andfådda eller svettas” (Ungdomsstyrelsen 
2005:1). I en annan studie av Ungdomssty-
relsen, Unga och föreningsidrotten, menar 
knappt sex av tio unga att idrotten har mycket 
stor eller ganska stor betydelse i deras liv och 
nästan sju av tio unga upplever att idrotten 
– och att vara duktig i idrott – genererar 
hög status i ungdomsgruppen.  Endast att ha 
många vänner tilldelas högre status. I studien 
anger 55 procent av de unga att de idrottar 
för att det är roligt och drygt hälften av dem 
som lämnat idrotten kan tänka sig att börja 
i föreningsidrotten igen (Ungdomsstyrelsen 
2005:9). 

Blomdahl och Elofsson (2006) visar i en 
undersökning att minst en tredjedel av elev-
erna på högstadiet är inaktiva och att siffran 
ökar i gymnasiet. Vidare menar Blomdahl 
och Elofsson att gymnasieelever vill idrotta 
i samma utsträckning som yngre barn men 
flickor uppger att de gärna idrottar på egen 
hand medan pojkarna i högre grad vill idrotta 
i en förening. 

Bengt Larsson skriver i avhandlingen Ungdo-
marna och idrotten. Tonåringars idrottande i 
fyra skilda miljöer (2008) att man bäst kan 
förstå idrotten och de idrottande ungdomarna 
i det lokala perspektivet eftersom ungdo-
mars idrottsvanor utvecklas i ”ett komplext 



Vilka stannar kvar och varför?

11

samspel mellan egna önskningar, uppväxtvill-
kor, lokala traditioner, utbud, livsvillkor och 
rådande genus- och statusordning”. 

I Idrottsstödsutredningen Föreningsfostran och 
tävlingsfostran görs en översikt av den forsk-
ning som rör barn och ungdomsidrotten (SOU 
2008:59). I utredningen framförs bl.a. följande 
slutsatser gällande barn- och ungdomsidrotten 
som uppfostringsmiljö:
- föreningsidrotten har en anmärkningsvärt 
stark ställning i unga människors liv, 
- yttre samhällsfaktorer styr ungas val av 
idrott, så som kön, etnicitet, socioekonomi, 
familjeförhållanden, utbildning. (2008:59 s, 
235-236). 

Således finns ett antal svenska studier som 
behandlar barn och ungdomars förenings-
idrottande där avbrottsproblematiken utgör en 
mindre del. Däremot har vi inte funnit studier 
som tar upp varför tonåringar fortsätter träna 
och tävla i en idrottsförening trots att de inte 
kan sägas tillhöra de elitsatsandes skara. 

Några utgångspunkter

Genom att vara en del av föreningsidrotten 
socialiseras och fostras de unga in i en kultur 
med specifika sociala och kulturella värden, 
roller och handlingsmönster (se exempelvis 
Ungdomsstyrelsen 2005:9, SOU 2008:59). För-
utom att de unga lär sig motoriska och taktiska 
färdigheter, regler och spelsystem lär de sig 
också hur man ska bete sig och vad som värde-
ras. Ett omfattande idrottsintresse är något som 
formas utifrån specifika sociala förhållanden. 
Ungdomarna socialiseras in i de uttalade och 
outtalade värden som präglar verksamheten. 
Motiven för att delta hänger nära samman med 
om de unga kan förstå vad verksamheten går 
ut på och också kunna hantera det som idrotten 
kräver. För att kunna delta måste ungdomarna 
med andra ord kunna tolka och förstå vad som 
krävs av dem i det idrottsliga sammanhang de 
befinner sig i. Att behärska den sociala praktik 
som idrotten utgör, innebär ett slags förkropps-
ligande av handlingar och uttrycksmedel i ett 

givet sammanhang (se exempelvis 
Bourdieu 1984, Säljö 2000, Engström, 
1999, 2004). De sammanhang de unga 
ingår i kommer att påverka dem olika. 
Exempelvis kan ungdomar med relativt 
lika förutsättningar uppleva, förstå och 
motiveras av en och samma verksam-
het på skilda sätt. Idrotten är heller inte 
det enda sammanhang ungdomarna 
ingår i, utan skola, familj, vänskaps-
krets och olika fritidsmiljöer påverkar 
också identitetsskapandet, (se exem-
pelvis Ungdomsstyrelsen 2005:9). 

Vår utgångspunkt är att de ungdomar 
som förstår vad verksamheten går ut på 
och finner sig till rätta i den, kan han-
tera de krav som ställs på dem, känner 
delaktighet och lust och dessutom får 
möta lagom anpassade utmaningar 
kommer att vara kvar i idrottsrörelsen. 
Ovanstående utgångspunkt är inspire-
rad av ett salutogent perspektiv som 
– i motsats till det patogena – utgår 
från vad som skapar människors hälsa 
istället för vad som orsakar sjukdom. 
Forskaren Aron Antovskys har med ett 
salutogent perspektiv på hälsa kunna 
påvisa att människor som upplever 
känsla av sammanhang (KASAM) 
i tillvaron, bestående av komponen-
terna begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet, också skattar sin 
hälsa som bättre än andra (Antonov-
sky, 1991). Likväl som att känslan av 
sammanhang påverkar upplevelsen 
av hälsa, tror vi att känslan av sam-
manhang också påverkar barns och 
ungdomars vilja att fortsätta i en 
idrottsförenings verksamhet. Huruvida 
ungdomar tycker att idrottsdeltagandet 
är begripligt (de förstår vad det hela 
går ut på), hanterbart (de kan göra det 
som krävs) och meningsfullt (de vill 
vara med), antar vi följaktligen har 
betydelse för om de finner sig tillrätta 
och vill fortsätta delta (se även Åhs, 
2002). Vi har därför haft ett salutogent 
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angreppssätt då intervjufrågorna har konstru-
erat och KASAM-komponenterna har använts 
som verktyg vid tolkningen av resultaten i 
delstudie III. 

I en studie av den omfattning som är aktuell 
här är det dock inte möjligt att reda ut alla 
anledningarna till att ungdomar kommer i 
kontakt med och stannar kvar inom idrottsrö-
relsen. Förhoppningen är emellertid att synlig-
göra vissa förhållanden som är av betydelse för 
att ungdomar fortsätter idrotta och eventuella 
olikheter mellan idrotter i detta avseende. Stu-
diens intention är att belysa ungdomars före-
ningsidrottande från tre olika utgångspunkter. 
Först kommer en översiktlig kartläggning av 
tillströmning respektive avbrott i barn och 
ungdomsåren inom vissa specialidrottsförbund 
att genomföras. Därefter riktas fokus mot vilka 
ungdomar som fortsätter respektive avslutar 
sin idrottsliga verksamhet i tonåren. Studien 
avslutas med att undersöka hur de ungdomar 
som stannat kvar inom idrotten själva ser på 

sitt idrottande.
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Delstudie I – Åldersstrukturer i 
barn- och ungdomsidrott 

Vilka möjligheter finns för ungdomar i sex-
tonårsåldern att vara aktiva medlemmar i 
organiserad idrott? I denna delstudie vänder 
vi blicken mot idrottsrörelsens specialidrotts-
förbund, för att få en uppfattning om hur barn 
och ungdomars deltagande är fördelat i olika 
åldersgrupper. Syftet är att studera hur antalet 
deltagartillfällen varierar med stigande ålder. 
Vidare är syftet att få kännedom om hur repre-
sentanter från några specialidrottsförbund 
beskriver bredd- och elitverksamhet för ung-
domar. Förhoppningen är att få vetskap om de 
villkor som råder inom vissa enskilda idrotter 
vad gäller ungdomars möjligheter att fortsätta 
sitt idrottande. 

Med utgångspunkt i tillgänglig statistik i form 
av det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) 
samt intervjuer med 11 av specialidrottsför-
bundens representanter, är förhoppningen att 
få en inblick i hur olika idrotters åldersstruk-
tur ser ut i barn- och ungdomsåren. Följande 
frågeställningar är i fokus:

- Vilka specialidrottsförbund erhåller 
mest LOK-stöd baserat på antal del-
tagartillfällen?

- Hur varierar antalet deltagartillfällen 
med stigande ålder inom några idrotter 
med många respektive få deltagare i 
barn- och ungdomsåren? 

- Hur beskrivs ungdomars möjligheter att 
delta i föreningsidrott av representanter 
från olika specialidrottsförbund? 

Lokalt aktivitetsstöd – vad är det? 

Riksidrottsförbundet består av 68 special-
idrottsförbund och drygt 20 000 olika före-
ningar. Ca tre miljoner av landets invånare 
mellan sju till 70 år är medlemmar i en idrotts-
förening enligt Idrott i siffror (www.rf.se). 
Antalet medlemskap uppgår till 5, 2 miljoner 
enligt den statistik som specialidrottsförbun-
den rapporterar till RF och då kan en individ 

ha fler medlemskap (uppgifter enligt RF). 
 
Två av tre pojkar och varannan flicka i åldern 
sju till 15 år är med i minst en av de ca 12 000 
idrottsföreningar som har barn- och ungdoms-
verksamhet. På RF:s hemsida (www.rf.se) kan 
man läsa om RF:s organisation och hur dess 
specialidrottsförbund är organiserade. Vidare 
ges på denna hemsida information om de olika 
distriktsförbunden och hur idrott kan utövas 
inom olika idrottsföreningar.  

Ytterligare en källa till fördjupning av hur 
barn- och ungdomsidrotten organiseras är RF:
s rapport Streck för miljoner – en utredning av 
det statliga aktivitetsstödet (2006). Idrottsrörel-
sen har i över hundra år fått stöd av staten för 
sin verksamhet. De senaste 35 åren har en del 
av stödet kommit via det statliga lokala akti-
vitetsstödet (LOK-stöd). Alla idrottsföreningar 
som ingår i RF och som har barn- och ung-
domsverksamhet mellan sju till 20 år kan söka 
LOK-stöd. LOK-stödet rapporteras till RF cen-
tralt och betalas ut per sammankomst och per 
deltagare (sammankomsten måste ha minst tre 
deltagare). Redovisningen är uppdelad i kön 
och i ålderskategorier, 7-12 år, 13-16 år samt 
17-20 år. I Streck för miljoner – en utredning 
av det statliga aktivitetsstödet beskrivs även 
fördelningen och betydelsen av LOK-stödet 
för idrottsföreningar. Sammanfattningsvis 
kan sägas att några få idrotter står för en stor 
andel av samtliga deltagartillfällen. Fotbollen 
är den idrott som är i särklass störst gällande 
sammankomster och deltagartillfällen. Fotboll 
har också flest deltagare i samtliga åldersgrup-
per och det gäller för både pojkar och flickor. 
Flertalet idrotter har en kraftig majoritet av 
utövare som antingen är pojkar eller flickor. 
De mest enkönade idrotterna är ishockey för 
pojkar och ridsport för flickor. Vad gäller hur 
de enskilda föreningarna upplever LOK-stödet 
anger fyra av fem föreningar att stödet är 
viktigt eller mycket viktigt. Stödet har en stor 
betydelse för barn- och ungdomsverksamheten 
och majoriteten av föreningarna är nöjda med 
LOK-stödets utformning. 
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Hur har vi gått tillväga?

För att öka kunskap om de villkor som råder 
inom enskilda idrotter vad det gäller ungdomars 
möjligheter att fortsätta sitt idrottande, valde 
vi att närmare studera några specialidrottsför-
bunds förändringar i åldersstruktur i barn- och 
ungdomsverksamheten. Delstudie I startade 
med bearbetning av tillgänglig statistik från 
RF över utfallet av LOK-stödsfördelningen 
2006 inom alla specialidrottsförbund. Ett urval 
av idrotter gjordes därefter där hänsyn tagits 
till både idrottens popularitet, särart, samt om 
det var lag- respektive individuella idrotter. 
Vidare har de olika idrotternas utbredning och 
eventuella geografiska förhållanden beaktats. 
Genom att närmare studera hur LOK-stödet 
är fördelat mellan olika idrotter och mellan 
åldersgrupper inom de olika specialidrotterna 
hoppas vi kunna ge en bild av de förändringar 
som sker i barn- och ungdomsåren. Vi har inte 
kunnat redovisa antal medlemmar i olika idrot-
ter eftersom det inte finns tillgång till adekvat 
statistik i samtliga idrotter. Däremot finns 
antalet deltagartillfällen redovisat vilket kan 
användas som en indikator på tillströmning 
och avbrott i de studerade idrotterna. 
 

De största idrotterna – en översikt

Delstudien börjar med en bearbetning av stati-
stik som erhållits av RF gällande LOK-stödets 
fördelning 2006. Här framkom att följande 
idrotter hade flest deltagartillfällen och flest 
sammankomster (se tabell 1) Deltagartillfällen 
anger inte hur många unika deltagare idrotten 
har. Tillexempel kan ett lag ha flera tränings-
tillfällen, vilket innebär att samma personer 
kan träna flera gånger i veckan. 

Som framgår av tabellen är fotboll den idrott 
som redovisar flest deltagartillfällen. De 
idrotter som har flest medlemmar i barn och 
ungdomsåren enligt RF är fotboll, ishockey, 
ridsport, innebandy och gymnastik och var 
tredje LOK-stödsaktivitet är fotboll (Streck för 
miljoner RF:2006).

LOK-stödsstatistiken kompletterades med 
intervjuer med representanter för elva special-
idrottsförbund. Vi har valt att närmare studera 
de idrotter som erhåller ett stort LOK-stöd samt 
några idrotter som har fler deltagartillfällen i 
de äldre åldrarna (17-20 år) än i övriga ålders-
grupper, nämligen boxning och frisbee. Även 
idrotter som tyngdlyftning, styrkelyft och tria-
thlon erhåller mest LOK-stöd i åldrarna 17-20 
år men eftersom dessa idrotter särskilt vänder 
sig till äldre ungdomar har vi valt att inte när-
mare studera dessa. På liknande sätt har vi 
resonerat vad gäller motorsporter. Nedan följer 
en redovisning av hur deltagartillfällen är för-
delade inom olika åldersgrupperna i några av 
specialidrottsförbunden. 

Barn och ungdomsverksamhet i 
olika specialidrottsförbund

Den statistiska bearbetningen visar att ett 
flertal idrotter har många deltagartillfällen i 
barnåren 7-12 år, men antalet deltagartillfällen 
halveras eller mer än halveras i åldrarna 17-20 
år. Exempel på sådana idrotter är gymnastik, 
fotboll, ridning och simning. Vi börjar med 
att redovisa de idrotter där andelen aktiva är 
störst i åldersgruppen sju till tolv år baserat på 
deltagartillfällen. 
 

Tabell 1. Fördelning av godkända deltagartillfällen för idrotter som erhåller mest LOK-stöd 2006.

Nr. Idrotter som erhåller mest LOK-stöd 
baserat på deltagartillfälle

Totalt 
Deltagartillfällen Flickor Pojkar 

1. Fotboll 19,9 miljoner 32 % 68 %
2. Innebandy 5,2 miljoner 30 % 70 %
3. Ishockey 4,4 miljoner 4 % 96 %
4. Ridsport 4 miljoner 97 % 3 %
5. Handboll 3,3 miljoner 51 % 49 %
6. Basket 3,1 miljoner 46 % 54 %
7. Simning 2,2 miljoner 58 % 42 %
8. Gymnastik 2,1 miljoner 87 % 13 %
9. Friidrott 1,8 miljoner 65 % 35 %
10. Tennis 1,7 miljoner 38 % 62 %
11. Budo & kampsport 1,3 miljoner 34 % 66 %
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av rädsla för att barnen ska skada sig eller att 
man har en oro och en föreställning om att 
barnen ska lära sig slåss. En annan anledning 
kan vara att föräldrarna vill att barnen ska få 
lära sig simma eller få en allsidig motorisk 
träning. När barnen når tonåren har de en 
större möjlighet att påverka sina egna val av 
idrotter eller att träna på egen hand utan att 
behöva tävla, t.ex. olika former av aerobics och 
kampsporter. Att träna kampsport innebär inte 
att man behöver gå matcher i ett tävlingssys-
tem, även om man under själva träningen går i 
kamp med en träningskompis.

I figur 3 redovisas idrotter med högst andel 
deltagartillfällen i åldrarna 13-16 år.
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Figur 1. Fördelningen av deltagartillfällen i olika 

åldersgrupper i fotboll, ridning, simning, gym-

nastik och tennis.

I simning och gymnastik reduceras antalet 
deltagartillfällen avsevärt mellan de två första 
ålderskategorierna medan fotboll, ridning och 
tennis förlorar en större andel deltagartillfäl-
len i kategorin 17-20 år. Alla dessa idrotter 
har väsentligt lägre andel deltagartillfällen i 
åldrarna 17-20 år. Även friidrott och budo & 
kampsort har en högre andel deltagartillfällen 
i ålderskategorin 7-12 år men fördelningen är 
mer jämn mellan åldrarskategorierna vilket 
framgår av nästa figur (figur 2). Här bör obser-
veras att antalet träningstillfällen per vecka 
med stor sannolikhet är färre i de yngre åld-
rarna än i de äldre. Detta indikerar att andelen 
i de äldre åldrarna är mindre än vad figuren 
visar.
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Figur 2. Fördelningen av deltagartillfällen i olika 

åldersgrupper i friidrott och budo & kampsort.

En anledning till att friidrotten har relativt 
jämn fördelning av deltagartillfällen kan bero 
på att ett stort antal föreningar inom Friskis 
& Svettis ingår i friidrottsförbundet och att 
många ungdomar, särskilt flickor deltar i 
Friskis & Svettis aktiviteter i 17-20 årsålder.
 
Som förälder sätter man kanske hellre sitt barn 
i simskola, tennis och gymnastik i de yngre 
åldrarna än i budo & kampsport och boxning 

Figur 3. Fördelningen av antal deltagartillfäl-

len i olika åldersgrupper i innebandy, ishockey, 

handboll och basket.

Idrotterna i ovanstående diagram har alla 
högst andel deltagartillfällen i åldrarna 13-16 
år och lägst i åldrarna 17-20 år. Vid intervju-
erna med representanter för innebandy, hand-
boll och basket uttryckte man att idrotter ofta 
fick ta emot ungdomar som hade börjat med 
fotboll och/eller ishockey och senare inte givits 
utrymme att fortsätta i dessa verksamheter 
med påföljden att några bytte idrott. Detta 
gällde främst pojkar eftersom man tyckte sig 
se en tidigare elitsatsning bland pojklag än 
bland flicklag. En annan anledning var att den 
aktive kan ha utövat två eller tre idrotter under 
de tidiga åren men på grund av att antalet 
träningspass, tävlingar och matcher ökar med 
stigande ålder samt att säsongerna förlängs, 
slutar tonåringen med en idrott till förmån för 
en annan. 
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Några förbund hade färre deltagartillfällen i 
de yngre åldersgrupperna än i de äldre. Ett av 
dessa förbund (frisbeeförbundet) hade få för-
eningar (15 stycken) och få deltagartillfällen 
(10 000) i jämförelse med idrotterna i tabell 1. 
Boxning är ett annat förbund med fler utövare 
i de äldre åldrarna än i de yngre. Det totala 
antal deltagartillfällen var ca 440 000. I nästa 
figur redovisas andelen deltagartillfällen i 
olika åldrar för de ovan nämnda idrotterna. 
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Figur 4. Fördelningen av deltagartillfällen inom 

frisbee och boxning.

I boxning ökar antalet deltagartillfällen dras-
tiskt i intervallet 13-16 års ålder och ligger kvar 
i åldersspannet 17-20 år. Företrädarna för box-
ning uppgav att en anledning till att få tränar 
boxning i yngre åldrar är att det är relativt få 
föräldrar som introducerar boxning för sina 
barn på grund av skaderisken. Man kan dess-
utom träna i en boxningsklubb utan att tävla 
och gå matcher, varför medlemmar kan tränar 
och nyttjar lokaler utan att varje träningstill-
fälle registreras. Vid 15 års ålder får man börja 
gå matcher och då krävs läkarintyg och licens. 
Möjligheten att träna boxning i yngre åldrar 
finns, men få utnyttjar denna möjlighet. 

Vad gäller frisbee är det en idrott som har flest 
utövare i det äldre åldersintervallet. En förkla-
ring kan vara att det är en idrott med relativt få 
utövare vilket kan innebära att man kan spela 
längre upp i åldrarna för att konkurrensen är 
mindre. Vid intervjun med företrädare för fris-
beeförbundet menade man att många börjar 

spela frisbee när konkurrensen inom andra 
idrotter ökar. Dessutom tar det tid att lära sig 
hantera disken (frisbeen) vilket innebär att det 
dels är en utmaning att lära sig något nytt, dels 
tar tid att bli riktigt duktig, vilket i sin tur kan 
göra att man håller på längre när man väl har 
börjat med idrotten. 

Vad säger specialidrottsförbundens 
representanter? 

I hopp om att öka kunskap om villkoren för 
ungdomars idrottande, vilka förutsättningarna 
är för att idrotta och också i viss mån fånga den 
variation som finns, valdes ett antal idrotter ut 
för intervju med dess representanter. Urvalet 
gjordes mot bakgrund av resultatet i enkätstu-
dien gällande vanligast förekommande idrot-
ter som ungdomarna utövade (se tabell 2 och 
3) samt fördelningen av LOK-stödet i olika 
ålderskategorier. De förbund som valdes ut var 
fotboll, innebandy, ishockey, ridning, handboll, 
basket, simning, gymnastik, friidrott, boxning 
och frisbee. Idrotterna har dels valts ut för att 
de är stora specialidrottsförbund med både 
bredd och elitverksamhet för ungdomar, dels 
för att de var vanligt förekommande idrotter 
enligt ungdomarnas svar i delstudie II. Box-
ning och frisbee valdes för att visa ytterligare 
perspektiv på idrott med få deltagartillfällen 
enligt LOK-stödsstatistiken men där antalet 
utövare ökar i åldrarna 13-20 år. 

Specialidrottsförbundens hemsidor (www.rf.se)
studerades för att inhämta förkunskaper 
om de olika idrotterna såsom antal klubbar, 
antal medlemmar i olika åldersgrupper, antal 
licensierade spelare och tävlande samt serie-
systemens uppbyggnad, huvudsakligen inom 
åldersgrupperna 15-19 år vilka är av särskilt 
intresse för studien. Därefter genomfördes 
intervjuer med företrädare för specialidrotts-
förbund för att belysa bilden eller snarare 
bilderna av barn- och ungdomsidrott i Sverige 
med särskilt tonvikt på möjligheten för äldre 
tonåringar att fortsätta med idrott. Telefonin-
tervjuer på ca 30 minuter genomfördes med 
företrädare på specialidrottsförbundsnivå. 
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Intervjuerna utfördes med utgångspunkt från 
ett frågeunderlag, rörande idrottens organi-
sation utifrån elit- och breddverksamhet på 
barn- och ungdomsnivå.  Anteckningar fördes 
under intervjuerna och intryck och inter-
vjusvaren sammanfattades i text. Vid analysen 
av intervjuerna har de likheter och skillna-
der i intervjusvaren förts samman i teman. 
Sammanställningen ger en övergripande och 
generell bild och ska sättas i relation till att 
specialförbundens representanter har en cen-
tral roll varför enskilda föreningar kan visa på 
andra bilder. 

Trots att LOK-stödet kan uppfattas som ett 
trubbigt instrument för att mäta antal aktiva 
medlemmar i olika idrotter, bekräftade så gott 
som alla intervjuade förbundsrepresentanter 
att fördelningen mellan de olika ålderskatego-
rierna utifrån LOK-stödstatistiken stämde väl 
överens med den bild som redovisats tidigare 
i kapitlet. 

Kunskap om medlemmar och utövare 
varierar

Alla förbund var mer än villiga att dela med sig 
av egen tillgänglig statistik men det varierade 
hur väl statistiken avspeglade hur många täv-
lande, licensierade spelare och motionärer man 
hade i respektive ålder och idrott. Vissa idrotter 
hade gruppförsäkringar som gav en fingervis-
ning om hur många som tävlade i en förening. 
Exempelvis hade friidrottsförbundet en grupp-
försäkring upp till en viss ålder för de ungdo-
mar som deltar vid tävlingar, vilket varierade 
från tävling till tävling. Flera specialidrottsför-
bund arbetade med att förfina redovisningen 
av antalet aktiva inom olika åldersgrupper och 
verksamheter men de kunde inte vid undersök-
ningstillfället ge exakt information gällande 
medlemstal för aktiva barn och ungdomar. 
Däremot ansåg de att LOK-stödets redovisning 
gav en god indikation på andelen medlemmar 
i varje ålderskategori. Det stämde med andra 
ord att man hade färre aktiva medlemmar i de 
äldre åldrarna i exempelvis fotboll, gymnastik 
och simning respektive få aktiva medlemmar i 
boxning och frisbee i de yngre åldrarna.  

Avhopp i en idrott ger tillskott i en annan

Vid intervjuerna med företrädare för inne-
bandy menade man att flera barn som hade 
hållit på med fotboll och ishockey började med 
innebandy när deltagandet innebar mer trä-
ning och en tydligare elitsatsning. Företrädare 
för basket, boxning, handboll och frisbee gav 
alla liknande svar. Flera ungdomar började 
med handboll exempelvis när konkurrensen 
och träningsintensiteten ökade i exempelvis 
fotboll. Även inom frisbeesporten återfanns 
många tidigare bollspelare enligt intervjuerna. 
En förklaring enligt frisbeeförbundet var att 
det tar tid att lära sig hantera en disk (frisbee). 
Det kräver motoriskt allsidighet samt fysisk 
kapacitet såsom styrka och uthållighet i kom-
bination med kognitiv förmåga för att exem-
pelvis spela Ultimate. 

Förutsättningar för att fortsätta idrotta 

På frågor rörande vilka förutsättningar som 
behövs för att man ska kunna hålla på med 
idrott när man är 16 år framkom två typer 
av svar – dels sådana som handlade om ram-
faktorer, dels individrelaterade faktorer. De 
intervjuade menade att förutsättningarna 
varierar, dels på hur stort utbudet av idrotts-
föreningar är på orten, dels beroende på hur 
mycket tonåringen är villig att träna och tävla 
och hur framgångsrik hon eller han är. Så gott 
som alla intervjuade svarade att möjligheterna 
att idrotta som 16-åring är störst om du bor i 
storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och 
Malmö. 

Flera representanter menade att det kunde 
vara svårt att fortsätta träna eftersom fler före-
ningar oavsett idrott tränar fler dagar i veckan 
(3-5 dagar/vecka) i 16 årsålder än vad man 
gjorde i de yngre åldrarna. En del menade att 
det inte alltid fanns vare sig spelare, tränare, 
lokaler eller träningstider för att klubbarna 
skulle kunna hålla igång ett lag eller en trä-
ningsgrupp med breddambitioner. Istället sat-
sade föreningarna oftare på de ungdomarna 
som var mer träningsvilliga och som strävade 
mot elit- mer än mot breddverksamhet. Sats-
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ningarna startade redan i åldrarna 13-14 år och 
oftare något tidigare för pojkar än för flickor. 

Gymnastikförbundets representanter menade 
att just tävlingsgymnasterna elitsatsade relativt 
tidigt (12 års ålder) och de som vill fortsätta men 
inte vill träna mer än två till tre dagar i veckan 
oftare satsade på truppgymnastik eller att bli 
ledare. Flera gymnastikföreningar byggde sin 
verksamhet på uppvisningar, tävlingar och 
olika gruppträningsformer. Men tävlingsverk-
samheten hade en framträdande roll varför 
flera gymnaster inte fortsatte inom föreningen 
när de inte ville eller kunde tävlingssatsa och 
träna flera dagar i veckan. Liknande tenden-
ser menar man att det finns inom friidrotten 
och simningen. Dessa förbundsrepresentanter 
uttryckte det som att simning och friidrott är 
resultatidrotter där mätbara resultat i form av 
ständigt förbättrade prestationer betonas. Den 
personliga prestationen är här  mer synbar än 
i lagsporter eller truppgymnastik. Friidrotten 
påtalade dock att det är viktigt att ha många 
deltagare från en och samma klubb även om 
de inte gör toppresultat eftersom många före-
ningar deltar i klubbmatcher där det går ut på 
att samla poäng till klubben. 

Förutsättningar att börja som äldre tonåring

Vid intervjuerna frågades om man kunde börja 
med respektive idrott när man har fyllt 16 år. 
Så gott som alla svarade att det berodde på om 
man har hållit på med idrotten tidigare och om 
man kunde tänka sig att exempelvis ingå i en 
träningsgrupp med aktiva som var yngre eller 
äldre eller i könsblandade träningsgrupper och 
lag. Flera representanter för lagspel menade att 
det vara svårt att ta en plats i laget om det är 
en ort med endast elitsatsande lag, särskilt om 
man inte har hållit på med idrotten tidigare. 
Bor man däremot på en ort där det finns flera 
föreningar att välja på eller där tränarna har 
filosofin att alla skall vara med oavsett hur 
mycket man tränar och där lagatmosfären till-
låter det, är det förstås möjligt enligt de inter-
vjuade. 

Den samlade bilden från intervjuerna med 
bollsporternas representanter var att det fanns 
möjligheter att utöva respektive idrott i så 
gott som hela Sverige men det krävs stor egen 
drivkraft i form av träningsvillighet, moto-
riska kunnande och accepterande av att man 
inte får/kan tränar och spela med jämnåriga. 
I gymnastik var det mycket svårt om inte 
näst intill omöjligt att börja i den artistiska 
tävlingsgymnastiken vid 16 års ålder enligt 
de intervjuade. Boxningens representanter 
menade däremot att det fanns stora möjligheter 
att börja med boxning i denna ålder eftersom 
många startar när de är i 14-15 års ålder och 
att man kan träna boxning utan att gå någon 
match. Att börja spela frisbeegolf vid 16 års 
ålder såg man inte som något problem på fris-
beeförbundet. Ville man däremot ta en plats i 
ett Ultimate lag behövde man ha atletiska fär-
digheter (färdigheter i form av motorik, styrka 
och uthållighet) men man behövde däremot 
inte ha spelat Ultimate tidigare. 

Att idrotta som ungdom är att tävla

Idrottsrörelsens övergripande uppdrag för 
barn och ungdomsverksamheten handlar om, 
för att använda forskaren Tomas Petersons 
begrepp (Peterson 2007 a, b) tävlingsfost-
ran och föreningsfostran. Föreningsfostran 
innebär att utveckla demokratiska tanke- och 
handlingsformer och att ge barn och ungdomar 
möjligheter att idrotta och att vara delaktig i 
och ta ansvar för sin egen idrottsutövning. I 
uppdraget ingår att ta hand om dem som vill 
vara med och om att låta var och en utveck-
las på sina premisser. Ytterst är det detta 
uppdrag som motiverar samhällets stöd till 
idrottsrörelsen (Thedin, Jakobsson & Rede-
lius). Tävlingsfostran innebär att lära barnen 
och ungdomarna att handskas med vinster och 
förluster, medtävlare och motståndare samt 
att förbereda dem för att kunna prestera så 
bra som möjligt i ett idrottsligt tävlingssam-
manhang. Mot bakgrund av ovanstående och 
att idrott ofta motiveras med att det är kampen, 
tävlingen, matchen som är det viktiga, är det 
inte förvånande att de intervjuade beskriver 
att träningen skall leda till att tävla och spela 
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matcher. Flera framhöll att det säkert fanns 
undantag men att delta i föreningsidrotter 
i 16 års ålder innebär också att man deltar 
i tävlingar och matcher. Representanter för 
ridsportförbundet och boxningsförbundet be-
tonade dock delvis en annan uppfattning. 
Ridsportförbundets representanter menade att
det var många som red utan att tävla. Att till-
höra en klubb, vara i stallet och sällan eller 
aldrig tävla är relativt vanligt förekommande 
inom ridsporten. Däremot är det inte lika van-
ligt att tillhöra en basketklubb och aldrig spela 
match eller en sim- eller friidrottsförening och 
inte delta i klubbmästerskap eller distrikts-
mästerskap. Representanter för simning och 
friidrott uttryckte bland annat att det är täv-
lingslogiken, med betoning på resultat och 
rangordning, som i huvudsak styr respektive 
idrott. Gymnastikförbundet gav flera exempel 
på föreningar som arrangerar gruppträningar, 
såsom aerobics och boxersise för att behålla 
ungdomarna men att konkurrens från kommer-
siella träningslokaler och klubbar är kännbar. 
Mot bakgrund av intervjuerna verkar idrotten 
för 16 åringar i mångt och mycket styras av 
en tävlings- och prestationslogik. Att ingå i 
ett föreningssammanhang som 16-åring inne-
bär att träna flera dagar i veckan och att man 
förväntas tävla och spela match. Vidare finns 
flera yttre faktorer som påverkar villkoren att 
hålla på med idrott. Lokaler, träningstider och 
inte minst tillgången på ledare som ställer upp 
är omständigheter som påverkar möjligheterna 
till att ägna sig åt idrott i 16 års ålder. 

Sammanfattning 

De stora förbunden, där de flesta barn och 
ungdomar är medlemmar, har också flest del-
tagartillfällen i de yngre åldrar men förhållan-
devis få under senare tonåren. Vissa förbund 
drabbas mer än andra. I simning och gym-
nastik har antalet deltagartillfällen halverats 
i de äldre tonåren. Vad gäller simning är det 
många som lär sig simma i sju års ålder vilket 
kan vara en förklaring till det stora antalet i 
ålderskategorin 7-12 år. Gymnastik är också 
en idrott som är bland den första som många 

barn och ungdomar möter i unga år där de 
tränar motorisk allsidighet. Handboll, basket, 
innebandy och hockey har flest deltagartillfäl-
len i åldrarna 13-16 år men tappar över hälften 
av dessa i åldrarna 17-20 år. Fotboll har många 
deltagartillfällen totalt sett även i de äldre 
åldrarna jämfört med många andra idrotter, 
men tappar över 25 procent deltagartillfällen i 
de övre tonåren. Med tanke på att träningsin-
tensiteten ökar ju äldre man blir är det rimligt 
att anta att andelen unga idrottare reduceras i 
ännu högre grad än vad statistiken visar.

Villkoren för en 16-åring att hålla på med 
idrott handlar om idrottsutbudet på orten, om 
hon eller han är tränings- och tävlingsvillig, 
om hon eller han utvecklas utifrån klubbla-
gets ambitioner samt att man har hållit på med 
idrott före 16-års ålder. I samtliga idrotter är 
det mer eller mindre en förutsättning att man 
tidigare har varit aktiv i någon idrott och 
enligt de intervjuade representanterna är det 
mer eller mindre omöjligt att börja tävla om 
man inte är skolad i den ”specifika” idrotten. I 
intervjuerna uttrycks en medvetenhet om svå-
righeten att behålla breddidrottande ungdomar 
i 16-årsåldern eftersom föreningsidrotterna 
ofta i dessa åldrar drivs mot mer tävlingsinten-
siv verksamhet med elitidrotten som målbild, 
vilket får till följd fler träningspass per vecka 
och längre träningssäsonger. Av den anled-
ningen bör en 16-åring ha en stor portion av 
tränings- och tävlingsvillighet för att hon eller 
han ska kunna vara kvar som aktiv i verksam-
heten oavsett idrott. 

Hur stor andel ungdomar fortsätter idrotta 
under tonåren? Finns skillnader respektive 
likheter mellan de ungdomar som är medlem-
mar, slutar respektive inte varit medlemmar i 
en idrottsförening? Vilka idrotter drabbas i 
mindre respektive högre grad av avbrottspro-
blematiken? I nästa del av rapporten komplet-
teras bilden av ungdomars föreningsidrottande 
med hjälp av en uppföljningsstudie av elever 
från skolår sex till skolår nio, det vill säga från 
ca 13 års ålder till ca 16 års ålder.
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Delstudie II – Förändringar i 
idrottsvanor från 13 till 16 års 
ålder
Studien inleds med en beskrivning av hur 
många som är aktiva medlemmar i idrottsföre-
ningar i åldrarna 13 till 16 år och vilka idrot-
ter som är mest populära. För att kunna belysa 
huvudfrågan, varför ungdomar stannar kvar i 
idrotten, har vi därefter valt att jämföra de som 
varit medlemmar vid både 13 och 16 års ålder 
med dem som slutat, respektive inte alls varit 
med under denna åldersperiod, med avseende 
på fysisk aktivitet, skolframgång och studie-
val. Följande frågor ska besvaras:

 
• Hur stor andel är medlemmar i idrotts-

föreningar i åldrarna 13 och 16 år och 
vilka är de mest populära idrotterna?

• Vilka idrotter är mest respektive minst 
utsatta när det gäller avgångsproblema-
tiken under denna åldersperiod? 

• Hur stor andel av ungdomsgruppen är 
medlem vid både 13 och 16 års ålder, 
hur stor andel slutar under denna 
åldersperiod, hur stor andel börjar samt 
slutligen hur stor andel är inte alls med-
lemmar?

• Vad kännetecknar de ungdomar som 
var medlemmar i idrottsföreningar vid 
både 13 och 16 års ålder, de som har 
slutat respektive de som inte var med-
lemmar under denna åldersperiod?

• Finns det likheter respektive skillnader 
mellan könen i ovanstående avseenden? 

Studiens uppläggning

Frågeställningarna belyses med hjälp av 
insamlade data från projektet Skola – Idrott 
- Hälsa  (SIH), ett samverkansprojekt mellan 
dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm, Gym-
nastik- och Idrottshögskolan och Karolinska 
Institutet. Projektbenämningen innefattar flera 
kompletterande forskningsprojekt (Engström, 
2004). År 2001 gjordes en datainsamling av 
ca 2000 barn i skolår tre, sex och nio från 48 

slumpmässigt utvalda skolklasser från hela 
Sverige (Engström, 2004). De som då gick i 
skolår tre utgjordes av drygt 590 flickor och 
pojkar. Det är dessa barn som ingår i studien, 
men det är endast åldrarna 13 till 16 år, det vill 
säga tonåren, som är föremål för vårt intresse 
i denna rapport. Studiens uppföljningskaraktär 
ger unika möjligheter att studera hur många, 
och vilka, som börjar respektive slutar i en 
idrottsförening 

Med hjälp av frågeformulär samlades infor-
mation in om bl.a. föreningsmedlemskap, 
vilka idrotter barnen ägnade sig åt och i vilken 
omfattning de ägnade sig åt idrott. Frågorna 
avsåg både föreningsaktiviteter och utomin-
stitutionell idrottsverksamhet. (Den senare 
verksamheten behandlas dock inte i förelig-
gande redovisning). Till detta kom också en 
rad frågor om bakgrund, levnadsvanor, hälso-
tillstånd etc.

Av det ursprungliga antalet elever, 594, kunde 
564 elever spåras 2007. 25 elever kontaktades 
aldrig på grund av adresskydd. Av 564 elever 
deltog 67 procent i skolår nio. Tre procent sa 
aktivt nej till fortsatt deltagande och 30 pro-
cent hörde aldrig av sig. Om man utgår från 
dem som var möjliga att nå deltog således ca 
70 procent av den ursprungliga gruppen ung-
domar. Antalet svarande på frågan om med-
lemskap i idrottsförening framgår av figur 5. 
Då frågorna i formuläret huvudsakligen rörde 
idrottsvanor kan man på goda grunder miss-
tänka att bortfallet är selektivt, d v s att de som 
svarat är mer positivt inställda till idrott än de 
som inte svarat på enkäten. 

Aktivt medlemskap i idrottsförening

I nedanstående figur (5) redovisas andelen 
flickor och pojkar som var medlemmar 2004 
och 2007. Som framgår är andelen medlem-
mar betydligt större i skolår sex än i skolår 
nio, vilket stämmer överens med tidigare stu-
dier, (Blomdahl och Elofsson, 2006, Engström 
2002, Trondman 2005). Däremot är andelen 
medlemmar något större i båda åldersgrup-
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perna än vad tidigare studier visat, vilket 
indikerar att det ät ett positivt urval som har 
besvarat enkäten. Denna iakttagelse har dock 
mindre betydelse vid den senare belysningen 
av förändringar och vilka som stannar kvar 
respektive slutar.
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Figur 5. Medlemskap i idrottsföreningen för 

pojkar och fl ickor. Skolår sex: n=397 och skolår 

nio: n=370. 

I skolår nio är runt 60 procent medlemmar i 
den studerade gruppen, något fler pojkar än 
flickor. 

Populära idrotter

I vilka idrotter var eleverna mest aktiva när de 
gick i skolår sex respektive nio? Eftersom vi 
är intresserade av att veta vilka idrotter som 
behåller respektive förlorar aktiva har vi valt 
att redovisa vilka fem idrotter som var mest 
populära hos eleverna vid de båda undersök-
ningstillfällena. Här bör observeras att även 
organisationsformer utanför idrottsrörelsen 
kunde komma ifråga. Merparten av idrotterna 
är dock anslutna till idrottsrörelsen.

Tabell 2. De fem populäraste idrotterna som 

bedrivs i organiserad form med ledare i skolår 

sex. 

 

Skolår 6
Flickor 

n=183
Andel

Pojkar 

n=214
Andel

1 Ridning 25 % Fotboll 51 %

2 Fotboll 24 % Innebandy 16 %

3 Aerobics 9  % Ishockey 14 %

4 Simning 7 % Golf 9 %

5
Innebandy 
och 
handboll

5 % Slalom 8 %

Tabell 3. De fem populäraste idrotterna som 

bedrivs i organiserad form med ledare i skolår 

nio. 

Skolår 9
Flickor 

n=170
Andel

Pojkar 

n=200
Andel

1 Ridning 18 % Fotboll 30 %

2 Dans 16 % Styrke-
träning 12 %

3 Aerobics 16 % Innebandy 8 %

4 Fotboll 14 % Ishockey 6 %

5 Styrke-
träning 9 % Slalom 5 %

Resultaten ska tolkas med försiktighet efter 
som det rör sig om ett begränsat antal elever 
men resultatet är dock i väsentliga drag över-
ensstämmande med RF:s egna uppgifter om 
vilka idrotter som är mest populära. Vissa 
påtagliga förändringar har skett från skolår 
sex till skolår nio. Bland de elever som deltog 
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både år 2004 och 2007 har andelen flickor 
som ägnar sig åt bollspelsaktiviteter mins-
kat till förmån för mer individuella idrotter 
som dans, aerobics och styrketräning. Fotboll 
var den enda bollsport som var bland de fem 
populäraste idrotterna bland flickorna vid 
båda tillfällena. Ridningen håller ställningen 
som den populäraste idrotten bland flickorna 
såväl i skolår sex som nio. Bollsporter domi-
nerar bland pojkarna och fotboll ligger i topp 
vid båda undersökningstillfällena. Nästan en 
tredjedel av alla pojkar som utövade idrott 
i organiserad form spelade fotboll. Det bör 
dock uppmärksammas att ca 40 procent av 
de fotbollsspelande pojkarna hade slutat från 
skolår sex till nio. Styrketräning har blivit allt 
vanligare i skolår nio, särskilt bland pojkar. En 
möjlig förklaring kan vara att det är vanligt 
att komplettera lagbollspel med styrketräning, 
dels för att det kanske krävs för att ta en plats 
i lag eller kunna tävla i olika idrotter, dels för 
att kroppen har nått den fysiska mognaden att 
man kan träna med vikter. En annan förkla-
ring kan vara att ungdomarna tränar på egen 
hand i föreningar som Friskis & Svettis eller 
på privata gym. 

Förändring i medlemskap från 
skolår 6 till skolår 9

Eftersom undersökningens syfte är att belysa 
förändringar i medlemskap och orsaker till att 
man stannar kvar respektive slutar i en idrotts-
förening, riktas intresset mot de elever som 
deltog både 2004 och 2007. Fokus är således 
inriktat mot förändringar under tonårstiden. 

Drygt hälften av alla elever som var med i 
undersökningen 2004 och 2007 var medlem-
mar i en idrottsförening både i skolår sex och 
nio. Fem procent (13 elever) hade börjat i en 
idrottsförening efter skolår sex, medan 22 pro-
cent av ungdomarna hade slutat. 18 procent av 
ungdomarna var inte medlemmar vid något av 
dessa tillfällen. De elever som uppgav att de 
börjat med en idrott efter skolår sex anger att 
de ägnade sig åt bl.a. kampsport och motor-
cross. 

Nästa figur (7) illustrerar förändring i med-
lemskap för flickor respektive pojkar. Gruppen 
ungdomar som har börjat efter skolår sex är 
inte med i diagrammet. Gruppen är intressant 
men utgörs endast av ett fåtal individer, varför 
det inte är relevant att inbegripa denna grupp i 
de statistiska beräkningarna. 

Figur 7. Medlemskap i idrottsförening i skolår 

sex och nio för fl ickor och pojkar. Flickor: n= 

127, pojkar: n=144.

Figuren visar att fler pojkar än flickor var 
medlemmar både 2004 och 2007 och att det 
var också större andel flickor än pojkar som 
hade slutat som medlemmar efter 13 års ålder. 
I undersökningsgruppen var det något fler 
pojkar än flickor som inte var medlemmar 
vid något av undersökningstillfällena. Såle-
des finns det ett antal ungdomar som inte alls 
lockas av idrottsrörelsen utbud och ett antal 
som prövar, företrädesvis flickor, men som 
inte fortsätter. Är de som slutar och de som 
aldrig varit medlemmar ändå fysisk aktiva på 
egen hand? Skiljer sig dessa kategorier ungdo-
mar från varandra när det gäller skolframgång 
och studieval?  
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Medlemsstatus i relation till fysisk aktivitet, skolframgång och studieval

De elevkategorier vi är intresserade av att jämföra är således de som var medlemmar både vid 13 
och 16 års ålder, de som slutat efter 13 års ålder och de som inte var medlemmar varken vid 13 
eller 16 års ålder. Till att börja med; hur ser deras fysiska aktivitet ut? Följande tabell visar hur 
ungdomarna har besvarat frågan om vilken person de liknar mest.

Tabell 4. Omfattning och intensitet i fysisk aktivitet.

Medlem skolår 

6 och skolår 9, 

n=151

Slutat. Medlem 

i skolår 6 men ej 

skolår 9, n=63

Ej medlem 

skolår 6 eller 

skolår 9,

n=51

A – rör sig ganska lite 1 % 16 % 12 %

B – rör sig en hel del men aldrig så att han/hon 
blir svettig och andfådd 3 % 14 % 28 %

C- rör sig en hel del och blir svettig och andfådd 
någon gång ibland 12 % 40 % 36 %

D – rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd 
flera gånger i veckan 43 % 27 % 18 %

E – rör sig så att hon/han blir svettig och andfådd 
varje dag eller nästan varje dag 41 % 3 % 6 %

Över 80 procent av dem som var medlemmar sa sig också vara fysiskt aktiva flera gånger i veckan, 
vilket kan jämföras med dem som har slutat och de som aldrig varit medlemmar, av vilka få ansåg 
sig vara så fysiskt aktiva så att de blir andfådda och svettiga någon gång i veckan. Betydligt färre 
ungdomar utanför idrottsrörelsen uppgav att de var fysiskt aktiva på denna ansträngningsnivå i 
vardagen även om de tidigare hade deltagit i organiserad idrott. Bland dem som tidigare varit med-
lemmar uppgav endast 30 procent att de var aktiva på denna nivå, vilket marginellt skilde sig från 
andelen aktiva bland dem som inte hade varit medlemmar, nämligen 24 procent. Idrottsrörelsen 
kan med andra ord sägas göra det möjligt för många ungdomar att vara fysiskt aktiva. Å andra 
sidan kan frågan ställas om det i dagens samhälle är möjligt att vara fysiskt aktiv utan att vara 
medlem i en idrottsförening och vilka idrotter som står till buds om man vill röra på sig men inte 
tävla eller spela matcher? 

Icke överraskande finner vi också att betygen i idrott och hälsa skiljer sig åt vid en jämförelse 
mellan de olika kategorierna ungdomar. Följande tabell visar de betyg som eleverna själva har 
uppgett att de har i ämnet idrott och hälsa. 
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Tabell 5. Medlemskap och betyg i idrott och 

hälsa i år nio.

Medlem 

skolår 6 och 

skolår 9

n=151

Slutat. 

Medlem 

skolår 6 men 

ej skolår 9

n=63

Ej medlem 

skolår 6 

eller skolår 

9 

n =51

Ännu inte 

godkänt
0 % 2 % 6 %

Godkänt 17 % 54 % 66 %

Väl godkänt 47 % 36 % 26 %

Mycket väl 

godkänt
36 % 8 % 2 %

Bland dem som varit medlemmar vid båda till-
fällena hade en mycket stor andel ”mycket väl 
godkänt” (MVG) i idrott och hälsa (36 procent) 
medan få hade detta betyg både bland dem som 
slutat (8 procent) eller inte varit medlemmar (2 
procent). Lägger man samman ”väl godkänt” 
med ”mycket väl godkänt” blir skillnaderna 
också iögonfallande, men här finns också en 
tydlig skillnad mellan dem som varit respek-
tive inte varit medlemmar: 44 jämfört med 28 
procent. 

En förklaring som ligger nära tillhands är att 
ämnesinnehållet på många sätt överensstäm-
mer med idrottsrörelsens varför eleverna har 
tränat på liknande moment både på fritiden 
och i skolan. De som varit medlemmar i en 
förening, men sedan slutat, har haft möjlighet 
att lära sig idrott och motorisk färdighet och av 
den anledningen borde de ha förutsättningar 
att kunna träna själva och därmed kanske få 
höga betyg trots att de inte längre är medlem-
mar. Så är det dock bara i viss utsträckning om 
man innesluter betyget ”väl godkänt” i jämfö-
relsen.

Betyget i idrott och hälsa är således relaterat 
till medlemskap i idrottsförening men hur är 
relationen till studieframgången generellt? Om 
vi ser till det sammanvägda studieresultatet 
som eleverna har fått på hösten i år nio får vi 
följande fördelning av betygen inom de olika 
elevkategorierna.

Figur 8. Meritpoäng >240 poäng i relation till 

medlemskap i idrottsförening.

I skolår 8 får eleverna betyg för första gången 
och betygspoängen för ämnena totalt kan vara 
från 0-330 poäng. Godkänt (G) ger 10 poäng, 
väl godkänt (VG) ger 15 poäng och mycket 
väl godkänt (MVG) ger 20 poäng. Vid antag-
ning till gymnasiet summeras poängen från 16 
ämnen. Man kan få maximalt 320 poäng. Dia-
grammet visar att av dem som var medlemmar 
i skolår sex och fortfarande var det i skolår nio, 
var också den grupp där flest, ca 40 % hade 
betyg över 240 poäng det vill säga genomsnitt-
ligt VG i alla ämnen. Inom gruppen som slutat 
som medlemmar respektive inte varit medlem-
mar återfanns betydligt färre med högre betyg 
16 procent respektive 22 procent.  

När ungdomarna besvarade frågan om vilket 
program de hade tänkt välja på gymnasiet 
uppger 58 procent av gruppen som ingick i 
kategorin medlemmar 2004 och 2007, att de 
tänkt välja ett studieförberedande program 
medan 41 procent uppgav ett yrkesinriktat pro-
gram som gymnasieval. I de två andra katego-
rierna, slutat och ej medlem, är fördelningen 
nästan exakt den omvända. 
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Tabell 6. Studieval i relation till medlemskap.

Medlem, 

skolår 

6 och 

skolår  9, 

n=151

Slutat. 

Medlem 

skolår 6 

men ej 

skolår 9, 

n=63

Ej 

medlem 

skolår 

6 eller 

skolår  9, 

n=51

Studieprogram  58 % 40 % 36 %

Yrkesprogram  41 % 60 % 61 %

Individuella 

programmet
1 % 0 % 3 %

Sammanfattning 

Det är uppenbart att de som var medlemmar i 
idrottsföreningar både vid 13 och 16 års ålder 
utgjorde en positivt selekterad grupp inte bara 
i fråga om fysisk aktivitet och betyg i idrott 
utan också när det gällde studieframgång 
och studieval. De elever som håller sig kvar 
i idrottsrörelsen visar sig således även vara 
framgångsrika i skolarbetet. Koden för fram-
gång tycks vara densamma. Den grupp som 
däremot inte kunnat eller velat hantera idrot-
tens krav var också den grupp som klarade 
studierna sämre. De som tidigare idrottat i före-
ning men slutat tycktes också bara ha en viss 
fördel av detta när gällde betyg i ämnet idrott 
och hälsa. Inte heller ägnade dessa ungdomar 
sig åt fysisk aktivitet på egen hand i någon 
större utsträckning än de som inte varit med-
lemmar. Det är också tydligt att idrottsrörelsen 
tappar medlemmar i åldrarna 13 till 16 år. En 
femtedel av dem som var medlemmar i 13 års 
ålder hade slutat vid 16 års ålder.

Ridning för flickor och fotboll för pojkar 
behöll sin popularitet i skolår nio men ande-
len aktiva inom dessa idrotter sjönk drastiskt. 
Endast en bollsport, fotboll, var bland de fem 
mest populära idrotterna för flickorna i skolår 
nio. Samtidigt ökade de individuella idrot-
terna i popularitet som t ex styrketräning och 
aerobics. Möjligen utfördes dessa aktiviteter 

på privata gym och träningsinstitut som inte 
uppfyller kraven för LOK-stöd eftersom de 
inte ingår RF. Kravet i enkäten för att ange en 
aktivitet var att det fanns en ledare. I relation 
till studien av LOK-stöd och intervjuer med 
vissa specialförbunds representanter stärks 
bilden av att många idrotter tappar ungdomar 
i 15-16-årsåldern. Vad säger de ungdomar som 
fortsätter idrotta om hur de ser på sin idrott? I 
nästa kapitel är det de ungas egna utsagor som 
kommer till uttryck och analyseras.
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Delstudie III – Ungdomars 
röster om föreningsidrottande 
I rapportens tredje delstudie är ungdomarnas 
egna beskrivningar av sitt idrottande i förgrun-
den. Genom att låta de ungas röster bli hörda, 
om hur de ser på sin idrott, vilka motiv de har 
för sitt idrottande och vilka villkor de menar 
bör vara uppfyllda för att de ska fortsätta, är 
syftet att åskådliggöra vad som är meningsbä-
rande för dem. I fokus står frågor om varför de 
har fortsatt föreningsidrotta under tonåren. 

• Hur beskriver de unga sig själva i rela-
tion till sitt idrottande? 

• Vilka motiv anger de till att de fortsät-
ter idrotta? 

• Vad är viktigt för att de ska fortsätta 
idrotta? 

Genomförande 

Då ambitionen var att få en inblick i hur ung-
domarna själva såg på sitt eget idrottande blev 
intervju det givna metodvalet. Intervjuerna 
var semi-strukturerade till sin karaktär, vilket 
innebär att vissa frågor och frågeområden var 
bestämda på förhand, medan andra tillkom 
under intervjuns gång. Därigenom var det 
också möjligt att fördjupa och följa upp olika 
frågor för att få så uttömmande svar som möj-
ligt. 

Studien baseras på intervjuer med 18 idrot-
tande ungdomar: nio flickor och nio pojkar. 
Ungdomarna var aktiva inom basket, fotboll, 
friidrott, frisbee, handboll, innebandy, ridning 
och simning. En flicka och en pojke intervjua-
des från varje idrott, förutom i friidrott där två 
flickor och två pojkar intervjuades. Samman-
taget är tio olika föreningar representerade. 
Ungdomarna är födda mellan 1990 och 1992, 
och vid intervjutillfället var en 18 år, tre 17 
år, tio 16 år och fyra skulle fylla 16 år senare 
samma år. 

När det gäller geografisk spridning har närhets-
principen tillämpats varför endast före-ningar 

i Storstockholm är representerade. Eftersom 
delstudien är kvalitativ gör vi inte anspråk på 
att ge en generell bild utan att ge olika per-
spektiv på ungdomars idrottande. Hade studien 
genomförts med annan geografisk spridning 
är det möjligt att vi fått andra perspektiv. 
Representanter för specialidrottsförbunden 
menar dock att de största utbuden av olika 
idrotter och möjligheter till att idrotta finns i 
storstadsområden, (se delstudie I). Urvalet av 
idrotter gjordes med hjälp av resultaten i både 
delstudie I och II, vad gäller vilka idrotter som 
ungdomar i 16 årsåldern är mest aktiva i. Där-
utöver användes resultaten i delstudie I för att 
se vilka idrotter som hade många respektive få 
utövare enligt RF:s LOK-stödsstatistik samt 
några av de förbund som ökade andelen delta-
gare med stigande ålder. Mot denna bakgrund 
valdes åtta idrotter ut. Från början var även 
gymnastik med som tänkt idrott men eftersom 
vi inte fick kontakt med representanter för 
utvalda klubbar trots upprepade försök föll 
denna idrott bort. 

Studiens intresse var i första hand riktat mot 
ungdomar som sysslar med breddidrott och 
inte elitsatsar. Hur ska då elitsatsande definie-
ras? Frågan erbjöd större problem än vad som 
inledningsvis kunde förutses. I Idrotten vill 
framhålls att barn och ungdomar ska ges möj-
ligheter att idrotta på egna villkor men inga 
entydiga besked ges om hur bredd- respektive 
elitidrott bör definieras. I rapporten Eliten è 
liten – men växer skriver docent Mikael Lind-
feldt (2007) att det saknas en entydig definition 
av begreppet elitidrott. 

I föreliggande studie har elitidrottande ung-
domar definierats som ungdomar som tränar 
flera gånger i veckan och når toppresultat 
för sin ålderskategori eller spelar i lag som 
placerar sig högt i respektive idrotts elitserie. 
Elitsatsande kan också innebära att man går på 
riksidrottsgymnasium och/eller är uttagen till 
stadslag eller till riksläger. I möjligaste mån 
har vi försökt att finna ungdomar, som inte 
tillhör denna kategori och som tränar en till 
två gånger i veckan i lag och klubbar som inte 
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ligger i de högsta serierna. Denna ambition 
erbjöd större problem än väntat.

För att finna dessa ungdomar besöktes res-
pektive specialidrottsförbunds hemsida samt 
distriktsförbundens hemsidor. Via resultatlis-
tor för tävlingar och serier på distriktsförbun-
dens hemsidor var det möjligt att finna klubbar 
som låg i mitten av resultatlistor och tabeller. 
Därefter kontaktades klubbarna i hopp om att 
finna lämpliga ungdomar att intervjua. 

I ett antal fall visade det sig att klubben hade 
lagt ner laget som vi tänkt kontakta eller 
att laget för exempelvis pojkar 1992 endast 
utgjordes av pojkar födda 1993 eller 1994. 
Att föreningen hade flera lag, både i elitserie 
och mellanserie och det var samma spelare i 
båda lagen visade sig också ibland vara fallet. 
I görligaste mån försökte vi då finna andra lag 
som låg i lägre serier. Även distriktsförbunden 
kontaktades för en avstämning om den tänkta 
klubben kunde vara lämplig eller ge förslag 
på föreningar som bedrev verksamhet för den 
utvalda kategorin ungdomar. 

Efter att vi funnit, vad vi då kunde anta, lämp-
liga föreningar, kontaktades tränare och lagle-
dare både via e-post och via telefon. Vi beskrev 
att vi var intresserade av att intervjua de som 
inte i var elitsatsande eller mest framgångsrika 
i laget eller i träningsgruppen. Kontaktperso-
nerna gav i sin tur oss namn, telefonnummer 
och e-post adresser till ungdomarna. Alla 
ungdomar som kontaktades samtyckte till 
att bli intervjuade. Däremot ville inte två av 
ungdomarnas föräldrar att deras barn deltog 
i intervjuerna, varför kontakt togs med nya 
ungdomar i respektive idrott. Intervjuerna 
genomfördes av Britta Thedin Jakobsson och 
tog 30 till 60 minuter. Alla intervjuer spelades 
in på band och transkriberades ord för ord. 
De utskrivna intervjuerna skickades sedan till 
respektive intervjuad person, för att ge henne 
eller honom möjlighet att komplettera eller 
stryka i texten. Ingen av ungdomarna har haft 
något att invända mot utskriften utan samtliga 
gav sitt godkännande. Alla intervjuer har av-
identifierats. 

De problem vi har stött på under datainsam-
lingen har främst varit att nå de ungdomar som 
kan sägas vara icke elitsatsande utifrån våra 
kriterier. Vid ett antal tillfällen har de ledare 
och tränare vi kontaktat föreslagit att vi skulle 
intervjua deras eget barn, vilket vi avböjde. 
Efter att ha förklarat syftet med studien slus-
sades vi vidare till ungdomar som förväntades 
ha den tänkta profilen. 

Hur ska intervjusvaren tolkas?

Syftet med en kvalitativ intervju brukar formu-
leras i termer av att det handlar om att försöka 
förstå världen så som den framställs av den 
intervjuade (Kvale, 1997). Frågan är vilken 
värld vi talar om. Den metod som används och 
de frågor som ställs väcker teoretiska funde-
ringar om hur en viss sorts verklighet beskrivs, 
då någon (forskaren) ber någon annan (den 
idrottande ungdomen) beskriva sina motiv för 
att idrotta. Mot bakgrund av vad ungdomarna 
väljer att framhålla vid intervjun, menar vi att 
det går att föreställa sig vad den verksamhet 
som tonar fram kan innebära och vad som kan 
motivera de unga att vistas där. Därmed inte 
sagt att det är en generaliserbar bild för alla 
idrottande ungdomar. Vid ett intervjutillfälle 
blir det tydligt att vissa frågor är möjliga att 
ställa och att vissa svar är möjliga att ge – och 
att forskaren och respondenten samverkar i 
denna process. Vi ser därför inte språket som 
en passiv avspegling av en viss verklighet, 
utan i hög grad som aktiv skapare genom att 
språket perspektiverar verkligheten så att den 
framställs i ett speciellt ljus, vilket är värt att 
ha i åtanke då resultaten presenteras. 

Samtliga idrottande ungdomar befinner sig 
å ena sidan i ett mer eller mindre unikt sam-
manhang (de håller på med olika idrotter, 
individuella respektive lagidrotter, de har olika 
tränare och träningskamrater och de har skilda 
familjesituationer och uppväxtvillkor), vilket-
kommer att påverka deras agerande och deras 
motiv till att träna. Å andra sidan har de flera 
gemensamma nämnare, de är alla tonåringar, 
alla går eller har gått i samma skolsystem, de 
kommer från Storstockholm och de är alla 
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aktiva i föreningar som ingår i Riksidrottsför-
bundet. I följande studie har vi försökt få en 
spridning gällande kön, bostadsområden och 
idrotter. I tolkningen av intervju-utsagorna har 
strävan varit att se till det unika i varje enskild 
intervjuutsaga och samtidigt fånga upp de 
gemensamma teman som framträder. Patton 
skriver: 

”While the evaluation would describe 
the uniqueness of each site, it would 
also look for common themes across 
sites.” (Patton, 2002. s, 235). 

Vår strävan har varit att få en så god förståelse 
som möjligt av enskilda ungdomars specifika 
situation men också av det sammanhang de 
ingår i. Patton (2002) beskriver det som maxi-
merat variationsurval vilket innebär att utifrån 
givna förutsättningar maximera urvalet. Den 
bygger på tanken att det gemensamma möns-
ter som uppstår ur stor variation är av speciellt 
intresse och värde då man vill fånga centrala 
dimensioner av ett fenomen. Patton menar att 
alla sådana gemensamma mönster blir särskilt 
viktiga just för att de träder fram ur en stor 
variation. Intervjuerna har lästs igenom i sin 
helhet och centrala teman har noterats. Där-
efter har intervjupersonernas uttalanden förts 
samman och formulerats mer koncist i löpande 
text och ibland även åskådliggjorts med hjälp 
av citat. De enskilda individernas uppfatt-
ningar har utgjort analysenheten. Likheter 
och skillnader eller motsägelser i intervjuerna 
har sammanförts till teman utifrån studiens 
frågeställningar. Bearbetningen har skett i 
flera steg. Den första bearbetningen skedde 
vid transkriberingen då talspråket övergick till 
skriftspråk. Talspråket återgavs till en början 
ordagrant, inkluderande repetitioner och note-
ringar för pauser. I rapportens slutgiltiga form 
har citaten dock redigerats för att underlätta 
läsbarheten, utan att det meningsbärande i 
citatet gått förlorat.

Tolkning utifrån Antonovskys 
begrepp – vad innebär det? 

I analysen kommer olika teman att lyftas 
fram. Som analysverktyg används begreppen 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfull-
het. Som inledningsvis nämnts i rapporten har 
forskaren Aaron Antonovsky funnit att dessa 
komponenter är av stor betydelse för männi-
skors känsla av sammanhang (KASAM) i till-
varon (Antonovsky, 1991). Genom sina studier 
har han funnit att de som upplever att tillvaron 
är begriplig, hanterbar och meningsfull i hög 
grad också anser sig ha en god hälsa. I denna 
del av vår undersökning har vi inspirerats av 
Antonovskys teorier. Vår utgångspunkt är att 
likaväl som att känslan av sammanhang kan 
påverka upplevelsen av hälsa, så kan den också 
påverka ungdomars upplevelse av och vilja att 
vara med i en idrottsförenings verksamhet. 
Utifrån Antonovskys begrepp begriplighet 
(förstår vad idrotten går ut på), hanterbarhet 
(kunna göra det som krävs) och meningsfullhet 
(känna lust och mening att vilja vara med), har 
vi försökt analysera ungdomarnas idrottande. 

Antonovskys salutogena synsätt har fått 
genomslag både nationellt och internationellt. 
I Sverige har hans teorier berörts eller använts 
av flera (se t.ex. Quennerstedt 2008; Fallby et 
al, 2006; Gerrevall et al, 2006; Quennerstedt, 
2006; Hansson & Cederblad, 2004), även om 
synsättet också har ifrågasatts (Kumlin, 1998). 
Genom att använda Antonovskys begrepp i 
analysen är vår förhoppning att kunna öka 
förståelsen för vad som krävs för att idrot-
ten ska te sig görlig och lockande och vad de 
ungdomar som vill fortsätta måste anpassa sig 
till för att kunna vara kvar i föreningsidrotten. 
Att vi inspirerats av Antonovsky innebär att 
vi har tagit oss friheten att anpassa använd-
ningen av hans begrepp till det sammanhang 
som studien ingår i även om vi utgår från en 
ursprunglig definition av hans begrepp. Nedan 
följer enkortare redovisning av hur innebörden 
i dessa begrepp kan tolkas. Begreppen ska inte 
ses som separerade utan är snarare inflätade i 
varandra. 
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Begriplighet innebär en upplevelse av att till-
varon, den inre såväl som den yttre, ter sig 
konkret, gripbar och strukturerad istället för 
slumpmässig och oförklarlig. Det är genom 
erfarenheter som upplevs som sammanhäng-
ande och strukturerade som begripligheten 
formas. I en sådan tillvaro kan även ett miss-
lyckande bli en bra och berikande erfarenhet, 
eftersom både positiva och negativa erfaren-
heter bidrar till en djupare förståelse av hur 
såväl jag själv som min omgivning fungerar. 
Antonovsky framhåller vikten av att kunna 
förutse händelser, och att kunna göra relevanta 
bedömningar, som värdefull för känslan av 
sammanhang (Antonovsky, 1991). Ord som 
associerar till begriplighet är förståelse, infor-
mation, struktur, regler och tydlighet. Vårt 
analytiska intresse kretsar kring frågan hur 
och på vilket sätt idrotten ter sig begriplig för 
de unga (se även Hagström, Redemo & Lars-
son, 2000).  

Hanterbarhet innebär att man upplever sig 
ha resurser att möta de krav och utmaningar 
som ställs i den situation man befinner sig i. 
Resurserna, eller tillgångarna som de också 
kan benämnas, kan vara av materiellt slag, 
exempelvis i form av fysiska redskap eller 
rätt utrustning. De kan även bestå av mer 
immateriella tillgångar, såsom sociala relatio-
ner, passande kunskaper i form av motoriska 
färdigheter eller kognitiva förmågor. En god 
känsla av hanterbarhet formas genom att det 
är en balans mellan de krav som ställs och de 
resurser som individen har tillgång till. Ord 
som associeras till hanterbarhet är resurser, 
kunskap, förmåga, tillit, trygghet, kontroll, 
samt framtidstro (se även Hagstöm m.fl. 
2000). Hanterbarhet används som analysred-
skap för att belysa om och i så fall på vilket 
sätt ungdomarna har resurser att anpassa sig 
och klara av träningen. Viktiga frågor är hur 
de unga känner att de kan bemästra vardagen 
men även träningar och tävlingar, att de känner 
sig trygga med uppgiften och med gruppen och 
upplever att de trivs, klarar av (har kroppslig 
såväl som psykisk och social kompetens) och 
har kontroll över det idrottssammanhang de 

ingår i. Begreppet hanterbarhet knyts framför 
allt till frågan hur och på vilket sätt de unga 
lyckas fortsätta idrotta. Svaret på dessa frågor 
är delvis beroende av diverse ramfaktorer 
såsom tillgången på tider, lokaler, planer och 
material, men den handlar också om huruvida 
de unga ges utmaningar som är anpassade till 
den nivå de befinner sig på.2

Meningsfullhet – av Antonovsky också kallad 
motivationskomponenten och i den bemärkel-
sen den viktigaste – är det tredje begrepp som 
utgör känslan av sammanhang (Antonovsky, 
1991). Innebörden av begreppet handlar om 
att känna en positiv förväntan på livet, ha en 
framtidstro och att de situationer man ställs 
inför känns utmanande, intressanta och värda 
ett känslomässigt engagemang. Antonovsky 
betonar att känsla av sammanhang inte främst 
handlar om kognitiva aspekter utan snarare om 
upplevelsen av att vara delaktig och engagerad. 
Ord som förknippas med meningsfullhet är 
gemenskap, delaktighet, engagemang, lust och 
glädje, intresse, motivation och framtidstro (se 
även Hagström m fl, 2000). I studien handlar 
det om att försöka finna ut vad det menings-
fulla i idrotten består av, t ex på vilket sätt 
ungdomarna beskriver sitt idrottande, samt om 
ungdomarna känner sig delaktiga och kom-
fortabla i verksamheten. Vi förmodar att de 
unga vi intervjuar finner idrottsverksamheten 
begriplig, hanterbar och meningsfull annars 
hade troligtvis inte varit kvar. Samtidigt är 
intresset riktat mot hur begriplighet, hanter-
barhet och meningsfullhet gestaltas i de ungas 
beskrivningar av sitt idrottande. Exempelvis är 
en ofta förekommande fras att man håller på 
med idrott för att ”det är så roligt”. Vi uppfat-
tar som att ”det roliga” ligger nära Antonov-
skys begrepp meningsfullhet. Vår ambition 
är att komma bortom ”det roliga” och istället 
försöka  tydliggöra vad som ter sig begripligt, 
hanterbart och meningsfullt.

2 Begreppet ramfaktor myntades av Ulf P Lund-
gren (1979), och innebär de bakomliggande fak-
torer som påverkar undervisningen i skolan, t.ex. 
elevers bakgrund, klasstorlek, skolans resurser i 
form av lokaler, etc. 
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Resultat
I följande resultatredovisning kommer bilder 
av ungdomarna, deras ”idrottsvärld” och motiv 
till att idrotta att presenteras. Resultaten redo-
visas med hjälp av sammanfattande text och 
i vissa fall citat. Ungdomarnas beskrivningar 
av sitt idrottande och vad som motiverar ung-
domarna att fortsätta träna har varit i fokus. 
Teman som framträder i vår tolkning har sam-
lats i underrubriker. Ambitionen är att ha ett 
tolkande och reflekterande perspektiv för att 
komma åt olika uppfattningar om drivkraften 
till att idrotta. 

De idrottande ungdomarna 
presenterar sig 

Intervjuerna inleddes med att ungdomarna 
ombads presentera sig själva och berätta om 
sin idrott. Avsikten var att intervjua idrotts-
aktiva ungdomar som tränade ett par gånger i 
veckan (en till två gånger per vecka) och som 
inte identifierades som elitaktiva. Det visade 
sig dock att de flesta av de intervjuade tränade 
fler än två dagar i veckan. Enbart två av ung-
domarna tränade en till två dagar i veckan. En 
av dessa övervägde att sluta på grund av att 
han inte fick träna med aktiva i sin egen ålder 
då han inte ansågs tillräckligt bra. Den andre 
satsade på att fortsätta och att komma med i 
elitlaget men fick för tillfället inte träna mer 
än två dagar i veckan för tränarna, på grund 
av att han inte ansågs tillräckligt bra. Övriga i 
hans åldersgrupp tränade fyra dagar i veckan. 

En viktig anledning till att flertalet tränade i 
denna omfattning var att de var aktiva i mer än 
en idrott. En och samma person kunde exem-
pelvis träna simning eller dans två gånger i 
veckan och friidrott tre gånger i veckan. En 
annan person kunde vara elitaktiv men inte i 
den idrott hon blev utvald att intervjuas i. Alla 
intervjuade deltog i tävlingar eller matcher 
inom sin specifika idrott. Förutom att ungdo-
marna tränade och tävlade i sin egen ålders-
grupp var det inte ovanligt att de tränade och 
spelade matcher i klubbens dam- och herrlag 
eller ställde upp i seniortävlingar. De flesta 

hade ytterligare något uppdrag inom före-
ningen, så som tränare för yngre barn, domare 
eller administrativa uppgifter. Av detta framgår 
att det i praktiken var svårt att finna ungdomar 
som tränade och tävlade i mindre omfattning 
trots våra tydliga ambitioner att nå dessa. Å 
andra sidan visade det sig att flera av ungdo-
marna ägnade sig åt fler än en idrott. I denna 
mening sysslade de således med breddidrott.    

Alla intervjuade hade tidigare tränat en eller 
flera andra idrotter och den idrott alla hade 
erfarenhet av var fotboll. Samtliga hade varit 
föreningsaktiva i mer än halva sitt liv och 
endast två hade haft uppehåll från allt idrot-
tande under ett halvår på grund av skada. 
Majoriteten hade börjat i en idrottsförening 
vid sju års ålder. Två ungdomar hade hållit på 
med samma idrott (fotboll) sedan de var sju 
år och även provat andra idrotter, medan de 
övriga har börjat med den idrott de höll på med 
nu efter sju men före 12 års ålder. 

De unga i studien befann sig i en ålder då 
mycket kretsar kring kompisar, fritidsintressen 
och skola. Alla uppgav att de ägnade sin fritid 
åt skolarbete, skärmbundna aktiviteter och 
vänner. Med tanke på att ungdomarna tränade 
flera dagar i veckan och spelade matcher och 
tävlade frekvent, var det angeläget att under-
söka vad som drev ungdomarna att lägga ned 
så mycket tid på träning och tävling. Nedan 
presenteras analysen av intervjuerna under 
olika teman som tar sin utgångspunkt i stu-
diens frågeställningar. I dessa teman framträ-
der det som kan identifieras som begripligt, 
hanterbart och meningsfullt i de ungas utsagor 
om sitt idrottande. Att särskilja dessa begrepp 
kan ge en något skev bild eftersom de är inflä-
tade i varandra och tillsammans bildar känsla 
av sammanhang. Samtidigt är det ett sätt att 
närmare synliggöra de ungas motiv och villkor 
för att fortsätta idrotta. 

Idrott är roligt – men vad innebär 
det?  

Så gott som alla ungdomar beskrev att det är 
kul och roligt att idrotta och det är därför de är 
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villiga att lägga ner tid och energi på att fort-
sätta. Att ha roligt är själva syftet med idrotten. 
Tidigare studier visar upp samma motivbild 
(Ungdomsstyrelsen 2005:9, Blomdahl & 
Elofsson 2006), liksom att de unga slutar när 
det inte längre upplever idrotten som rolig 
(Franzén & Peterson 2004). Att idrott är kul 
och roligt framstår som något självklart och 
intrycket blir att ”ha kul” är själva meningen 
(det meningsfulla) med idrott. Vår ambition är 
dock att fördjupa insikterna i vad det roliga i 
idrottandet har för innebörd.  När ungdomarna 
ombads beskriva närmare vad kul och roligt 
kunde betyda, framträdde flera dimensioner av 
”roligt” som vi menar kopplas till meningsfull-
het. Nedan följer en redovisning där det ”det 
roliga” också knyts till begreppen hanterbarhet 
och begriplighet. 

Att lära och utvecklas är det roliga 
och meningsfulla  

En återkommande framställning i intervjuerna 
var att ungdomarna ville utvecklas och lära sig 
nya saker och att detta i sig var ett motiv till 
att idrotta. Ibland innebar ”att lära” det samma 
som att lära sig något helt nytt, ibland innebar 
det att klara av något man har övat på länge 
och inte har kunnat tidigare. Några av ungdo-
marna ägnade sig åt fler idrotter som dans och 
korpfotboll för att de ville lära sig nya rörelser 
och utveckla nya förmågor. Tydligen räcker 
inte alltid en idrott till för att tillgodose detta 
”inlärningsbehov”. En flicka dansade för att 
hon tycker om att lära sig nya stegkombinatio-
ner: Hon säger bland annat:

Alltså det är på kul, man dansar, man 
lär sig koreografier och så visar man 
upp sig en gång på vintern och en gång 
på våren. (Flicka 15 år).

Uppvisningen i dansen innebär att den egna 
förmågan granskas och värdesätts av en 
publik. Att få visa upp sig för andra kan i sig 
vara motiverande att anstränga sig ytterligare. 
Uppvisning, tävlingar och matcher blir indika-
torer på om man utvecklats. Uppvisningen och 

tävlingen blir också en del i identitetsskapan-
det där bilden av individen som ”framgångsrik 
idrottare” respektive ”misslyckad idrottare” 
kan förstärkas. Senare i intervjun ger flickan 
i förra citatet följande skäl till varför hon går 
iväg till träningen trots att hon känner sig 
hängig eller trött. Motiven att gå till de olika 
träningarna skiljer sig åt: 

Ja, i dansen är det att då lär jag mig inte 
alla steg och jag vet att jag kommer att 
ångra om jag inte gick och på frisbeen 
då handlar det om då går jag bara för 
att träffa alla kompisarna. Om jag inte 
alls har lust att spela utan typ är trött 
och har ont i huvudet så går jag bara 
för att träffa kompisarna. (Flicka 15 
år).

Bevekelsegrunderna var med andra ord olika 
för den här flickan beroende på vilken idrotts-
aktivitet det gäller. Ungdomarna själva gav 
även egna förklaringar till vad att utvecklas 
och lära nytt kunde innebära. Flickan som 
citerades tidigare anger nedan vilka färdighe-
ter hon behöver erövra för att utvecklas i fris-
bee och vad det innebär för henne:

För mig är det att få bättre kontroll 
när jag spelar, göra längre kast och få 
bättre ryck alltså att man blir bättre 
och få bättre teknik överhuvudtaget. 
Då handlar det inte så mycket om 
konditionen, då är det tekniken som är 
viktig. (Flicka 15 år). 

En pojke säger följande: 

Träningskompisar är absolut viktigast 
för mig men jämte det tycker jag att 
det är viktigt att kunna utvecklas och 
lära mig nya saker. Nu är det ju jag 
som bestämmer vad som ska ske på 
träningarna så att …jag vill kunna 
påverka träningarna så att jag kan lära 
mig nya saker. Man tränar ju på det 
som man inte är så bra på. För att det 
andra behöver man ju inte utveckla. 
(Pojke 16 år).
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En annan pojke uttalar sig på följande sätt:

Utvecklas för mig det är att kunna förstå 
spelet hur det är uppbyggt för anfallarna 
då för andra laget och kunna läsa det 
snabbt och effektivt och bli bättre 
individuellt. Kunna skjuta hårdare 
och kunna utvecklas och ha otrolig 
spelförståelse. Det är att utvecklas för 
mig. (Pojke 15 år).

Betoningar på tekniska detaljer som i sig är 
en del för att lyckas utföra idrottsliga moment 
var återkommande i intervjuerna, men oftast 
talade de unga om ”den härliga känsla” de upp-
levde ”när allt stämmer”.

Ibland så känner man sig jättedålig. 
Det gör man nästan alltid i början utav 
träningen och då fungerar det aldrig 
med några kast. Men sen så när man 
väl får det att fungera, när man tränat, 
när allting fungerar, då har man uppnått 
någon form av frisbeens nirvana eller 
vad man ska säga. Då känns det rätt, 
det man har tränat på. (Pojke16 år).

Flera ungdomar beskrev den sköna känslan att 
ta ut sig eller när allt stämmer, att det känns 
skönt och lustfyllt, men också otäcka känslor i 
samband med träningen t ex att de är ”spyfär-
diga” eller ”grymt” trötta. Inte sällan talar de 
om hur härligt det känns efter passen när de 
får vila.

Idrottens möjligheter till lärande verkar ha 
större betydelse för många av de intervjuade 
ungdomarna än möjligheterna att tävla. 
Därmed inte sagt att man inte kan lära när 
man tävlar men det framstår inte som lika 
viktigt för ungdomarna att tävla som att lära 
och utvecklas. De unga verkar snarar intresse-
rade av en idrottslogik som innefattar lärande 
av kroppsliga färdigheter. Att ha kroppsliga 
resurser som gör det möjligt att hantera och 
utföra olika idrottsliga färdigheter i kombina-
tion med lusten att lära idrottsliga färdigheter, 
framträder som meningsfullt för de unga. 

Ungdomarna återkom ofta till vikten av att 

känna att de behärskar idrotten och tränings-
moment de ställs inför. Flera av dem talade om 
de idrotter de tidigare hållit på med och berät-
tade också varför de hade slutat och varför de 
trodde att andra slutar. Skälen de angav var att 
de inte längre kände att de blev bättre, att de 
inte var tillräckligt motoriskt och fysiskt kun-
niga, eller inte fick möjligheten att lära sig nytt 
eller att de inte utvecklades. Några uppfattade 
sina tidigare idrotter som motoriskt krävande 
medan deras nuvarande inte krävde lika stor 
kroppslig kompetens. 

Det är kul. Det är en lätt sport att 
komma in i, man kan spela matcher 
efter ett halvår. Det är skillnad från 
gympan där man måste träna länge 
innan man kan vara med och tävla och 
så. (Flicka 16 år)

 
En viktig del blir med andra ord att ha en till-
räcklig kroppslig kompetens att hantera idrot-
ten då det ställs högre krav ju äldre man blir. 
Ungdomarna gav exempel på att de har blivit 
skadade, att de inte var tillräckligt bra eller att 
konkurrensen var för hård. Genom att börja 
med en ny sport kunde de känna att de lärde 
sig något nytt och utvecklades. En del tog 
också exempel från att de tidigare har tränat 
idrotter som var svåra att lära sig och krävde 
stora motoriska färdigheter medan andra idrot-
ter var lätta att ta till sig och snabbt kunde de 
där nå framgång. En flicka framhöll:

Och sen så märkte jag att jag hade 
talang för det när jag började, jämfört 
med konståkningen. I min allra första 
tävling i friidrotten kvalade jag till SM. 
För då var det också kul för att det gick 
bra för mig, för det hade gått så dåligt 
på konståkningen och så gick det bra 
direkt när jag kom hit, så då kändes det 
mycket bättre. (Flicka 15 år)

I intervjuerna återkom temat lärande och 
utveckling i förhållande till de idrotter ung-
domarna hållit på med tidigare. En flicka som 
förut tränade konståkning och dans fann det 
svårt att inte ha kvar den dimension av sitt 
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idrottande varför hon tänker välja ett studieför-
beredande program med estetisk inriktning 
med dans på gymnasiet. Hon säger:

Tänk dig att du har hållit på med 
konståkning i sex år. I sex år så har du 
haft ett och samma program, du har åkt 
till musik, du har fått välja den musiken 
själv och så blir det ….alltså sex år är 
en riktigt lång tid och du har dessutom 
gått i en dansskolan, du har verkligen 
levt för det här med musik och så helt 
plötsligt så slutar konståkningen och så 
nu så slutar skolan så nu kommer jag 
att helt tappa dansen så tänk om jag 
skulle gå i en vanlig skola. Jag vet inte 
om jag skulle klara av att inte hålla på 
med det längre. (Flicka 15 år).

Idrotten, i detta fall dansen, blir en livsstil och 
en del av det meningsfulla är att lära sig nytt, 
få nya utmaningar och upplevelser i kroppsrö-
relser. Det blir en sinnlig fysisk upplevelse som 
bara utövaren själv kan känna. Att kunna han-
tera kroppsrörelsen, ha en kroppslig förmåga, 
är en förutsättning för att lära och utvecklas 
och det meningsfulla är att uppleva idrotten 
med sina sinnen. De unga måste med andra ord 
hantera nya övningar och idrotter. Menings-
fullheten sitter i den egna kroppsupplevelsen, 
ett idrottens egenvärde, vilket är svårt att sätta 
ord på och upplevelsen kan förstärkas tillsam-
mans med andra deltagare vid gemensamma 
träningar eller i tävlings- och matchsituatio-
ner. 

Att tävla är roligt och meningsfullt

Under föregående tema berördes tävling men i 
förhållande till ”det roliga” i att lära och utveck-
las. Under följande tema framträder mer själva 
tävlandet som ett roligt och viktigt moment för 
att hålla på med idrott. För några spelade täv-
landet huvudrollen i deras idrottande och vissa 
beskrev sig som tävlingsinriktade.

Hur skulle du beskriva hur du har kommit dit 
du är idag?

Ja, jag har väl alltid varit tävlingsinrik-
tad så det är väl därför jag har fortsatt 
träna. 

Mm

Sen tycker jag alltid att det är kul med 
sport och fotboll och tävla också.

Mm, så om du inte fick tävla så skulle du då 
hålla på med idrott?

Näej, det skulle jag inte...man måste ju 
ha mål. (Pojke 16 år).

 
För den intervjuade var det viktigt med täv-
lingen och likt flera andra menade han att 
han inte skulle fortsätta idrotta om han inte 
fick tävla, det är det som ger verksamheten en 
mening. Några uttryckte att det viktigast var 
att vinna. Samma pojke som i ovanstående 
citat beskrev senare under intervjun varför han 
slutade med fotboll. 

Aa de, det var inga bra i mitt lag.

Nej

Det var inga som var duktiga så vi vann 
ingenting, vi förlorade allting. 

Ytterligare lite senare i intervjun säger han: 

Att vinna är viktigt för mig, för det 
tycker jag är kul. (Pojke 16 år).

För honom var tävling viktigt. Han beskrev att 
han kom från en tävlingsinriktad familj och 
förutom i idrotten, så hjälpte hans tävlingsvilja 
honom att få bra betyg. Han beskrev det som 
att ”ja man får inte bra betyg om man inte är 
tävlingsinriktad”. 

En annan pojke talade om tävlingen som ett 
kvitto på om man förberett sig rätt och jämför 
det med prov i skolan. Han säger:

Det är kul att spela match för det 
känns som att då, om man säger som 
skolmotsvarighet, så har man suttit 
och pluggat jättelänge och när man 
kommer på de här turneringarna så är 
det någon form av redovisning av det 
man har tränat på och även om det inte 
går så bra så vet vi att vi är riktigt bra 
egentligen för vår ålder och vi behöver 
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inte bevisa något genom att vinna över 
20-åringar. (Pojke 16 år) 

Tävlingen får funktionen av redovisning och 
att utvärdera om man har blivit bra på det man 
tränat. En flicka uttryckte att utan tävling så 
skulle hon inte träna eftersom tävlingen inne-
bär ett bevis på om hon har gått framåt.  

Jo men tävlingen är nog ganska viktig 
för mig, tror jag, för det är då man får, 
eller det är då man märker att man har 
gått framåt. (Flicka 16 år).

Här blir det meningsfulla att förbättra sig och 
gå framåt och inte att vinna i första hand. 
Samtidigt uttrycker hon att det skulle vara 
meningslöst om hon inte fick tävla. Hon fort-
sätter längre fram i intervjun på följande sätt: 

Men annars är väl Friskis och Svettis 
ett bra alternativ för att träna. Jag har 
inte provat men det verkar jättetråkigt. 
(Skratt)

(Skratt) jaha …varför då?

Ja, jag vet inte, det känns så meningslöst 
när man ja, eftersom jag tycker om att 
tävla så har jag märkt när jag har gått 
framåt. Det känns som om man kommer 
dit [till F&S], springer lite fram och 
tillbaks och så får man inte ut något för 
det….

Så kan man säga att belöningen för dig är att 
få tävla?

Ja, jag skulle inte kunna hålla på med 
friidrott på en halvdassig nivå. Inte 
träna, inte komma på hälften av träning-
arna utan då vill jag gå in för det. 

Mmm

Ja, hellre bra på en grej än halvdålig på 
två. (Flicka 16 år).

Ett flertal uttryckte det på liknande sätt. Att 
träna på egen hand var inget de lockades av 
utan de vill ingå i en klubb som bedrev täv-
lingsverksamhet. Att vinna över andra var det 
viktigaste för vissa medan andra mer hade den 
egna prestationen i fokus. De framhöll själva 

kampen för stunden. Samtidigt som tävling och 
match ingår i idrottens tävlingslogik, vilken 
alla de intervjuade är fostrade i, är det inte i 
första hand tävlingen i sig som vissa motiveras 
av. En flicka beskrev att kampen mot sig själv 
var det intressanta. Hon säger:

Det är hur man kan se hur långt man 
kan ”pusha” sig, hur långt man kan 
springa hur långt man kan hoppa och 
så. På innebandy så blir det så att vårt 
bästa resultat är att jag har gjort tio mål 
mot noll men det kanske var för att det 
andra laget var sopigt, inte för att vi 
var bra. (Flicka 16 år).

När ungdomarna beskrev det roliga i idrotten, 
framhölls tävlingsmomentet som både motive-
rande och lustfyllt för flera av dem. Utmaning, 
kamp, spänning och prestation inom ramen för 
den specifika idrotten verkade vara drivkrafter 
för en stor grupp ungdomar. Det räcker såle-
des inte att träna på egen hand eller i en verk-
samhet där inte tävlingsmomentet finns med. 
Tävlingen i form av prestation i förhållande till 
den egna förmågan eller i förhållande till andra 
framstod som en stark drivkraft och gav idrot-
ten mening. I några citat har träningskompisar 
nämnts som viktiga för att vilja hålla på med 
idrott och i nästa tema är det ungdomarnas syn 
på viktiga andra i idrottandet som behandlas. 

Att dela erfarenheter med andra är 
roligt och meningsfullt

I intervjuerna återkom ungdomarna ofta till 
sina träningskompisar och vikten av att känna 
gemenskap i föreningen, både med de andra 
aktiva och med tränarna. Även andra studier 
visar liknande resultat och att en vanligt före-
kommande anledning till avhopp i idrotten 
beror på att kompisarna slutar (Franzén och 
Peterson 2004). 

”Det roliga” med idrotten var att dela upple-
velser med andra. Flera betonade vikten av att 
ha vänner att träna tillsammans med och som 
de även kan umgås med när de inte idrottar. 
De unga talade om att de träffade tonåringar 
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som de annars inte skulle träffa och att de fick 
vänner i andra åldrar och med andra intressen 
också utanför idrotten. En flicka förklarade att 
hon började med sin nuvarande idrott för att 
hon ville få nya vänner och komma in i ”tjej-
gänget” i klassen. Hon beskrev det på följande 
sätt:

Ja tio år gammal, så eh, så började jag 
med basket för att det var ett sätt att få 
mer vänner

Mm

Och eh, jag var inte så jättenära med tje-
jerna i min klass 

Nä

För jag var mer som en pojkflicka

Okej

Men det var ett sätt att eh, få mer kon-
takt med tjejerna. (Flicka 16 år).

För den här flickan kunde idrotten ses som 
en ”inträdesbiljett” till gemenskap med klass-
kamraterna och senare i intervjun menade 
hon att man lär sig umgås genom att idrotta. 
Hon beskrev det som ett ”systerskap”, en 
gemenskap med andra flickorna i laget. Hon 
skildrade en situation då alla ena stunden tog 
träningen på stort allvar och spelade på ett 
seriöst sätt för att i nästa stund falla ihop i en 
gemensam hög av skratt när någon skämtade. 
Systerskapet uppstod genom att spelarna gör 
något gemensamt som innefattade hela krop-
pen och att spelet/träningen blandades med 
skratt och allvar, vilket flickan menade skiljde 
sig från andra umgängesformer på fritiden där 
man umgås exempelvis hemma hos någon eller 
i en virtuell mötesplats på nätet. Just växlingen 
mellan att ha en bestämd uppgift att lösa, 
själva spelet eller träningen, i kombination 
med att kunna växla mellan det seriösa och det 
lustfyllda gjorde i hennes ögon idrotten till en 
särskild företeelse. 

Idrotten ger förutsättningar för samvaro. 
Därmed inte sagt att gemenskapen sträcker 
sig utanför träningar, tävlingar och matcher 
eller är något man upprätthåller när man 

kanske slutar idrotta. Alla intervjuade ansåg 
att gemenskapen i laget och träningsgruppen 
var ett viktigt skäl (det viktigaste för vissa) 
att idrotta. Samtidigt uppgav de att de skulle 
fortsätta idrotta även om träningsvännerna 
slutade eftersom de trodde att de skulle kunna 
skaffa sig nya idrottskamrater. Flera menade 
att de umgicks även på fritiden med vänner de 
mött under träningarna, medan andra framhöll 
att det de hade gemensamt var idrotten och att 
de hade andra vänner som inte idrottar. Några 
upplevde det som ett problem att de inte hann 
med sina icke idrottande vänner, vilket gjorde 
deras liv som helhet mindre hanterbart. Att inte 
hinna med alla vänner, eller tacka nej till andra 
aktiviteter tillsammans med andra, upplevdes 
som stressande. Idrottskamrater och träna-
ren utgjorde en form av social press menade 
de unga, för även om det kändes motigt, gick 
de iväg till träningen i alla fall, främst för att 
de inte ville svika vare sig andra aktiva eller 
tränaren. Trots ett visst obehag eller tidsbrist 
gick ungdomarna dit eftersom idrotten trots 
allt framstod som meningsfull för dem, något 
de när allt kom omkring inte ville eller kunde 
avstå ifrån. 

Idrotten kan på sätt och vis ses som en egen 
värld, ett frirum som kan erbjuda gemen-
samma upplevelser och erfarenheter. I nästa 
avsnitt behandlas ungdomarnas syn på idrott 
som en fristad där de kan visa andra sidor av 
sig själv, än de rent idrottsliga, och som hjäl-
per dem koppla av, samla kraft och att hantera 
övriga livet. 

Avkoppling och rollbyte ger mening 
och hanterbarhet  

För flera av tonåringarna erbjöd idrotten möj-
ligheter till rekreation och avkoppling från 
övriga vardagen och bidrog därmed till att de 
klara de av andra uppgifter bättre, exempelvis 
skolarbetet. En flicka framhöll:

[…] jag har mycket i skolan och jag 
hinner inte egentligen träna men jag 
måste försöka ta mig tid för att liksom 
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koppla bort skolan. Även om jag skulle 
sitta dom där två timmarna och bara 
plugga så skulle jag inte vara lika 
koncentrerad men om jag åker ner till 
träningen, det är mer att få koppla bort 
allting annat. Inte känna någon press 
ifrån skolan eller någonting annat, då 
när man kommer hem, så kan man 
fokusera bättre känner jag. (Flicka 17 
år)

Ett återkommande påstående till varför man 
går iväg till träningen, även om det känns 
motigt, är att träning är ett sätt att kanalisera 
stress. Ungdomarna framhöll att de inte vill 
träna själva, eller söka andra sätt att koppla 
av, utan det är just den egna idrotten som ger 
både fysisk och psykisk återhämtning. Idrot-
ten erbjuder ett sätt att tillsammans med andra 
samla kraft och skapar mening i stunden. De 
unga vill ingå i ett sammanhang och känna 
gemenskap. 

Att träna tillsammans med andra är inte bara 
fråga om att ingå i en social gemenskap utan 
kan också ses som hjälp till disciplinering och 
få struktur på sin livssituation. Idrotten blir 
dessutom en hjälp att markera för andra vem 
man är och övervägande delen av ungdomarna 
menade att de ofta nämner att de idrottar när de 
möter nya människor. Genom att delta i idrott 
får man ett värde, en position i förhållande till 
andra, som enligt några av tonåringarna hade 
varit viktigare när de var yngre jämfört med 
hur det upplevdes nu. Dessutom gav idrotten 
möjligheter att inta andra roller och visa andra 
dimensioner av sig själv vilket också är något 
som flera av de unga tog upp.

Det känns väldigt skönt för man kan 
liksom ta ut sig och om man är väldigt 
arg i veckan så kan man känna att när 
man spelar fotboll man får vara arg och 
man får vara aggressiv. (Flicka 16 år) 

Hon tillägger senare:

Det är faktiskt skönt i fotbollen för man 
slipper faktiskt bry sig för du kan inte 
se snygg ut i de fula knästrumporna, 
shorts som visar en decimeter av knäna 

och så världens fulaste t-shirt och det 
är faktiskt jätte skönt. För när man 
har ett lag där ingen faktiskt bryr sig 
så blir det mer avslappnat till skillnad 
från skolan för det är nästan ingen 
som går sminkad till matcherna. Man 
kan komma där på en lördag morgon 
och se ut precis som man vill utan att 
egentligen någon bryr sig.

För den här flickan blir idrotten en fristad, ett 
sammanhang där hon kan agera på annat sätt 
än i skola och annan fritid. Hon uttryckte det 
som att ”du bryter av mot andra vanliga saker 
och det känns skönt”. Idrotten ger en möjlig-
het att inta en annan roll. I en av intervjuerna 
framkom att en av tonåringarna har blivit 
mobbad i skolan men att idrotten har varit hans 
fristad. Han säger:

Men handbollen räddade mig från 
mobbning i skolan. (Pojke 15 år).

Han menade att hans tränare har visat omtänk-
samhet och stor förståelse för hans situation. 
Bra träningar och goda träningskamrater i 
kombination med sympatiska tränare hade 
gett honom möjlighet att träna och utvecklas i 
sin idrott och på så sätt även hjälpt honom att 
hantera problemen i skolan. Idrotten har med 
andra ord gett honom mening och möjlighet att 
hantera övriga problem i vardagen. 

Även om ovanstående redogörelser visar det 
frirum som idrotten kan erbjuda, framkom det 
i flertalet intervjuer att idrotten inte alltid är 
hanterbar när de unga ska kombinera skolar-
bete med träning. Flera ansåg att skolan kräver 
mycket särskilt av dem som ska börja gym-
nasiet med de krav som ställs på höga merit-
poäng för att komma in på attraktiva skolor 
och linjer. De som gick på gymnasiet menade 
att studietempot var högt och att de fick lägga 
ner mycket tid för att hinna med det som krävs 
i skolan. Ändå ansåg de inte att det är skolar-
betet som i första hand skulle kunna få dem att 
sluta idrotta. 
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Yttre faktorer som påverkar hanter-
barheten 

Å ena sidan beskrev de unga att idrotten hjäl-
per dem att hantera vardagen och bidrar till 
avkoppling, välbefinnande men också till själv-
disciplin. Å andra sidan påverkades hanter-
barheten negativt på grund av dålig ekonomi, 
dåliga träningstider och ökad träningsmängd. 
En flicka menade att det var en kombination 
av nämnda faktorer som fick henne att sluta 
med sin tidigare idrott trots att hon tyckte den 
var roligare än den idrott hon nu höll på med. 

Jag tycker nog att konståkning är 
roligare men sen var det allt runt 
omkring som var så jobbigt. Mina 
föräldrar hade svårt att få det att gå 
runt för det var väldigt, väldig, väldigt 
dyrt med konståkning. (Flicka 15 år)

Hon nämnde att dåliga träningstider i kombi-
nation med många träningspass varje vecka, 
gjorde att situationen till slut blev ohållbar 
och därför slutade hon. Samtidigt ville hon 
vara aktiv och idrotta tillsammans med andra 
varför hon sökte sig till en ny idrott. För henne 
var det otänkbart att träna ensam. Hon ville 
ingå i ett sammanhang och känna gemenskap 
inom ramen för idrottens logik. 

Flera ungdomar hade förslag på hur idrottsut-
övandet skulle kunna underlättas med 
exempelvis förstående tränare, där inte alla 
träningar i veckan var obligatoriska, kortare 
säsonger, lägre kostnader samt träningstider 
som inte var allt för tidiga eller sena på kväl-
len så att idrottsträningen gick att kombinera 
med skolarbete och det övriga livet. För dessa 
ungdomar betydde idrotten mycket men inte 
allt, varför förutsättningarna för idrottandet 
kommer att påverka deras beslut att fortsätta 
eller ej. På många sätt hade idrotten blivit en 
livsstil men de yttre villkoren, träningstider, 
avstånd till träningar och ekonomi, framstod 
som tydliga orosmoln. Samtidigt som idrotten 
upplevdes som en frirum, en återhämtnings-
plats som erbjöd möjligheten att inta andra 
roller och möta andra människor, framhölls 

också att ”priset riskerade att bli för högt”. 
Vilka värden bidrog då enligt de unga ytter-
ligare till att hantera vardagen och motiverade 
dem att fortsätta idrotta? 

Acceptans och trygghet bidrar till 
hanterbarhet  

Vikten av att känna sig accepterad i föreningen 
betonade så gott som alla ungdomar och några 
menade att de hade slutat med andra idrotter 
eller i andra föreningar för att de hade känt sig 
utanför, åsidosatta och heller inte velat ställa 
upp på de regler som tränarna hade bestämt. 
I följande citat beskriver en pojke varför han 
slutade i en förening. 

Sen så började dom med toppningar 
och sa att om du är med på fem 
träningar i veckan så får du vara med 
på matchen och om du hoppar över 
träningar så får du inte vara med. Och 
det spelar ingen roll ifall du är med 
egentligen, för vi bestämmer vilka det 
är som spelar. Även om jag var en av de 
bättre spelarna i laget, så ville jag sätta 
en gräns för jag såg inte någon mening 
i att fortsätta när tränarna betedde sig 
som dom gjorde. Jag tyckte inte att det 
var rätt. (Pojke 16 år)

 
Pojken beskriver att det inte var någon mening 
i att fortsätta om det begripliga i idrotten är att 
man endast får spela match om man tränar ett 
visst antal gånger och att det är tränaren som 
sätter regler utifrån vad hon eller han anser. 
Att inte de unga får vara med och påverka 
besluten framstår som problematiskt. Att 
unga slutar eller byter förening kan ses som 
en protest och ett motstånd mot exempelvis en 
rådande tävlingslogik i föreningen. Dock är 
det endast en person i studien som uttryckligen 
betonade att han ville vara med att påverka 
träningen. Övriga ungdomar menade att det 
inte var så viktigt att påverka träningarna, men 
tillägger att de hade tränare som de gillade och 
som genomförde roliga, genomtänkta och bra 
träningspass. Förmodligen var deras tränare 
lyhörda för deras önskemål och att de därför 
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indirekt kunde påverka träningen. Några gav 
också exempel på när de tidigare hade haft 
dåliga tränare, som inte hade lyssnat på dem 
eller att de inte hade kommit överens med 
tränaren, vilket hade varit en anledning till att 
de slutat och sökt sig till en annan klubb eller 
idrott. 

En viktig komponent för att människor ska 
uppleva meningsfullhet är enligt Antonovsky, 
att man kan påverka sin situation. Menings-
fullheten ökar med andra ord om man får vara 
delaktig i sin fritidssysselsättning, vilket kan 
vara det flera av ungdomarna i studien omed-
vetet upplevde och som motiverade dem till att 
fortfarande idrotta. Delaktighet kan ha olika 
betydelser för de unga. En del är nöjda med det 
som erbjuds av tränare och ledare, andra vill 
ha större inflytande. Alla unga vittnade dock 
om att de behövde känna gemenskap, trygghet 
och att de ville bli sedda av tränare och andra 
aktiva. Då ökade deras möjligheter att hantera 
träningar och tävlingsmoment.

Flera av de unga tog upp mobbning och utan-
förskap när de talade om varför de hade slutat 
med tidigare idrotter och varför de trivdes i 
sina nuvarande föreningar.

På judon var det så att jag blev lite 
utstött av gruppen och det var av de 
som tävlade och som satsade. Man har 
ju olika bälten i judon och de tryckte 
ner de som hade lägre bälten så till slut 
orkade jag inte med längre, för jag såg 
ingen mening med att ha en speciell 
färg på bältet. Jag var bara där för att 
ha kul. (Pojke 16 år).

Förhållandena i föreningen blev varken han-
terbara eller begripliga för pojken och han fick 
inte stöd att komma tillrätta med situationen, 
varför han slutade. Under intervjun betonade 
han vikten av att alla ska ha möjlighet att vara 
delaktiga och få göra sina röster hörda i trä-
ningssammanhang, annars menade han, att 
idrotten kunde mista sin mening för många.

En flicka berättade att hon började med en lag-
idrott efter att ha tränat och tävlat i en indivi-
duell idrott i många år. Skälet var att hon ville 
sluta konkurrera med träningskompisar och 
istället ingå i en större gemenskap som hon 
trodde skulle vara mer påtaglig i en lagsport. 
Hon beskrev det på följande sätt:

Alltså gymnastiken blev lite mer stress-
ande och pressande och jag tänkte att 
jag skulle göra något mer socialt och 
då blev det innebandyn. Gymnastiken 
är inte så mycket gemenskap. (Flicka 
16 år). 

Självfallet kan gemenskap upplevas i indivi-
duella idrotter och utanförskap i lagidrotter. 
Ungdomarna betonade dock samfällt vikten 
av gemenskap och att göra aktiviteter tillsam-
mans. Det är dock inte vilka aktiviteter som 
helst som här nämns, utan just idrottsliga akti-
viteter där man delar upplevelserna av kampen, 
fysisk skicklighet och ansträngning med andra. 
Däremot upplevdes inte själva tävlingsmomen-
tet som lustfyllt av alla utan snarare något man 
måste ställa upp på och kunna hantera för att 
få fortsätta. Under en tidigare rubrik har täv-
lingsmomentet tagits upp som det menings-
fulla för vissa av de unga. I följande avsnitt 
framstår inte tävlingen som det meningsfulla, 
men något de unga måste hantera och begripa. 

Att hantera och begripa tävlings-
logiken är nödvändigt

Även om flertalet ungdomar tyckte att det var 
roligt och meningsfullt att tävla så gjorde inte 
alla det. En flicka var tydlig med att hon helst 
skulle vilja avstå från att tävla. För henne var 
det vare sig meningsfullt eller motiverande att 
tävla men något hon insåg att hon måste göra 
och kunna hantera för att få fortsätta i före-
ningen. 

För mig känns det inte viktigt att tävla, 
att jag måste tävla. Visst, det är kul 
att se att man förbättra sig och så men 
det är ändå det här… man måste ändå 
tävla för att få vara kvar, om man så 
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säger…[…]. Man måste ändå tävla för 
att få vara kvar, för att få satsa måste 
man liksom… för att kunna vara kvar i 
deras verksamhet. (Flicka 17 år) .

I det idrottssammanhang flickan befann sig i 
är det tävlingslogiken och rangordningsprinci-
pen som styr klubbens verksamhet. Som aktiv 
måste man förstås ställa upp på denna logik. 
Föreningarna kan ha olika krav vad gäller att 
delta i tävlingar och matcher. Tydligt var att de 
föreningar som de unga representerade hade 
som villkor (oftast underförstådda), att man 
ska tävla om man vill fortsätta i sin tränings-
grupp. De unga måste med andra ord både 
begripa att idrott går ut på att tävla, kunna 
hantera tävlingssituationen och vara tävlings-
villiga. Men alla upplevde inte tävlingar och 
matcher som lockande eller meningsfulla, utan 
som något nödvändigt som ingick i den verk-
samhet de deltog i. 

Idrott bidrar till hanterbarhet i livet

Ett återkommande tema i intervjuerna är att 
träning bidrar till välbefinnande och hälsa. En 
pojke menade att han genom idrotten lärde sig 
agera tillsamman med andra och han på så sätt 
lärde sig hantera sociala sammanhang. Vidare 
tog han upp att han höll sig i form vilket han 
ser som en bieffekt av sitt idrottande. 

Alltså man blir ju vältränad och sen så 
håller man sig i form. (Pojke 16 år).
 

Att hålla sig i form är inte det meningsfulla 
med att idrotta utan de unga ser det som en 
effekt av idrottandet vilket hjälper dem att 
hantera sin vardag. Fler förknippade sitt idrot-
tande med att känna sig pigg och stark men 
också att det gjorde att de, som de uttryckte 
det, kunde äta vad de ville och inte behöva 
tänka så mycket på kroppsvikten. 

(paus)… jag blir gladare när jag håller 
på med någonting, fysiskt starkare …
eller jag mår bra av det helt enkelt.

Mmm 

(Paus)…det är ju väldigt mycket så här 
att man ska vara smal och så här…så 
jag vet…det är väldigt mycket så där 
att man ska vara smal... för jag vet 
mina kompisar håller på sådär jag kan 
inte äta det där för jag kommer att bli 
så tjock…men eftersom jag tränar så 
struntar jag fullständigt i det, eftersom 
jag tränar så mycket som jag gör. 
(Flicka 15 år).

Ett antal berörde utseendets betydelse; att vara 
smal och se ”hälsosam” ut. Idrotten ses som 
en hjälp att hålla vikten och också en möj-
lighet att känna sig nöjd med sin kropp och 
sitt utseende. Samtidigt berörde några att det 
också hade funnits en stämning att man måste 
träna för att inte bli tjock, nästan som en hets 
om vem som framstod som mest vältränad. 
Atmosfären i föreningen (laget eller tränings-
gruppen), kunde med andra ord både minska 
och förstärka utseendefixeringen enligt de 
intervjuade. 

En flicka tog upp att hon orkar mycket mer i 
förhållande till sina kamrater som inte trä-
nade.

Jag känner mig piggare och jag brukar 
åka med mina kompisar till hennes 
land och när vi går från bussen med 
packning och allt, jag är den som gå i 
täten och jag är den som får bära mest, 
de säger du är mest tränad och fast jag 
bär mest så orkar jag mer än dom, man 
orkar mer. Man har också en större 
umgängeskrets och via friidrotten har 
jag träffat andra […]. Det är en kul grej 
istället för att sitta hemma och titta 
på tv så liksom gör man någonting. 
(Flicka 16 år).

Förutom att hon kände sig piggare och för-
mådde anstränga sig mera betonade hon att 
idrottandet bidragit till att öka hennes vänkrets. 
Återkommande i intervjuerna var betydelsen 
av att vara aktiv både genom att rör på sig men 
också att uppfattas som man har ett aktivt liv. 
Andra ungdomar uttryckte att de skulle ”slöa 
till” om de inte hade träningen. Träningen 
hade blivit ett fysiskt behov. 
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Alltså jag klarar inte av att inte få träna, 
jag måste ha något att göra. Om det 
har gått en vecka utan att jag få träna 
skulle jag bli helt rastlös. […] När jag 
tränar så känner jag mig stark och jag 
klarar av skolan bättre och så där.  Det 
märkte jag i mellan perioden mellan 
konståkningen och friidrotten. Det var 
någon månad då jag inte tränade alls 
och det gick jätte dåligt …jag blev seg 
och det blev så här… jag fick ingen 
rutin. (Flicka 15 år).

Rutiner och disciplin var återkommande ord 
i intervjuerna i bemärkelsen att tonåringen 
uttryckte att träningen hjälpte dem att klara av 
skolarbete. Flera påpekade att idrottsträningen 
under fritid förbättrade förutsättningarna för 
att få höga betyg, först och främst i ämnet 
idrott och hälsa, men även på andra sätt:

Jag har blivit väldigt duktig på att ...ta 
hand om skolan. Jag har inte så mycket 
tid så då blir jag väldigt effektiv när jag 
håller på med skolarbetet till exempel. 
(Flicka 15 år).

För att kunna fortsätta idrotta under tonåren blir 
det nödvändigt att ställa upp på de regler och 
rutiner som gäller i idrotten och i den enskilda 
föreningen. Många uttryckte detta i termer 
av självdisciplin, som de unga också beskrev 
som något positivt samtidigt som de vittnade 
om att det inte alltid var lätt eller självklart. 
Flera hade, som tidigare nämnts, bytt förening 
eller slutat med en idrott, när de inte tyckte att 
rådande normer har stämt överens med vad de 
velat ställa upp på. Ungdomarna gav uttryck 
för att idrotten är en stor del i deras liv och att 
de har fostrats till idrottare, vilket är det sista 
temat före den avslutande diskussionen.  

Att socialiseras till idrottare 

Vi har tidigare nämnt att vissa ungdomar fram-
höll att de gick iväg till träningen av plikt- och 
lojalitetskänslor mot idrottskamrater och trä-
nare. Som idrottare måste man ha införlivat 

normen att man ska ställa upp och inte bryta 
både uttalade och outtalade åtaganden. Dessa 
normer och värderingar har man accepterat, 
om än kanske inte medvetet, i och med att man 
ingår i en träningsgrupp. Dessutom menade 
flera att de ville ha och behövde dessa förvänt-
ningar, särskilt ifrån tränarens sida. 

Om min tränare förväntar sig att jag ska 
komma då är jag där och tränar.

Mm  
Så det är så, om jag inte hade haft en 
tränare så hade det varit att jag kan träna 
om en timme när jag har ätit. 

Mm

Då hade det inte blivit av och det hade 
inte blivit lika effektiv träning heller. Då 
har jag ingen att visa mig duktig för. 

Nej

För jag behöver min tränare för att visa 
mig duktig alltså….ja någon förvän-
tar sig att jag ska prestera någonting.. 
(Flicka 15 år).

Idrottandet bygger på en ömsesidig överens-
kommelse mellan de aktiva och tränarna. De 
aktiva menade att de hade en plikt att ställa 
upp och komma till träningen. Även om de 
deltog i en verksamhet som genomförs på 
frivillig basis är det underförstått att man ska 
vara närvarande. Detta är ett förgivettagande 
som utgör en viktig en del av idrottens begrip-
lighet. Flera av de unga uppgav också vikten 
av att de blev bekräftade av tränarna. Att vara 
väntad av både idrottskamrater och tränare var 
något som både uppfattades som en skyldighet 
men också som något bekräftande och positivt 
enligt de unga. De kände att de var betydelse-
fulla och ingick i ett sammanhang. 
Ett återkommande tema i intervjuerna var 
tränarnas betydelse för de unga. Förutom att 
de unga uttryckte att de för det mesta klarade 
av att kombinera idrotten med det övriga livet 
menade de att engagerade och kunniga tränare, 
tillsammans med stödjande föräldrar, var vik-
tiga förutsättningar för att deras idrottsengage-
mang skulle vara hanterbart och meningsfullt. 
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Vikten av att bli sedd och bejakad av ledarna, 
samt betydelsen av ett positivt stöd från för-
äldrarna, återkom ofta i intervjuerna. Flera 
uttryckte att de hade blivit fostrade till idrot-
tare. ”Jag tror bara att det just var för att det 
har gått i släkten” säger en flicka och fortsätter 
senare:  

Från början var det ett allmänt intresse. 
Nu har det gått över till att bli en 
livsstil. Så …och jag känner inte att jag 
skulle vilja bli av med den. (Flicka 17 
år).

Trots att de intervjuade är i tonåren menade de 
att idrotten hade blivit en livsstil. Även om de 
med jämna mellan rum ifrågasatte sitt idrot-
tande och fann det svårt att kombinera med det 
övriga livet, så var de beroende av att idrotta. 
En pojke jämförde det med att vara beroende 
av att röka.

För ibland kan det krocka, ja det är ett 
problem. Jag var tvungen att kämpa lite 
i 9:an och så men ändå ville jag gå på 
träningarna, det är ju som att röka för 
mig. Jag är beroende av basket liksom. 
Jag tror jag inte missade, jag missade 
kanske 3-4 träningar den här säsongen, 
jo men jag bröt näsbenet i en match 
så jag var tvungen att missa tre fyra 
veckor. (Pojke 15 år).

De unga socialiseras till idrottare. Idrotten är 
begriplig för dem, de förstår vad idrotten går 
ut på och är villiga att ställa upp på det idrotten 
kräver. Dessutom är idrotten hanterbar genom 
att de har kroppslig kompetens och resurser 
att fortsätta. De unga har ingått i idrottsrörel-
sen större delen av sitt liv och idrotten utgör 
en meningsfull del av deras liv. Flera menade 
också att de som inte idrottar har haft sämre 
förutsättningar och möjligheter att delta och 
angav föräldrar, bra tränare, kamrater och 
kroppslig förmåga som viktiga faktorer för 
deltagande. 

Jag tror inte att de har smak för idrott. 

Det var intressant, kan du förklara?

Jag tror inte de har fått smak för att 
hålla på med idrott, deras föräldrar har 
inte satt dem i idrott och de har inte fått 
känna hur härligt det är eller har fått 
framgång i idrott. (Flicka 15 år).

Avslutande kommentar

För de idrottande ungdomarna ter sig idrotten 
både begriplig, hanterbar och meningsfull. 
Det som uppfattas som meningsfullt kan dock 
betyda olika saker för de unga. För många är 
möjligheterna att lära sig idrottsliga färdig-
heter, framgångsupplevelsen, och den sociala 
samvaron viktigast. För andra kan drivkraften 
vara drömmen om att bli bäst. För det stora 
flertalet utgör idrotten en arena där de kan 
uppleva en känsla av sammanhang för stun-
den. Att vara idrottande ungdom framstår som 
en livsstil. De unga har under många år av sina 
förhållandevis korta liv varit aktiva medlem-
mar i idrottsföreningar. De vet inte vad ett liv 
utan idrott skulle innebära. Ett liv utan idrott 
förefaller kanske därför om inte meningslöst 
så ändå som mindre meningsfullt.  



Vilka stannar kvar och varför?

42

Avslutande diskussion
För att besvara den övergripande frågan 
vilka som stannar kvar i idrottsrörelsen 
under tonåren, och varför de fortsätter med 
sitt idrottande, har studien utformats från 
tre infallsvinklar. I den första delstudien var 
avsikten att kartlägga idrottsrörelsens ålders-
struktur under barn och ungdomsåren för att 
därigenom synliggöra tillströmning respektive 
avbrott under tonårstiden inom olika spe-
cialidrottsförbund. Därefter riktades fokus 
mot vilka ungdomar som fortsätter respektive 
avslutar sin idrottsliga verksamhet i tonåren. I 
studiens tredje del var ambitionen att under-
söka hur de ungdomar som stannat kvar inom 
idrotten själva ser på sitt idrottande.

Problemområdet, vilka de föreningsaktiva 
ungdomarna är och varför de fortsätter idrotta 
under tonåren, har en sådan omfattning och 
komplexitet att en studie av föreliggande 
omfattning endast kan ge begränsade svar. 
Förhoppningen är dock att rapporten kan ge 
uppslag till fortsatt forskning, där frågeställ-
ningarna och analyserna kan bli mer kvalifi-
cerade. 

Åldersstrukturen
Av LOK-stödsstatistiken framgår att andelen 
deltagartillfällen i åldrarna 17-20 sjönk i 11 av 
de 13  studerade idrotterna. Boxning och fris-
bee redovisade flest deltagartillfällen i åldrarna 
17-20 år medan fotboll, ridning, simning, och 
gymnastik hade många aktiva från sju till 12 år 
men därefter skedde en markant nedgång. Frii-
drott och budo & kampsport hade också minst 
antal deltagartillfällen i åldrarna 17-20 år men 
uppvisade en mer jämn fördelning mellan de 
olika ålderskategorierna. Innebandy, ishockey, 
handboll och basket noterade flest deltagartill-
fällen i åldrarna 13-16 år och därefter skedde 
en tydlig nedgång. Då träningsintensiteten för-
modas öka i de äldre tonåren, samtidigt som 
antalet deltagartillfällen blev färre, indikerar 
detta att antalet aktiva medlemmar sjunker i 
ännu större utsträckning än vad som framgår 
av LOK-stödsstatistiken. Detta bekräftades 

också i intervjuerna med specialidrottsför-
bundens representanter. Förmodligen uppgår 
andelen ungdomar som avslutar sitt idrottsen-
gagemang under senare tonår till över 50 pro-
cent, i vissa idrotter till betydligt större andel, 
vid en jämförelse med 12-årsåldern. Huruvida 
dessa antaganden överensstämmer med verk-
ligheten måste dock bli föremål för fortsatt 
forskning. 

På frågan som vilka förutsättningar som finns 
för ungdomar att träna 1-2 gånger i veckan 
svarade representanterna för specialidrotts-
förbunden att det berodde på idrott, boende-
ort, träningsvillighet och tidigare erfarenhet 
av idrott. Få föreningar erbjöd dock idrott för 
tonåringar, där man inte förväntades tävla och 
spela match. Boxning och ridning utgjorde här 
undantag. De intervjuade var väl medvetna om 
avbrottsproblematiken i tonåren och den sam-
lade bilden var, menade man, att breddidrott 
finns, men är sparsamt förekommande, och 
förutsättningen är ofta att man då måste vara 
beredd att ingå i lag eller träningsgrupper med 
aktiva i andra åldersgrupper. Breddidrott ute-
sluter inte tävling och matcher men det före-
föll svårt att träna och tävla som 16 åring på 
måttlig nivå (1-2 gånger i veckan med uppehåll 
mellan säsongerna). Ambitionsnivån och den 
idrottsverksamhet som erbjuds påminner mer 
om elitinriktad verksamhet.

Här krävs dock mer omfattande och fördju-
pade studier. Hur många aktiva medlemmar 
har de olika specialidrottsförbunden och hur 
ser åldersstrukturen ut? (Här ger inte LOK-
stödsstatistiken tillräcklig information). Hur 
är special- och distriktsidrottsförbund samt 
föreningarna uppbyggda för att möjliggöra 
bredd- respektive elitverksamhet i ungdoms-
åren? I vilken omfattning förekommer bredd-
idrott för ungdomar inom olika föreningar? I 
detta sammanhang måste fördjupade diskus-
sioner föras om begreppen bredd- respektive 
elitidrott. 
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Ungas idrottsvanor – 
vilka fortsätter?

Delstudie II visade att andelen föreningsmed-
lemmar minskade från skolår sex till skolår 
nio. Något fler pojkar än flickor var medlem-
mar. Resultaten visade att de ungdomar som 
var kvar i idrottsrörelsen också var mer fram-
gångsrika i skolarbetet än de som hade slutat 
eller inte varit medlemmar i idrottsföreningar. 
De två senare kategorierna var relativt jäm-
bördiga när det gällde betyg i såväl i idrott 
och hälsa som i teoretiska ämnen men också 
beträffande fysisk aktivitetsnivå. Båda grup-
perna uppgav att de inte var lika fysiskt aktiva 
och att de hade lägre betyg än gruppen som 
var medlemmar. De elever som höll sig kvar 
i idrottsrörelsen visade sig således även vara 
framgångsrika i skolarbetet och de valde också 
oftare teoretisk linje på gymnasiet. Koden för 
framgång tycks vara densamma i skolan och i 
idrottsrörelsen.

Ridning för flickor och fotboll för pojkar var 
de idrotter som var populärast i skolår sex och 
nio. Andelen aktiva sjunker dock under dessa 
tre år, från 13 till 16 års ålder. Samtidigt fanns 
det en tendens bland flickorna att under denna 
tidsperiod i ökad grad ägna sig åt individuella 
idrotter som aerobics, dans och styrketräning. 
Resultaten förstärker intrycken från andra stu-
dier (Blomdahl & Elofsson, 2006 och Larsson, 
2008) att ungdomarna i större utsträckning än 
tidigare söker sig till privata träningsalterna-
tiv. 

Resultaten i denna delstudie reser ett antal 
frågor för den fortsatta forskningen. Vilka 
idrotter framstår som attraktiva alternativ för 
dagens ungdomar? Börjar de stora lagidrot-
terna att tappa mark till förmån för de indi-
viduella idrotterna, där kravet på närvaro, 
utförande och ansträngningsgrad bestäms av 
individen? Vilka normer och värderingar är 
centrala inom olika föreningsidrotten och hur 
harmonierar dessa med ungdomars intressen 
och livsstil? Hur är medlemskap i olika idrot-
ter knutet till prestationsförmåga, ålder, kön, 
socioekonomisk bakgrund och miljöfaktorer? 

Ungas röster om idrott

Resultaten från delstudie I och II visar att 
många unga lämnar föreningsidrotten under 
tonåren. Detta var ett skäl till att det uppstod 
svårigheter att finna den tänkta målgruppen 
för intervjuerna i delstudie III, nämligen de 
som endast tränade några få gånger per vecka. 
Samtidigt genomfördes undersökningen i Stor-
stockholm med ett rikt utbud av föreningar i 
olika idrotter, på olika nivåer och med många 
aktiva. Detta talar för att de problem som upp-
stod när det gällde att komma i kontakt med 
ungdomar som inte satsade hårt på sin idrott 
beror på att det förmodligen finns få tonåringar 
som inte ställde upp på relativt omfattande trä-
nings- och tävlingsverksamhet och inte sällan 
ägnade sig åt flera idrotter samtidigt. I den 
meningen ägnade de sig åt breddidrott om än 
på hög nivå.  

Intervjuerna av ungdomarna gav oss således en 
något oväntade information, att några av dem 
höll på med andra idrotter parallellt och att de 
i dessa idrotter ibland kunde sägas tillhöra en 
elit, vilket de inte gjorde inom den idrott de 
blev intervjuade. I intervjuerna framkom också 
att några av ungdomarna var uttagna till stads-
lag eller vid några tillfällen spelat i elitserier, 
trots att vi inte hade tänkt att den kategorin 
ungdomar skulle ingå i studien. Frågan är om 
vissa av de ungdomar som intervjuats snarare 
borde kallas elitsatsande än för breddidrottare. 

Med tanke på de svårigheter som framträtt vid 
försöken att finna ungdomar som inte elitsat-
sade, eller ägnade sig åt omfattande träning och 
tävling flera gånger i veckan, bör detta område 
ytterligare problematiseras. Möjligen kan det 
vara så att vi använt en bristfällig metodik att 
finna ”de rätta” ungdomarna. Frågan kvarstår 
dock om dessa ungdomar som endast tränar 
och tävlar någon gång i veckan existerar i 
någon nämnvärd omfattning och i så fall inom 
vilka idrotter.  Dessutom bör man reda ut vad 
begreppen bredd- respektive elitidrott ska eller 
bör innebära. Vilka förutsättningar bör vara 
uppfyllda för att definieras som elitsatsande? 
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Vilka var då de ungdomar, i föreliggande 
studie, som fortsatte sitt föreningsidrottande 
och vilka motiv angav de för detta engage-
mang? Ungdomarna gav följande beskriv-
ningar av sig själva. De hade alla startat med 
föreningsidrott i sjuårsåldern vilket innebär att 
de hade hållit på med idrott i mer än halva sitt 
liv. Alla utom en tränade, tävlade och spelade 
match mer än tre dagar i veckan. Flera utövade 
mer än en idrott och det var få veckor under ett 
år då de hade uppehåll från träningar och täv-
lingar. Idrotten kan man andra ord sägas fylla 
en mycket stort del av de ungas liv. Att de hade 
en stark idrottshabitus råder ingen tvekan om 
(Ungdomsstyrelsen 2005:9).

Det som framhölls som motiverande, roligt 
och meningsfullt var att de ville utvecklas i 
sina idrotter och lära sig nya färdigheter och 
klara av något de tidigare inte hade kunnat. 
Vidare menade de att det var betydelsefullt att 
få ingå i ett sammanhang med andra aktiva 
och ledare som delade samma intressen. Idrot-
ten gav också avkoppling och rekreation och 
utgjorde en fristad skild från övriga vardags-
sysselsättningar, där möjligheter fanns att visa 
upp andra sidor av sig själv. Ett återkommande 
tema var också att idrotten får dem att känna 
ett ökat välbefinnande och medverkar till att 
de upplever sig fysiskt och psykiskt starka. 
De menade också att idrotten bidrog till att 
de upplevde att deras hälsotillstånd var bra. 
Samtidigt beskrev de självupplevda tillfällen 
i andra klubbar då idrotten inneburit det mot-
satta i form av att de inte hade utvecklats eller 
lärt sig något, att mobbning och känslan av 
utanförskap hade förekommit, d v s ett före-
ningsklimat som hade bidragit till tävlings- 
och träningshets som inte gagnat hälsan.

Att tävla framstår dock inte som det allra vik-
tigaste för alla, utan snarare något som tillhör 
idrottslogiken och något man måste acceptera 
och lära sig hantera. De unga betonade istället 
många gånger kampen för stunden och att den 
egna prestationen i tävlingar och matcher var 
viktig. 

De unga framhöll att de fostrats till idrottare, 
dels för att de har tränat och tävlat inom före-
ningsidrotten i många år, dels för att idrotten 
hade som de uttryckte det ”ökat deras självdis-
ciplin”. Till en början hade föräldrarna haft en 
stark påverkan och gjort det möjligt för dem 
att idrotta men efter hand hade föräldrarnas 
engagemang fått mindre betydelse, (Engström, 
1999, 2008). Att idrotta hade blivit förkropps-
ligat, något de inte kunde vara utan. Att vara 
idrottsutövare var en viktig del av deras iden-
titet.  

Avslutande ord

Föreningsidrotten har en stor potential att 
utveckla motoriskt och socialt lärande och kan 
också vara en viktig del i barns och ungdomars 
demokratifostran. Denna aspekt framhålls inte 
lika ofta som betydelsen av tävlingsframgång. 
Flera ungdomar vittnade om att idrotten gett 
dem möjligheter att lära sig nya förmågor och 
att utvecklas fysiskt, men även psykiskt och 
socialt. En fråga som bör prövas i interven-
tionsstudier är om möjligheterna att behålla 
ungdomarna längre upp i tonåren ökar om 
tyngdpunkten i verksamheten mer inriktas 
mot lärande, gemenskap och delaktighet. Här 
kan man också pröva andra former av verk-
samhet exempelvis träningar för ungdomar 
som är nybörjare, öppna träningar för flickor 
och pojkar tillsammans även i lagsporter.    

De ungas beskrivningar visar att det krävs 
vissa färdigheter och värderingar för att de 
ska kunna fortsätta idrotta. Förutom att de ska 
behärska de kroppsliga färdigheter som den 
specifika idrotten kräver, behöver de en själv-
disciplin som gör att de kommer till träning-
arna även om det känns motigt, vara villiga att 
prestera och göra sitt bästa på träningar och täv-
lingar och ställa upp på vad tränare och ledare 
bestämmer. Helst ska de också underkasta sig 
dessa sociala normer villigt och tycka att det 
är lustfyllt. Målmedvetenhet, skötsamhet och 
självdisciplin är gångbara och belönade värden 
i både skola och idrotten. Kanske kan kraven 
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från två håll sammantaget bli för mycket och 
vara en av anledningarna till att många slutar i 
tonåren och inte i första hand för att de inte är 
så framgångsrika i själva idrottandet. 

Rapporten inleddes med ett citat hämtat från 
Idrotten vill där idrottsrörelsens ambitioner 
är att många ska få idrotta så länge de vill, så 
mycket de vill efter egen ambitionsnivå. Stu-
dien visade att många slutar i ungdomsåren 
och att det är relativt få ungdomar som fortsät-
ter under sena tonår. De som stannar kvar har 
utvecklat en kompetens att hantera, och finna 
det naturligt, med en verksamhet som innehål-
ler tävling och rangordning även om de själva 
många gånger betonar vikten av färdighetsin-
lärning och social samvaro. De som inte finner 
att denna verksamhet uppfyller en känsla av 
sammanhang, d v s är begriplig, hanterbar och 
meningsfull har med all säkerhet redan tackat 
för sig. 

Om målet för samhället i allmänhet, och för 
idrottsrörelsen i synnerhet, är att få så många 
som möjligt att vara fysiskt aktiva genom att 
erbjuda aktiviteter som enligt Idrotten vill är 
anpassade till unga med olika ambitionsni-
våer är det viktigt att genom fortsatt forskning 
ytterligare belysa de villkor som råder inom 
barn och ungdomsidrotten. Viktiga frågor att 
besvara är bl a: Vilka idrotter framstår som 
attraktiva alternativ för dagens ungdomar? 
Vilka värderingar och logiker för den idrotts-
liga praktiken framstår som centrala för olika 
kategorier ungdomar? Stämmer vår iakttagelse 
att de stora lagidrotterna tappar mark när de 
unga vill träna färre dagar i veckan till förmån 
för de individuella idrotterna, där kravet på 
närvaro, utförande och ansträngningsgrad 
bestäms av individen? Och är utbudet av akti-
viteter företrädesvis anpassat till flickor och 
pojkar som har speciella personliga och sociala 
resurser att möta de krav som ställs inom 
idrottsrörelsen? 
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