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Abstract 

Sport is the biggest movement in Sweden and among youth is seen as the most important and 

one of the most prestigious leisure-time activities. Riksidrottsförbundet (RF) is the main 

organization of the Swedish sport movement. It receives funding from the government  in 

order to represent and develop the Swedish sports clubs. The government’s choice to support 

sport within RF happens at the expense of other sports, for example skateboarding. Many 

youths today choose to engage in sport and/or physical activities outside the club activities. 

This study aims to map and analyze sport and physical activities within and outside the club 

activities, among ninth graders (15-16 year) in one school in Umeå kommun. Fifty-six pupils, 

in three classes participated in the survey and their answers are the result of this study. The 

result showed a broad amount of different sport and physical activities among the youths. 

Many youths quit their involvement within sport club activities in order to engage in sport 

and/or physical activities outside the club activities. The survey also showed differences in the 

youths motives of sport and/or physical activities within and outside the club activities.    
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1. Inledning 

Fritiden har stor betydelse i unga människors liv (Engström & Redelius, 2002). En 

undersökning från ungdomsstyrelsen (2003) visar att mer än 80 procent av ungdomar i 

sextonårs åldern skattar fritiden som en mycket betydande del av deras liv. Samtidigt kan en 

mångfald och bredd konstateras vad gäller fritidssysselsättningar i dagens samhälle (Larsson, 

2008). Då ungdomar själva har fått skatta olika fritidsaktiviteter hamnar idrott i topp, som den 

absolut viktigaste och en av de mest prestigefyllda sysselsättningarna (Engström & Redelius, 

2002). Larssons (2008) studie visar att nästan nio av tio ungdomar i 16-årsåldern utövar någon 

form av idrott och/eller fysisk aktivitet (begreppet idrott och/eller fysisk aktivitet definieras i 

bakgrund 2.5) minst en gång i månaden. Vidare beskriver Larsson idrotten i dess olika former 

och väljer bland annat att dela upp den i två olika kategorier, idrott bedriven i föreningsform 

och idrott utanför föreningslivet. Larsson beskriver utvecklingstrenden av ungdomars 

fritidsvanor att gå från idrottande i föreningar till mer privata träningsalternativ samtidigt som 

utbudet inom fritidsarenan ständigt växer. Detta bekräftas av Riksidrottsförbundets (RF) 

(2005) forskning som visar att drygt 70 procent av barn och ungdomar i Sverige är aktiva 

inom idrott och/eller fysiska aktiviteter utanför föreningslivet.  

Tidigare studier genomförda av framförallt RF belyser bland annat vilka ungdomar som 

stannar kvar i föreningsidrotten, vilka som slutar och deras motiv till varför de slutar (RF, 

2004; RF, 2007; RF, 2008). Idag framgår det av RF (2008) att andelen ungdomar i de äldre 

tonåren som avslutar sitt idrottande uppgår till mer än 50 procent. Vidare redogör RF (2004) 

för hur det redan på 1970-talet började diskuteras kring varför ungdomar slutar med sitt 

idrottande. Det var under den här tidpunkten som organiseringen inom idrotten på allvar 

började sjunka lägre ned i ålderskullarna. Anmärkningsvärt är att det sedan dessa studier på 

sjuttio- och åttiotalet tycks ha gjorts väldigt få studier som berör avhopp inom den 

organiserade idrotten, både nationellt och internationellt sett. Detta anser vi vara 

förvånansvärt med tanke på hur viktigt det här området torde vara för idrotten och Sverige i 

stort.   

Staten stödjer idrotten i Sverige. I dagsläget betalar staten ut ca 1,5 miljarder kronor per år till 

RF, som sedan fördelar anslaget vidare till förbundsidrotterna. Detta stöd ”syftar till att stödja 

verksamheter som bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse och benägenhet för 

motion och idrott” (Regeringskansliet, 2009, 34). Enligt Åkesson (2004) har staten genom att 
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stötta RF gjort två val. För det första att idrotten ska få stöd men också vilken sorts idrott som 

ska få stöd. Vidare menar han att statens politiska agerande att stödja endast RF-idrotterna har 

bidragit till att motverka en idrottslig pluralism. Idrotten har i Sverige under de senaste hundra 

åren i princip varit likställd med RF och… ”att tala om idrott har helt enkelt varit att tala om 

RF-idrott” (Åkesson 2004, 36).  Valet att stötta en viss form av idrott sker på bekostnad av 

andra idrotter enligt Åkesson (2004). RF (2008) har i sin verksamhetsinriktning för 2008-

2009 som mål att behålla fler aktiva ungdomar inom idrotten högre upp i åldrarna, detta 

genom Idrottslyftet som är en del av statens stöd till specialidrottsförbunden. Detta kan ses 

som ett exempel på att staten främst stöttar föreningsidrott (Åkesson, 2004). Vår förhoppning 

är att denna studie, som utförs på uppdrag av Västerbottens idrottsförbund ska lämna ett 

bidrag till ökad förståelse kring ungdomar som är fysiskt aktiva inom och utanför 

föreningslivet. En förståelse som vidare kan skapa underlag för att se hur stor del av 

ungdomarna som befinner sig utanför ramarna för statens stöd till idrotten (se figur 1.1). 

 

Figur 1.1.Idrottssveriges uppdelning i RF-idrott och idrott och fysisk aktivitet utanför RF, samt fördelningen av 

det statliga  bidraget. (Noteras bör att vissa idrotter/fysiska aktiviteter kan utövas både inom och utanför 

föreningslivet, exempelvis gym och fotboll.)  Källa: författarna.  

 

Vår uppdragsgivare, Västerbottens idrottsförbund, har beskrivit forskningen angående 

ungdomars idrottande utanför föreningslivet som bristfällig (R. Filipsson, personlig 

kommunikation, 7 april, 2011). Litteraturgenomgång har även uppmärksammat att 
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forskningen inom detta område är begränsad till ett fåtal studier. Denna brist på forskning 

förvånar oss då detta är ett viktigt område för alla inblandade, inte minst för föreningarna och 

ungdomarna själva. Dessutom är det ett samhällsekonomiskt viktigt område eftersom idrotten 

får ta del av och omsätter stora ekonomiska summor. Vidare torde RF vara angeläget om att 

erhålla mer kunskap om ungdomarna utanför föreningslivet då denna grupp utgör en del av 

deras målgrupp.     

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga och analysera idrotter och/eller fysiska aktiviteter inom och 

utanför föreningslivet bland högstadieungdomar i Umeå kommun.  

 

Frågeställningar 
- Vilka motiv har dessa högstadieungdomar till att utöva idrotter och/eller fysiska aktiviteter 

inom respektive utanför föreningslivet? 

- Vilka är orsakerna till att ungdomarna slutar med föreningsidrott, enligt dem själva? 

 

 

2. Bakgrund 

2.1 Idrott inom och utanför föreningslivet 

Idrottsrörelsen i Sverige engagerar ungefär 3 500 000 individer vilket gör den till den största 

folkrörelsen i landet. Bland ungdomar i åldern 7-15 år är två av tre pojkar idrottsligt 

engagerade samt varannan flicka. Idrottsrörelsen involverar fler än bara de som utövar idrott, 

nämligen tränare, anställda, ideellt arbetande, föräldrar och andra. Idrotten i Sverige är 

uppbyggd med RF som idrottsrörelsens samlande organisation som bland annat har till 

uppgift att stötta specialidrottsförbunden som i sin tur är ansvariga för en specifik idrott. 

Under specialidrottsförbunden finner vi 20000 idrottsföreningar runt om i landet som den 

svenska befolkningen på något sätt är delaktiga i (RF 2010).  

Både Larsson (2008) och Ibsen (1993)  tar i sin forskning upp den icke föreningsbundna 

idrotten. Idrott som kan vara både organiserad och oorganiserad och beskrivas som mindre 

prestationsinriktad än föreningsbunden idrott. RF (2005) redogör i rapporten Ungdomars 

tävlings- och motionsvanor för hur 73 procent av Sveriges ungdomar i 13-15 årsåldern uppger 

att de utövar någon form av idrott och/eller fysisk aktivitet utanför föreningslivet. Totalt sett 

visar rapporten att styrketräning är den aktivitet som flest ungdomar utövar, följt av 
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promenader samt löpning. Rapporten visar även att det är de som redan är aktiva i en 

idrottsförening som är de som aktiverar sig mest utanför föreningslivet. 

2.2 Statens bidrag till idrotten  

Åkesson (2004) diskuterar den Svenska idrottspolitiken och uppmärksammar hur det statliga 

bidraget till RF och idrotten i Sverige stödjer en viss sorts idrott, den som bedrivs i 

föreningsform. Vidare listar Åkesson de mest betydelsefulla värderingarna i den 

idrottspolitiska diskursen, värderingar som han anser utgör grunden till varför staten har valt 

att stödja idrotten, och att göra detta via RF. Det första argumentet är idrottens främjande av 

folkhälsan, såväl den fysiska som psykiska hälsan. Det andra skälet till stöd är att idrotten som 

bedrivs genom idrottsrörelsen (RF) bidrar till att upprätthålla samhällets funktioner och 

därmed bidrar till att stärka demokratin. Det tredje argumentet är att elitidrotten fungerar som 

en nöjesbransch som folket kan finna underhållning från och som staten kan få positiv 

internationell publicitet från. 

 

2.3 Livsstil och identitet 

Enligt Engström & Redelius (2002) är idrotten en arena som ständigt förändras och förnyas. 

Vidare beskriver de fritiden i dagens samhälle som mångfacetterad där fritidsstilarna skiljer 

sig åt mellan olika grupper av ungdomar i samhället. De menar att fritidssysselsättningarna 

skiljer sig åt exempelvis beroende på vart i landet du bor och mellan könen. En anledning till 

skillnaderna i fritidsutövande är att utbudet och variationen av olika aktiviteter är stor. Även 

Larsson (2008) beskriver fritidsarenan som mångskiftande med ett utbud som varierar, 

exempelvis beroende på vart i landet du befinner dig. Larssons forskning visar vidare att 

ungdomar starkt värdesätter sina relationer till vänner, som blir till en social gemenskap med 

olika aktiviteter och sysselsättningar som ger den fria tiden ett innehåll och mening. 

Ungdomsåren beskrivs som en fas i livet då människan befinner sig mellan barndom och 

vuxenvärld, denna tid levs i nuet med många möjligheter och löften. Ungdomar väljer ofta att 

leva i nuet eftersom den stundande vuxenvärlden upplevs skrämmande medan de nu vill 

upptäcka nya saker med känslan av att det mesta är möjligt. Fritiden fungerar som en 

värdefull arena för ungdomar då stora möjligheter finns till att prova nya aktiviteter, utveckla 

sin personlighet och forma en livsstil. Alla dessa faktorer är en del av ungdomarnas 

identitetsskapande process. Den fria tiden bidrar till att forma ungdomarna och kan även vara 

en arena som ger mening till livet i stort, där drömmar både skapas och förverkligas (Larsson, 



5 
 

2008).  

 

2.3.1 Livsstilsidrotter  

Drotner (1991/2003) beskriver vissa lustfyllda fritidsaktiviteter utifrån begreppet estetisk 

produktion/praktik. Gemensamt för dessa aktiviteter är fokuset mot själva utförandet av 

aktiviteten, att aktiviteten ska vara rolig och att de som utövar aktiviteten upplever att de 

skapar något, som man antingen kan känna på, höra eller se. Den estetiska produktionen delas 

in i tre skilda nivåer, den individuella, sociala och kulturella nivån. Med den individuella 

nivån menas att det i dessa aktiviteter finns möjlighet att experimentera med sin egen 

identitet, både på ett känslomässigt sätt men även kroppsligt. Den sociala nivån beskriver 

förhållandet mellan olika människor, ett kollektivt förhållande som kan ge perspektiv på ens 

egna erfarenheter och på andras föreställningar. Utifrån detta kan den estetiska praktiken 

liknas vid en slags pådrivare för gemensamma läroprocesser. Med den kulturella nivån menas 

att den estetiska praktiken har ett speciellt sätt att kommunicera, en kommunikation mellan en 

ensam individ och omvärlden.   

2.3.2 Exemplet skateboard 

Bäckström (2005) menar att skateboard kan liknas vid en estetisk praktik utifrån  jämförelser 

med de individuella, sociala och kulturella nivåerna. Till att börja med poängteras att 

skateboard är en fysisk idrott där kroppen brukas. Den individuella nivån liknas med känslan 

av att sätta ett trick eller misslyckas med ett trick. Vidare beskrivs den sociala nivån med både 

verbal och icke-verbal kommunikation. Berättelser om skateboardåkandet utbyts mellan olika 

människor, dessa berättelser berör ofta vad som är snyggt respektive fult samt vilka nya trick 

som skulle kunna testas. Med den icke verbala kommunikationen menas olika uttryck och 

beteenden som finns inom idrotten, som exempel nämns att slå i rampen med brädan, som ett 

tecken på att någon gjort ett snyggt åk. Denna verbala och icke verbala kommunikation ryms 

inom en viss kulturell skateboardsfär, som sätter gränser för vad och hur något kan berättas.     

Utövare inom skateboardsporten beskriver brädkulturen och själva åkandet som en 

grundläggande del i deras liv. Uttryck som "den del som gör livet värt att leva" (Bäckström, 

2005, 283) återges från intervjuer med skateboardutövare. Respondenternas svar ger ett 

intryck av att de lever sin idrott och att den utgör en viktig och grundläggande del i deras liv.  
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2.4 Avhopp från föreningsidrott 

RF (2004) menar att det finns många orsaker till varför barn och ungdomar slutar med idrott. 

Till att börja med bör här nämnas att det förmodligen är stor skillnad mellan varför en 

sexåring slutar och varför en artonåring slutar då verksamheten skiljer sig kraftigt åt mellan 

dessa åldersgrupper. Orsakerna till varför ungdomar slutar med idrott delas upp i yttre och 

inre orsaker. Bland de yttre orsakerna nämns de grundläggande strukturella faktorer som har 

påverkan på alla samhällsverksamheter, hit hör exempelvis kön och geografisk hemvist. En 

yttre faktor kan även vara att en annan aktivitet blivit mer intressant. När vi istället pratar om 

de inre orsakerna talar vi om de faktorer som uppstår genom idrottens egen verksamhet. Ett 

exempel på en inre faktor är att träningarna blir för seriösa. Ytterligare aspekter att ta i 

beaktande är de kulturella, historiska och sociala skillnaderna i tillgängligheten mellan de 

olika idrotterna, och skillnaderna mellan föreningar där samma idrotter utövas.  

 

Enligt Wall & Côté (2007) kan tidig specialisering inom ens idrott resultera i minskat intresse 

och i förlängningen avhopp från idrotten. En undersökning gjord på brittiska tränare (Training 

of Young Athletes Study 1993) visade att många tränare besitter bristfälliga kunskaper vad 

gäller barn och ungdomars fysiska och psykiska utveckling. En utveckling som inte allt för 

sällan är komplex med olika steg som ungdomarna går igenom samt olika utvecklingsbehov 

(David 1993). Resultatet av undersökningen, som gjordes på 150 brittiska elittränare visade 

att det ofta finns ett stort gap mellan när barn och ungdomar faktiskt börjar med hård träning 

och när de enligt forskning bör börja. World Health Organization (WHO) (1998) och 

European Commision (2000) belyser risken för ett slags övergrepp på barn och ungdomar 

inom extrema träningsmiljöer. Dessa institut menar vidare att barn och ungdomar måste 

skyddas från sådana miljöer. Forskning visar att ungdomar som utövat flera idrotter i unga år 

är oftast de som lyckas bäst med sin idrott i vuxen ålder (Wall & Côté, 2007).  Detta bekräftas 

av Riksidrottsförbundet (2004) som visar att konkurrensen mellan idrotter främjar ett fortsatt 

intresse hos unga idrottsutövare.  

 

2.5 Definitioner 

I denna uppsats använder vi en bred tolkning av idrott och/eller fysisk aktivitet. Med idrott 

avser vi aktiviteter som bedrivs inom eller utanför föreningslivet, individuellt eller i 

lagsammanhang innehållande träning, tävling, lek och uppvisning. En liknande definition av 
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idrott har använts av RF (2009). I begreppet fysisk aktivitet väljer vi att inkludera exempelvis 

promenader och stavgång. Vi väljer en bred definition för att vi vill att vår studie ska omfatta 

så många individer och aktiviteter som möjligt. Vi ser hellre att respondenterna berättar om 

aktiviteter som de annars kanske skulle anse hamna utanför idrott och/eller fysisk aktivitet än 

att de utelämnar någon aktivitet.  

 

Metod 

3.1 Deltagare 

I studien deltog elever i årskurs nio som studerar vid en högstadieskola i Umeå kommun. 

Årskurs nio är en intressant åldergrupp i relation till vårt syfte, då den inom idrotten är 

drabbad av många avhopp (Engström, 1999 & RF, 2008). Antalet deltagande elever som 

svarade på enkäten var 56 stycken fördelade på tre klasser. Av dessa 56 var 33 pojkar (59%) 

och 23 flickor (41%). Vid terminen 2010/2011 hade den utvalda skolan för 

enkätundersökningen totalt 430 elever med fem klasser i årskurs nio innehållande cirka 25 

elever i varje klass. Givet denna utgångspunkt hade vi alltså möjlighet att nå cirka 125 elever, 

men på grund av begränsade tidsresurser hade vi dock ej möjlighet att vända oss till samtliga 

klasser utan fick välja tre.  

 

3.1.1 Urval 

Urvalsprocessen i detta arbete kan liknas vid ett klusterurval. Trost (2007) beskriver att 

klusterurval innebär att forskaren delar in populationen i geografiska delar och väljer sedan 

dessa strategiskt.  I detta fall kunde dock ej skolan väljas strategiskt på grund av att tre av 

rektorerna vid de första kontakterna med oss författare inte tillät oss att genomföra vår studie 

på deras skola. Främsta skälet till detta var tidsbrist. Vår avsikt var att välja skola utifrån 

skolans storlek (elevantal) där de största skolorna kontaktades först. De skola som först valde 

att medverka i enkätundersökningen var den som valdes ut.  
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3.2 Material 

3.2.1 Metodval 

I denna studie användes enkät som metod för att samla in data. Enkätfrågorna utformades 

delvis med hjälp av Engströms (1999) tidigare forskning. Vissa alternativfrågor behövde 

kompletteras med andra eller fler svarsalternativ vilket gjordes utifrån tidigare forskning inom 

området, Larsson (2008).  

Enkäten (se bilaga 2) innehåller både strukturerade och ickestrukturerade frågor. Med detta 

menas att enkäten innehåller fasta och öppna frågor. Det finns flera fördelar med att använda 

enkät som metod, däribland är det mindre tids- och resurskrävande än andra metoder 

(Eliasson 2006). Tidsramen för denna studie är begränsad och genom att använda 

enkätundersökning ger detta en möjlighet att förbereda en mall för hur svarsalternativen ska 

kodas in efter enkäten genomförts. Trost (2007) varnar för att öppna enkätfrågor kan ge 

otydliga svar som är svåra och tidskrävande att analysera och kategorisera. Vidare menar han 

att svaren ofta får fler dimensioner vilket kan vara svårt att hantera vid en sammanställning 

samt att vissa helt låter bli att svara. Med detta i beaktning valdes ändå öppna frågor med 

motiveringen att ta reda på det övergripande synsättet hos eleverna i ett antal olika frågor. 

Förhoppningen är att kunna skapa sig en förståelse kring motiven till deras val och kunna 

utläsa en helhetsbild som är applicerbar på en större population än bara 

undersökningsgruppen. 

3.2.2 Åtgärder för att höja studiens kvalitet 

För att höja studiens reliabilitet genomfördes en pilotstudie för att testa enkätfrågorna på en 

mindre grupp innan vi gick ut med enkäten till den tänkta undersökningsgruppen. Detta gav 

möjlighet att kontrollera strukturen på enkäten och i största möjliga utsträckning undvika 

missförstånd och feltolkningar från respondenterna. En pilotundersökning bidrar enligt 

Eliasson (2006) till att kontrollera enkätens utformning för att se om det finns brister i form av 

otydlighet eller om enkäten behöver kompletteras av ytterligare frågor. 

 

För att öka validiteten i denna rapport har vissa enkätfrågor utformats med hjälp av tidigare 

beprövad forskning genomförd av Engström (1999) och Larsson (2008). Genom ett välarbetat 

syfte i tidigt skede hoppas vi,  kunna öka validiteten i undersökningen. Detta underlättar 
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arbetet genom hela studien då det blir tydligt för författarna vilken information de ska mäta 

för att få de svar de behöver (Eliasson, 2006). 

 

3.2.3 Etiska aspekter 

Kraven för etisk korrekt forskning har efterföljts i enlighet med Forskningsrådets etiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet efterföljdes då respondenterna fick ta del av ett följebrev med information 

angående studiens bakgrund och syfte. Vidare informerades respondenternas om att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. Då 

undersökningens innehåll inte innefattade några etiskt känsliga uppgifter fastställdes det att 

lärarens samtycke till genomförandet var tillräckliga för att säkerställa att samtyckeskravet 

efterföljdes. Konfidentialitetskravet efterföljdes då respondenterna informerades om deras 

enkätsvar skulle hanteras konfidentiellt och redovisas anonymt. Nyttjandekravet beaktades 

genom att respondenterna informerades om att deras lämnade uppgifter endast skulle 

användas i denna kandidatuppsats samt eventuellt som underlag för Västerbottens 

idrottsförbund. 

3.3 Procedur 

3.3.1 Pilotstudie 

 

Fem elever i årskurs nio vid en högstadieskola i Umeå kommun genomförde pilotstudien. 

Eleverna hade vissa synpunkter på enkätens innehåll, främst gällande hur rangordningen vid 

vissa frågor skulle utföras. Detta gjorde att korrigeringar kunde göras kring de oklarheter som 

uppstod. Ejlertsson (2005) klargör att ingen i urvalsgruppen för pilotstudien ska medverka när 

den riktiga enkätundersökningen genomförs. Detta togs i beaktande genom att pilotstudien 

genomfördes på en annan skola. 

3.3.2 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes i de tre utvalda klasserna under en förmiddag. Då klassen 

samlats i sina respektive klassrum informerades eleverna kort om studiens övergripande syfte 

varpå författarna gick igenom frågorna och gav ett par exempel på svarsalternativ, detta för att 

ge eleverna en bild av hur enkäten var uppbyggd. Vidare betonades vikten av att självständigt 
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genomföra enkäten, i förhoppning om att undvika grupptryckspåverkan mellan eleverna, 

något som enligt Dahmström (2000) annars är en faktor som kan påverka resultatet. Enligt 

Eliasson (2006) höjs svarsfrekvensen avsevärt genom att dela ut och samla in enkäterna på 

plats. Vidare beskriver Eliasson att en fördel med detta är att det är enklare att garantera att 

rätt person besvarar enkäten. 

Vi vill poängtera att det finns en risk att omedvetet påverka eleverna i positiv eller negativ 

riktning vid presentationen av undersökningen. Det kan räcka med att eleverna läser av 

forskarens kroppsspråk, ordval eller tonfall och baserat på det tar avstånd från, eller tar till sig 

syftet med studien. Detta kan komma att påverka resultatet i enkätundersökningen 

(Dahmström, 2000). Därför valde vi att utforma en mall för presentationen av enkäten, med 

förutbestämda exempel, detta för att vara så neutrala som möjligt i kontakten med eleverna.  

 

3.3.3 Bortfallsanalys 

För att minska bortfallet delades enkäten ut personligen till eleverna då klassen var samlad. 

Samtliga elever som närvarade i klassrummet besvarade enkäten. Genom att fråga ansvariga 

lärare hur många elever varje klass bestod av kunde ett externt bortfall räknas ut. Om man 

väljer att ta hänsyn till de elever som inte var närvarande på grund av till exempel sjukdom så 

uppgick det externa bortfallet till 25 procent. Vi är medvetna om att de elever som inte 

medverkade i studien hade kunnat påverka utgången av resultatet. Besvarandet av enkäten 

verkar i detta fall ha fungerat bra då det endast i mindre utsträckning förekom ett internt 

bortfall då ett fåtal elever svarade ofullständigt på vissa av enkätfrågorna. Detta kan bero på 

missförstånd av rangordningssystemet på frågorna, rörande motiv till idrottande i och utanför 

förening. Frågorna rörande ungdomarnas motiv till idrottande och/eller fysiskt utövande var 

de enda frågorna som orsakade ett internt bortfall. Det interna bortfallet kan även ses som ett 

aktivt val hos eleven att inte besvara en fråga. Sammanställandet av resultatet försvårades av 

de ofullständiga svaren, vilket gav oss som författare svårighet att placera svarsalternativen 

korrekt kodningen av enkätsvaren. Exempelvis så valde en elev att enbart uppge ett alternativ 

då tre alternativ skulle rangordnas. För att få ett så trovärdigt resultat som möjligt valde 

författarna att i huvudsak utgå från förstahandsalternativet på rangordningsfrågorna, vilket 

samtliga elever hade uppgett i enkäten. Utifrån detta kom det interna bortfallet inte att påverka 

resultatet i någon större utsträckning.  
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3.4 Analys 

3.4.1 Databehandling 

Enkätsvaren har sammanförts i Microsoft Excel (version 2007) och kodats om till siffror. 

Svaren kodades om enligt följande: "Pojkar-1", "Flickor-2", "Ja-1", "Nej-2". Frågorna med 

alternativ kodades enligt rangordning, 1-3, där 1 är det alternativ som stämmer bäst överens 

med respondenterna. Idrotterna numrerades från 1 och uppåt. Se bilaga 3 (kod-/variabellista) 

för en fullständig redogörelse över samtliga kodade idrotter.  

Skapandet av tabeller gav möjligheten att göra diagram över all insamlad data. Diagrammen 

visar likheter och skillnader i respondenternas svar, både totalt och mellan könen, på ett sätt 

som är enkelt för betraktaren att avläsa. De svar som ej kunnat kodas om till siffror var de 

öppna frågorna angående elevernas motiv till avhopp från föreningsidrotten. De svaren har 

istället valts att kategoriseras genom att välja ut de svar där minst två respondenter är av 

samma åsikt. 

 

 

 

 

 

4. Resultat 

Resultatet presenteras i följande ordning: först redovisas kartläggningen av idrotter bland 

ungdomar inom föreningslivet, ungdomarnas motiv till idrottande i idrottsföreningar samt 

deras anledningar till varför de slutar med föreningsidrott. Vidare redovisar resultatet 

idrottande och fysisk aktivitet utanför föreningslivet, med en kartläggning av samtliga 

idrotter/fysiska aktiviteter utanför föreningslivet. Slutligen beskrivs ungdomarnas motiv till 

idrottande utanför föreningslivet.  Motivfrågorna till idrottande/fysisk aktivitet inom och 

utanför föreningslivet var rangordningsfrågor med fem alternativ där respondenterna fick 

välja ut de tre viktigaste motiven  för sitt utövande.    
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4.1 Föreningsidrotter som utövats senaste året 

Studien visar att mer än hälften (61 %) av ungdomarna varit aktiva i en idrottsförening under 

det senaste året. Vidare uppvisar studien en relativt bred variation av olika idrotter som 

utövats det senaste året (se figur 4.1). Totalt sett är innebandy den största idrotten med 27 % 

av de föreningsaktiva utövarna, följt av fotboll med 20 %. Den tredje största idrotten var 

ridning med 9 % av de som utövade föreningsidrott.  

 

Figur 4.1. Föreningsidrotter som utövats senaste året. (* n=number, antal utövare). 

 

Jämförelsen mellan pojkar och flickor visar på en procentuell skillnad vad gäller utövandet av 

föreningsidrott det senaste året. Bland flickorna har 78 % utövat någon form av 

föreningsidrott det senaste året medan samma mätning hos pojkarna uppgår till 51 %. Ur ett 

könsperspektiv går det att utläsa vissa skillnader i vilka idrotter som har flest utövare. Bland 

de föreningsaktiva pojkarna var fotboll den största idrotten, med 53 % av utövarna, därefter 

kom innebandy (29 %) och på tredje plats hamnade parkour med 18 % av utövarna. Bland de 

föreningsaktiva flickorna som det senaste året utövat idrott var innebandy den klart mest 

populära idrotten (56 %), därefter kom ridning (27 %) samt fotboll och fys på 11 % vardera.  
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4.2 Motiv till idrottande i idrottsförening 

Det viktigaste motivet (förstahandsval) till idrottande i idrottsföreningar var, för pojkar, att 

utvecklas inom sin idrott med 38 % av förstahandsvalen, därefter följde för att må bättre och 

för att hålla kroppen i trim med 23 % vardera (se figur 4.2). Bland flickornas förstahandsval 

var de viktigaste motiven till idrottande i en idrottsförening att bli starkare och få bättre 

kondition samt för att utvecklas inom min idrott, där båda alternativen fick 29 % av 

respondenternas svar, därefter följde för att må bättre med 24 % . Totalt sett utifrån 

ungdomarnas förstahandsval, med både pojkar och flickor inräknade angav tio av deltagarna, 

det vill säga 33 % av de som utövat idrott under det senaste året, alternativet för att utvecklas 

inom min idrott som det viktigaste motivet. Bland pojkarna var alternativet för det sociala 

umgänget, det alternativ som prioriterades lägst, då ingen valde detta som sitt förstahandsval. 

För flickorna var alternativet, för att hålla kroppen i trim det som prioriterades lägst då ingen 

valde detta alternativ som förstahandsval. Det alternativ bland förstahandsvalen som 

prioriterades näst lägst bland pojkarna var för att bli starkare och få bättre kondition, med 15 

% och för flickorna för det sociala umgänget, med 6 %.  

 

Figur 4.2. De fyra vanligaste motiven till idrottande i idrottsförening fördelat mellan kön. 

 

4.3 Avhopp från idrottsföreningar 

Resultaten visar att merparten (89 %) av respondenterna hade utövat idrott i en idrottsförening 

de senaste fyra åren och slutat (se figur 4.3). Samma uträkning fördelat mellan könen visade 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

utvecklas 
inom sin 

idrott

må bättre hålla kroppen 
i trim

bli starkare 
och få bättre 

kondition

Pojkar, n=17

Flickor, n=16



14 
 

att 88 %  av pojkarna och 91 % av flickorna som utövat idrott i en förening de senaste fyra 

åren uppger att de slutat. Dessa siffror behöver inte betyda att ungdomarna slutat helt med 

idrott utan de kan fortsatt vara aktiva inom en annan idrott och/eller fysisk aktivitet.  

  

Figur 4.3. Avhopp från idrottsförening under de senaste fyra åren fördelat på kön. Tabellen visar ungdomarnas 
svar på frågan: Har du under de senaste fyra åren utövat någon organiserad idrott i en idrottsförening och 
slutat? (tabellen redovisas i frekvenser). 

4.4 Motiv till avhopp inom föreningslivet 

För att återknyta till tidigare rubrik och de ungdomar som svarade att de under de senaste fyra 

åren utövat organiserad idrott och slutat, redovisas nu deras motiv till varför de slutade (se 

figur 4.4). Den största anledningen till varför ungdomarna slutade att idrotta var för att de 

tyckte att det inte var kul längre, även orsaken tröttnade på idrotten hamnade i topp, därefter 

följde tidsbrist och den fjärde största orsaken var för seriöst. Ett flertal likartade svar mottogs 

från respondenterna under denna fråga, varför vi därför valde att kategorisera svaren i större 

grupper. Exempelvis så kategoriserades svaren "tråkigt" och "inte så roligt" under kategorin 

"inte kul längre" och svaren "tröttnade på att göra samma saker om och om igen på 

träningarna"  samt "man gjorde i princip samma sak hela tiden" under kategorin "enformig 

träning". Resultatet visar endast de motiv som valts av minst två respondenter. Noteras bör att 

vissa respondenter har angett fler än ett motiv till avhopp inom föreningsidrott. 

0

5

10

15

20

25

30

Ja Nej

Pojkar, n=32

Flickor, n=23



15 
 

  

Figur 4.4. De vanligaste skälen till varför ungdomarna slutade med föreningsidrott. Tabellen visar ungdomarnas 
svar på den öppna följdfrågan: Varför slutade du med idrotten/idrotterna? (n=49) 

4.5 Idrott och/eller fysisk aktivitet utanför föreningslivet 

Studien visar att 86 % av respondenterna utövat någon form av idrott eller fysisk aktivitet 

utanför föreningslivet det senaste året. Respondenterna uppgav vid undersökningen totalt 27 

olika idrotter/fysiska aktiviteter som utövats de senaste fyra åren. Fjorton av dessa aktiviteter 

hade en ensam utövare. 

Figur 4.5. Idrott och/eller fysisk aktivitet utanför föreningslivet. Tabellen visar ungdomarnas svar på  frågan: 
Har du under det senaste året utövat någon idrott/fysisk aktivitet utanför föreningslivet? (med utövande menar 
vi minst tre gånger i månaden)   
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Vid jämförelsen mellan pojkar och flickor  märks en viss procentuell skillnad. Av killarna 

uppgav 83 % att de under det senaste året utövat idrott och/eller fysisk aktivitet utanför 

föreningslivet medan samma mätning bland flickorna uppgick till 96 %. Den mest utövade 

aktiviteten bland ungdomarna som uppgav att de under det senaste året utövat idrott och/eller 

fysisk aktivitet utanför föreningslivet var löpning (60%). Därefter följde gym (49 %), cykling 

(17 %), snowboard och promenad med 9 % vardera. 

4.6 Motiv till idrottande och/eller fysiskt utövande utanför 

föreningslivet 

Det viktigaste motivet (förstahandsval) till idrottande utanför föreningslivet var, för pojkar, 

för att bli starkare och få bättre kondition (35 %), därefter följde för att hålla kroppen i trim 

(27 %) och för att må bättre (23 %). Bland flickorna var det viktigaste motivet 

(förstahandsval) till idrottande utanför föreningslivet att må bättre (45 %), därefter följde för 

att bli starkare och få bättre kondition (35 %) och för att hålla kroppen i trim (15 %). Totalt 

sett, med både pojkar och flickor inräknade angav 16 av deltagarna, det vill säga 35 % av de 

som utövat idrottande utanför föreningslivet under det senaste året, för att bli starkare och få 

bättre kondition som det viktigaste motivet (förstahandsval). Bland pojkarna var alternativet 

för det sociala umgänget, det alternativ som prioriterades lägst, med 4 % av förstahandsvalen. 

Detta alternativ var även lägst för flickorna då ingen valde detta alternativ som 

förstahandsval. Det alternativ bland förstahandsvalen som prioriterades näst lägst bland både 

pojkar och flickor var för att utvecklas inom min idrott, med 8 % respektive 5 %.  

 

Figur 4.6. De tre mest valda förstahandsalternativen (motiv) till idrottande och/eller fysiskt utövande utanför 

föreningslivet uppdelat mellan pojkar och flickor. 
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Idrott och fysisk aktivitet inom föreningslivet 

Resultatet gällande föreningsidrott visar att drygt hälften av pojkarna (51%) och majoriteten 

av flickorna (78%) har varit aktiva i någon idrottsförening det senaste året. Bland de 

föreningsidrottande flickorna var 56 procent aktiva inom innebandy. Vi tycker oss se en 

koppling mellan detta och daminnebandyns starka fäste i Umeåregionen. I Umeå finns ett av 

världens bästa daminnebandylag, IKSU, som genom både sina nationella (sm-guld 2007/08) 

och internationell framgångar (europamästare 2008/09 & 2009/10) bidragit med förebilder för 

unga idrottande flickor i området. Även damlaget IBK Dalen är starkt förknippat med 

regionen och huserar även dem i elitserien. Engström & Redelius (2002) talar om hur utbudet 

av idrotter kan vara en faktor till vilka fritidssysselsättningar ungdomar väljer. Då det inom 

Umeå kommun finns en utbredd verksamhet kring innebandy finner vi det höga 

procentantalet utövare, på damsidan naturligt.  

Bland de föreningsidrottande pojkarna var mer än hälften aktiva inom fotboll (53 %). Sedan 

tidigare vet vi att herrfotboll har ett starkt fäste i Umeåregionen, dels tack vare de historiskt 

sett framgångsrika herrlagen, IFK Holmsund och Umeå FC som båda haft en ettårig sejour i 

allsvenskan, 1967 respektive 1996 (Allsvenskan 2011; Umeå FC, 2011). Även damlaget 

Umeå IK har skördat stora framgångar under det senaste decenniet med sju sm-guld under 

2000-talet samt två segrar i UEFA Women´s Cup (Umeå IK, 2011). En annan bidragande 

orsak till fotbollens starka fäste i regionen är den årligt återkommande fotbollsturneringen, 

Umeå fotbollsfestival, som varje år lockar närmare 400 lag från hela världen (Umeå 

fotbollsfestival, 2011). Enligt Engström & Redelius (2002) kan den historiska och kulturella 

tillgängligheten kring en idrott vara en bidragande orsak till vilka val av aktiviteter ungdomar 

gör. Likt flickornas starka koppling till innebandy tycker vi oss kunna se en koppling, om än 

inte lika stark, bland pojkarna att utöva fotboll på grund av dess historiska och kulturellt sett 

starka lokala anknytning i Umeåregionen. En möjlig orsak till pojkarnas stora fotbollsintresse 

kan vara att Umeå som stad, tack vare elitlagens framgångar, har utvecklat en fotbollskultur 

som skapat goda förutsättningar för ungdomarnas utövande.     
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5.1.2 Idrott och fysisk aktivitet utanför föreningslivet 

Studiens resultat har bekräftat vad tidigare forskning visat angående ungdomars utövande av 

idrott och fysiska aktiviteter utanför föreningslivet, nämligen att det finns en stor bredd i antal 

aktiviteter som utövas (Larsson 2008). I vår studie som endast omfattade tre klasser i årskurs 

nio fann vi 27 olika aktiviteter bland 56 ungdomar. Engström & Redelius (2002) beskriver en 

ständig tillkomst av nya fritidsstilar och aktiviteter, vilket vi även kan utläsa från resultatet, 

där vi upptäckte att exempelvis den relativt nya aktiviteten parkour var populär bland 

ungdomarna. Våra resultat visar att den absoluta majoriteten av ungdomarna har utövat flera 

olika idrotter och aktiviteter. Förutom ett identitetssökande ligger det enligt Larsson (2008) 

även i ungdomarnas natur att ständigt vilja upptäcka nya saker.   

Larsson (2008) menar att ungdomar via sitt idrottande utvecklar en personlighet och formar 

en slags livsstil. De många olika aktiviteter som upptäcktes via enkätundersökningen tyder på 

att det bland ungdomar finns ett sökande efter tillhörighet och sammanhang. Vi anser att den 

unika kultur som finns hos varje idrott och fysisk aktivitet kan vara av betydelse då 

ungdomarna väljer fritidsysselsättning. Många idrotter är förknippade med en sorts kultur som 

även innefattar en typ av livsstil, ett sammanhang, som utövaren av den idrotten/aktiviteten 

även vill bli förknippad med till vardags. Genom att exempelvis regelbundet utöva aktiviteten 

gym ikläder sig vissa ungdomar en viss typ av normer och värderingar som även appliceras 

utanför gymmets lokaler. Vi vill påpeka att det finns en kontrast mellan olika idrotter och 

fysiska aktiviteter, där vissa aktiviteter markerar sin kultur på ett tydligare sätt än andra. Till 

exempel skiljer sig skateboardkulturen åt från gymkulturen, då de kan innefatta olika 

livsstilar. Skateboardkulturen är förknippad med ett avslappnat och fritt uttryckssätt medan 

gymkulturen ofta är mer strikt med exempelvis bestämda träningstider och upplägg på 

träningen. Många ungdomar idag väljer idrott och/eller fysisk aktivitet utifrån vilket 

sammanhang eller kultur de vill förknippas med. Det faktum att det finns många olika 

sammanhang och ungdomskulturer som ungdomar rör sig inom kan vara en förklaring till 

varför de utövar många olika idrotter.  

5.1.3 Motiv till idrottande inom och utanför föreningslivet 

Enligt tidigare forskning från Larsson (2008) värdesätter ungdomar sina relationer till vänner 

högt. Vår sammanställning av motiven till idrottande visar dock att det sociala umgänget är 

det alternativ som prioriteras lägst bland pojkarna, både inom och utanför föreningslivet. 
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Även bland flickorna var det sociala umgänget lågt prioriterat sett till förstahandsval och 

hamnade för dem totalt sett i mitten bland motiven. Våra resultat visar tydligt att ungdomarna 

istället värdesätter motiv som gynnar den enskilda individen. Motiven att hålla kroppen i 

trim, må bättre och att bli starkare var de alternativ som värderades högt både för pojkar och 

flickor, utanför föreningslivet. Samtidigt kan vi se att ungdomar inom föreningslivet i högre 

utsträckning än de utanför föreningslivet prioriterar alternativet att utvecklas inom sin idrott. 

Av dessa resultat att döma har ungdomar idag ett individinriktat fokus kring sitt idrottande. 

Ungdomarna vill utveckla sina egna färdigheter, bygga upp en god hälsa samt bli fysiskt 

starkare. Det framkommer alltså att våra resultat skiljer sig mot Larssons (2008). Detta kan 

bero på många olika faktorer, exempelvis för att vår studie är begränsad till ett relativt litet 

urval medan Larssons studie var mer omfattande. Våra resultat visar dock tydligt att 

aktiviteter som gymträning och löpning var de överlägset största aktiviteterna utanför 

föreningslivet vilket bekräftar hur idrottandet har blivit mer individfokuserat då dessa 

aktiviteter i huvudsak utövas individuellt.  

5.1.4 Avhopp från idrottsföreningar 

I resultatdelen kan vi utläsa att majoriteten av ungdomarna under de senaste fyra åren utövat 

någon form av föreningsidrott och slutat. RF (2004) delar upp orsakerna till avhopp inom 

idrotten i yttre och inre faktorer, där de yttre faktorerna berör externa orsaker, det vill säga 

utanför idrotten, som av olika anledningar får eller tvingar utövaren att sluta. Med de inre 

faktorerna menas orsaker som kommer från idrottens egen verksamhet. Likt RF kan vi efter 

att ha studerat ungdomarnas svar på följdfrågan: ”Varför slutade du med idrotten/idrotterna?” 

urskilja både yttre och inre faktorer som anledningar till varför de slutat med föreningsidrott. 

Ett tydligt resultat tycks dock vara att de inre faktorerna är i majoritet, det vill säga att 

majoriteten av svaren handlar om inre faktorer. De vanligast förekommande svaren bland de 

inre faktorerna var att idrotten blev för seriös, intresset försvann och att det inte var lika kul 

längre (hela 30 procent av eleverna uppger att de slutat med sin idrott med anledningen att 

idrotten inte är kul längre). Dessa resultat tolkar vi som att individerna upplever att det finns 

brister i hur föreningsidrotten i Sverige bedrivs. Detta svar kan diskuteras och tolkas på flera 

olika sätt, men vi tycker oss se ett samband mellan detta svar och flera av de andra flest 

förekommande svaren, så som tidsbrist, tröttnade på idrotten och för seriöst. Dessa svar 

tillsammans tyder på att många ungdomar anser idrotten bli för organiserad och tidskrävande i 

de äldre tonåren. En faktor till detta kan vara specialiseringen som sjunker allt lägre ned i 

åldrarna (Wall & Coté, 2007). En tidig specialisering med hård rutinmässig träning kan leda 
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till att den lek och glädje som RF (2009) anser att barn- och ungdomsidrott ska präglas av blir 

lidande. Den tidiga specialiseringen innebär fler tränings- och tävlingstimmar, en uppoffring 

som många ungdomar inte verkar vara villiga att göra. Denna uppoffring kräver ofta att 

ungdomar tvingas avstå andra intressen och aktiviteter för att få tiden att räcka till. 

Ungdomarna hamnar då inför två val, (1) att satsa fullt ut på sin idrott eller (2) att sluta med 

sitt föreningsidrottande.  Av våra resultat att döma väljer många ungdomar det senare 

alternativet.  

Vad som är viktigt att komma ihåg är att några ungdomar uppger att de medvetet slutat med 

sin idrott för att kunna satsa fullt ut på en annan och/eller för att den idrott de höll på med var 

för oseriös. Därför är det viktigt att möjligheten till idrottande på olika villkor finns inom 

föreningsidrotten. Möjligheten att elitsatsa och träna hårt inom sin idrott måste finnas för de 

som har motivationen och ambitionen att nå höga resultat. Samtidigt anser vi att alternativen 

inom föreningsidrotten är begränsade för de ungdomar som vill träna på motionsnivå. Detta 

tror vi är en av anledningarna till att idrottsrörelsen i Sverige tappar ungdomar som kommer 

upp i tonåren och inte längre orkar eller vill spendera majoriteten av sin lediga tid åt träning.  

5.1.5 Livsstilsidrott 

Utifrån resultatet gällande idrott och fysisk aktivitet utanför föreningslivet går det att utläsa 

några olika livsstilsidrotter. Två exempel på dessa idrotter är skateboard och parkour. De här 

idrotterna karaktäriseras av ett fritt och kreativt tänkande där utövaren på egen hand styr 

förutsättningarna för utövandet. Dessa idrotter kan utövas fritt, utan krav på vart och när 

aktiviteten äger rum. Aktiviteterna sker ofta tillsammans med kompisar utan någon formell 

ledare där barn, ungdomar och vuxna tillsammans utövar aktiviteten. Vår tolkning av 

ungdomarnas svar är att det inom många föreningsbundna idrotter under ungdomsåren 

förflyttas fokus från själva utövandet till en mer kravfylld, uppstyrd och tävlingsinriktad 

verksamhet. I idrottens verksamhetsinriktning (2008) går det att läsa ..."Idrott är fysisk 

aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra". Av ungdomarnas 

svar tycker vi oss kunna utläsa att idrottsrörelsen generellt sett lägger en större tonvikt vid att 

prestera och nå resultat istället för att ha fokus på de delar av idrotten som får utövarna att 

känna glädje till sin idrott. Vi är medvetna om att tävlingsmoment och intensiv träning är en 

del av många idrotter som även den kan ge utövarna den glädje vi talar om. Trots detta anser 

vi att fler motionsinriktade alternativ till idrottsutövande borde finnas inom föreningslivet för 

ungdomar i de äldre tonåren. 
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Gymträning och löpning var i denna studie de aktiviteter utanför föreningslivet som hade 

överlägset flest utövare, precis som RF (2005) konstaterade i sin studie. Likt skateboard ger 

dessa aktiviteter utövaren frihet att själv bestämma förutsättningarna för sitt utövande 

gällande exempelvis träningstider. Ungdomarna som uppgav att de utövar dessa aktiviteter 

hade som främsta motiv till detta, att må bättre, hålla kroppen i trim och, bli starkare. 

Samtidigt uppgav flera av dessa ungdomar att de slutade med föreningsidrott för att intresset 

försvann då det blev mer på allvar. Utifrån detta kan vi se att ungdomar idag allt mer 

värdesätter att själva ha kontroll och få styra över sitt idrottande.  

 

5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Genomförande 

Tre av de högstadieskolor vi vände oss till med frågan om vi fick genomföra vår studie i deras 

klasser tackade nej. Vi tog kontakt med rektorn på respektive skola och informerade om 

studiens syfte samt hur mycket tid vi behövde i varje klass. Tre rektorer på olika skolor 

tackade nej till att delta i studien. Den fjärde rektorn vi tog kontakt med hänvisade oss vidare 

till de ansvariga lärarna för klasserna. Det visade sig att lärarna var mer positivt inställda till 

att låta sin klass medverka i vår studie. Då undersökningen endast omfattade en skola i Umeå 

kommun finns risken att resultatet kan ha påverkats av skolans geografiska läge samt de 

rådande sociala levnadsvillkoren bland ungdomarna i den stadsdelen.  

Det faktum att vi som författare var närvarande under ifyllandet av enkäterna gav oss 

möjlighet att informera, dels om studien men framförallt om enkätens uppbyggnad och 

innehåll. Detta gav också eleverna möjlighet att ställa frågor kring eventuella oklarheter. För 

att vara konsekvent vid genomgången av informationen till klasserna använde vi 

förutbestämda exempel på svarsalternativ så att eleverna lättare skulle förstå frågorna.  
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5.3 Fortsatt forskning 

Den här studien har fokuserat på ungdomars utövande av idrott och fysisk aktivitet inom och 

utanför föreningslivet, vidare har studien i mindre utsträckning belyst det statliga stödet till 

idrotten i Sverige. Vår studie kan förhoppningsvis utgöra en grund för ytterligare forskning 

inom området. Vid fortsatta studier bör fler skolor kontaktas för att öka generaliserbarheten av 

resultatet. Ett intressant område att utforska mer djupgående är exempelvis livsstil och 

identitet kopplat till ungdomars idrottande. För att kunna föra en djupare diskussion kring 

dessa ämnen hade enkät som metod kunnat utvecklas med mer kvalitativa frågor alternativt 

kompletterats med intervjuer för att bättre kunna lyfta fram respondenternas beskrivningar 

och uppfattningar.  

Efter studiens resultat har det framkommit att en stor del av ungdomarna utövar idrott och 

fysisk aktivitet utanför föreningsidrotten. Det vi nu har visat måste vi komma ihåg för att 

dessa ungdomars idrottande inte ska falla i glömska. Därför är fortsatt forskning inom 

området viktigt.  

 

I inledningen nämndes fördelningen av statens stöd till idrotten i Sverige, en fördelning som 

det råder delade meningar kring. För att illustrera ett exempel återgår vi till skateboard som 

tidigare lyftes fram i bakgrund och diskussion som en av de idrotter och fysiska aktiviteter 

som inte får del av staten stöd. År 2006 beräknades antalet skateboardutövare i Sverige till 

cirka fyratusen vilket kan jämföras med specialförbunden biljard och baseboll/softboll som 

båda har under tusen medlemmar (RF 2010). Åren 2005 och 2007 ansökte företrädare för 

skateboard i Sverige som då kallade sig svenska skateboardförbundet (SSF) om medlemskap i 

RF men fick avslag. Anledningen RF gav var att organisationen var alldeles för nybildad trots 

att SSF bildades 1982 och anses vara en av de äldsta skateboardorganisationerna i världen (A. 

Neo,  personlig kommunikation, 14 maj, 2011).  

Det som förvånar oss är att en så populär fysisk aktivitet som skateboard nästan helt saknar 

statligt stöd. En intressant forskningsfråga i detta sammanhang är om det är medlemskapet i 

RF som ska avgöra om en idrott eller fysisk aktivitet ska få statligt stöd. Vi föreslår därför att 

fortsatt forskning studerar fördelningen av det statliga stödet närmare, samt vilka idrotter och 

fysiska aktiviteter som ska inkluderas i detta stöd.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Informationsbrev 

Informationsbrev till deltagare och andra 

Umeå universitet                           Informationsbrev  

Pedagogiska institutionen                           2011-03-30 

Examensarbete Idrottsvetenskapliga programmet 

Författare: Jakob Birgersson & Erik Fagerström 

Handledare: Kent Löfgren 

 

En kartläggning av idrottsaktiviteter bland ungdomar i norra Sverige 

 

Till dig som deltar i denna studie 

 

Hej! 

 

Vi är två idrottsvetarstudenter vid Umeå universitet som under vårterminen 2011 skriver examensarbete. Studien 

genomförs på uppdrag av Västerbottens idrottsförbund och ska kartlägga idrottsutövande och fysiskt aktivitet 

bland niondeklassare inom Umeå kommun. Syftet med studien är att upptäcka vilka idrotter och fysiska 

aktiviteter som utövas hos dagens ungdomar. Vidare syftar studien till att ge Västerbottens idrottsförbund och 

Umeå kommun kunskap om hur idrottsaktiviteter utanför Riksidrottsförbundet kan bidra till kommunens 

utveckling inom idrottsområdet. Den enkätundersökning som vi kommer genomföra har sin utgångspunkt i 

litteratur i ämnet, läroplaner och kursplaner. 

 

Vi hoppas att Du har möjlighet att delta i denna studie. Enkäten tar cirka 10 minuter att skriva. 

 

Ditt deltagande är frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan negativa påföljder för Dig. Ditt 

deltagande är anonymt - vi som genomför studien och vår vetenskapliga handledare är de enda som kommer ta 

del av enkätsvaren. Era svar i enkäten kommer endast att användas för vår undersökning. 

 

Alla som deltar i undersökningen har möjlighet att ta del av den efter uppsatsens publicering. Underlag för 

kopiering av studien kommer att finnas tillgänglig på Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. 

 

Vid frågor vänd Dig gärna direkt till oss eller till vår handledare vid universitetet. 

 

Tack för ditt deltagande! 

 

 

 

 

Erik Fagerström   Kent Löfgren, handledare 

Umeå Universitet   Umeå universitet 

E-post: Här återfanns kontaktuppgifter  E-post: kent.lofgren@pedag.umu.se 

    Tel: 090 786 74 21 

Jakob Birgersson 

Umeå universitet 

E-post: Här återfanns kontaktuppgifter 
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Bilaga 3 - Kodning av idrotter 

Såhär kodades svaren på fråga 6: Vilken/vilka former av idrotter/fysiska aktiviteter utövade Du? 

 

fotboll 1 

innebandy 2 

hockey 3 

basket 4 

pingis 5 

badminton 6 

parkour 7 

dans 8 

fäktning 9 

ridning 10 

friidrott 11 

bågskytte 12 

ju-jutsu 13 

tennis 14 

gym 15 

löpning 16 

tae kwon do 17 

fys 18 

handboll 19 

volleyboll 20 

simning 21 

enduro 22 

skoter 23 

stunting 24 

hemvärnet 25 

powerwalk 26 

promenad 27 

brännboll 28 

slalom 29 

cross-trainer 30 

cykling 31 

golf 32 

skidor 33 

skridskor 34 

snowboard 35 

skateboard 36 

styrkeövningar 37 

motocross 38 

core 39 

spinning 40 

boxning på säck 41 

springa från polisen 42 
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