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Abstract 
 

This master thesis examines sport habits among young people and a view of their 

future in sports. Research has shown that the majority of youth leave sport clubs 

during adolescence. The thesis questions were: How physically active are young 

people? Which sports do they practice? Regarding their future in sports, what kind 

of aspirations do the young people have? Are there any barriers that could 

complicate their involvement in these activities? These questions were examined 

by analyzing if there were any differences between boys and girls, youth in 

different grades and youth with Swedish or foreign backgrounds. Pierre 

Bourdieu´s theoretical framework about sports and economic capital has been 

used as a research framework. 248 students (6th to 9th grade) in Umeå answered a 

survey about their sport habits. The results showed that many adolescents 

participate in sports activities. Participation in sport clubs decreased with age, 

which lead to the fact that many young people do not meet the recommendation 

from WHO (2010) of one hour of physical exercise each day. Sport capital was an 

important factor for physical practice, while economic capital was important 

within sport clubs but not outside. Half of the studied population wanted to 

exercise more frequently but there were several factors that prevented them. The 

different groups that were analyzed showed varying results, especially about their 

habits within sport clubs. This study confirms research about drop-out during 

adolescence which could lead to large challenges for sport clubs and decision 

makers within sports in the future.  
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Inledning 
Ökad institutionalisering, minskad spontanidrott, fler fysiskt inaktiva, tidigare specialisering 

och stigande krav på träning och prestation. Det moderna samhällets utveckling och 

tävlingsidrottens innehåll med värdesystem och principer för meningsskapande har i allra 

högsta grad påverkat utvecklingen av barn och ungdomsidrotten (Engström, 2005a). När 

dessutom vårt sätt att leva i dagens samhälle har förändrats och är allt mindre fysiskt krävande 

då maskiner gör en stor del av jobbet hamnar många i riskzonen och blir stillasittande i 

vardagen (Blom & Lindroth, 1995). Under de tre senaste decennierna i Sverige har enligt 

Engström (2005a) andelen ungdomar som är idrottsligt inaktiva tredubblats bland pojkar och 

fördubblats bland flickor. Liknande tendenser kan ses i ett internationellt perspektiv (se bl a. 

Gregory, 1999; DeKnop, Engstrom, Skirstad & Weiss, 1996; och Aibar, Bois, Generelo, 

Casterad & Paillard, 2013). 

 

I barndomen skapas förutsättningarna för god hälsa senare i livet. Därför är ett av 

folkhälsopolitikens mål att främja barns och ungdomars långsiktiga hälsa (Regeringens 

proposition 2007/08:110). Nyrekryteringen till barnidrotten framstår inte som det stora 

problemet, på senare år har fokus flyttats allt mer mot att behålla fler inom idrotten då flera 

rapporter (se bl a. Engström & Thedin-Jakobssons, 2008 och Norberg, 2013) har visat att 

medlemskap i föreningslivet minskar i ungdomsåren, framför allt är nedgången störst bland 

ungdomar i åldern 13-20 år och hos flickor. Detta trots statliga insatser som Handslaget och 

Idrottslyftet. Regeringen gav under 2012 Centrum för idrottsforskning (CIF), i uppdrag att 

”genomföra en fördjupad analys av vad som kännetecknar en bra föreningsdriven 

idrottsverksamhet som får barn och ungdomar att vilja fortsätta idrotta” (Norberg, 2013, s.3). 

En av huvudutmaningarna som diskuterades på RF (Riksidrottsförbundet)-stämman 2013 var 

därför hur man skulle vända trenden så att fler stannar kvar inom föreningsidrotten (RF, 

2013a).  

 

Idrott är Sveriges största och mest levande folkrörelse med 3,3 miljoner medlemmar och 600 

000 ledare (RF, 2010). Även om forskningen visar att idrott som fritidssysselsättning 

sysselsätter en mycket stor del av ungdomsgruppen och ofta förknippas med hög status 

(Larsson, 2008) finns det en stor del som står utanför av olika anledningar vilket bör tas på 

allra största allvar eftersom det kan handla om strukturer som föreningsidrotten skapar och 

upprätthåller (Fahlén, 2012). Organisationen kring den svenska föreningsidrotten har haft ett 

likartat utseende ända sedan etableringen av RF 1903 (Fahlén, 2012). RF har tilldelats 

ansvaret från regeringen att administrera svensk idrott med regeringens målsättningar om 

folkhälsa, demokratisk fostran, tillväxt och sportsliga framgångar. Den grundläggande idén är 

att individer utövar sin idrott i en förening där de är medlemmar tillsammans med andra 

individer. I dagsläget finns det ca. 20 000 idrottsföreningar i Sverige vilket innebär att det 

knappast finns en vit fläck på Sveriges föreningskarta (RF, 2010). Av landets invånare mellan 

7 och 70 år är hälften medlemmar i en idrottsförening och ungefär en tredjedel av dem, d v s. 

2 miljoner, aktiva idrottsutövare i föreningsregi. Bland barn och ungdomar är tendensen allt 

tydligare, i åldrarna 7-15 är varannan tjej och drygt två av tre killar medlemmar i en 
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idrottsförening. Svensk forskning visar att speciellt flickor med utländsk bakgrund har en 

tendens att inte idrotta i lika stor utsträckning som svenskar och pojkar med utländsk 

bakgrund. Engström (2005b) hävdar att idrotten ur flera perspektiv, bl a. hälsomässiga och 

pedagogiska, utan tvekan är en av våra viktigaste offentliga uppfostringsmiljöer. I och med 

medlemskapet i en idrottsförening deltar dessutom individer i en kulturform med speciella 

normer och traditioner vilket innebär att föreningslivet har betydelse för individens utveckling 

och lärande.  

 

Idrottsutövandet i Sverige har ändrat karaktär sedan slutet av 60-talet (Engström, 2004). Fram 

till dess bedrevs idrott mestadels utanför föreningens ramar, d v s. i spontan form. 

Idrottsföreningarna växte sig allt starkare och spontanidrotten som tidigare varit så populär 

var nästan försvunnen i slutet av 80-talet. Därefter ökade spontanidrotten under 90-talet och i 

början av detta sekel men i lite annorlunda former, gymmen lockade och allt fler ungdomar 

började intressera sig för bl a. skateboard. Larsson (2008) studerade under åren 1996-2007 

idrottsvanor i skilda organisationsformer och fann då att både pojkar och flickor på senare år 

aktiverade sig i högre grad på egen hand utanför föreningslivet medan en ökning i den 

organiserade idrotten utanför föreningen endast kunde ses bland pojkarna. Även om 

föreningslivet står starkt idag börjar allt fler uttrycka oro över tappet i tonåren som många 

idrottsföreningar upplever. Inte minst har RF uppmärksammat detta. Idrottslyftet, det stora 

ekonomiska bidraget till den svenska idrottsrörelsen har efter några år av fokus på 

nyrekrytering nu en tydligare inriktning på att behålla ungdomar i föreningsverksamheten 

(RF, 2013b). 

 

Utifrån ovanstående anledningar fokuserar därför föreliggande studie på att studera 

idrottsvanor hos ungdomar idag. 

Teoretisk utgångspunkt 
Studiens teoretiska perspektiv utgår från den franska utbildningssociologen Pierre Bourdieus 

(1984) teorier om hur människan föds in i och formas av olika status- och maktförhållanden i 

samhället. Samhällets strukturer påverkar vårt tanke- och handlingssätt. Utifrån vad tidigare 

forskning visat och med hänsyn till respondenternas ålder fokuserar teorin på det ekonomiska 

och idrottsliga kapitalet som Bourdieu beskriver som en del av dessa status- och 

maktförhållanden. Individen är inte passiv i denna process utan deltar aktivt i konstruktionen 

av den sociala verkligheten, en verklighet som formar hur vi tänker, handlar och orienterar 

oss. I denna process utvecklar individen sina egna smaker, praktiker och livsstilar, starkt 

influerad av våra erfarenheter och den miljö vi växer upp och vistas i.  

Bourdieu (1991) menar att människor lever i olika fält- ”sociala rum”-där individerna inom 

dessa fält positionerar och definierar sig gentemot övriga individer. Dessa fält innehåller 

speciella värderingar och maktstrukturer vilket ger fälten en inre dynamik. Individens position 

inom fältet relateras till tillgången av olika symboliska, sociala och ekonomiska kapital som 

ger anseende och prestige inom olika typer av sociala grupper. För att kapitalet ska värderas 

högt är de i behov av en marknad där kapitalet uppskattas. Utbildningsnivå, tjänst inom 
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arbetslivet, bildning och intressen/smak är exempel på symboliskt kapital vilka ges olika 

värden inom olika grupper. Broady (1998) sorterar även in det betydelsefulla kulturella 

kapitalet under det symboliska där han menar att en svensk översättning från det franska 

kulturella kapitalet (som värderar litteratur och språk) skulle kunna handla om förankring i 

folkrörelser. Då det pågår en ständig kamp mellan samhällsgrupper om att de egna 

kapitalformerna ska värderas högt ges de ett större kulturellt kapital om många grupper, 

särskilt den dominerande klassen, värderar den typen av kapital högre än andra (Broady, 

1998). Sociala kapital handlar mer om vänskapsrelationer, släktband och andra förbindelser 

och kan ge en förklaring varför andra typer av kapital värderas olika inom skilda grupper. 

Individens innehav av det sociala kapitalet kan vara avgörande för att kunna ta tillvara på 

andra typer av kapital (Broady, 1998) då avsaknaden av det sociala kapitalet kan innebära att 

individen utesluts från informella kanaler. Även dessa olika typer av kapital är dynamiska och 

grupper som innehar specifika kapital kämpar för att bevara eller öka värdet av det egna 

kapitalet. Det ekonomiska kapitalet ses som en motpol till det kulturella och idrottsliga 

kapitalet och motsvaras av ekonomiska tillgångar. Bourdieu (1978) hävdar att det ekonomiska 

kapitalet är den främsta markören följt av det kulturella kapitalet för vilken idrott individen 

väljer med utgångspunkten att idrotter har skilda betydelser och popularitetsgrad i olika 

sociala klasser. Enligt Broady (1991) dominerar det ekonomiska över det symboliska och 

sociala kapitalet i samhället i stort vilket gör dem sköra i förhållande till det ekonomiska. 

Bourdieu menar enligt Broady att politikerna kan påverka resursfördelningen men inte de 

interna striderna på fältet. Alla dessa kapital är ständigt i förändring och kan var för sig 

användas för att nå ett annat kapital, ex. kan ett utbildningskapital eller idrottsligt kapital 

användas för att nå det ekonomiska kapitalet. 

Dessa livsvillkor, vilka olika typer av kapital vi innehar och vilken social värld vi lever i, 

begränsar och tydliggör vilka möjliga livsval vi har (Bourdieu, 1984). Utifrån vår uppfattning 

om oss själva och vilka val som är rimliga i förhållande till omvärlden värderar vi valen och 

möjligheterna vi ställs inför som antingen fria eller inte. Därför är det troligt att vissa grupper 

ser val av idrotten i olika institutioner som mer naturligt och välkomnande än andra grupper. 

Bourdieu (1988) menar att val av idrott inte kommer av en slump utan att idrotten har olika 

mening hos olika människor samtidigt som den kan ändra betydelse. Utbudet av idrotter 

hänger ihop med utbudet av sociala positioner, valet av idrott kan därför ses som ett resultat 

av två rum: ett utbudsrum och ett efterfrågansrum. Idrotten bedöms utifrån det rådande 

samhället och karaktäriseras utifrån det dominerande sättet den används på. Att en individ 

fattar tycke för en viss fritidssyssla som ex. idrott beror inte på medfödda förmågor 

(Bourdieu, 1984) utan lämpliga eller ”smakfulla” fritidssysselsättningar har mer att göra med 

socialt ursprung, grupptillhörighet och nuvarande livsbetingelser. Att ägna sig åt en viss 

aktivitet ger individen ett värde, kompetens och identitet på ungdomsmarknaden (Nilsson, 

1994).  

I den här studien utgår jag från det ekonomiska och idrottsliga kapitalet och vilken påverkan 

dessa kapitalformer har på ungdomarnas val när det kommer till deras idrottsutövande. 

Larsson (2008) visar i sin forskning att idrotten är en av de fritidssysselsättningar som 

värderas högst bland ungdomarna, d v s. det finns en marknad där det idrottsliga kapitalet 
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uppskattas. Forskningen (se bl a. Trondman, 2005) visar dessutom att det ekonomiska 

kapitalet påverkar idrottsval och innehav av detsamma kan i många fall vara en förutsättning 

för att kunna ungdomar ska kunna ägna sig åt vissa idrotter.   

Syfte och frågeställningar 
Studiens huvudsyfte är att studera ungdomars idrottsvanor och deras syn på sitt framtida 

idrottande. I syfte att fördjupa analysen undersöks skillnader mellan flickor och pojkar, 

ungdomar i olika årskurser samt ungdomar med svensk och utländsk bakgrund. Med 

utgångspunkt från Bourdieus teoretiska ramverk analyseras även betydelsen av ekonomiskt 

och idrottsligt kapital för ungdomarnas idrottsvanor. Övergripande frågeställningar är: 

Hur fysiskt aktiva är ungdomarna inom och utanför föreningslivet? 

Vilka idrotter ägnar de sig åt inom och utanför föreningslivet?   

Vilka önskemål har ungdomar gällande sitt framtida idrottande? 

Finns det några hinder som försvårar deltagande i dessa aktiviteter? 

Tidigare forskning 
Kapitlet inleds med en kort genomgång om vikten av fysisk aktivitet och de trender som ses på 

senare år. Därefter följer en text om hur föräldrar och socioekonomisk status påverkar 

ungdomars idrottande innan en genomgång av det svenska föreningslivet. Påföljande del 

handlar om spontanidrotten och dess spridning som sedan avslutas med en text om upplevda 

hinder för idrottande. En sammanfattning av hela kapitlet finns att läsa på sidan 15. 

Fysisk aktivitet och dess positiva påverkan på kroppen är forskarsamhället överens om (se bl 

a. Engström, 2004). World Health Organization, (WHO) (2010) rekommenderar sammanlagt 

fysisk aktivitet minst en timme om dagen. Aktiviteterna ska gärna ge barnen och ungdomarna 

en allsidig träning för att utveckla bl a. deras kondition, koordination, rörlighet och 

muskelstyrka (Nordic Council of Ministers, 2004). Rörelse i vardagen är en nödvändighet för 

att våra kroppar ska fungera optimalt. Tidigare var det en naturlig del av livet på ett annat sätt 

än idag vilket förutom att det påverkar styrkan, rörligheten och kapaciteten i kroppen 

dessutom kan leda till olika sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes 

(Engström, 1999).   

Den fysiska aktiviteten har en tendens att minska i tonåren, både i ett svenskt och 

internationellt perspektiv (se bl a. Dumith, Gigante, Domingues & Kohl, 2011; De Knop et 

al., 1996; och Norberg, 2013). Med fysisk aktivitet menar forskarna aktiviteter som 

genomförs i en idrottslig kontext, organiserat eller spontant. Forskarna syftar således inte på 

vardaglig rörelse som att t ex. gå eller cykla för att transportera sig från en plats till en annan. 

I en omfattande undersökning av amerikanska highschool-studenter av Johnson et al., (2007) 

idrottade sju av tio pojkar och sex av tio flickor bland respondenterna som var 16 år eller 

yngre, därefter minskade idrottsutövandet med åldern. Telama och Yangs (2000) 



5 
 

undersökning från Finland visar en anmärkningsvärd skillnad redan från 12 års ålder då 

idrottsutövandet började minska. Till och med 15 år var pojkarna mer aktiva men därefter 

sjönk deras aktivitetsgrad så pass att flickorna var mer fysiskt aktiva än pojkarna. Sverige och 

övriga nordiska länder står dock fortfarande starka då europeiska jämförelser visar att unga i 

Norden bedriver fysisk aktivitet i betydligt högre utsträckning än den genomsnittliga 

ungdomen i Europa (Norberg, 2013). Förklaringen till det tros bl a. ligga i välfärden, 

jämställdhet, jämlikhet och den stora delen frivillighetsarbete som driver den nordiska 

idrottsrörelsen framåt (Hedenborg, 2013). Engström (2004) visar att var fjärde barn mellan 

11-12 år och var tredje ungdom mellan 13-15 år var så pass inaktiva att de inte ens idrottade 

två gånger i veckan. Vidare hävdar Engström att ca.15 % av barn och ungdomar- med vissa 

variationer när det gäller ålder och kön- inte är fysiskt aktiva tillräckligt mycket samt att 

ytterligare 25 % finns inom riskzonen för fysisk inaktivitet. Bland svenska ungdomar i åldern 

16-18 år idrottar något mer än hälften av pojkarna och flickorna (Norberg, 2013). En inaktiv 

livsstil i unga åldrar ökar också risken för en inaktiv livsstil i vuxenlivet (Telama, Yang, 

Leino & Viikari, 1999; och Thompson, Humbert & Mirwald, 2003). Därför framstår det ur en 

hälsosynpunkt som än viktigare att barn och ungdomar har en fysiskt aktiv livsstil.  

Betydelsen av föräldrar och socioekonomi 
Undersökningar (se bl a. Engström, 1999 och Larsson, 2008) visar att andelen människor som 

är medlemmar i idrottsföreningar är störst i de övre socialgrupperna och lägst i de lägre 

socialgrupperna. Larsson (2008) analyserar medlemskapet i relation till innehav av 

utbildnings- respektive ekonomiskt kapital, d v s. markörer på socioekonomisk ställning. 

Hans studie visar på signifikanta skillnader avseende att 36 % av ungdomarna med lågt- 

respektive 57 % av ungdomarna med högt ekonomiskt kapital är medlemmar i en 

idrottsförening. När utbildningskapitalet analyseras visar det liknande resultat. Vid en analys 

där utbildningskapital kombineras med ekonomiskt kapital visar det sig att en fjärdel av de 

som innehar låga andelar av bägge typ av kapital är medlemmar i en idrottsförening medan 

två tredjedelar av gruppen med höga andelar av bägge kapital är medlemmar. Med högt 

utbildningskapital och lågt ekonomiskt kapital är sex av tio medlemmar medan gruppen lågt 

utbildningskapital och högt ekonomiskt kapital visar att fyra av tio är medlemmar. En tänkbar 

orsak till betydelsen av socioekonomi kan vara att det krävs resurser och stöd från föräldrarna, 

både ekonomiskt för att betala olika avgifter och samtidigt kunna erbjuda barnen skjuts till 

träning (Engström, 1999). Telama, Yang & Laakso (1996) påpekar att stödet från äldre 

förebilder, i synnerhet föräldrarna men även idrottsledarna och lärarna, är väldigt viktigt för 

en aktiv livsstil, både i ungdomsåren och i vuxenlivet. Inte bara stöd utan även föräldrarnas 

erfarenhet från föreningsidrott har betydelse för ungdomarna enligt Trondman (2005). Han 

använder sig av begreppet idrottshabitus som relaterar till vilken betydelse och roll idrotten 

spelar i de ungas liv när han tydliggör hur andelen unga med idrottshabitus är beroende av 

föräldrarnas erfarenheter. Bland flickorna ses stora skillnader där det är fem gånger vanligare 

att en ung flicka har idrottshabitus om bägge föräldrarna har varit idrottsaktiva än om ingen av 

föräldrarna varit aktiv till skillnad från pojkarna som förefaller mindre beroende där chansen 

till idrottshabitus är dubbelt så stor. Reproduktionen av idrottsintresse från föräldrar till barn 

är således mycket stark, idrottsintresset föds ur idrottsintresset inom familjen.    
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Från RF:s (2005) kartläggning framgår det att sex av tio ungdomar som bor med två föräldrar 

och endast fyra av tio av ungdomarna som bor med en förälder tränar eller tävlar i en 

idrottsförening. Undersökningen visar dessutom en förhållandevis stor skillnad gällande 

boendeform då sex av tio ungdomar boende i villa och fyra av tio ungdomar som bor i 

hyresrätter tränar eller tävlar i en förening. Norberg (2013) visar i sin studie resultat på barn 

och ungdomars (10-18 år) idrottande överlag i relation till bl a. föräldrarnas utbildning och 

etniska bakgrund. Bland flickorna är skillnaden störst där 65 % av de svenska flickorna och 

endast 45 % av flickor med utländsk bakgrund idrottar. Gällande pojkarna var skillnaderna 

avsevärt mindre, 65 % av pojkarna med svensk bakgrund och 60 % med utländsk bakgrund 

idrottade kontinuerligt. Sett till föräldrarnas utbildningsnivå visar det sig att det sju av tio barn 

vars föräldrar har eftergymnasial utbildning idrottar medan motsvarande sex av tio barn med 

föräldrar som högst har gymnasial utbildning idrottade. 

Även i ett internationellt perspektiv ser vi liknande strukturer där barn och ungdomar med 

högre socioekonomisk status är mer aktiva än de med lägre socioekonomisk status (se bl a. 

Seabra, Mendonca & Thomis, 2011; Drenowatz, Eisenmann, & Pfeiffer, 2010 och Johnson, 

Delva & O´Malley, 2007). I ett historiskt perspektiv visar Bourdieu (1978) att sambandet var 

likadant för ett antal decennier sen. Chen, Matthews & Boyce (2002) visar i sin studie att från 

12 års ålder finns ett samband mellan hög socioekonomisk status och deltagande i 

idrottsaktivitet. Likt den svenska forskningen ses föräldrarnas engagemang men även 

föräldrarnas utbildning och inkomst som starkt bidragande orsaker. Även om hög 

socioekonomisk status framstår som viktigt hävdar Telama et al., (1996) att föräldrarnas grad 

av fysisk aktivitet är en mycket viktigare faktor än deras socioekonomiska status. White och 

McTeer (2012) finner dock i sin kanadensiska studie skillnad gällande hög socioekonomisk 

status och idrottsutövande mellan olika åldrar där det finns ett samband i ålderskategorin 6-9 

år. Skillnaden var dock inte statistiskt signifikant i ålder 10-15. Enligt författarna beror det 

troligtvis på ökat deltagande bland de med lägre socioekonomisk status i skolans aktiviteter 

som inte har samma ekonomiska och kulturella barriärer som den organiserade idrotten kan 

ha. Författarna fann dock att sambandet mellan hög socioekonomisk status och idrottsaktivitet 

var starkare gällande organiserad idrott än i en informell kontext. Å andra sidan visar Johnson 

et al., (2007) i en stor översyn med 54 000 studenter i USA ett samband mellan hög 

socioekonomisk status och idrottsdeltagande inom skolans ramar för både pojkar och flickor 

mellan årskurs 8 och 10. Därefter sker en förändring och det finns ingen signifikant skillnad 

när eleverna når årskurs 12, motsvarande årskurs 3 i svenska gymnasiet. De finner även en 

signifikant skillnad vid en jämförelse mellan etniciteter där vita ungdomar i högre 

utsträckning deltog i idrottsaktiviteter arrangerade inom skolans ramar, en skillnad som visade 

sig vara signifikant för båda könen i årskurs 8-10. En förklaring till skillnaderna menar 

författarna är att ungdomarna med hög socioekonomisk status har ett avsevärt större utbud av 

aktiviteter och anläggningar att välja mellan utöver att de har bra stöd från föräldrar och 

ledare. Även Glennie och Stearns (2012) drar liknande slutsats och använder samma 

förklaringsmodell till resultaten i sin studie om amerikanska ungdomar i årskurs 9 som visar 

att afro-amerikanska ungdomar överlag var mindre fysiskt aktiva än vita ungdomar. 
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Humbert et al., (2006) jämförde barn och ungdomar med hög resp. låg socioekonomisk status. 

Respondenterna i studien berättar om olika anledningar till deras idrottande och vilka 

barriärer de upplever. Tidsbrist framstår som en av barriärerna för idrottande där gruppen med 

hög socioekonomisk status framhöll att mängden läxa och andra intressen som musiklektioner 

gjorde att de helt enkelt inte upplevde sig ha tid med idrott. Bland gruppen med lägre 

socioekonomisk status handlade tidsaspekten mer om att olika typer av familjearbete där 

ungdomarna bl a. städade, lagade mat och passade småsyskon. Vidare visar artikeln vissa 

skillnader mellan den låga och höga socioekonomiska gruppen gällande föräldrarnas påverkan 

och engagemang i deras idrottande. Den lägre gruppen uppskattade och var tacksam för all 

typ av hjälp medan ungdomar i den högre gruppen tycktes ta föräldrarnas engagemang för 

givet och förutsatte att de t ex. skulle få skjuts till träningar. Även om närhetsprincipen var 

viktig för bägge grupper var det en mer kritisk faktor för den lägre socioekonomiska gruppen 

då de helt enkelt inte kunde räkna med skjuts och därför inte kunde bedriva vissa aktiviteter. 

Kostnaderna för deltagande i olika typer av aktiviteter framhölls också som en starkt 

bidragande orsak till om ungdomarna hade möjlighet att delta där det naturligtvis framstod 

som extra viktigt för den lägre socioekonomiska gruppen. Dörren är inte lika öppen för alla 

grupper.   

Svenska föreningslivet 
Att vara medlem i en idrottsförening under ungdomsåren är väldigt vanligt. Trondmans 

(2005) kartläggning Unga och föreningsidrotten med en population på ca 1600 respondenter i 

åldrarna 13-20 år visar att 86 % hade någon gång under sin livstid varit medlem i en 

idrottsförening medan 44 % var aktiv i en förening vid undersökningstillfället. Larssons 

(2008) omfattande studie Ungdomarna och idrotten med dryga 1200 16-åringar i fyra olika 

miljöer visar signifikanta skillnader totalt sett mellan 16-åriga pojkar och flickor och deras 

medlemskap i en idrottsförening. Nedanför redovisas område för område.  

Tabell 1 Medlemskap i idrottsföreningar. Procent 

Område Pojkar Flickor 

Bengtsfors/Årjäng 52 48 

Luleå 63 63 

Stockholm city 54 39 

Stockholm syd 44 36 

Totalt 54 46 

 

Forskningen visar att medlemskap inom föreningslivet minskat under den senaste tio års 

perioden (Norberg, 2013). I sin studie följer Norberg upp statens stöd till idrotten. Resultaten 

visar att aktivitetsnivån inom barn- och ungdomsidrotten har minskat under perioden 2008-

2011 baserat på analyser av det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) till 

idrottsföreningar. Nedgången beror inte enbart på ungdomskullarnas storlek då jämförelser 

med befolkningsstatisk utförts, dessutom visar statistiken att minskningen gäller samtliga 

stora barn- och ungdomsidrotter. Bland äldre ungdomar och i synnerhet flickor är nedgången 

störst. Även Trondman (2005) visar att avhoppen från föreningsidrotten ökar med åren, vid 13 
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års ålder var 24 % avhoppare, därefter sker en ökning så vid 16 års ålder är 46 % avhoppare 

och vid 20 år är 59 % avhoppare. Engström och Thedin Jakobssons (2008) studie som 

inkluderade ca. 600 barn och ungdomar visar en tydlig minskning gällande medlemskap i 

förening. I årskurs 6 var 75 % medlemmar men till årskurs 9 minskade motsvarande siffra till 

60 %. Thedin Jakobsson (2013) belyser också problemet om att börja med organiserad idrott 

senare i ungdomsåren. I fokusgruppintervjuer med barn och ungdomar berättar 

respondenterna att det är svårt att vara nybörjare i en grupp där kvalitetsnivån redan är hög 

eftersom man är rädd för att göra bort sig och bedömas utifrån sin kompetens i idrotten. 

Ungdomen är en period fylld av osäkerhet och många är rädd för vad andra ska tycka om en, 

därför är de i behov av mycket uppmuntran (Humbert et al., 2006). Trondmans (2005) 

undersökning visar att endast ett av tio barn började träna i en idrottsförening från att de är 11 

år eller äldre. Enligt författaren är det en naturlig ålder att inleda sin karriär på sett till 

motoriska färdigheter. Allra flest började när de var 5 år eller yngre, totalt började två 

tredjedelar sitt föreningsidrottande innan de fyllt 8 år.   

Ett flertal studier (se bl a. Sundberg, 2013 och Thedin Jakobsson, 2013) i Spela vidare- en 

antologi om vad som får unga att fortsätta idrotta, belyser tydligt föreningsidrottens karaktär 

av både gott och ont. Ur en positiv synvinkel ses idrotten bl a. bidra till en meningsfull 

tillvaro, gemenskap, hälsa och välbefinnande medan negativa aspekter som framhålls handlar 

om föreningars verksamheter som ibland bedrivs utifrån osunda premisser med olika typer av 

fysiska eller sociala hinder. Engström (1999) påpekar att även om det kan tyckas att många 

kroppsövningspraktiker är öppna för alla samhällsmedborgare är så inte fallet p g a. 

människans olika livsvillkor som kan både förhindra och möjliggöra deltagande. Ex. kan 

omgivningens förväntningar, den geografiska miljön samt den sociala miljön utöka 

möjligheterna till en aktiv livsstil. Människan påverkas självklart även av sina egna intressen 

och vilka motiv man har till träning, om man gillar tävlingsmomentet eller om man föredrar 

att aktivera sig för att det är roligt för stunden. Även om man ägnar sig åt samma aktivitet kan 

individerna se olika värden i aktiviteterna. 

Svensk eller utländsk? 
Det finns ett flertal olika studier som jämfört idrottsvanor ur ett etniskt perspektiv där 

forskarna konstaterat en del olikheter. Larsson (2008) hävdar att han utifrån sin forskning inte 

kan säga att ungdomar med utländsk bakgrund i jämförelse med svenska ungdomar i en 

mindre utsträckning är medlemmar i en idrottsförening. Däremot på lokal nivå, visar det sig 

att ungdomarna från Stockholm syd med förhållandevis stor andel utländsk bakgrund ofta 

skiljer sig mot de tre övriga orterna när det gäller olika typer av idrottsutövning, så även 

medlemskap i förening. Författaren konstaterar dock att etniskt ursprung ensamt inte kan 

förklara medlemskap i en idrottsförening utan att det snarare handlar om den kontext 

ungdomarna befinner sig i som härkomsten blir en betydelsefull förklaringsmodell. 

Skillnaderna kan vara stora beroende på bl a. kön, social tillhörighet, boendeort och vilket 

utbud av aktiviteter som finns där.  

Ett antal övriga forskare som inte fokuserat lika mycket på en fullständig förklaringsmodell 

visar intressanta resultat. I ålderskategorin 13-20 år visar Trondman (2005) att 26 % av utrikes 

födda flickor och 4 % av utrikes födda pojkar aldrig föreningsidrottat i jämförelse med 15 
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resp. 12 % flickor och pojkar som är födda i Sverige. Blomdahl och Elofsson (2007) kan i sin 

forskning bland högstadieelever inte iaktta några större skillnader mellan invandrarpojkar och 

svenska pojkar men finner däremot att invandrarflickor är fysiskt aktiva i mindre grad än 

svenska flickor. Carlsons (2001) forskning visar att invandrarungdomar i åldern 11-16 är 

mindre aktiva än svenska ungdomar inom föreningslivet, likt Blomdahl och Elofsson syns 

störst skillnader mellan flickorna där en tredjedel av invandrarflickorna och lite mer än hälften 

av de svenska flickorna var medlemmar. Bland pojkarna är det något jämnare där sex av tio 

invandrarpojkar och tre av fyra svenska pojkar var medlemmar. Om vi blickar västerut mot 

Norge kommer Strandbu och Bakken (2006) fram till liknande slutsatser i en omfattande 

studie bland 14-17 åriga ungdomar i Oslo. Där visar det sig att 42 % av pojkarna och endast 

16 % av flickorna med utlandsfödda föräldrar är medlemmar i en idrottsförening. Författarnas 

kortfattade förklaring till skillnaderna handlar om ekonomiska och kulturella resurser. 

Populära föreningsidrotter 
Den svenska forskningen bekräftar bilden av fotboll som världens mest populära idrott bland 

barn och ungdomar. I övrigt visar forskningen från det senaste decenniet vissa variationer 

samtidigt som det även finns likheter.  

 

Tabell 2 Vilka idrotter är vanligast bland pojkar och flickor inom idrottsföreningar? Anges i 

procent där uppgifter finns 

 

Forskning Pojkar Flickor 

Engström (2002) 1. Fotboll, 43 1. Fotboll, 22 

Årskurs 6  2. Innebandy, 16 2. Ridning, 13 

 3. Ishockey, 13 3. Dans, 12 

 4. Handboll, 7 4. Handboll, 7 

 5. Bordtennis, 6 5. Gymnastik, 5 

RF (2004) 1. Fotboll, 56  1. Fotboll, 28 

7-15 år 2. Innebandy, 23  2. Ridning, 21  

 3. Ishockey, 12  3. Simning, 13 

 4. Handboll, 9  4. Gymnastik, 13 

 5. Simning, 8  5. Handboll, 10 

RF (2005) 1. Fotboll, 44 1. Fotboll, 29 

13-20 år 2. Innebandy, 21 2. Ridning, 22 

 3. Golf, 13 3. Innebandy, 10 

 4. Ishockey, 13 4. Gymnastik, 8 

 5. Handboll, 6 4. Handboll, 8 

Unga och föreningsidrotten (2005)* 1. Fotboll, 21  

*Ej uppdelad på kön 2. Innebandy, 8  

 3. Ridning, 8  

 4. Golf, 7  

 5. Skidor (utför), 6  

Larsson (2008) 1. Fotboll 1. Fotboll  

Bland 16-åringar 2. Innebandy 2. Ridning 

 3. Basket  3. Basket 

 4. Ishockey 4. Dans  

 5. Tennis 5. Innebandy 



10 
 

Engström och Thedin Jakobsson 

(2008) 

1. Fotboll, 51 1. Ridning, 25 

Årskurs 6  2. Innebandy, 16 2. Fotboll, 24 

 3. Ishockey, 14 3. Aerobics, 9 

 4. Golf, 9 4. Simning, 7 

 5. Slalom, 8 5. Innebandy och handboll, 5 

 

Engströms (2002) forskning visar dock att andelen fotbollsspelare bland pojkar sjönk från 40 

% i ålderskategorin 9-13 år till 26 % bland 16-åringarna. Bland flickorna sågs liknande 

tendenser där 20 % av flickorna mellan 9-13 år spelade fotboll. En stor andel slutade dock tills 

de fyllt 16 då endast 5 % spelade aktivt. Även Engström och Thedin-Jakobssons (2008) 

uppföljande studie visar liknande tendenser då fyra av tio pojkar och nästan hälften av 

flickorna som spelade fotboll i årskurs 6 hade slutat i årskurs 9. Vidare upptäcker de vissa 

påtagliga förändringar när de följt upp elever i årskurs 6 tre år senare då andelen flickor som 

tidigare deltog i bollsporter i årskurs 9 istället ägnar sig åt individuella idrotter som dans, 

aerobics och styrketräning. För pojkarna blev styrketräning allt mer populärt från årskurs 6 till 

9 medan bollsporter som innebandy och ishockey visade en viss tillbakagång.  

 

Ungdomar som är medlemmar i en idrottsförening har en tendens att träna ofta. RF:s (2005) 

undersökning visar att 30 % tränar dagligen eller nästan dagligen medan ytterligare 51 % 

tränar 2-3 ggr i veckan. Vid en jämförelse mellan kön ses skillnader där 35 % av pojkarna och 

24 % av flickorna tränar dagligen eller nästan varje dag. Det är också en större andel flickor 

(20 %) än pojkar (8 %) som tränar en gång i veckan. Medelvärdet för unga föreningsidrottare 

är 9 h/vecka enligt Trondmans (2005) undersökning men antalet timmar varierar kraftigt. Hela 

25 % avsätter 11 h eller mer åt sin föreningsidrott varje vecka medan 29 % tränar 4 h eller 

färre, skillnaderna mellan pojkar och flickor är i detta hänseende i stort sett obefintliga.  I 

internationella studier ser likväl Telama och Yang (2000) som De Knop (1996) tendensen att 

ungdomar blir mer och mer extrema åt bägge håll, de utanför idrotten blir allt mer 

stillasittande medan de som redan tränar utökar sin träningsdos. 

Spontanidrott 
Att idrotta utanför föreningslivet är såklart ingen ny företeelse. Överlag är dock forskningen 

om barn och ungdomars idrottande utanför föreningslivet sparsam (Sjöblom, 2010) men trots 

detta vet vi enligt Fahlén (2012) att det spontana idrottsutövandet ökat på senare år. I detta fall 

är det inte det spontana utövandet av t ex. ungdomar som utövar bollsporter tillsammans som 

ökat enligt Engström (2004). Sådana aktiviteter har istället minskat i omfattning under de 

senaste decennierna medan ökningen sker inom individuell träning som löpning och cykling 

alternativt organiserad träning utanför föreningsidrotten i ex. Friskis & Svettis regi. 

Kartläggning från RF (2005) visar att sex av tio ungdomar i 13-15 år motionerar på egen hand 

utanför den organiserade idrotten vilket är jämbördigt med resultat från 1998. 

Aktivitetsgraden ökar därefter till åtta av tio bland 16-18 åringar vilket i sin tur är en ökning 

mot 1998. Engströms (2004) forskning visar att fyra av tio barn och ungdomar i åldrarna 9-16 

år ägnade sig åt spontanidrott eller annan typ av fysisk aktivitet utanför föreningslivet. Bland 

medlemmar i idrottsföreningar är sex av tio aktiva på egen hand utanför den organiserade 
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idrotten medan endast fyra av tio av de som står utanför föreningsidrotten motionerar på egen 

hand (RF, 2005).  

Två stora studier om idrott utanför föreningslivet är annars Larsson (2008) och Trondman 

(2005). Enligt Trondmans (2005) studie spontanidrottar hela 92 % av ungdomarna på sin 

fritid, naturligtvis i olika grader av omfattning: 9 % spontanidrottade varje dag eller nästan 

varje dag medan ytterligare 22 % aktiverade sig någon gång i veckan. 34 % spontanidrottade 

någon eller några gånger per månad samtidigt som 27 % spontanidrottade någon eller några 

gånger per år. Om man ser till de unga som spontanidrottar minst en gång i veckan syns en 

oroväckande trend ju äldre ungdomarna blir, se tabell 3. 

Tabell 3 Andelen pojkar och flickor som är aktiva spontanidrottare minst en gång i veckan. 

Procent 

 13 år 14 år 15 år 16 år 

Flickor 42 29 21 26 

Pojkar 66 50 55 30 

 

Trondman (2005) visar vidare i sin undersökning att föräldrarnas erfarenheter av 

idrottsutövning, d v s. deras idrottskapital, har påverkan på hur aktiv ungdomarna själva är 

som spontanidrottare. Ungdomar vars bägge föräldrar varit aktiva tenderar i större 

utsträckning vara aktiva spontanidrottare än i de fall där ingen av föräldrarna själva varit 

aktiva. Dessutom visar Trondman på resultat utifrån olika familjestrukturer där det är 

vanligare att pojkar och flickor som bor med båda föräldrarna är aktiva spontanidrottare, fyra 

av tio pojkar och en fjärdel av flickorna. Därefter är det vanligare att vara aktiv 

spontanidrottare om man bor enbart med sin mamma istället för sin pappa. Vid en jämförelse 

mellan hem med olika utbildningsnivåer finner Trondman (2005) skillnader men i 

förhållandevis blygsam utsträckning. Skillnaderna mellan pojkarna är små där ungdomar med 

lågutbildade föräldrar är mest aktiva medan flickorna uppvisar motsatt resultat där de med 

högutbildade föräldrar är mest aktiva. Trondman (2005) tydliggör dessutom skillnader mellan 

utrikes och inrikes födda. Tendensen inom spontanidrotten är densamma som inom 

föreningsidrotten. Utrikes födda flickor är minst aktiva spontanidrottare (13 %), medan 

utrikes födda pojkar (56 %) är mer aktiva än både svenska flickor (23 %) och svenska pojkar 

(39 %).  

Larsson (2008) delar upp idrottandet utanför föreningslivet i två olika delar, idrott på egen 

hand och organiserad idrott utanför förening. Studien visar att tre av fyra ungdomar idrottar på 

egen hand utanför förening. I Luleå idrottar alltså åtta av tio pojkar och tre av fyra flickor på 

egen hand utanför föreningars regi. Vid en jämförelse från 1996 till 2007 har både pojkarna 

och flickorna ökat från ca. 70 % till resultaten som redovisas i tabell 4. 
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Tabell 4 Idrott på egen hand utanför 

förening bland 16-åringar (2007). Procent 

Tabell 5 Organiserad idrott utanför 

förening bland 16-åringar (2007). Procent 

Område Pojkar Flickor 

Bengtsfors/Årjäng 29 25 

Luleå 24 33 

Stockholm city 33 41 

Stockholm syd 33 32 

Totalt 30 35 

 

Även om de skillnader Larsson (2008) visar i tabell 5 inte är signifikanta varför en viss 

försiktighet bör iakttas är det likväl spännande resultat där flickorna i något högre 

utsträckning idrottar organiserat utanför föreningslivet. I Luleå idrottar alltså ungefär var 

fjärde pojke och var tredje flicka organiserat utanför föreningslivet. Över samma tidsperiod 

som beskrivs ovan ökade pojkarna från 22 % till 30 % medan flickorna var i ett högre 

utgångsläge och låg 2007 kvar på samma nivå som 1996.   

Populära spontanidrotter 
Dagens idrottsutövande utanför det traditionella föreningslivet utövas ofta individuellt genom 

löpning och cykling och dels organiserat men hos privata aktörer och gym som utöver 

styrketräning i vissa fall även erbjuder olika typer av gruppträning (Scheerder et al., 2011) 

Värt att notera från tabell 6 är att styrketräning blir allt mer populärt utanför föreningslivet 

och speciellt bland pojkarna. Inlines, cykling och fotboll var fortsatt populära men nästan 

hälften av alla som i årskurs 6 ägnade sig åt dessa idrotter hade vid årskurs 9 slutat. Bland 

flickorna syns inte lika stora förändringar även om andelen simmare minskade något från 

årskurs 6 till 9. Vid en jämförelse med nedanstående resultat i tabell 6 och motsvarande 

undersökning 1998 konstateras att aerobics och workout har minskat från 38 % till 19 % 

bland flickorna medan styrketräningen har blivit allt mer populärt sedan 1998 (RF, 2005). 

Larsson (2008) som gör en skillnad mellan att idrotta organiserat utanför föreningslivet och 

idrotta på egen hand visar att joggning, promenader och simning för flickorna och gym, 

joggning och fotboll för pojkarna är de vanligaste idrotterna att utöva på egen hand. Resultat 

från det organiserade idrottandet utanför föreningslivet redovisas i tabell 6.  

 

 

 

 

 

 

 

Område Pojkar Flickor 

Bengtsfors/Årjäng 70 86 

Luleå 79 76 

Stockholm city 78 72 

Stockholm syd 77 66 

Totalt 77 75 



13 
 

Tabell 6 Vilka idrotter är vanligast bland pojkar och flickor utanför idrottsföreningar? Anges 

i procent där uppgifter finns 

Forskning Pojkar Flickor 

Engström (2002) 1. Inlines, 28  1. Simning, 29 

Årskurs 6  2. Cykel, 24 2. Skidåkning, 23 

 3. Fotboll, 23 3. Inlines, 20 

 4. Simning, 18 4. Cykel, 20 

 5. Skidåkning, 15 5. Skridskoåkning, 18 

Engström (2002) 1. Styrketräning, 24 1. Simning, 23 

Årskurs 9 2. Inlines, 15 2. Skidåkning, 21 

 3. Fotboll, 14 3. Cykel, 16 

 4. Cykel, 12 4. Styrketräning, 16 

 5. Golf, 12 5. Promenad, 16 

RF (2005) 1. Styrketräning, 55 1. Promenader, 54 

13-20 år 2. Löpning, 38 2. Löpning, 33 

 3. Fotboll, 22 3. Styrketräning, 32 

 4. Promenader, 20 4. Aerobics, 19 

 5. Cykel, 19 5. Simning, 18 

Larsson (2008) 1. Fotboll 1. Aerobics 

Bland 16-åringar 2. Innebandy 2. Ridning 

 3. Gym 3. Dans 

  4. Gym 

  5. Innebandy 

Når spontanidrotten dem som står utanför föreningsidrotten? 
Spontanidrotten lockar uppenbarligen en förhållandevis stor andel ungdomar. Ibland använder 

ungdomar spontanidrotten som kompletterande träning men i många fall även som den enda 

typen av träning då ungdomarna står utanför föreningslivet av olika orsaker. Trondmans 

(2005) undersökning visar att ungefär hälften spontanidrottar men vill inte göra det i en 

förening samtidigt som 13 % är presumtiva föreningsidrottare då de spontanidrottar men 

hellre vill idrotta i en förening. Tittar vi lite noggrannare på detta resultat ser vi att 11 % av 

inrikes födda pojkar och 13 % inrikes födda flickor är sk. presumtiva föreningsidrottare 

medan motsvarande resultat för utrikes födda pojkar är hela 40 % och 20 % bland flickorna. 

Önskan om att idrotta i en förening men ändå stå utanför är alltså större bland utrikes födda än 

inrikes födda.  

Engströms (2004) hävdar att medlemskap i en förening tycks vara av avgörande betydelse när 

det gäller fysisk aktivitet. De som inte är medlemmar i idrottsföreningar har svårt att 

tillgodose behoven av fysiskt aktivitet trots möjligheten till spontant idrottande. I dagsläget är 

det svårt för intresserade barn och ungdomar att inta en idrottshall för att utöva aktiviteter i 

egen regi, vägen går via idrottsföreningen. Skolan har därför enligt Engström (2004) en viktig 

roll i problemet med att en del barn och ungdomar varken attraheras av den organiserade eller 

spontana idrotten. Alla barn är i skolan, därav möjligheterna att nå de utomstående. Engström 

(2005a) påpekar dessutom att skolans inlärningsmöjligheter måste breddas och fördjupas, 

framför allt grundläggande kunskaper som att kunna simma, åka skidor och utforma ett 

allsidigt fysiskt träningsprogram. Skillnaderna mellan sociala grupper skulle knappast 
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försvinna, skillnader i smak för olika aktiviteter skulle ändå bli en tydlig markör för identitet 

och grupptillhörighet. Däremot, med ökade resurser och fler möjligheter för de fysiskt 

inaktiva skulle fler kunna hitta något som passar dem.  

I Sverige har man valt att bygga näridrottsplatser runt om i landet med förhoppning om att 

öka den fysiska aktiviteten bland barn och ungdomar, resultat från studier av dessa 

anläggningar visar dock en mycket blygsam användning särskilt bland grupper som står 

utanför föreningsidrotten (se bl a. Fahlén, 2007a; 2007b och 2011 samt Book, 2007). 

Anledningen tycks vara att näridrottsplatserna ofta intas av föreningsidrottande ungdomar 

som dessutom styr verksamhet och normbyggande strukturer, aktiviteterna som skulle skilja 

sig mot föreningsidrottens traditionella modell liknar densamma i för hög grad för att kunna 

locka nya målgrupper (Fahlén, 2012 och Dovborn & Trondman, 2007). Även på arenan som 

ska locka dem som står utanför föreningsidrotten är det alltså föreningsidrotten som har 

tolkningsföreträde och dikterar villkoren.  

Upplevda hinder 
Utifrån ovanstående genomgång kan man fråga sig vilka anledningarna är till dessa mönster 

som visar att ungdomarna lämnar föreningsidrotten. En rimlig förklaring är enligt Sjöblom 

(2010) övergripande samhällsförändringar. Forskarna har på senare år visat att barn och 

ungdomars intressen, vanor och behov skiljer sig vid en jämförelse med äldre generationer. 

Deltagande i en idrottsförening som tidigare nästan sågs som självklart har i dagsläget hårdare 

konkurrens från andra typer av aktiviteter utanför föreningslivet samt det enorma utbud som 

TV och dator erbjuder. Även Norberg (2013) som i och för sig vänder på begreppet och 

analyserar varför ungdomar stannar kvar inom föreningsidrotten hävdar att frågan är väldigt 

komplicerad då det finns så många faktorer som påverkar idrottens utformning. Övergripande 

strukturella variabler som välfärdssystem, demografi, samhällsekonomi, tillgång till 

anläggningar samt trender och attityder hos olika ungdomsgenerationer påverkar och styr i 

allra högsta grad. Dessutom tillkommer faktorer på individ- och familjenivå som barnets 

intressen och talang samt föräldraengagemang. Utöver alla dessa faktorer ska de dessutom 

kopplas samman till idrottsföreningens verksamhet som kan handla om allt från normer och 

ideal i tränings- och tävlingsupplägg till förhållningssätt om ex. det ideella ledarskapet.   

Dessutom framhåller flera forskare, både svenska och internationella, idrottens inneboende 

tävlingslogik som en förklaring till nedåtgången i äldre tonåren. En konsekvens av 

tävlingsmoments närvaro blir den selektering och rangordning som skapas där vissa 

ungdomar får tolkningsföreträde vilket sätter andra på undantag (Fahlén, 2012). När 

föreningsidrotten därefter gör satsningar för att nå nya målgrupper tenderar de i allt för hög 

utsträckning likna de strukturer som kan ha påverkat ungdomarna till att sluta från första 

början.   

Såväl RF (2005) som Trondman (2005) har i sina undersökningar frågat efter anledningar till 

att ungdomarna slutat med sitt föreningsidrottande och fann liknande resultat, det främsta 

skälet var helt enkelt att de tappade intresset för idrotten eller hittade andra intressen som tog 

över. Trondman fördjupar intresseförklaringen och finner bl a. att en tiondel av 

föreningsavhoppen beror på att de egentligen aldrig var riktigt intresserad av idrott och lika 
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många valde att satsa på jobb/utbildning istället. Tidsaspekten var den näst vanligaste 

förklaringen i bägge undersökningar där en femtedel uppgav att brist på tid var orsaken till 

avhopp följt av att träningstiderna inte passade. Därefter finns det ett antal andra orsaker som 

är vanligare än andra; skador, kostnader, flytt och kompisars avhopp. Något som dessutom 

tillkommer och får ses som än mer oroväckande är olika typer av internidrottsliga orsaker som 

att ungdomarna upplevde att ledarna ställde för höga krav, de platsade inte i laget och/eller 

kände sig utanför (Trondman, 2005 och RF, 2005). Det framgår också att brist på stöd 

hemifrån och olika typer av extrajobb som tillkommer inom föreningslivet (ex. 

lottförsäljning) är orsaker till avhopp om än i förhållandevis liten utsträckning. 

Sammanfattningsvis är det alltså en komplex bild av olika faktorer som påverkar 

idrottsutövandet och vilka aktivitetsval vi gör.   

Sammanfattning av tidigare forskning 
Forskarsamhället är överens om vikten av fysisk aktivitet och dess positiva påverkan på 

kroppen. Ett flertal forskningsrapporter visar dock att den fysiska aktiviteten minskar i 

tonåren, såväl inom som utanför Sveriges gränser, vilket ökar risken för en inaktiv livsstil i 

vuxenlivet. I Sverige är ungefär fyra av tio barn och ungdomar antingen för fysiskt inaktiva i 

dagsläget eller i riskzonen för fysisk inaktivitet. Aktivitetsnivån i Sveriges föreningsliv har på 

senare år minskat där äldre ungdomar och framför allt flickor lämnar den organiserade 

idrotten. Dörren till föreningslivet är dock inte lika öppen för alla barn och ungdomar, både 

svensk och internationell forskning visar att uppväxtmiljö, socioekonomisk ställning och stöd 

från föräldrarna påverkar möjligheterna för ungdomarna att delta i organiserad idrott. Nya 

svenska forskningsrön tydliggör skillnader mellan kön och etnicitet där det visar sig att 

svenska flickor i högre grad än flickor med utländsk bakgrund idrottar medan skillnaden 

bland pojkarna var avsevärt mindre. Önskan om att idrotta mer finns dock i allra högsta grad, 

särskilt bland utrikes födda.    

Vilka idrotter ägnar sig då ungdomarna i Sverige åt inom föreningslivet? Fotboll är enligt 

nästan alla undersökningar den populäraste idrotten bland både pojkar och flickor. Bland 

flickorna är ridning den näst populäraste idrotten medan dans, gymnastik, innebandy och 

simning är andra vanliga idrotter. Bland pojkarna befäster innebandyn sin andraplats efter 

fotbollen följt av bl a. ishockey, golf, handboll och basket. Även om rapporter visar att 

aktivitetsnivån totalt sett sjunker inom föreningslivet är föreningsmedlemmarna fysiskt aktiva 

i väldigt hög grad och pojkarna i högre utsträckning än flickorna.  

Forskningen om spontanidrott är sparsam trots dess popularitet. Omfattande svenska 

undersökningar visar att åtta av tio ungdomar idrottar utanför föreningslivet. Trots detta syns 

även här en minskning i tonåren att andelen ungdomar som spontanidrottar minst en gång 

varje vecka sjunker gradvis från 13 års ålder till att de fyllt 16. Pojkarna är överlag mer aktiva 

spontanidrottare än flickorna. Betydelsen av socioekonomisk ställning ter sig inte lika viktig 

gällande spontanidrott men undersökningar visar att aktiva föräldrar ökar chanserna till att 

barnen är aktiva spontanidrottare. Individuella idrotter som löpning, skidor, styrketräning och 

olika former av gruppträning är allt populärare spontanidrotter än i föreningslivet där 

lagidrotterna är vanligare.  
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I detta sammanhang kan man fråga sig om spontanidrotten når de ungdomar som inte deltar i 

den organiserade idrotten. Den svenska forskningen ställer sig tveksamma till detta då det 

hävdas att de som inte är medlemmar i idrottsföreningar har svårt att tillgodose behoven av 

fysisk aktivitet. Vägen till fysisk aktivitet går ofta via idrottsföreningen. Trots tillgången till 

idrottsanläggningar kan det vara svårt för utomstående att utnyttja anläggningarna, i vissa fall 

för att de helt enkelt är uppbokade av idrottsföreningar. Även i de fall idrottsanläggningar 

byggts i syfte att locka till utökad spontan aktivitet används de oftast av redan föreningsaktiva 

ungdomar som styr verksamheten på anläggningen.  

Orsakerna till att många ungdomar lämnar föreningsidrotten eller för den delen, stannar kvar, 

ses av forskarna som komplicerade. Många olika faktorer som ex. välfärden, attityder och 

konkurrens från andra aktiviteter påverkar då samhället ser annorlunda ut idag. Även idrottens 

inneboende tävlingslogik framhålls som en förklaring till nedåtgången. När ungdomarna 

själva besvarar frågan om varför de slutar med föreningsidrott handlar det ofta om bristande 

tid och intresse samtidigt som kompisar och kostnader för deltagande också påverkar.     

Metod 
Metodkapitlet innehåller följande rubriker: litteratursökning, urval, bortfall, procedur, 

databehandling, definitioner, etik samt reliabilitet och validitet. Metoddiskussionen avslutar 

uppsatsen på sidan 38. 

Gratton och Jones (2010) skriver att valet mellan kvalitativ och kvantitativ metod avgörs av 

forskningsfrågan som i detta fall handlar om att kartlägga idrottsvanor. Därför blev det 

naturligt att använda en kvantitativ uppsats med enkät som metod. Fördelar med enkäten är bl 

a. att många respondenter kan delta utan att tidsåtgången blir alltför stor i jämförelse med en 

intervjuundersökning (Ejlertsson, 2005). Dessutom är det standardiserade frågeformuläret 

likadant för alla respondenter vilket kan skilja sig mot en intervju som kan hitta nya spår och 

frågor under intervjun. Enkätmetoden gör att jag som leder undersökningen löper mindre risk 

att påverka svaren. Vid en enkät kan det dessutom vara lättare att ställa känsligare frågor då 

respondenten är anonym till skillnad mot intervjutillfället. Nackdelar som enkäten kan 

medföra handlar bl a. om stora bortfall som försämrar möjligheten att dra generella slutsatser 

och bristen på djupare information som kan ges via en intervju (Ejlertsson, 2005).   

Litteratursökning 
För att skapa mig en bild av området om idrottsvanor bland ungdomar har litteratur sökts på 

olika håll. Databaser som kommit till användning är Sportdiscus och Google Scholar samt 

Album (Umeå universitetsbibliotek). Ytterligare information har sökts på för studien relevanta 

hemsidor som ex. RF:s och Centrum för idrottsforskning. Sökorden som har använts är i olika 

kombinationer: Sport participation, (un)organized sport, physical activity, idrottsvanor, 

spontanidrott. För aktuell litteratur har jag försökt begränsa mig till litteratur från 2000 och 

framåt.   
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Urval 
Då enkätsvaren skulle användas i ett vidare syfte inom ett projekt (läs mer i 

metoddiskussionen) var urvalet av skolorna och årskurserna baserade på idrottande i dessa 

åldrar. Tre skolor i Umeås östra stadsdelar valdes således ut som lämpliga skolor då eleverna 

både har svensk och utländsk bakgrund men också att deras geografiska läge var passande för 

projektet. Vidare bestämdes att elever i årskurs 6-9 skulle besvara enkäten eftersom de 

motsvarade målgruppen för projektet och att forskning visar att desto äldre ungdomarna blir, 

desto fler slutar med idrott. Populationen för dessa skolor och årskurser var 438 individer och 

totalt besvarades enkäten av 248 individer.     

Bortfall 
Ett stort bortfall kan enligt Bell (2006) ge skeva resultat. Enkätundersökningar kan både ha ett 

internt och externt bortfall där det interna bortfallet inkluderar bortfall/otydliga svar på 

enstaka frågor i enkäten medan det externa bortfallet handlar om att de tilltänkta 

respondenterna inte besvarat enkäten (Ejlertsson, 2005).  

Totalt deltog 248 individer i enkätundersökningen fördelat på fyra årskurser och tre skolor. 

Studiens externa bortfall är 43,4 % där bortfallet är allra störst i årskurs 9 och därefter årskurs 

8, se tabell 7.  

Tabell 7 Enkätens bortfall fördelat på årskurs 6-9 

 6 7 8 9 Totalt 

Besvarade 73 111 51 13 248 

Totalt 100 135 99 104 438 

Bortfall (%) 27 17,8 48,5 87,5 43,4 

 

Det externa bortfallet i enkäten förklaras med att tillträde till klasserna inte gavs p g a. 

elevernas höga arbetsbelastning. Detta gällde särskilt årskurs 9 varför endast en niondeklass 

av sex möjliga besöktes. Alla elever som deltagit på berörda lektioner när enkäten delats ut 

har besvarat den, beroende på hur många elever som saknades lämnades enkäter kvar hos 

läraren som i sin tur fick förmedla dessa vidare till eleverna. 15 elever genomförde enkäten i 

efterhand. De elever som inte närvarade hade säkerligen kunnat påverka utgången av 

resultatet men av praktiska och etiska skäl var det varken möjligt eller lämpligt att fortsätta 

efterlysa de elever som valt att avstå. Det interna bortfallet, d v s. frånvaro av svar i enkäten, 

var lågt. Tre personer uppgav inte sin egen eller föräldrarnas etnicitet vilket får till följd att 

dessa tre personers svar utgår vid jämförelser om etnicitet.  

Procedur 
Under våren 2011 kontaktades rektorerna via mejl för att undersöka om det fanns ett intresse 

och godkännande från deras sida om att enkätundersökningen skulle genomföras på deras 

skola. Efter godkännande kontaktades därefter klassföreståndare och andra lärare via mejl 

eller telefon för att utifrån deras önskemål hitta lämpliga tider att besöka dem.  
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Konstruktionen av enkäten har följt Bells (2006) anvisningar för enkätkonstruktion. Utifrån 

forskningsfrågan och syftet delades enkäten in i olika sektioner, i detta fall en inledande del 

för att ta reda på viktig bakgrundsinformation om vem respondenten är. Övriga övergripande 

sektioner handlade om deras idrottande inom föreningslivet, utanför föreningslivet och deras 

idrottande i framtiden, enkäten ses i sin helhet i bilaga 1. Utifrån litteraturgenomgången och 

Bourdieus teori om kulturellt kapital formulerades därefter frågor fortlöpande under resp. 

sektion och placerades så att det blev en logisk följd på frågorna. Frågorna var mestadels 

strukturerade med fasta svarsalternativ och endast vid ett fåtal tillfällen öppna svarsalternativ. 

Utifrån den typ av frågor enkäten innehöll och vad forskningen säger om området anser jag att 

fasta svarsalternativ var lämpligt för att lättare kunna analysera svaren. Konsekvensen av 

många öppna frågor kan bli att bortfallet ökar då öppna frågor kräver en större insats från 

respondenten (Bryman, 2011). Med tanke på respondenternas ålder blev det än mer naturligt 

att ha flest fasta svarsalternativ. I övrigt beaktades även Brymans (2011) riktlinjer om att 

enkäten ska vara lättförståelig, lagom luftig och förhållandevis kort för att undvika 

”enkättrötthet”. Efter godkännande från handledaren prövades sedan enkäten ut på två 

pilotpersoner i samma ålderskategori som respondenterna vilket fick en mindre justeringar 

som följd, bl a. omformulerades några frågor så språket passade respondenternas ålder bättre. 

Rektorerna på skolorna godkände därefter enkäten innan alla olika klasser besöktes under en 

tre veckors period. Klassbesöken genomfördes under uppsyn av mig samt lärare för att kunna 

ge svar på eventuella frågor. Enligt Bell (2006) finns det stora fördelar med att dela ut enkäten 

personligen då dels undersökningens syfte kan förklaras samt att det är lättare att skapa en 

samarbetsinställning med en personlig kontakt och därför också öka svarsfrekvensen. Vid 

klassbesöken presenterades syftet med undersökningen och elevernas rätt till att avstå från att 

delta.  

Databehandling 
Svaren från enkätundersökningen fördes vid våren 2011 in i databehandlingsprogrammet 

SPSS för analys av resultaten. Utifrån frågeställningarna kodades enkätsvaren och nya 

variabler, ex. svenskar/utländsk bakgrund, ekonomiskt och idrottsligt kapital, konstruerades i 

syfte att lättare kunna kategorisera respondenterna och analysera resultaten. Data som 

framkommer från enkäten är på nominal- och ordinalnivå. Data på nominalnivå är ex. kön och 

boendeform vilka saknar rangordning på svarsalternativen medan data på ordinalnivå kan 

rangordnas som t ex. träningsmängd. För att presentera data har jag mestadels använt mig av 

korstabeller där jämförelser är utförda mellan olika grupper.  

Signifikansnivån vid analyser i uppsatsen är den sedvanliga vid samhällsvetenskaplig 

forskning, (p<0,05) vilket innebär att om vi håller oss under den nivån betyder det att vi med 

95 % säkerhet kan uttala oss om att det samband vi studerar inte är ett resultat av slumpen. 

Detta medför att vi accepterar 5 % osäkerhet i våra skattningar. De tester som utförts vid 

analysen är det icke-parametriska testet chi² och deskriptiv statistik. 

Defintioner 
Samhällets strukturer påverkar våra valmöjligheter i livet (Bourdieu, 1984) och en högre 

medvetandegrad om den sociala bakgrunden gör att vi kan förstå varför människor lever 
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under skilda villkor, varför vissa aktiviteter tenderar att vara populärare inom vissa sociala 

grupper än andra. I denna studie där begreppet ekonomiskt kapital används för att sortera in 

ungdomarna i olika grupper används boendeform som en indikator för det ekonomiska 

kapitalet. För en rättvisare och trovärdigare bild av kapitalformerna borde fler indikatorer som 

ex. föräldrarnas utbildningsnivå och yrke efterfrågas men dessa typer av frågor uteslöts pga. 

osäkerhetsfaktorn som träder in när respondenterna är så pass unga. Väl medveten om de 

fåtaliga bakgrundsfrågorna har ändå en indelning av sociala grupper genomförts för att kunna 

analysera resultat i förhållande till teori och tidigare forskning. Ekonomiskt kapital 

definierades som att individen bor i villa eller radhus/kedjehus/parhus. I de fall individen hade 

två boenden definierades kombinationen villa och lägenhet som högt ekonomiskt kapital 

medan kombinationen radhus/kedjehus/parhus och lägenhet anses som lågt ekonomiskt 

kapital. Larsson (2008) använder liknande definition och analysverktyg för att mäta 

ekonomiskt kapital vilket inspirerat mig.  

Variabeln idrottsligt kapital är inspirerad av Trondman (2005) som undersöker föräldrarnas 

idrottsutövande för att mäta vilka ungdomar som har idrottshabitus. Idrottsligt kapital utgick 

från ungdomarnas upplevda bild av hur mycket deras föräldrar och syskon idrottar. Denna 

variabel visar delvis på den sociala miljö ungdomarna växer upp i och hur det kan ha påverkat 

ungdomarnas eget idrottsutövande. Frågorna för att bedöma idrottsligt kapital var: Hur 

mycket idrottar dina syskon/pappa/mamma där svarslaternativen gavs följande värden: Inget 

alls=1, sällan=2, ofta=3, dagligen=4, vet ej=struken. För att definieras som högt idrottsligt 

kapital krävdes att medelvärdet var ≥ 2,5. Som exempel på lågt idrottsligt kapital kan vi ta 

individen vars syskon idrottar ofta (3), pappa sällan (2) och mamma sällan (2). Poängen (7) 

slås samman och delas med antalet (3), det ger oss ett medelvärde på 2,33. En individ med 

högt idrottsligt kapital kan ha ett syskon som idrottar ofta (3), ett syskon som idrottar sällan 

(2), en pappa som idrottar dagligen (4) och en mamma som idrottar sällan (2) vilket ger oss ett 

medelvärde på 2,75 (11/4).  

Indelningen av etnicitet har följt RF:s (2002) definition om en person som är född utomlands 

eller har en förälder som är född utomlands. I detta sammanhang uppstår vissa tvivel om att 

betrakta ungdomar från övriga världen som en kategori och svenska ungdomar som en 

kategori. Man kan fråga sig om skillnaden i kulturella traditioner och uppväxtvillkor inte är 

större mellan ett finskt och ett afrikanskt ursprung än ett finskt och ett svenskt. Indelningen 

blir således grov och analysen därför generell.  

Etik 
Vetenskapsrådets huvudkrav (2002) för forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning har beaktats under uppsatsens datainsamling. Dessa fyra 

huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Kraven innebär att undersökningsdeltagarna informeras om deras uppgift i 

projektet samt deltagande  är frivilligt där de har rätt att avbryta sin medverkan. Projektets 

syfte samt var forskningsresultaten publiceras ska även presenteras. De enskilda personerna 

ska inte vara möjliga att identifiera i uppsatsen och respondenterna ska informeras om att 

insamlade uppgifter endast används för forskningsändamål. 
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Inför genomförandet av enkätundersökningen godkände rektorerna på de tre skolorna enkäten. 

I anslutning till enkäten följde ett följebrev (bilaga 1) som beskrev hur Vetenskapsrådets fyra 

huvudkrav (2002) beaktats i just detta fall. Dessa framställdes dessutom muntligt inför 

klasserna innan enkäten delades ut. I enlighet med informationskravet fick eleverna en kort 

bakgrund vad forskningen visar om ungdomarnas idrottsvanor för att på vis understryka 

betydelsen av undersökningen och motivera dem att delta. Eleverna informerades även om att 

det var frivilligt att delta i undersökningen samt att de hade möjlighet att avbryta sin 

medverkan om de önskade. I samråd med rektorerna bedömde vi att samtycke från föräldrar 

för de ungdomar som var under 15 år inte var nödvändigt med tanke på respondenternas 

anonymitet och frågornas karaktär. Angående konfidentialitetskravet finns det ingen ambition 

eller möjlighet med uppsatsen om att peka ut enskilda individer utan resultat som framgår är 

istället kategoriserade utifrån kön, årskurs och etnicitet. Gällande nyttjandekravet har denna 

studie brister då ett antal av frågorna som ställdes också användes som underlag till ett projekt 

som skulle skapas i en lokal idrottsförening. Syftet med dessa frågor var dock tydligt på 

förhand då det framgick av följebrevet samt av den muntliga presentationen som hölls inför 

varje klass.  

Reliabilitet och validitet 
Genom att visa tillförlitlighet och giltighet i uppsatsens resultat beskriver reliabilitet och 

validitet uppsatsens trovärdighet (Gratton & Jones, 2010). Enligt Bell (2006) ska mätningen 

ge samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt likadana omständigheter för att uppvisa 

hög reliabilitet. Hög validitet innebär att man mäter det man avser att mäta för att sen kunna 

ge trovärdiga slutsatser och stödja sin diskussion.  

Vid en enkät finns det varianter för att mäta reliabiliteten (Bell, 2006) som ex. alternativa 

formuleringar. Det kan innebära att man vid en del frågor använder olika ordalydelse men 

samma innebörd för att därefter jämföra svaren. I denna typ av studie med dessa 

frågeställningar såg jag det inte som någon nödvändighet att konstruera några alternativa 

formuleringar. En annan variant är test-retest som går ut på att genomföra ett liknande test 

senare för att undersöka korrelationen mellan svaren (Bryman, 2011). Som författaren själv 

skriver saknar dock många forskningsrapporter denna prövning av stabiliteten. Vid en uppsats 

är tidsperioden begränsad och syftet med studien är inte heller att göra en longitudinell studie.    

Reliabiliteten påverkas dock positivt av att urvalet i denna undersökning varit tydligt så till 

vida att det finns tydlig information om viktiga parametrar som individernas kön och årskurs. 

I enkäten har jag använt mig av mestadels fasta svarsalternativ vilket förenklar för övriga 

forskare att göra om min studie framöver och jämföra resultaten.  

Bryman (2011) beskriver ytvaliditet som att ett mått speglar innehållet i det begrepp som är 

aktuellt. Ytvaliditeten avgörs sedan genom att be experter på området bedöma måttet. I mitt 

fall har enkätfrågor konstruerats utifrån tidigare forskning och diskuterats med  handledaren 

för att utforma relevanta frågor för att besvara studiens frågeställningar. Att enkäten dessutom 

provades ut på två försökspersoner som fick komma med synpunkter medförde att risken för 

missförstånd minskade på förhand. Dessutom, med tanke på min närvaro i klassrummen vid 

samtliga enkätundersökningar gavs respondenterna möjligheten att ställa frågor om olika 

begrepps innebörd vilket ökar såval validitet som reliabilitet.  
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Reliabiliteten och validiteten i uppsatsen försämras av att arbetet med densamma sköts upp 

under en tre års period. Detta gör resultatet från enkätsvaren mindre aktuella vilket såklart är 

en nackdel för uppsatsen. Det är dock precis samma resultat som presenteras i uppsatsen, inga 

kompletterande uppgifter från respondenterna har krävts i efterhand.  

Resultat 
Detta kapitel behandlar enkätundersökningen och inleds med en kort genomgång av vilka 

som har ekonomiskt och idrottsligt kapital. Sedan följer en genomgång av hur populärt det är 

att idrotta, både inom och utanför föreningslivet. Därefter analyseras träningsmängden innan 

de populäraste idrotterna bland ungdomarna presenteras. Den sista delen behandlar 

ungdomarnas önskemål om framtida idrottande och faktorer som de upplever hindrar dem 

från att delta i idrottsaktiviteter. Kapitlet avslutas med en sammanfattning på sidan 29.  

Ekonomiskt och idrottsligt kapital 
Skillnaden gällande ekonomiskt kapital är tydlig mellan svenskar och ungdomar med utländsk 

bakgrund (12.200. p<0.05) samtidigt som den visar ett signifikant samband bland flickorna 

(9,060. p<0.05) där utländska flickor är den grupp med lägst andel högt ekonomiskt kapital. 

Sambandet för pojkarna är precis under gränsen för att kunna sägas vara statistiskt säkerställt 

(3,569. p>0.05) men resultaten ger dock en tydlig indikation på att svenska pojkar i högre 

utsträckning har högre ekonomiskt kapital.    

Tabell 8 Vem har ekonomiskt kapital (n=243)? Procent   

 

 

 

 
 

I jämförelsen om idrottsligt kapital mellan kön (1.021. p>0.05 för pojkar och 1.089. p>0.05 

för flickor) och etnicitet ses inga signifikanta samband. Utländska flickor har dock i högre 

grad än utländska pojkar ett högt idrottsligt kapital. Se resultaten i tabell 9. 

Tabell 9 Vem har idrottsligt kapital (n=244)? Procent   

 

 

  Lågt ek. kapital Högt ek. kapital 

Flickor Svenskar 20,9 79,1 

 Utländsk bakgrund 50 50 

Pojkar Svenskar 18,8 81,3 

 Utländsk bakgrund 35,7 64,3 

Totalt Svenskar 19,8 80,2 

 Utländsk bakgrund 42,9 57,1 

  Lågt id. kapital Högt id. kapital 

Flickor Svenskar 50,5 49,5 

 Utländsk bakgrund 39,3 60,7 

Pojkar Svenskar 47,9 52,1 

 Utländsk bakgrund 58,6 41,4 

Totalt Svenskar 49,2 50,8 

 Utländsk bakgrund 49,1 50,9 
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Idrottande inom och utanför föreningslivet 
Enkätundersökningen visar ett signifikant samband (6.272. p<0.05) om att en högre andel 

flickor än pojkar tränar/tävlar i organiserad föreningsidrott. Totalt är 72 % av alla 

respondenter aktiva inom föreningslivet, fyra av fem flickor och nästan två av tre pojkar. Utan 

hänsyn till kön finns ett signifikant samband (3.997. p<0.05) där tre av fyra svenska 

ungdomar är aktiva i föreningslivet i jämförelse med utländska ungdomar där sex av tio är 

aktiva.  När man lägger till variabeln kön kvarstår sambandet (8.697. p<0.05) mellan svenska 

pojkar och flickor där 85 % av flickorna och 66 % av pojkarna är aktiva i föreningslivet, se 

tabell 10. Däremot är könsskillnaden mellan ungdomar med utländsk bakgrund inte 

signifikant (0.193. p>0.05), urvalet är dessutom mindre i den målgruppen (n=57). Andelen 

föreningsidrottare är lägre bland både utländska flickor och pojkar i förhållande till svenska 

ungdomar.  

 

Tabell 10 Tränar/tävlar du i organiserad föreningsidrott (n=245)? Procent 

 Ja Nej 

Svenska flickor (n=91) 84,6 15,4 

Utländska flickor (n=28) 64,3 35,7 

Svenska pojkar (n=97) 66 34 

Utländska pojkar (n=29) 58,6 41,4 

 

Andelen aktiva i föreningslivet minskar successivt i högstadiet (n=248), från 77 % i årskurs 6 

till 74 i årskurs 7 och 71 % i årskurs 8. Urvalet i årskurs 9 är begränsat (n=13) men endast 

fyra av 13 individer tränar/tävlar i föreningslivet. Sambandet mellan årskurserna är statistiskt 

säkerställt (11.945. p<0.05). Vid en närmare granskning mellan kön och resp. årskurs 

föreligger inga signifikanta skillnader (4.360 för pojkar och 7.737 för flickor. p>0.05).  

 

Vid motsvarande undersökning om idrottande utanför föreningslivet är 83 % aktiva 

spontanidrottare. Gruppen uppvisar liknande resultat, inga signifikanta samband (0.003. 

p>0.05) syns mellan pojkar och flickor. Inte heller syns signifikanta samband (0.350. p>0.05) 

mellan svenskar och ungdomar med utländsk bakgrund eller mellan årskurserna (0.528. 

p>0.05) även om det är något färre ungdomar med utländsk bakgrund och årskurs 6:or som 

spontanidrottar. 

 

Andelen ungdomar som bara idrottar utanför föreningslivet ökar med åldern, ett samband som 

är signifikant (13.552. p<0,05). Urvalet i årskurs 9 är dock begränsat (n=13), varför viss 

försiktighet bör iakttas.    

Tabell 11 Andel ungdomar som bara tränar utanför föreningslivet. Procent  

Åk 6 

(n=72) 

Åk 7 

(n=111) 

Åk 8 

(n=51) 

Åk 9 

(n=13) 

11 18,9 19,6 53,8 
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När variabeln ekonomiskt kapital tas med i beräkningarna visar det ett signifikant samband 

(14.684. p<0.05) där 78 % av ungdomarna med högt ekonomiskt kapital och 53 % med lågt 

ekonomiskt kapital är aktiva inom föreningslivet. Sambandet håller även när jämförelser sker 

bland flickorna (22.741. p<0.05) där hälften av flickorna med lågt ekonomiskt kapital och nio 

av tio flickor med högt tränar/tävlar i föreningsidrotten. Bland pojkarna ses inget samband 

(1.608. p>0.05) då lite mer än hälften av de med lågt ekonomiskt kapital och två av tre med 

högt ekonomiskt kapital är aktiva i föreningslivet. Gällande etnicitet tränar/tävlar fyra av fem 

svenskar med högt och hälften av ungdomarna med lågt ekonomiskt kapital inom 

föreningsidrotten (13.555. p<0.05). Sambandet är däremot inte statistiskt säkerställt (0.755. 

p>0.05) bland ungdomarna med utländsk bakgrund där två av tre med högt och något fler än 

hälften av ungdomarna med lågt ekonomiskt kapital föreningsidrottar. Vid jämförelse mellan 

högt och lågt ekonomiskt kapital inom spontanidrotten ses inga signifikanta samband (0.455. 

p>0.05) då 84 % av ungdomar med högt (n=182) och 80 % av ungdomar med lågt (n=61) 

ekonomiskt kapital är aktiva spontanidrottare.  

Vid införandet av variabeln idrottsligt kapital ses ett signifikant samband (5.260.p<0.05) då 

78 % av ungdomarna med högt- (n=142) och 65 % av ungdomarna med lågt idrottsligt kapital 

(n=32) är aktiva inom föreningslivet. Bland flickorna är sambandet säkerställt (6.336. p<0.05) 

då 89 % av svenskarna och 70 % av flickor med utländsk bakgrund är aktiva. Däremot ses 

inga säkerställda samband bland pojkarna (0.748. p>0.05) där drygt 68 % av dem med högt 

idrottsligt kapital och 60 % med lågt idrottsligt kapital deltar i föreningslivet. Bland svenska 

ungdomar ses ett signifikant samband (3.927. p<0.05) där 81 % med högt idrottsligt kapital 

deltar i föreningslivet medan motsvarande mätning för ungdomar med utländsk bakgrund ej är 

signifikant (1.424. p>0,05), resultaten visar dock att 69 % med högt idrottsligt kapital deltar i 

föreningslivet. När det gäller spontanidrotten visar resultaten signifikanta samband 

(5.481.p<0.05) då 89 % med högt- och 77 % med lågt idrottsligt kapital idrottar utanför 

föreningslivet.   

Ungdomarna utövar helst idrott inom föreningslivet, ett samband som dessutom är signifikant 

(12.295. p<0.05). Lite mer än hälften svarade att föreningslivet är roligast medan en tredjedel 

föredrar spontanidrotten, övriga ansåg att båda var lika roliga. Vid en jämförelse mellan 

könen bibehålls sambandet (11.363. p<0.05) där det bl a. visar sig att en högre andel pojkar 

uppskattar spontanidrotten mer, se tabell 12. 

Tabell 12 Vilken typ av idrott föredrar du? Procent 

 Inom 

föreningslivet 

Utanför 

föreningslivet 

Båda är 

lika roliga 

Flickor (n=112) 60 23 17 

Pojkar (n=118) 48 44 8 

 

Sambandet mellan svenskar och ungdomar med utländsk bakgrund i samma fråga är inte 

signifikant (0.223. p>0,05). Vidare visar en jämförelse mellan årskurserna ett signifikant 

samband (13.405. p<0,05), där åtta av elva elever i årskurs 9 föredrar spontanidrotten medan 

det annars varierar mellan 28 % i årskurs 6 till 35 % i årskurs 7 och slutligen 32 % i årskurs 8. 

Införandet av variabeln ekonomiskt kapital visar statistiska samband (13.995. p<0.05) där sex 
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av tio ungdomar med högt ekonomiskt kapital och knappt fyra av tio med lågt ekonomiskt 

kapital föredrar föreningslivet. Över hälften av ungdomarna med lågt ekonomiskt kapital och 

knappt tre av tio med högt ekonomiskt kapital uppskattar spontanidrotten mer medan övriga 

tyckte båda var lika roliga.   

Respondenterna fick också chansen att motivera sitt svar om i vilken form de helst idrottade 

och svaren var väldigt blandade. Många av ungdomarna som uppskattade föreningsidrottandet 

fokuserade ofta på seriositeten, matcherna och utvecklingsmöjligheterna som medföljer. 

Glädjen och gemenskapen i laget som de spelade i var också en bidragande orsak till att de 

föredrog föreningsidrotten. 

”För att det är seriösa träningar och man blir bättre på sporten man tränar.”  

Elev i årskurs 8. 

 

”För att då får man hjälp med att lära sig finta bra eller skjuta bättre.”  

Elev i årskurs 6. 

 

De som uppskattade spontanidrotten fokuserade mest på friheten, flexibiliteten och 

kravlösheten som är utmärkande för spontanidrotten. Flera av respondenterna tycker det är 

skönt att träna när det passar en själv samtidigt som man inte är beroende av någon annan. 

Jämförelsen med andra ungdomar om kompetens inom idrotten är också svår att undvika 

vilket får en del att uppskatta spontanidrotten mer.  

”Man får chansen att umgås med sina närmaste samtidigt som man inte behöver 

känna någon press eller ångest till skillnad från träningarna.” Elev i årskurs 9.  

En del respondenter tyckte båda formerna av idrott var lika roligt och följande citat 

sammanfattar åsikterna väl: 

”Gick i basket tidigare och det fanns en otrolig gemenskap men jag vill kunna 

välja själv och träna det jag har lust med.” Elev i årskurs 9.  

Hur ofta idrottar ungdomarna? 
Skillnaden mellan pojkarna och flickornas aktivitetsgrad inom föreningslivet är statistiskt 

säkerställd (20.998. p<0.05) där 35 % av pojkarna och 24 % av flickorna tränar nästan varje 

dag eller dagligen. Störst andel av flickorna, 36 %, tränar 2-3 ggr/vecka medan motsvarande 

andel för pojkarna är 25 %. I jämförelse mellan könen syns att pojkarna är mer extrema, 

antingen tränar de väldigt ofta eller inget alls. Tabell 13 synar resultaten lite noggrannare och 

fördelar träningsgraden på kön och etnicitet. När det gäller jämförelse mellan svenska flickor 

och pojkar är sambanden statistiskt säkerställda (14.730. p<0.05) där tidigare resultat i studien 

visar att flickorna i högre grad är aktiva inom föreningslivet, en större andel av de svenska 

flickorna i förhållande till pojkarna tränar en-tre gånger varje vecka. Urvalet är dock för litet 

bland ungdomar med utländsk bakgrund för att säkerställa statistiska samband med chi²-test 

(Wahlgren, 2012). Resultaten visar dock att utländska flickor som föreningsidrottar aktiverar 

sig mer sällan än vad pojkarna gör. De utländska pojkar som föreningsidrottar är väldigt 



25 
 

aktiva, nästan hälften föreningsidrottar nästan varje dag eller dagligen medan endast en av tio 

utländska flickor återfinns inom samma kategori. Även i jämförelsen mellan årskurserna är 

urvalet för litet för att beräkna signifikanta samband men resultaten visar en ökning i 

träningsmängd från årskurs 6 till 8. I årskurs 6 tränar/tävlar 27 % nästan varje dag eller 

dagligen, en mått som ökar till 30 % i årskurs 7 och till 41 % i årskurs 8.     

Tabell 13 Träning-/tävlingsmängd inom föreningslivet. Procent  

 1-3 ggr 

/månad 

En gång 

/vecka 

2-3 ggr 

/vecka 

Nästan 

varje dag 

Dagligen Vet ej Inget 

alls 

Svenska 

flickor (n=91) 

3,3 15,4 36,3 23,1 5,5  16,5 

Utländska 

flickor (n=28) 

3,6 10,7 35,7 7,1 3,6 3,6 35,7 

Svenska 

pojkar (n=97) 

3,1 3,1 27,8 25,8 6,2  34 

Utländska 

pojkar (n=29) 

  10,3 31 17,2  41,4 

 

Vid införandet av variabeln ekonomiskt kapital föreligger signifikant samband (18.892. 

p<0.05) mellan träningsmängd och lågt/högt ekonomiskt kapital där vi sedan tidigare vet att 

ungdomar med högt ekonomiskt kapital i högre grad är aktiva inom föreningslivet. 34 % av 

ungdomarna med högt ekonomiskt kapital och 18 % av ungdomarna med lågt ekonomiskt 

kapital tränar nästan varje dag eller dagligen. Vidare tränar 41 % av ungdomar med högt och 

30 % av ungdomar med lågt ekonomiskt kapital en-tre gånger/vecka. Även idrottsligt kapital 

visar säkerställt samband (13.491. p>0,05) där 40 % med högt och 21 % med lågt idrottsligt 

kapital tränar nästan varje dag eller dagligen. 

Likt träningsmängd inom föreningslivet är resultaten från träningsmängd utanför 

föreningslivet statistiskt säkerställda (15.287. p<0.05) och har likheter med föregående 

resultat. 36 % av pojkarna och 14 % av flickorna spontanidrottar nästan varje dag eller 

dagligen. Nästan hälften av flickorna tränar istället en till tre gånger/vecka medan nästan fyra 

av tio pojkar finns inom motsvarande kategori. Gruppen utländska pojkar tränar utanför 

föreningslivet i högre grad än övriga grupper då ex. 45 % av utländska pojkar i förhållande till 

33 % av svenska pojkar spontanidrottar nästan varje dag eller dagligen. Tabell 14 illustrerar 

tydligare skillnaderna mellan grupperna där det är en signifikant skillnad bland svenska 

pojkar och flickor (14.595. p<0.05) men likt tidigare jämförelse på föregående sida är urvalet 

för litet bland ungdomar med utländsk bakgrund för att säkerställa statistiska samband med 

chi²-test (Wahlgren, 2012). Däremot visar resultaten en tydlig indikation på att de utländska 

pojkarna spontanidrottar oftare än utländska flickor där ex. 45 % av pojkarna tränar nästan 

varje dag eller dagligen medan endast 15 % av flickorna återfinns inom samma kategori. 

Vidare visar resultaten en ökning i jämförelse mellan årskurserna där träningsmängden ökar 

från årskurs 6 till 8. I årskurs 6 och 7 tränar 23 % av eleverna spontanidrott nästan varje dag 

eller dagligen vilket sedan ökar till 34 % bland eleverna i årskurs 8.   
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Tabell 14 Träning-/tävlingsmängd utanför föreningslivet. Procent 

 1-3 ggr 

/månad 

En gång 

/vecka 

2-3 ggr 

/vecka 

Nästan 

varje dag 

Dagligen Vet ej Inget 

alls 

Svenska 

flickor (n=91) 

7,7 26,4 20,9 8,8 5,5 15,4 15,4 

Utländska 

flickor (n=27) 

7,4 7,4 44,4 11,1 3,7  25,9 

Svenska 

pojkar (n=95) 

7,4 14,7 24,2 20 12,6 5,3 15,8 

Utländska 

pojkar (n=29) 

3,4 10,3 20,7 24,1 20,7 3,4 17,2 

 

När träningsmängden utanför föreningslivet jämförs med ekonomiskt kapital syns till skillnad 

från träningsmängd i föreningslivet inte några signifikanta samband (3.155. p>0.05). Tidigare 

resultat i studien visar att nästan lika stor andel med lågt som högt ekonomiskt kapital 

spontanidrottar och när det gäller träningsmängd är var fjärde ungdom, såväl med lågt som 

högt ekonomiskt kapital, aktiv två-tre gånger varje vecka. En något större andel av dem med 

lågt ekonomiskt kapital är aktiv oftare än så men inga signifikanta samband föreligger. 

Gällande idrottsligt kapital ses inte heller signifikanta samband (8.136. p<0.05). 

Tabell 15 visar fördelningen i träningsmängd mellan föreningsliv och spontanidrott. Utanför 

föreningslivet är fördelningen något jämnare mellan alla svarsalternativ medan 

föreningsidrottarna ofta tränar minst 2-3 ggr/vecka. 

Tabell 15 Översikt över hur ofta ungdomarna tränar/tävlar, inom och utanför föreningslivet. 

Procent  

 1-3 

ggr/månad 

En 

gång/vecka 

2-3 

ggr/vecka 

Nästan 

varje 

dag 

Dagligen Vet 

ej 

Inget 

alls 

Inom 

föreningslivet 

2,8 8,1 30,2 23 6,9 0,4 28,6 

Utanför 

föreningslivet 

6,9 17,6 24,9 15,5 9,8 8,6 16,7 

 

Gruppen som varken föreningsidrottar eller spontanidrottar består av totalt 25 individer, 

dvs. en av tio är helt inaktiva. Trots att nio av tio ungdomar idrottar i någon form når 

ändå inte alla upp till WHO:s (2010) rekommendationer om en timmes fysisk träning 

varje dag. I uppsatsen är definitionen för att uppfylla kraven för fysisk aktivitet att 

respondenterna (1) idrottar nästan varje dag eller oftare än så inom antingen 

föreningsidrott/spontanidrott eller (2) idrottar 2-3 ggr/vecka inom ena kategorin och en 

gång/vecka inom den andra kategorin. Vid beräknandet av respondenternas totala 

träningsmängd, oavsett om det handlar om föreningsidrott eller spontanidrott, ses inga 

säkerställda skillnader mellan varken svenskar (1.570. p>0.05) eller ungdomar med 

utländsk bakgrund (0.845. p>0.05). Resultaten från tabell 16 visar att pojkarna är mer 
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aktiva än flickorna men skillnaderna är förhållandevis små. Trots det, nästan hälften av 

flickorna och en tredjedel av pojkarna når inte upp till kraven om tillräcklig fysisk 

aktivitet.  

Tabell 16 Andel ungdomar som uppfyller kraven om fysisk aktivitet. Procent 

 Uppfyller 

kraven 

Uppfyller ej 

kraven 

Svenska flickor (n=91) 54,9 45,1 

Utländska flickor (n=28) 53,6 46,4 

Svenska pojkar (n=97) 63,9 36,1 

Utländska pojkar (n=29) 65,5 34,5 

 

När jämförelsen görs mellan årskurserna ses inte heller där någon statistiskt säkerställd 

skillnad (4.205. p>0.05). I årskurs 6 och 7 når ungefär sex av tio barn upp till kraven medan 

sju av tio årskurs 8:or uppfyller dem. Bland ungdomarna i årskurs 9 uppfyller fyra av tio 

kraven. Vid införandet av variabeln ekonomiskt kapital ses dock en signifikant skillnad 

(6.019. p<0.05) då resultaten visar att nästan två tredjedelar av ungdomarna med högt- och 

knappt hälften av ungdomarna med lågt ekonomiskt kapital uppfyller kraven.  

Vad idrottar ungdomarna? 
Fotboll följt av innebandy var bland både flickor och pojkar den populäraste idrotten inom 

föreningslivet. Både basket och handboll fanns med bland de fem populäraste idrotterna, såväl 

för flickorna som för pojkarna. Dans var för flickorna den tredje populäraste idrotten medan 

ishockey var pojkarnas tredjeval. Övriga idrotter som fick röster men inte tillräckligt många 

var för pojkarna bl a. badminton, tennis, karate och slalom och för flickorna gymnastik, 

ridning och badminton. Bland spontanidrotterna i tabell 18 fick även snowboard, basket, gym 

och dans ett fåtal röster bland pojkarna medan basket, skateboard, ishockey fick ströröster 

bland flickorna. 

Tabell 17 Populäraste idrotterna inom  

föreningslivet fördelat på kön. Procent  

Flickor (n=95) Pojkar (n=83) 

1. Fotboll, 41 1. Fotboll, 57 

2. Innebandy, 27 2. Innebandy, 46 

3. Dans, 22 3. Ishockey, 6 

4. Handboll, 11 4. Basket, 5   

5. Basket, 8 5. Handboll, 2 

 

Tabell 18 Populäraste idrotterna utanför  

föreningslivet fördelat på kön. Procent 

Flickor (n=100) Pojkar (n=107) 

1. Löpning, 38 1. Fotboll, 54 

2. Fotboll, 28 2. Innebandy, 26 

3. Dans, 17 3. Skateboard, 15 

4. Snowboard, 15 4. Ishockey, 14 

5. Innebandy, 12 5. Löpning, 13 

 

I en jämförelse mellan organiserat resp. utanför föreningslivet kan vi se att löpning, framför 

allt bland flickorna, är den idrott som skiljer sig mest. Ett fåtal löper i föreningsregi men 38 % 

av flickorna och 13 % av pojkarna löper utanför föreningslivet. Snowboard för flickor och 

skateboard för pojkar är annars två idrotter som i högre grad utövas spontant än organiserat 

inom föreningslivet. Annars kvarstår fotboll som den populäraste idrotten bland pojkar medan 
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andelen utövare bland flickor sjunkit något. Trots att innebandy finns med i bägge tabeller har 

utövandegraden sjunkit väsentligt i den informella kontexten samtidigt som utövandet av 

utomhusidrotter ökar.  

Skillnaderna om populära föreningsidrotter mellan årskurserna är marginella där fotboll och 

innebandy behåller sin starka ställning mellan årskurs 6 och 8. Handboll utövas mestadels av 

årskurs 8:or medan basket och dans aktiverar ungdomarna i årskurs 6 och 7. Utanför 

föreningslivet är löpning mest populärt bland elever i årskurs 7 medan snowboard blir allt 

populärare med åldern. I övrigt ses inga anmärkningsvärda skillnader.  

Vid en jämförelse om populära idrotter mellan svenskar och ungdomar med utländsk 

bakgrund ses liknande resultat men med några skillnader. Fotboll och innebandy är 

fortfarande de mest populära idrotterna inom föreningslivet samtidigt som dans är populärt 

inom bägge grupper. Basket är den idrott som skiljer sig mest där 3 % av svenska och 23 % 

av utländska ungdomar spelar basket inom föreningslivet. Övriga idrotter som inte aktiverar 

tillräckligt många i föreningslivet var för svenskarna bl a. ishockey, badminton samt tennis 

och för ungdomar med utländsk bakgrund bl a. gymnastik och ridning. Inom spontanidrotten 

bland den svenska gruppen fick även basket, dans och gym röster medan den utländska 

gruppen även aktiverar sig med gym, ishockey och snowboard men inte i tillräckligt stor 

omfattning.  

Tabell 19 Populäraste idrotterna inom 

föreningslivet fördelat på etnicitet. Procent 

Svenskar 

(n=141) 

Utländsk bakgrund 

(n=35) 

1. Fotboll, 48 1. Fotboll, 49 

2. Innebandy, 38 2. Innebandy, 29 

3. Dans, 11 3. Basket, 23  

4. Handboll, 9 4. Dans, 17 

5. Basket, 3 5. Ishockey, 6 

Tabell 20 Populäraste idrotterna utanför 

föreningslivet fördelat på etnicitet. Procent 

Svenskar 

(n=158) 

Utländsk bakgrund 

(n=46) 

1. Fotboll, 40 1. Fotboll, 46 

2. Innebandy, 20 2. Basket, 17 

3. Snowboard, 16 2. Innebandy, 17 

4. Skateboard, 10 4. Dans, 11 

4. Ishockey, 10 5. Skateboard, 9 

 

Fotboll och innebandy behåller sin starka ställning men får bland ungdomar med utländsk 

bakgrund stor konkurrens från basket. Snowboard bland svenskar och skateboard inom bägge 

grupper är två andra populära idrotter som dessutom i högre grad utövas spontant än inom 

föreningslivet. Ishockey som i denna studie har dålig genomslagskraft i föreningslivet utövas 

desto mer spontant bland svenska ungdomar.   

Framtida idrottande och upplevda hinder 
Det finns ett stort önskemål bland ungdomarna om att träna mer än vad de gör i dagsläget. 

Hälften av alla respondenter (n=243) vill träna mer medan en dryg fjärdedel är nöjd med deras 

träningsmängd i dagsläget, övriga är osäkra på sina svar. Vid en jämförelse mellan pojkar och 

flickor är skillnaderna statistiskt säkerställda (8.840. p<0.05) där det visar sig att flickorna i 

högre grad än pojkarna vill träna mer, sex av tio flickor i jämförelse med fyra av tio pojkar. 

En jämförelse ur ett etniskt perspektiv visar inga signifikanta samband (3.093. p>0.05) men 

detta till trots hävdar ändå sex av tio med utländsk bakgrund att de vill träna mer i jämförelse 
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med knappt hälften av svenskarna. Inga säkerställda samband ses mellan årskurserna, inte 

heller i betydelsen om ekonomiskt kapital eller i jämförelse mellan ungdomar som uppfyller 

resp. inte uppfyller kraven om fysisk aktivitet. Tabell 21 visar vilka idrotter ungdomarna 

önskar delta i men av olika anledningar inte gör det. För flickorna sticker dans och gymnastik 

ut som de två populäraste medan det är jämnare bland pojkarna där flest önskar börja med 

basket och innebandy.   

Tabell 21 Vilka idrotter vill ungdomarna börja aktivera sig med? Procent 

Flickor (n=73) Pojkar (n=53) 

1. Dans, 37 1. Basket, 15  

2. Gymnastik, 30 1. Innebandy, 15 

3. Fotboll, 16 3. Fotboll, 9 

4. Innebandy, 12 3. Gymnastik, 9 

5. Handboll, 7 3. Snowboard, 9 

Om man tittar närmare på vilka faktorer som ungdomarna upplever hindrar deras deltagande i 

dessa idrotter är tidsbrist den allra vanligaste då fler än sex av tio anger det som ett skäl. 

Knappt tre av tio ungdomar värdesätter kompisrelationer så pass att de avstår vissa idrotter för 

att inga kompisar håller på med de idrotterna. För en femtedel passar inte träningstiderna 

medan nästan lika många avstår p g a. de höga kostnaderna som kan tillkomma med utövande 

av idrotten. Frånvaron av skjuts till träning och skador var ytterligare två faktorer som spelade 

in men i lägre utsträckning. Skillnaderna om orsaker är marginella vid jämförelse mellan 

ungdomar med lågt resp. högt ekonomiskt kapital. Många av ungdomarna anger ofta två till 

tre olika faktorer som anledning till att de inte utövar dessa idrotter. 

Sammanfattning av resultat 
Studiens resultat visar att sju av tio ungdomar är aktiva inom föreningslivet medan åtta av tio 

ungdomar är aktiva spontanidrottare. En något högre andel flickor än pojkar är aktiva i 

föreningslivet medan inga skillnader ses i den informella kontexten. Det är vanligare med 

föreningsidrott bland de svenska ungdomarna än bland ungdomar med utländsk bakgrund. 

Om resultatet granskas noggrannare ser vi att svenska flickor är de grupp som är mest 

föreningsaktiva följt av svenska pojkar, utländska flickor och sist utländska pojkar. Inom 

spontanidrotten ses inga signifikanta skillnader mellan dessa fyra grupper. Andelen aktiva i 

föreningslivet minskar i högstadiet från 77 % i årskurs 6 till 71 % i årskurs 8, i årskurs 9 var 

endast fyra av 13 aktiva föreningsidrottare. Vid införandet av variabeln ekonomiskt kapital 

ses ett signifikant samband där drygt fyra av fem ungdomar med högt ekonomiskt kapital men 

endast hälften av ungdomarna med lågt tränade/tävlade i föreningslivet, dock syntes inga 

skillnader bland spontanidrottarna. Även variabeln idrottsligt kapital visar upp ett signifikant 

samband där 78 % av ungdomarna med högt- och 65 % av ungdomarna med lågt idrottsligt 

kapital föreningsidrottar. Betydelsen av idrottsligt kapital visar sig vara större gällande 

flickorna än pojkarna. Över hälften av alla respondenter föredrog föreningsidrotten före 

spontanidrotten medan drygt en tredjedel gillade spontanidrotten mer. Större andel av 

pojkarna än flickorna föredrar spontanidrotten. 
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Fler flickor än pojkar var aktiva föreningsidrottare men resultaten i studien visar att bland de 

aktiva ligger pojkarna på en högre mängd träning/tävling i föreningslivet. Drygt en trededel 

av pojkarna och en fjärdedel av flickorna tränar/tävlar nästan varje dag eller dagligen, bland 

flickorna är det vanligare att träna två-tre gånger varje vecka. Sett till ekonomiskt kapital är 

det högre mängd träning/tävling bland de med högt kapital än bland de med lågt. Pojkarna är 

också mer aktiva spontanidrottare än flickorna där vi framförallt noterar att nästan hälften av 

utländska pojkar och 15 % av utländska flickor är aktiva spontanidrottare nästan varje dag 

eller dagligen. 

Fotboll och innebandy är de populäraste idrotterna bland både pojkar och flickor i 

föreningslivet samt för pojkar även utanför föreningslivet. Drygt hälften av pojkarna och 

något färre av flickorna spelar både fotboll och innebandy i föreningsregi. Bland flickorna är 

löpning den mest populära spontanidrotten, fyra av tio flickor löper på sin fritid. Dans är 

bland flickorna också vanligt, både i föreningslivet och utanför. Vid jämförelsen mellan 

etniciteter urskiljer sig basket som en populär idrott bland utländska ungdomar men däremot 

inte bland de svenska. Nära hälften av alla respondenter önskar träna mer där önskan framför 

allt är större bland flickorna. Många av flickorna önskar börja träna dans och gymnastik men 

avstår främst pga. tidsbrist, dåliga träningstider, höga kostnader och att inga kompisar håller 

på med de idrotterna.   

Diskussion 
Diskussionen behandlar studiens frågeställningar i kronologisk ordning vilket innebär att 

första delen handlar om hur fysiskt aktiva ungdomarna är innan en kort genomgång 

sammanfattar betydelsen av ekonomiskt och idrottsligt kapital. Därefter diskuteras hur vi når 

de ungdomar som står utanför idrotten innan studiens andra fråga om vilka idrotter 

ungdomarna väljer analyseras. Den sista delen behandlar frågan om framtida idrottande och 

upplevda hinder innan en sammanfattning på sidan 36 följs av metoddiskussion som avslutar 

kapitlet.  

Graden av fysisk aktivitet 
Studiens första och viktigaste fråga att besvara var hur fysiskt aktiva ungdomarna är inom och 

utanför föreningslivet och överlag kan man konstatera att detta är en aktiv grupp ungdomar då 

sju av tio föreningsidrottar medan åtta av tio spontanidrottar. Om vi inleder med 

föreningsidrotten är det mest intressanta i sammanhanget den stora andelen flickor som 

föreningsidrottar och i synnerhet svenska flickor. Drygt 85 % av de svenska flickorna 

föreningsidrottar och när man dessutom ser att två tredjedelar av flickorna föreningsidrottar 

minst 2-3 gånger varje vecka är denna målgrupp en väldigt aktiv sådan inom föreningslivet. 

Bland övriga tre grupper som jämfördes är det desto större andel som inte tränar något alls 

inom föreningslivet vilket får ses som normalt om inte högre i förhållande till vad tidigare 

studier visat. Urvalet bland ungdomar med utländsk bakgrund är färre än bland svenska 

ungdomar men ger ändå en fingervisning om resultaten. Resultaten från studien bekräftar 

delar av vad den svenska forskningen säger där två tredjedelar av pojkarna i denna 

åldersgrupp är medlemmar i en idrottsförening. Därefter är det avsevärt större andel flickor i 
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min studie i förhållande till tidigare forskning som visade att varannan flicka 

föreningsidrottar. Pojkarna som tränar inom föreningslivet är desto aktivare gällande 

träningsmängd än vad flickorna är vilket går i linje med tidigare svensk forskning, se RF 

(2005). Pojkarna varierar mer och många avstår helt från föreningsidrotten men de som väl 

idrottar, och i synnerhet utländska pojkar, är aktiva väldigt ofta. En möjlig förklaring tror jag 

bottnar i Sjöbloms (2010) resonemang om samhällsförändringar som innebär större 

konkurrens av andra aktiviteter som dator och TV. Konkurrensen kan dels innebära att fler 

avstår från idrotten samtidigt som ex. TV-spel även kan tänkas öka intresset för idrotten och 

den egna aktiva karriären. Utbudet av ex. herrfotboll är enormt i den digitala världen vilket 

jag tror skapar drömmar hos pojkarna om att själva nå världstoppen, därför tränar de väldigt 

ofta för att nå sina drömmar om ett till synes glamouröst liv i framtiden.      

Hedenborgs (2013) förklaring till att unga i Norden är mer fysiskt aktiva än ungdomar i 

övriga Europa handlar bl a. om välfärden och våra goda möjligheter till idrottande avseende 

ex. anläggningar och föreningstradition. Det tror jag är en rimlig övergripande förklaring till 

denna studies positiva resultat om föreningsidrottande. Sätter man Umeå som stad och 

föreningslivet som tradition i ett större europeiskt sammanhang är min uppfattning att Umeå 

är en välmående stad med en tradition av starkt föreningsliv bland stadens barn och 

ungdomar. Fotboll och innebandy var bland både pojkar och flickor de populäraste idrotterna. 

Den lokala idrottsföreningen som många av dessa ungdomar spelar fotboll och innebandy i är 

en stabil förening, förskonade från större ekonomiska och organisatoriska problem sedan 

grundandet för 11 år sedan. Denna förklaring ligger i linje med Larsson (2008) som skriver att 

de lokala omständigheterna och förutsättningarna varierar mellan områden vilket påverkar om 

ungdomar är medlemmar i föreningslivet.   

Forskare uttrycker oro med att föreningar tappar medlemmar i tonåren vilket dessutom 

föranlett förändringar i riktlinjer för regeringens satsningar på föreningsidrott. Oron är enligt 

denna studie befogad då det sker en successiv minskning från årskurs 6 till 9. Urvalet i årskurs 

9 (n=13) är begränsat, därför är jag försiktig med att dra några stora växlar av det men trots 

detta är trenden oroväckande. I detta sammanhang är det på sin plats att ställa sig frågan om 

det verkligen är så hemskt att ungdomarna försvinner från idrottsföreningarna? Själv är jag 

tudelad. Självklart är det ett stort problem om de försvinner helt och hållet från idrotten då 

konsekvensen blir en försämrad folkhälsa med allt vad det innebär men om de väljer andra 

alternativ utanför föreningslivet ser jag inga större problem med det. Huvudsaken är väl ändå 

att ungdomarna är fysiskt aktiva i någon form så vår folkhälsa är god? Kanske ska man se 

problemet i likhet med Burton (1988) som reflekterar kring att avhopp från idrott är en 

nödvändig del i trial-and-error proceduren som ungdomar genomgår i syfte att hitta aktiviteter 

som de uppskattar mest. När barnen börjar skolan är det naturligt att börja med olika idrotter, 

inte bara i syfte om att utvecklas inom idrotten utan kanske minst lika mycket av sociala skäl, 

för att träffa kompisar och skaffa sig nya. Bourdieu (1991) skriver om hur innehav av olika 

kapitalformer som sociala och idrottsliga ger gott anseende och innehav av idrottsligt kapital 

vet vi värderas högt bland ungdomar från Larssons (2008) forskning. Bourdieus teori kan 

tydligt appliceras på ungdomarnas val om att ägna sig åt idrott.     
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Idrotten blir ett sätt att umgås på och ger samtidigt barn och ungdomar nödvändig 

grundmotorisk träning. Tonåren är sedan en föränderlig tid där ungdomarna vill se sig om och 

prova sig fram i livet, därför är jag inte förvånad att ungdomar väljer alternativ utanför 

föreningslivet. Att kunna styra sin egen fritid och inte vara ”uppbunden” av träningstider och 

matcher är fullt förståeligt, speciellt om man redan provat på föreningslivet. Dessutom är 

diskussionen om alltför ensidig träning och tidig specialisering väldigt utbredd inom idrotts-

Sverige. Därför behöver avhoppen från en idrott nödvändigtvis inte vara alltför allvarlig utan 

snarare kanske positiv i de fall individen hittar en ny idrott. Norberg (2013) för en liknande 

diskussion om föreningar och förbunds starka vilja att få fler ungdomar till just sin 

organisation. Han ställer sig frågan om denna jakt på ungdomarna som pågår leder till ett 

”allas krig mot alla” bland landets idrottsföreningar på bekostnad av förnyelse och rörlighet 

inom idrotten? Andra alternativ som eljus-spåret eller det kommersiella gymmet erbjuder är 

ur träningssynpunkt fullgoda, föreningsavhoppet behöver alltså inte nödvändigtvis tolkas som 

ohälsa och inaktivitet. Å andra sidan har jag förståelse för föreningarna och förbunden då 

medlemsantal är en väsentlig del av ekonomiska bidrag som delas ut av staten men denna 

minskning innebär som jag ser det en nödvändig tankeställare för alla inblandade, från den 

lokala föreningsledaren till den högsta beslutsfattaren. Hur gör vi om vi nu vill behålla 

ungdomar i föreningslivet? Ska vi se idrotten utanför som ett bra alternativ och komplement 

till föreningsidrotten eller ska föreningsidrotten försöka ta efter värden som uppskattas med 

spontanidrotten? Eller är det hela bidragssystemet som måste göras om så att förbunden och 

föreningarna kan fokusera mer på kvalitet än kvantitet? 

Andelen ungdomar som spontanidrottar i mer eller mindre utsträckning är 83 % med små 

variationer mellan kön, etnicitet och årskurser vilket även det får ses som positiva resultat och 

någorlunda jämbördigt med vad tidigare svenska studier visat. Pojkarna tränar spontanidrott 

oftare än flickorna vilket jag också tror går att härleda till den korta diskussionen som fördes 

kring fotboll på TV och att nå sina drömmar. Ungdomarna tycker det är kul med fotboll och 

tar chansen även utanför föreningslivet, i synnerhet pojkarna. Traditionen bland pojkarna att 

spela fotboll med sina kompisar är fortfarande stark även om den rådande diskussionen om 

spontanidrott i media och andra forum är att den minskar. På ett av studiens undersökta 

bostadsområden byggdes för ett antal år sedan en näridrottsplats som mestadels utnyttjas till 

fotboll vilket naturligtvis får ses som en bidragande orsak till det spontana fotbollsspelandet. 

Tider på områdets vanliga anläggningar, både inomhus och utomhus, är klart begränsade då 

de är uppbokade av idrottsföreningar varför spontanidrottandet sker på diverse strötider som 

uppstår. Trots varningsklockan från forskare (t ex. Fahlén, 2012) om att föreningsidrottande 

ungdomar även styr på näridrottsplatserna ska vi inte förringa aktiviteterna som väl bedrivs på 

anläggningarna. Både ur folkhälsosynpunkt och ur elitidrottens synvinkel kan dessa aktiviteter 

vara nog så goda och viktiga som träningen inom föreningslivet. Att användningen av 

näridrottsplatser visat sig vara blygsam bland icke-föreningsidrottande ungdomar är för mig 

inte förvånande utan snarare väntad. Om nu ambitionen är att nå de som inte redan 

föreningsidrottar är tanken med näridrottsplatser god men till viss del naiv. Varför skulle de 

som inte föreningsidrottar plötsligt få för sig att aktivera sig ofta med diverse bollidrotter som 

näridrottsanläggningen erbjuder? Tror snarare vi ska se användningen av näridrottsplatserna i 

ett positivt ljus, även om det är aktiva föreningsidrottare som utnyttjar dem.    
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Ekonomiskt kapital och idrottsligt kapital 
Mina resultat bekräftar tidigare forskning och visar att det är en stor skillnad mellan 

ungdomar med lågt- resp. högt ekonomiskt kapital när det gäller deltagande i föreningslivet. 

Det faktum att sambandet är signifikant för flickorna men inte för pojkarna är intressant, i 

flickornas fall föreningsidrottar nio av tio med högt ekonomiskt kapital vilket kan förklaras 

med denna studies synnerligen positiva resultat om svenska flickors föreningsidrottande. 

Bland pojkarna är skillnaderna desto mindre där två av tre med högt ekonomiskt kapital är 

aktiva i föreningsliv. Dessa övergripande resultat visar liknande tendenser med Norbergs 

(2013) forskning om att socioekonomiska förhållanden påverkar barn och ungdomars 

idrottande och att skillnaderna dessutom är större bland flickorna än bland pojkarna. Om vi 

adderar det faktum att tidsbrist är det enskilt största hindret till att ungdomarna i föreliggande 

studie inte idrottar samtidigt som höga kostnader och frånvaro av skjuts är andra betydande 

faktorer, både i min och andra studier, är det en möjlig och rimlig förklaring till att 

ungdomarna med lågt ekonomiskt kapital är underrepresenterade i föreningslivet. Status- och 

maktförhållanden som Bourdieu (1984) diskuterar är definitivt synliga i denna process då 

valmöjligheterna är fler för de som innehar det ekonomiska kapitalet. Med folkhälsan i åtanke 

får det ses som positivt att det ekonomiska kapitalet inte är av betydelse när det gäller 

spontanidrottande, resultat som liknar White och McTeers (2012). 

Även resultaten om idrottsligt kapital bekräftar bilden av tidigare forskning (Trondman, 2005) 

som visar att föräldrarnas erfarenheter av idrottande påverkar ungdomarnas smak för idrott 

och i synnerhet flickornas. Trondmans begrepp idrottshabitus som handlar om betydelsen av 

idrott i ungdomarnas liv härleds här till Bourdieus (1984) teorier om kapitalformer och främst 

då det idrottsliga kapitalet. Att sambandet är signifikant för flickorna men inte för pojkarna 

förklaras till viss del av den ovanligt stora andelen flickor i denna studie som 

föreningsidrottar. Både föreliggande studie och Trondmans (2005) studie visar att betydelsen 

av föräldrarnas erfarenheter av idrottande är mindre för pojkarna. Det är vanligare att svenska 

än utländska ungdomar med idrottsligt kapital deltar i föreningslivet, d v s. svenska ungdomar 

påverkas i högre grad att föreningsidrotta av sina föräldrar och syskons erfarenheter av idrott 

än ungdomarna med utländsk bakgrund. Enligt Bourdieus (1984) teori om hur olika typer av 

kapitalinnehav begränsar och tydliggör möjliga livsval är det således mer sannolikt att 

svenska ungdomar reproducerar föräldrar och syskons idrottsintresse. Dessa kapitalformer 

påverkar i allra högsta grad varandra, när det ekonomiska kapitalet är ett hinder för deltagande 

i föreningslivet minskar även chansen till att bygga upp det idrottsliga kapitalet inom familjen 

som visat sig var så viktigt. Omvänt kan innehav av det idrottsliga kapitalet användas i syfte 

att nå det ekonomiska kapitalet, då många unga idrottare drömmer om en proffskarriär i 

rampljuset.   

Vem ansvarar för de ”utomstående”? 
Även om sju av tio föreningsidrottar och åtta av tio spontanidrottar behöver det inte betyda att 

de är tillräckligt fysiskt aktiva vilket bekräftas av resultaten som visar att nästan hälften av 

flickorna och en tredjedel av pojkarna inte uppfyller rekommendationerna från WHO (2010) 

om minst en timmes fysisk aktivitet om dagen. I denna mätning har jag på förhand antagit att 

alla individer deltar två timmar varje vecka i skolidrotten vilket rimligtvis inte är helt förenligt 
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med verkligheten. Dessa resultat bekräftar den oroväckande bild Engström (2004) visar upp 

om att fyra av tio barn och ungdomar antingen är fysiskt inaktiv eller i riskzonen. Vem ska då 

ta ansvar för denna grupp ungdomar? Engström hävdar att aktivt idrottande i föreningslivet 

verkar vara av avgörande betydelse för att uppnå kraven vilket även mina resultat tyder på. Å 

andra sidan är både denna studie och forskningen som redovisas fokuserad på fysisk aktivitet i 

en idrottslig kontext. Således tas ingen hänsyn till om ungdomarna i vardagen t ex. 

promenerar eller cyklar för att transportera sig mellan olika platser. Sådan typ av motion kan 

naturligtvis anses som träning när det utförs i tillräckligt hög utsträckning. Utan vetskap om 

denna typ av fysisk aktivitet för ungdomarna bör jag rimligtvis inta en något försiktig hållning 

till mina resultat om fysisk inaktivitet.       

Vidare påpekar Engström skolans viktiga roll i detta arbete om att nå alla ungdomar, även de 

som är fysiskt inaktiva. Svenska studier har nämligen visat att byggandet av näridrottsplatser 

har svårt att locka utomstående utan används i större utsträckning av de redan aktiva, därför 

ser jag också det som en nödvändighet att ämnet Idrott och hälsa i skolan får en viktigare och 

större roll. Studier visar också att ungdomar kan uppleva det som svårt att börja i en 

idrottsförening under tonåren vilket föreningarna i vissa forum får kritik för. Att lägga 

ansvaret på idrottsföreningarna som bedrivs med ideella krafter att dessutom erbjuda en 

verksamhet som attraherar alla typer av ambitions- och kunskapsnivåer kan beroende på 

idrottens utformning vara problematiskt. Mina resultat visar dessutom att problem och hinder 

som följer av en vanlig föreningsstruktur- tidsbrist (krav på kontinuerlig träning), höga 

kostnader, opassande träningstider- påverkar ungdomarnas val av idrottsutövande. Forskare 

ser dessutom idrottens tävlingslogik som en förklaring till nedåtgången i tonåren. Är det då 

rimligt att det är föreningsidrotten med strukturer som får ungdomar att avstå, ska arbeta 

aktivt för att ta hand om alla som står utanför föreningsidrotten? Problemet med unga fysiskt 

inaktiva är ett samhällsproblem och bör därför tas om hand av en institution, i det här fallet 

skolan, som samlar alla ungdomar. Norberg (2013) frågar sig om vilka förväntningar som är 

rimliga att ställa på idrottsrörelsen och i vilken utsträckning idrottsrörelsen kan påverka 

samhällsutvecklingen, jag är beredd att göra detsamma. Dessutom bör betydelsen av 

ekonomiskt kapital beaktas så inte allt ansvar läggs på föreningar eller kommersiella gym när 

det visat sig att kostnaderna kan vara ett hinder för deltagande inom idrott. Ur denna aspekt 

blir skolans roll allt viktigare för att möjliggöra idrottande för alla ungdomar.     

Val av idrott 
Studiens andra fråga handlar om vilka idrotter som ungdomarna utövar, inom och utanför 

föreningslivet. Fotboll är otvivelaktigt Sveriges och världens mest populära idrott och så även 

bland ungdomarna i denna studie. Innebandy som är Sveriges största inomhusidrott har ett 

extra starkt fäste i Umeå och föreningen som de flesta spelar innebandy i är dessutom 

Västerbottens största sett till antal licenser. Bland flickorna var också dans och handboll 

populära i föreningsregi och när det gäller föreningslivet återkommer jag till Larsson (2008) 

som betonar vikten av lokala omständigheter och förutsättningar. Ofta är resultatet av någon 

idrotts speciella status, i det här fallet handboll som utmärker sig, följden av att en eller flera 

ledare inom dessa idrotter är kompetenta, pådrivande och betydelsefulla för ungdomarna. Med 

Bourdieus (1988) terminologi är valet av idrott ett resultat av utbud och efterfrågan där 
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individen fattar tycke och smak för en idrott beroende på sitt sociala ursprung, 

grupptillhörighet och nuvarande livsbetingelser. Utbudet med ledare finns där sedan tidigare 

samtidigt som ungdomarna tillsammans, påverkade av deras grupptillhörighet och 

uppväxtmiljö, skapat en efterfrågan för idrotten.  

Betydelsen av närhetsprincipen ska inte heller underskattas. Det är en klar fördel med 

närliggande idrottsanläggningar som tillgodoser behoven för att specifika idrotter ska kunna 

få genomslagskraft. Ishockey, ridning och golf har ex. blygsamma utövarantal i denna studie i 

förhållande till vad forskningen visar trots att flertalet av bostadsområdena i denna studie är 

ekonomiskt välmående. Jag är övertygad om att liknande undersökningar från andra skolor 

med närhet till dessa typer av anläggningar skulle visat skilda resultat. Att löpning har sådan 

genomslagskraft bland flickor kommer inte som någon överraskning om man ser till 

utvecklingen på senare år och den enkelhet som omgärdar idrotten, närhetsprincipen kan inte 

komma mer till sin rätt.  

Traditionens makt visar sig när svenskar och ungdomar med utländsk bakgrund val av idrott 

jämförs så till vida att basket är mer populärt bland utländska ungdomar. Basket som har stora 

traditioner i andra delar av världen är förhållandevis svag bland svenska ungdomar. Det finns 

dessutom en lokal basketförening som erbjuder alternativ till spel så närhetsprincipen framstår 

inte som ett problem. I motsatsförhållande står innebandyn, en idrott som är väldigt populär i 

Sverige men knappt existerar i andra delar av världen. Skillnad ses också i mina resultat där 

en större andel av de svenska ungdomarna spelar innebandy, resultat som visar på traditionens 

makt och hur valmöjligheterna styrs av ungdomarnas sociala ursprung. Bourdieu (1988) talar 

om hur val av idrott inte är en slump utan att idrotten har olika betydelser hos olika 

människor, samtidigt som betydelsen kan ändras. När en ungdom växer upp, med ursprung 

från ett land där basket är en stor idrott medan innebandy är en obefintlig idrott, präglas 

individen av sitt hemland och chansen till att man reproducerar föräldrarnas och 

omgivningens (o)intresse ökar.  

Vid jämförelse med tidigare forskning om populära idrotter utanför föreningslivet är det svårt 

att dra några tydliga slutsatser utöver att det varierar mycket mellan de få studier som finns. 

Det blir dessutom ännu svårare att analysera då ex. RF:s (2005) undersökning har ett så brett 

ålderspann som mellan 13-20 år. Styrketräning som i den studien lockar fler än hälften är 

garanterat populärare bland de äldre i gruppen av den enkla anledningen att många gym har 

åldersgräns. Frågan om vad man mäter är också berättigad att ställa och är troligtvis 

annorlunda i olika studier, räknas all typ av fysisk rörelse eller bara de som utförs i 

”idrottssyfte”?  

Framtida idrottande och upplevda hinder 
Studiens tredje fråga undersöker ungdomarnas önskemål gällande sitt framtida idrottande och 

vilka hinder som försvårar deltagande i dessa aktiviteter. Resultaten visar att drygt hälften av 

alla respondenter vill träna mer men avstår i dagsläget av olika anledningar. En större andel 

av flickorna än pojkarna önskar träna mer och det är främst dans och gymnastik som flickorna 

intresserar sig för, bland pojkarna är det flest som önskar börja spela basket och innebandy. 

Mina resultat visar inget säkerställt samband när etnicitet jämförs även om det är något större 
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andel av ungdomarna med utländsk bakgrund som önskar träna mer. Dessa resultat skiljer sig 

något mot Trondmans (2005) som i sin undersökning visar en tydlig skillnad mellan svenskar 

och utrikes födda. I Trondmans studie önskar fyra av tio utrikes födda pojkar och endast en av 

tio svenska pojkar idrotta mer inom föreningslivet. Bland flickorna är önskan och skillnaderna 

avsevärt mindre vilket är intressant utifrån min studie. Ser man till dans och gymnastik som 

sticker ut bland flickorna är det två idrotter som underlättas av att bedrivas i speciella lokaler 

avsedda för just dessa idrotter. Eftersom möjligheter att boka lokaler är begränsade går alltså 

vägen till fysisk aktivitet via föreningen, precis som Engström (2004) hävdar.  

Gällande faktorer som hindrar ungdomarna att delta i idrottsaktivteter visar mina resultat att 

tidsbrist är den enskilt största anledningen följt av att inga kompisar håller på med idrotterna 

och höga kostnader samt opassande träningstider. Mina resultat visar likt tidigare forskning att 

det ofta är flertalet olika faktorer som spelar in och påverkar idrottsutövandet. Sjöbloms 

(2010) förklaring om övergripande samhällsförändringar och konkurrensen från andra typer 

av aktiviteter som är ofantligt stort gör mig snarare förvånad att tappet som föreningar 

upplever inte är större än vad det är. Även om föreningslivets tradition är stark här i Sverige 

finns det otroligt många faktorer som påverkar, allt från samhällsstrukturer till familjens 

förutsättningar, något som Norberg (2013) också hänvisar till. När nu larmet gått om att 

föreningar tappar tonåringar och förbund/föreningar gör olika satsningar om att nå 

utomstående grupper tror jag ändå inte vi ska vänta oss häpnadsväckande resultat. Självklart 

kommer det finnas undantag och idrotter på frammarsch kan ha lättare än andra men för att 

aktivera alla ungdomar tror jag idrotten i skolan måste få en viktigare och större roll. På sina 

håll bidrar säkerligen föreningslivet med lyckade satsningar för att nå utomstående grupper 

men då det är en ideell rörelse som i dagsläget uppenbarligen har svårt att behålla sina 

medlemmar tror jag inte vi kan förvänta oss stordåd trots att ex. Idrottslyftet inriktas mer mot 

att behålla äldre ungdomar. De ekonomiska resurserna är totalt sett helt enkelt för små. För att 

kunna genomföra stora förändringar i föreningarna för att nå nya målgrupper krävs stora 

arbetsinsatser, krav som jag inte anser man kan ställa på föreningar och personer som arbetar 

ideellt.  

Sammanfattande diskussion och slutsatser 
En stor del av ungdomarna i denna studie är aktiva inom föreningslivet, något fler i jämförelse 

med vad tidigare svensk forskning visat. I synnerhet är det svenska flickor som utmärker sig 

då 85 % av dem deltar i föreningslivet, resultat som i förhållande till tidigare forskning är  

mycket imponerande då ungefär hälften av flickorna är föreningsidrottare. Forskningen visar 

dels att välfärden bidragit till att unga i Norden är mer fysiskt aktiva än ungdomar i övriga 

Europa och dels att lokala omständigheter och förutsättningar påverkar om ungdomarna deltar 

i föreningslivet, kopplat till denna studie vill jag hävda att förutsättningarna i bägge fall är på 

ungdomarnas sida. Vidare spontanidrottar åtta av tio ungdomar i större eller mindre 

utsträckning vilket är jämbördigt med vad tidigare studier visat. De pojkar som idrottar tränar 

mycket ofta, speciellt pojkar med utländsk bakgrund. Att pojkarna i min studie har en högre 

träningsmängd än flickorna bekräftar tidigare svenska studier. 

Resultaten i föreliggande studie bekräftar tidigare forskning som visar att det ekonomiska 

kapitalet har betydelse för deltagande i föreningslivet, i min studie gäller det i synnerhet 
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flickorna där nio av tio med högt- och endast hälften med lågt ekonomiskt kapital 

föreningsidrottar. Även betydelsen av det idrottsliga kapitalet bekräftar tidigare forskning som 

visar på vikten av föräldrarnas erfarenheter. Betydelsen av det ekonomiska och idrottsliga 

kapitalet samt den sociala värld vi lever i, begränsar och tydliggör individernas livsval 

(Bourdieu, 1984). Därför är det mer naturligt att ungdomar som innehar både det ekonomiska 

och idrottsliga kapitalet har större valmöjligheter gällande idrott samtidigt som brist på det 

ekonomiska kapitalet kan tydliggöra valet att hängivet ägna sig åt en viss idrott där 

ekonomiskt kapital inte har lika stor betydelse.  

Att så många som sju av tio ungdomar föreningsidrottar och åtta av tio spontanidrottar är vid 

en första anblick positivt. Vid en sammanräkning av den totala träningsmängden, inom och 

utanför föreningslivet, uppfyller dock knappt hälften av flickorna och en tredjedel av pojkarna 

WHO (2010) rekommendationer om fysisk aktivitet en timme om dagen. Resultaten bekräftar 

också den oroväckande bild som Engström (2004) målar upp om att nästan hälften av 

ungdomarna är i riskzonen för fysisk inaktivitet. När studier dessutom larmar om att många 

tonåringar lämnar föreningsidrotten har vi likväl ett problem som måste lösas. Jag är dock inte 

fullt övertygad om att det är just föreningarna som ska lösa problemet då de uppenbarligen har 

svårt att behålla ungdomarna i dagsläget samtidigt som de ofta drivs på ideell basis av ledare 

som har fullt upp med den nuvarande verksamheten. Att lägga till nyrekrytering som 

ansvarsområde ser jag som ett väl högt krav att ställa på ideella ledare. Vilka förväntningar är 

egentligen rimliga att ställa på idrottsrörelsen? Alternativen till föreningslivet som 

kommersiella gym och eljus-spår kan ur hälsosynpunkt vara nog så goda och om inte annat 

bör idrotten i skolan få en allt viktigare roll om nu målet är att få alla ungdomar fysiskt aktiva. 

Hur som helst har de senaste årens utveckling bidragit till en nödvändig och viktig diskussion 

som inte på långa vägar är avslutad utan snarare i startgroparna.      

Resultaten visar i likhet med övrig svensk forskning, att fotboll är den populäraste idrotten 

följt av innebandy. Dessa och andra idrotters framgång eller negativa resultat i studien kan till 

viss del förklaras av traditioner och närhetsprincipen (Humbert et al., 2006) samtidigt som det 

är en mer komplex bild än så som visas upp när man ser till faktorer som påverkar 

ungdomarnas idrottande. 

Denna studie bidrar till ökad förståelse och kunskap om idrottsvanor hos ungdomar idag. Det 

finns dock skäl att fortsätta och fördjupa forskningen kring detta område. Speciellt anser jag 

att en tydligare uppföljning kring de inaktiva ungdomarna vore intressant. Även om denna 

studie berör hinder för idrottande är det på intet sett en omfattande undersökning med 

tillräcklig styrka för att kunna uttala sig i generella ordalag. Därför är framtida forskning på 

större grupper av ungdomar nödvändigt för att kunna fånga idrottsvanor. Det vore även 

spännande att tydligare följa upp avhoppen från föreningslivet. Forskning har bedrivits på 

området, Franzen och Peterson (2004) studerade avhopp bland ungdomar  mellan 13-15 år 

som spelade fotboll där en av slutsatserna var att det inte finns några enkla svar till avhoppen 

utan att det oftast handlar om komplexa sammanhang. Även Svenska innebandyförbundet i 

samarbete med bl a. Umeå universitet (Idrottshögskolan, 2014) bedriver för tillfället forskning 

som berör dessa frågor och det är med intresse resultaten inväntas. Var hamnar dessa 
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ungdomar, slutar de helt eller fortsätter de spontanidrotta? Och vad beror det på? Vad kan 

föreningslivet dra för lärdomar från spontanidrotten för att stå sig starkare i konkurrensen?  

Metoddiskussion 
Enkät som metod ser jag som det naturliga och korrekta valet utifrån uppsatsens syfte som 

handlar om att måla upp en bild över träningsvanor bland ungdomar snarare än att förstå 

djupare motiv till träning. Eftersom ambitionen var att få många respondenter blev det än mer 

passande med enkät istället för intervju. Frågor om träningsmängd anser jag också kan 

kategoriseras under avdelningen känsliga frågor varför enkät blev ett naturligt val. Som 

Larsson (2008) skriver har idrott hög status bland ungdomar vilket gör att en del ungdomar 

vid ett intervjutillfälle (speciellt om intervjuerna skulle skett i grupp) kanske skulle överdrivit 

sina idrottsvanor, vid enkättillfället var de anonyma vilket gör att sanningshalten i svaren bör 

vara hög. Ur två aspekter; för att kunna besvara frågor och förhindra ett större bortfall, var det 

positivt att jag besökte klasserna då det blev naturligt för de närvarande eleverna att besvara 

enkäten och frågor kunde ställas. Speciellt i de yngre klasserna var frågorna många om vad 

som t ex. menas med idrott utanför föreningslivet och olika typer av boendeform varför min 

närvaro var extra viktig. Respondenternas ålder medförde också utmaningar när det ex. gäller 

att mäta socioekonomisk ställning. Att nyblivna tonåringar har vetskap om viktiga 

socioekonomiska parametrar som föräldrarnas utbildningsnivå, jobb och lönenivå är inte 

troligt vilket innebar att teorin begränsades till kopplingen om ekonomiskt kapital och 

ungdomarnas boendeform. Frågor relaterade till det idrottsliga kapitalet kunde också 

preciserats  med fler frågor om ex. närmsta kompisarnas idrottsutövande och hur mycket 

idrott man konsumerar på tv/dator men jag anser att frågorna om familjens idrottsutövande 

ringar in individens idrottskapital på ett tillräckligt sätt. Angående bortfallet var det verkligen 

synd att jag inte fick tillträde till fler årskurs 9:or då denna grupp utmärker sig i mina resultat 

men med tanke på de fåtal respondenter (n=13) är det svårt att dra några slutsatser om 

gruppen även om resultaten ger en viss indikation. Speciellt med tanke på vad forskningen 

visat om att föreningsidrotten tappar medlemmar ju äldre tonåringarna blir skulle det vara 

intressant att ha ett större underlag bland årskurs 9 i min studie.    

Att hitta internationell forskning om medlemskap i föreningslivet var svårt vilket till viss del 

kan bero på att den svenska modellen är speciell med sitt föreningsliv i förhållande till ex. 

USA där mycket av idrotten organiseras via skolan. Samtidigt var studiens internationella 

perspektiv inte prioriterat utan fokus var mer på den svenska idrottsrörelsen och dess 

utveckling.   

Vid enkätens genomförande våren 2011 fanns ytterligare en ambition med enkäten då delar av 

resultatet dessutom skulle ligga till grund för ett projekt inom en lokal idrottsförening. Därför 

finns en del frågor med i enkäten (bilaga 1) vars resultat utelämnas i uppsatsen. En nackdel 

med att uppsatsens arbete sköts upp tre år är att resultaten från enkätundersökningen är tre år 

gamla vilket gör att man oundvikligen måste ställa sig frågan om vilka förändringar som kan 

ha skett under tiden. Trots denna brist i resultatdelen anser jag att tre år är inom en rimlig 

tidsperiod för att kunna säga att resultaten ändå är relevanta och intressanta att presentera. 

Även om samhället är föränderligt och vissa skillnader säkerligen skulle kunna utläsas om 
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enkätsvaren var uppdaterade är jag tämligen säker på att enkätsvaren ger en någorlunda 

rättvisande bild av idrottsvanorna hos dessa ungdomar.     

Gällande generaliserbarheten i uppsatsen finns det brister. Främsta orsaken till val av skolor 

var naturligtvis ambitionen med projektet och skolornas geografiska närhet. 

Generaliserbarheten hade förbättras av att inkludera skolor från andra kommuner då 

jämförelser skulle kunna göras mellan ex. landsbygd, mellanstor stad och storstadsmiljö. Ur 

ett positivt perspektiv innehåller bostadsområdena- som kan ses som en indikator på 

socioekonomiskt ställning- kring de undersökta skolorna allt från nybyggda villor till äldre 

hyresrätter. Dessutom är mångfalden ur min synvinkel någorlunda representativ för svenska 

mellanstora städer vilket gör att jag vill hävda att undersökningen åtminstone kan jämföras 

och generaliseras till andra svenska städer.      
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Bilaga 
 

    2011-04-26 

Umeå universitet 

Masterprogrammet i ledarskap och organisation 

 

Till dig som läser i årskurs 6-9 på Carlshöjd-, Sjöfru-  

och Ålidhemskolan. 

 

Hej! 

 
Jag läser Masterprogrammet i ledarskap och organisation vid Umeå universitet. 
Denna enkät är en del i min magisteruppsats där syftet är att undersöka 
träningsvanor bland ungdomar. Enkäten består av 30 frågor och tar ca 10 minuter att 
besvara.  

Din medverkan är naturligtvis frivillig men det är viktigt för uppsatsens kvalitet att 
du svarar ärligt på frågorna i enkäten. Om du vill delta i en intervju som fördjupar 
denna enkät kan du fylla i dina uppgifter på sista sidan. Du kommer även vara 
anonym och inga enskilda individer kommer att kunna identifieras. 

Insamlade uppgifter används i forskningens ändamål men kan även ligga till grund 
för ett projekt inom GUIF där verksamheten är tänkt att starta hösten 2011. Syftet 
med projektet är att locka fler ungdomar till att börja spela innebandy där 
ungdomarna själva får vara med och bestämma hur verksamheten ska utformas. Om 
projektet låter intressant och du vill vara med och påverka utformning och upplägg, 
uppge gärna namn, telefonnummer och mejladress på sista sidan så kontaktar jag 
dig. 

Tack på förhand för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

Per Beijar 

 

Har du några frågor, tveka inte att höra av dig!  

Mobil: 070 3975839 

Kontor: 090 170835 

Mejl: per_beijar@hotmail.com 
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Du och din familj 

Kryssa i de alternativ som stämmer in på dig! 

1. Kön:   Pojke   Flicka 

2. Läser i årskurs:  6  7  8  9 

3. Vilken skola går du på? Carlshöjd  Sjöfru  Ålidhem 

4. Ditt födelseland: ___________________ 

5. Föräldrarnas födelseland:Mamma:____________Pappa:____________ 

6. Hur bor du? Om du har ett boende sätter du ett kryss, om du har två boenden 

kan du sätta två kryss. 

 Villa  Radhus/kedjehus/parhus 

 Lägenhet   Hyresrätt   Bostadsrätt  Vet ej 

7. Har du några syskon?  Ja  Nej 

Om du svarar nej, hoppa till fråga 10.  

8. Om ja, hur många?  1  2  3  Fler än 3  

9. Hur mycket idrottar dina syskon? 

Kryssa i flera alternativ om du vill, beroende på hur många syskon du har.  

 Inget alls   Sällan  Ofta Dagligen  Vet ej 

Kommentera:_________________________________________________ 

10. Hur mycket idrottar din pappa?  

Inget alls  Sällan  Ofta  Dagligen  Vet ej 

Kommentera:_________________________________________________ 

11. Hur mycket idrottar din mamma?  

Inget alls  Sällan  Ofta  Dagligen  Vet ej 

Kommentera:_________________________________________________ 

12.Hur mycket idrottar dina närmaste kompisar? 

Kryssa i flera alternativ om du vill. 

Inget alls  Sällan  Ofta  Dagligen  Vet ej  

Kommentera:_________________________________________________ 
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Din idrott i föreningslivet 

13. Tränar/tävlar du i organiserad föreningsidrott?  Ja  Nej 

Om du svarar nej, hoppa till fråga 16. 

14. Om ja, hur ofta?  

 Dagligen   Nästan varje dag  2-3 ggr/vecka                   

 En gång/vecka  1-3 ggr/månad  Vet ej 

15. Vilken/vilka idrotter tränar/tävlar du i organiserad föreningsidrott? 

Kryssa i flera alternativ om du vill. 

 Fotboll  Innebandy  Handboll   Ishockey  

 Dans  Gymnastik  Basket  Annat:___________ 

Din idrott utanför föreningslivet 

16. Brukar du idrotta själv eller med kompisar utanför föreningslivet? 

 Ja  Nej  

Om du svarar nej, hoppa till fråga 19. 

17. Om ja, hur ofta?  

 Dagligen   Nästan varje dag  2-3 ggr/vecka                   

 En gång/vecka  1-3 ggr/månad  Vet ej 

18. Vilken/vilka idrotter håller du på med utanför föreningslivet? Kryssa i 

flera alternativ om du vill. 

 Fotboll  Innebandy  Skateboard  Ishockey 

 Dans  Snowboard  Basket  Annat:___________ 

19. Vilken typ av idrott gillar du att utöva mest? 

 Utanför föreningslivet  Inom föreningslivet 

20. Varför då? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Din idrott i framtiden 

21. Skulle du vilja träna mer än du gör i dagsläget? Ja     Nej    Vet ej 

Om du svarar nej, hoppa till fråga 28. 

22. Om ja, vilken/vilka idrotter skulle du vilja träna som du inte redan 

tränar i dagsläget? Kryssa i flera alternativ om du vill. 

 Fotboll  Innebandy  Handboll   Ishockey  

 Dans  Gymnastik  Basket   Snowboard 

 Skateboard  Andra idrotter:______________________ 

23. Varför tränar du inte idrotterna som du kryssade i på fråga 22? Kryssa 

i flera alternativ om du vill.  

 Har inte tid  Inga kompisar håller på med de idrotterna 

 Skadad    Träningstiderna passar inte   

 Har inte råd  Får inte skjuts till träningarna  

Annat:______________________________________________________  

Om du vill träna mer, hur skulle du vilja att idrotterna skulle 

organiseras? 

24. Vilken tid skulle du vilja idrotta? 

 Kvällstid mån-tors   Kvällstid fredag-söndag  

 Eftermiddagar efter skolan   Spelar ingen roll 

Kommentera:_________________________________________________ 

25. Vill du träna med eller utan det motsatta könet?  

 Mixade grupper  Killar och tjejer var för sig  Spelar ingen roll 

Kommentera:_________________________________________________ 

26. Vill du träna med jämnåriga, äldre eller yngre? Kryssa i flera alternativ 

om du vill.   

 Jag kan tänka mig att träna med de som är några år äldre 

 Jag kan tänka mig att träna med de som är några år yngre 

 Jag vill träna med de som är jämngamla 

 Spelar ingen roll 
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Kommentera:_________________________________________________ 

27. Var skulle du helst vilja träna? 

Carlshöjd   Tomtebo   Ålidhem  Annat:__________ 

28. Är du medlem i GUIF?  Ja  Nej 

Om du svarar nej är du nu klar med frågorna men läs gärna längst ner på sidan.  

Tack! 

29. Vilka idrotter deltar du i under GUIF:s regi? 

Fotboll   Innebandy  Handboll 

30. Vad saknar du inom GUIF:s verksamhet? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 

Är du intresserad av att ställa upp på en fördjupande intervju som kan ge utförligare 

svar på denna enkät och där du har möjlighet att påverka GUIF:s innebandyprojekt: 

fyll i namn, telefonnummer och mejladress.  

Namn:_______________________________ 

Telefonnummer:________________________ 

Mejladress:___________________________ 

Har du några frågor, tveka inte att höra av dig!  

Mvh Per Beijar 

Mobil: 070 XXXXXXX 

Kontor: 090 XXXXXX 

Mejl: per_beijar@hotmail.com 
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