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Abstract 

This study's main objective was to identify adolescents participation in alternative sport 

activities and which kind of physical activity that was preferred by adolescents who didn't had 

any earlier experience of sport clubs. The study combined interviews and surveys with the 

purpose to get both adolescents and sport leaders perspective. A total of five interviews were 

performed and fifty-four surveys was collected. The results showed that adolescents already 

physical active were those who participated in alternative sport activities. Who participate in 

alternative sport activities can depend on habitus, comprehended capital forms and in which 

social field the sport activities exists. 

 

Keywords: alternative sport, physical activity, adolescents, sports clubs, participation 

Sökord: alternativa idrottsinsatser, fysisk aktivitet, ungdomar, idrottsföreningar, deltagande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Innehållsförteckning 

 

Inledning.......................................................................................................... 5 

  

Tidigare forskning…………………………………………............................ 8 

Rekommendationer fysisk aktivitet ………………………………………… 8 

Fysisk aktivitet ……………………………………….................................... 8 

Motiv till att vara fysiskt aktiv………………………………………................ 11 

Orsaker till att inte vara fysiskt aktiv………………………………………..... 12 

Skillnader mellan könen………………………………………............................. 13 

Socioekonomiska faktorer……………………………………….......................... 13 

Olika alternativa idrottsinsatser och deras resultat…………………………… 14 

Vilka ungdomar attraheras av alternativa insatser för att främja fysisk aktivitet 17 

Drop in - idrott Umeå………………………………………  18 

 

Teoretisk utgångspunkt………………………………………………...... 20 

 

Syfte och frågeställningar.......................................................................... 23 

 

Metod….…………………………………………………………………….                   23 

Urval………………………………………………………………………........ 23 

Etik…………………………………………………………………………….. 24 

Genomförande……………………………………………………………….... 25 

Analys…………………………………………………………………………... 27 

Reliabilitet och validitet……………………………………………………….... 28 

 

Resultat………………………………………………………………………... 29 

Intervjupersoner………………………………………………………………… 29 

Om ungdomarna………………………………………………………………… 29 

Om tränings/idrottsvanor……………………………………………………… 30 

Om drop in - idrotten…………………………………………………………… 32 

Övrigt som framkom under intervjuerna……………………………………… 37 

Sammanfattning…………………………………………………………………. 37 



4 

 

Diskussion……………………………………………………………………...... 38 

Vilka ungdomar attraheras av alternativa idrottsinsatser……………………… 38 

Fysisk aktivitet och dem som tidigare inte varit i kontakt med föreningsidrotten… 39 

Fysisk aktivitet och avbrutet deltagande i föreningsidrott……………………… 40 

Framtida utsikter…………………………………………………………………..... 40 

Metoddiskussion………………………………………………………………… 41 

Slutsats……………………………………………………………….................... 42 

Fortsatt forskning……………………………………………………………….. 42 

 

Referenslista…………………………………………………………………. 43 

 

Bilagor 

Följebrev enkät……………………………………………………………………  Bilaga 1 

Information till Dig som intervjuperson…………………………………………..  Bilaga 2 

Enkät……………………………………………………………………………….  Bilaga 3 

Intervjuguide drop in………………………………………………………………  Bilaga 4 

Intervjuguide fritidsgård……………………………………………………………  Bilaga 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Uppsatsen skrivs inom ramen för projektet ”Motionsprojekt, lekprojekt och drop-in-projekt - 

Om alternativa insatser för att stimulera fysisk aktivitet och idrott” vid Pedagogiska 

institutionen på Umeå universitet. 

 

Europeiska Kommissionen menar på att idrott erbjuder medborgare möjligheter att interagera 

med varandra, idrotten kan även hjälpa invandrare att integreras i samhället, samt vara ett 

verktyg för att nå missgynnade eller grupper som riskerar att diskrimineras. Idrotten skapar 

ekonomisk tillväxt och arbeten, samt kan vara behjälplig i att återuppliva utsatta områden 

(European Commission, 2009). 

 

Enligt SOU 2008:59 är det stora socioekonomiska, geografiska, köns och etniska skillnader i 

ungdomars deltagande i idrottsföreningar. I ett invandrartätt område i Stockholm deltar 28 

procent av flickorna och 59 procent av pojkarna i föreningsidrott, medan siffrorna i en 

mellanstor stad i norra Sverige är 67 procent av flickorna och 69 procent av pojkarna 

medverkar i föreningsidrott. Forskning visar på att ungdomars idrottande, i synnerhet inom 

föreningsidrotten ökar i takt med socioekonomisk status. 

 

Särskilda tendenser i olika länder liknar ofta varandra, som exempelvis att pojkar är mer 

fysiskt aktiva än flickor. Pojkar ägnar sig även oftare än flickor åt kraftig fysisk aktivitet. 

Barn/unga är mer fysiskt aktiva när de är yngre och den fysiska aktiviteten minskar genom 

tonåren för båda könen. Regelbunden fysisk aktivitet och upprätthållande av denna är ovanligt 

bland många barn och ungdomar i Europa (Armstrong & Welsman, 2006).  

 

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2011) har 14 procent av den svenska befolkningen mellan 16 

och 84 år en stillasittande fritid, detta är vanligast bland ekonomiskt och socialt utsatta 

grupper i samhället. Inaktiviteten medför en ökad risk för en rad livsstilsrelaterade sjukdomar 

så som exempelvis typ-2 diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, fetma samt osteoporos. Vidare 

har studier visat på att många ungdomar inte kommer upp i rekommendationerna gällande 

hälsofrämjande fysisk aktivitet (Armstrong & Welsman, 2006; Tammelin, Ekelund, Remes & 

Näyhä, 2007). Vidare menar Tammelin et al. (2007) att trots att 50 procent av flickorna och 

59 procent av pojkarna uppger sig vara fysiskt aktiva i 60 minuter eller mer per dag, är det 

endast 23 procent av pojkarna och 10 procent av flickorna som ägnar sig åt moderat till 

kraftigt ansträngande fysisk aktivitet per dag. Samtidigt uppger nästan hälften av de 
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undersökta ungdomarna att de tittar på TV i mer än de rekommenderade två timmar per dag. 

Därtill har Van Tuyckom och Scheerder (2010) kommit fram till att 4 av 10 européer inte 

deltar i någon idrottsaktivitet.  

 

Olika insatser utanför den traditionella föreningsidrotten har gjorts för att få inaktiva barn och 

ungdomar att bli mer fysiskt aktiva. Ett framgångsrikt sådant är Djurgårdens IF:s projekt 

Djurgårdsandan, vilket är organiserad spontanfotboll för ungdomar i utsatta områden. Detta 

arbete blev så framgångsrikt att Riksidrottsförbundet inspirerats till att vidareutveckla detta 

koncept nationellt (Fahlén, 2011).  

 

Vidare beslutade riksdagen 2003 att en fyraårssatsning skulle göras på den breda barn- och 

ungdomsidrotten, denna valde de att kalla för Handslaget. Totalt delades det ut en miljard 

kronor till den svenska idrottsrörelsen. Det huvudsakliga syftet var att öppna dörrarna till 

idrotten för fler. 8000 idrottsföreningar deltog och 50 000 satsningar startades med målet att 

fler barn och ungdomar skulle börja idrotta och stanna längre inom idrotten (Engström, 2008).  

I en studie av Fahlén och Karp (2010) har rapporter om Handslaget analyserats och författarna 

jämförde Handslagets målsättningar med resultaten för att kunna bilda en uppfattning 

huruvida Handslaget lyckades i sina insatser eller ej. Resultatet i undersökningen visar på att 

de barn och ungdomar som redan är fysiskt aktiva, är de som också främst utnyttjar 

Handslagets insatser, detta har visat sig bli ytterligare en arena och möjlighet för dem att 

utöva idrott. Författarnas resultat visar på att Handslaget misslyckas med att nå ut till nya 

grupper och att det främst är stora idrotter och traditionella aktiviteter som beviljas 

Handslagsmedel.  

 

Norges regering beslutade 1992 att försöka uppmuntra inaktiva människor i städerna att bli 

mer fysiskt aktiva, detta genom ett program kallat Sports City Program (SCP). Programmet 

implementerades av Norges Olympiska kommitté samt Norges Idrottsförbund och syftade till 

att erbjuda idrottsaktiviteter för dem som inte är aktiva inom den traditionella idrotten. 

Aktiviteterna inom SCP programmet varierar, kravet är dock att de ska vara lättillgängliga, 

flexibla gällande tider, låga kostnader samt till stor del självorganiserade. Deras syfte är att 

övervinna några av de hinder som kan komma att uppstå inom den traditionella idrotten samt 

därigenom hantera några av de problem som är förknippade med social ojämlikhet och social 

uteslutning (Skille, 2005). Skille undersöker i vilken grad ungdomar i åldrarna 16-19 deltar i 
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SCP aktiviteter i en av de städerna där SCP är mest utvecklat. Resultatet visar på att SCP 

aktiviteterna tilltalar främst ungdomar som redan är fysiskt aktiva, detta blir ytterligare en 

möjlighet för dem att utöva idrott. Trots detta verkar det som att SCP aktiviteterna tilltalar 

deltagare ur olika samhällsklasser, tillskillnad mot den traditionella idrotten. 

 

Det är därför av stor vikt att ta reda på vilka ungdomar som deltar vid alternativa insatser för 

att främja fysisk aktivitet. Når Drop in - idrott Umeå de ungdomar som tidigare inte 

medverkat i föreningsidrotten eller är det redan föreningsaktiva ungdomar som även söker sig 

till dessa aktiviteter? 
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Tidigare forskning 

Rekommendationer fysisk aktivitet 

Det finns olika rekommendationer gällande fysisk aktivitet för barn och ungdomar. WHO:s 

rekommendation gäller barn och ungdomar mellan 5-17 år. De bör vara fysiskt aktiva 

åtminstone 60 minuter om dagen, detta kan vara uppdelat i flera pass om dagen och 

aktiviteterna ska vara moderat till kraftigt ansträngande. Fysisk aktivitet i mer än 60 minuter 

per dag ger ytterligare hälsomässiga fördelar. Den mesta av den dagliga fysiska aktiviteten 

bör vara aerob, aktiviteterna bör vara allsidiga för att stärka muskler, skelettet, öka 

koordination samt rörlighet, åtminstone tre gånger i veckan. Till fysisk aktivitet räknas idrott, 

lek, tävlingsmatcher, transport exempelvis gång eller cykling, idrottslektioner i skolan, samt 

planerade träningar med familjen, skolan och föreningar (WHO, 2010). Även Nordiska Rådet 

rekommenderar ungdomar att vara fysiskt aktiva i minst 60 minuter om dagen. 

Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att göra idrott till ett obligatoriskt ämne i 

grundskolan och gymnasiet, med minst tre idrottslektioner per vecka. Detta för att 

regelbunden fysisk aktivitet bidrar till att sänka sjukvårdskostnaderna och därför bör det 

skapas förutsättningar för att det rekommenderade minimiantalet idrottslektioner ska kunna 

uppfyllas (Riksidrottsförbundet, 2009). Fysisk aktivitet har flera fördelar förutom ökad 

kondition och muskelstyrka, bland annat minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar, 

minskad utveckling av åldersdiabetes, påverkan på övervikt och bibehållande av normalvikt, 

ökad energi och bättre sömn, bättre kroppsuppfattning, inlärnings- och 

koncentrationsförmåga, förebygger osteoporos, positiv påverkan på immunförsvaret, minskad 

risk för belastningsskador samt att det stimulerar barns sociala och mentala utveckling 

(Riksidrottsförbundet, 2009). 

 

Fysisk aktivitet 

Studier inom området visar att inom EU-länderna är det ungefär samma mönster vad gäller 

fysisk aktivitet bland barn och ungdomar, som exempelvis att pojkar är mer fysiskt aktiva än 

flickor. Pojkar ägnar sig även oftare än flickor åt kraftig fysisk aktivitet. Barn/unga är mer 

fysiskt aktiva när de är yngre och den fysiska aktiviteten minskar genom tonåren för båda 

könen. Regelbunden fysisk aktivitet och upprätthållande av denna är ovanligt bland många 

barn och ungdomar i Europa (Armstrong & Welsman, 2006). 
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Studier visar på att många ungdomar inte kommer upp i rekommendationerna gällande 

hälsofrämjande fysisk aktivitet (Armstrong & Welsman, 2006; Tammelin et al., 2007). Därtill 

visar Tammelin et al. (2007) i sin studie av 6928 unga Finländares fysiska aktivitet att trots att 

50 % av flickorna och 59 % av pojkarna uppger sig vara fysiskt aktiva i 60 minuter eller mer 

per dag, är det endast 23 % av pojkarna och 10 % av flickorna som ägnar sig åt moderat till 

kraftigt ansträngande fysisk aktivitet per dag. Samtidigt uppger nästan hälften av de 

undersökta ungdomarna att de tittar på TV i mer än de rekommenderade två timmar per dag. 

Individer som ägnar mycket tid till TV tittande och datoranvändande är mindre fysiskt aktiva 

än de som ägnar mindre tid till dessa stillasittande aktiviteter. Dessa resultat tyder på att 

många ungdomar överstiger rekommendationerna gällande TV och når inte upp till 

rekommendationen för hälsofrämjande fysisk aktivitet. Denna studie av Tammelin et al. 

syftade till att ta reda på i vilken grad unga finländare når upp till rekommendationerna (60 

minuter moderat till kraftig fysisk aktivitet per dag och mindre än 2 timmar TV tittande per 

dag) gällande fysisk aktivitet och deras vanor gällande TV-tittande samt utreda 

sammankopplingen mellan fysisk aktivitet och olika stillasittande beteenden.  

 

Van Tuyckom och Scheerders (2010) studie är baserad på 2005 års ”Eurobarometer”. Denna 

ger en bild av de geografiska och de sociala skikten gällande fysisk aktivitet i 27 EU länder.  

Författarna kommer fram till att 4 av 10 européer inte deltar i någon idrottsaktivitet. Även 

några subgrupper med liten fysisk aktivitet kunde urskiljas, dessa var syd- och östeuropéer, 

kvinnor, äldre, individer med lägre utbildning samt landsbygdsinvånare.  

 

Sannolikheten att uppnå rekommendationerna för fysisk aktivitet bland ungdomar ökar i och 

med deltagande i både idrotten som skolan erbjuder samt föreningsidrott, dock minskar 

sannolikheten att uppnå rekommendationerna för fysisk aktivitet med stigande ålder. En 

studie som syftade till att undersöka betydelsen av idrott utanför skolschemat bland ungdomar 

i Portugal (de har två idrottssystem, ett via skolan och ett via samhället) och vilken effekt 

detta hade på moderat till kraftig fysisk aktivitet för individerna. Resultatet tyder på att 

ungdomarnas vanor gällande fysisk aktivitet grundläggs under tonåren och det är därför 

viktigt att skolan och samhället tillsammans instiftar möjligheter för fysisk aktivitet och 

genom detta påverkas individerna till fortsatt fysisk aktivitet, även senare i livet (Silva et al., 

2010). 

 



10 

 

García Bengoechea, Sabiston, Ahmed och Farnoush (2010) studie syftade till att ta reda på 

sammankopplingen mellan kön, socioekonomisk status, viktstatus samt deltagande i 

organiserad och oorganiserad fysisk aktivitet bland kanadensiska ungdomar. Data från the 

National Longitudinal Survey of Children and Youth analyserades utifrån olika modeller. 

Författarna menar på att flickor deltar mer sällan i oorganiserad fysisk aktivitet medan pojkar 

deltar oftare. Kraftigt överviktiga ungdomar är mindre fysiskt aktiva än normalviktiga och lätt 

överviktiga ungdomar, speciellt i oorganiserad fysisk aktivitet. Å andra sidan konstaterar 

Silva et al. (2010) i sin studie att BMI inte var relaterat till individens mängd av moderat till 

kraftig ansträngning. 

 

Att tvingas till fysisk aktivitet i barndomen eller under tonåren verkar enligt Taylor, Blair, 

Cummings, Wun och Malina (1999) ha negativa konsekvenser för individens framtida fysiska 

aktivitet. Därför är upplevelserna av fysisk aktivitet i barndomen och tonåren viktiga för hur 

individen förhåller sig till fysisk aktivitet senare i livet (Engström, 2012). Taylor et al. (1999) 

studie syftade till att utvärdera relationen mellan fysisk aktivitet i barndomen och tonåren och 

hur det påverkar vanor gällande fysisk aktivitet i vuxen ålder. Liknande resultat visar även en 

studie av Tammelin, Näyhä, Hills och Järvelin (2003) på; positiva erfarenheter från idrotten 

samt deltagande i många olika idrotter under tonåren ökar sannolikheten att fortsätta vara 

fysiskt aktiv i vuxen ålder. Tammelin et al. (2003) studie syftade till att utvärdera sambandet 

mellan deltagande i idrotter under tonåren och fysisk aktivitet i vuxenålder. En undersökning 

genomfördes där 7794 personer fick fylla i en postenkät när de var 14 år och sedan en 

uppföljningsenkät när de var 31 år. De ungdomar som regelbundet idrottade efter skoltid i 

tonåren var även mer fysiskt aktiva när de blev vuxna. Män som deltog i bollsporter, 

uthållighetssporter, friidrott samt kampsporter i sin ungdom förknippades med en högt eller 

mycket högt deltagande i fysisk aktivitet som vuxen. För kvinnor förknippades förutom de 

uppräknade idrotterna även deltagande i löpning, cykling, orientering, gymnastik samt ridning 

som tonåring, som faktorer som ökade den fysiska aktiviteten som vuxen. 

 

Även Engström (2008b) menar på att upplevelser av idrott som barn och tonåring har 

betydelse för träningsvanor senare i livet. Enligt studien som syftade till att belysa om och i så 

fall hur olikheter i idrottserfarenheter i barndomen och tonåren och olikheter i kulturellt 

kapital återspeglas i träningsvanor i medelåldern. Studien genomfördes via postenkäter där de 

först kontaktades 1968 när de var 15 år gamla. Uppföljning gjordes vid ytterligare sex 
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tillfällen, studien pågick i 38 år. Från början deltog 2144 personer och vid sista uppföljningen 

användes 1518 enkäter för slutresultatet. Resultatet visar på att varken medlemskap i en 

idrottsförening eller tid som spenderats på idrottande som 15 åring visade sig ha någon 

signifikant betydelse för träningsvanorna i medelåldern. Däremot visade sig hur många olika 

idrotter personerna ägnade sig åt på fritiden som 15 åring och betyg i idrottsundervisningen 

vara sammankopplat med senare träningsvanor. Engström menar på att breda och varierande 

idrottserfarenheter under barndomen och tonåren har påverkan på träningsvanorna senare i 

livet, därför borde idrottsundervisningen i skolan uppmuntra till att lära olika 

idrottsfärdigheter och friluftsaktiviteter. 

 

Wilson, Gottfredson, Cross, Rorie och Connell (2010) gjorde en studie som syftade till att ta 

reda på om elever med vissa egenskaper tenderar att delta i specifika aktiviteter och om sådant 

val påverkar upplevelser och resultat. Resultatet visar på att föräldrarna påverkar ungdomarna 

i hög grad vid val av aktiviteter, främst påverkas de yngre. Samtidigt menar författarna på att 

om ungdomar tvingas till aktiviteter av sina föräldrar kommer de troligtvis vara mindre 

engagerade i aktiviteten, detta förklarar de med att ungdomarna känner bristande samhörighet 

mellan deltagande i aktiviteten samt positiva upplevelser.  

 

Motiv till att vara fysiskt aktiv 

Att deltagandet i idrott ska vara roligt pekar flera studier på, många ungdomar drivs av att 

göra något som är roligt här och nu istället för att det ska leda till något av nytta (Eime, Payne, 

Casey & Harvey, 2008; Redelius et al., 2005; Sirard, Pfeiffer & Pate, 2006). 

 

I en studie av Eime et al. (2008) uppger sig ungdomarna vara fysiskt aktiva på grund av 

hälsoaspekter, för att hålla sig i form, sociala aspekter och för att det är roligt. Till skillnad 

från andra studier uppgav inte dessa ungdomar att de var fysiskt aktiva för viktnedgångsskäl. 

Denna studie visar även på att de ungdomar på landsbygden som inte idrottar är socialt 

isolerade. Syftet med studien var att undersöka de många faktorer som individuellt och 

interaktivt påverkar deltagandet i idrott och fysisk aktivitet för aktiva flickor på landsbygden. 

Samt att försöka upptäcka de upplevda hindren för att delta i fysisk aktivitet för inaktiva 

flickor.  

 

En studie av Sirard et al. (2006) syftade till att identifiera könsspecifika motivationsfaktorer 
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gällande deltagande i idrottsprogram samt att utreda sambandet mellan deltagande i 

idrottsprogram, fysisk aktivitet och stillasittande bland grundskoleelever. Resultatet visade på 

att det finns könsspecifika motivationsfaktorer för deltagande i idrottsprogram bland elever i 

grundskolan. Gemensamt för båda könen är att de vill att idrottsdeltagandet ska vara roligt. 

Pojkar motiveras mer av idrottens tävlingsaspekter medan flickor främst motiveras av 

idrottens sociala aspekter. En annan faktor som motiverar både flickor och pojkar till att delta 

i idrottsprogram är fitness. Avbrytande av deltagande i idrottsprogram beror för både pojkar 

och flickor på bristande intresse, tidsbrist samt problem med tränaren. Ungdomar som deltar i 

idrottsprogram är generellt mer fysiskt aktiva, därför menar författarna på att det är viktigt att 

utveckla program som barn vill delta i för fortsatt fysisk aktivitet. 

 

Den sociala biten inom idrotten är en viktig faktor som ökar motivationen bland ungdomar att 

delta, detta visar ett flertal studier på (Fry & Gano-Overway, 2010; Silva et al., 2010). 

Deltagande i ett idrottslag tillsammans med en vän ökar den fysiska aktiviteten under tonåren, 

då vänskap inom idrotten kan vara en motiverande faktor att delta (Silva et al., 2010). Fry och 

Gano-Overway (2010) hade som syfte i sin studie att undersöka relationen mellan ungdomar 

och hur de upplever den omhändertagande miljön inom fotbollslaget, deras attityder och 

beteende gentemot tränare och lagkamrater samt även deras engagemang för idrotten. 

Ungdomar som upplever en omhändertagande miljö i sitt fotbollslag anger att de glädjer sig 

mer åt idrotten, har en positivare attityd till tränare och lagkamrater samt känner ett större 

engagemang för idrotten. Därför menar Fry och Gano-Overway på att det är viktigt med en 

omhändertagande miljö för ungdomar i idrottssammanhang. Tränaren/ledaren innehar 

nyckelrollen för hur ungdomarna upplever idrotten menar författarna i sin studie. 

 

Orsaker till att inte vara fysiskt aktiv 

Många ungdomar slutar vara fysiskt aktiva i tonåren (DeBate et al., 2009; Eime et al., 2008; 

Findlay, Garner & Kohen, 2010). Detta beror på tidsbrist på grund av skolarbete samt de 

oflexibla tiderna inom organiserad idrott (Eime et al., 2008). En annan studie visade på att den 

främsta orsaken till att inte vara fysiskt aktiv är på att brist på vilja att vara det (Rye, O'Hara 

Tompkins, McClure & Aleshire, 2008), denna studie beskriver ett community-projekt där 

lärare och high school elever skapade insatser för att ge ökade möjligheter till fysisk aktivitet. 

Insatserna inkluderade promenadstråk, utbildningstillfällen samt stegräknare. Även 

enkätundersökning genomfördes, denna behandlade upplevda hinder för att delta i fysisk 
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aktivitet. Sirard et al. (2006) menar på att avbrytande av deltagande i idrottsprogram beror för 

både pojkar och flickor på bristande intresse, tidsbrist samt problem med tränaren. Ungdomar 

som deltar i idrottsprogram är generellt mer fysiskt aktiva, därför menar författarna på att det 

är viktigt att utveckla program som barn vill delta i för fortsatt fysisk aktivitet.  

 

Skillnader mellan könen 

Resultaten i en studie av Silva et al. (2010) indikerar på att skolans idrott är mer tilltalade för 

flickor än föreningsidrott medan resultatet visar på det motsatta för pojkar. Flickorna i studien 

visade sig vara mindre aktiva inom idrott än pojkar. Författarna menar därför att idrott inom 

skolans kontext (extra idrott) är i synnerhet viktigt för flickornas idrottsutövande. Detta menar 

författarna beror på att idrotten som skolan erbjuder är mindre tävlingsinriktad än 

föreningsidrotten, vilket författarna menar tilltalar flickor mer, då flickor oftare vill åt den 

sociala biten inom idrott.  

 

Mota et al. (2005) observerade 22 barn mellan 8-10 år och deras deltagande i moderat till 

kraftig ansträngning under skolraster. Syftet var också att avgöra hur viktig den fysiska 

aktiviteten under rasterna var för den dagliga fysiska aktiviteten samt för att se om det fanns 

några skillnader i deltagandet i oorganiserad fysisk aktivitet mellan pojkar och flickor. 

Resultatet visar på att skolraster (recess time) är viktigt för barn i hälsofrämjande syfte samt 

för barnens dagliga mängd fysisk aktivitet för att uppnå rekommendationerna, speciellt för 

flickor. Detta beror på att flickorna i studien var lika mycket fysiskt aktiva under skolrasterna 

som pojkarna, men pojkarna är generellt mer fysiskt aktiva utanför skoltid. Enligt Eime et al. 

(2008) slutar många flickor med föreningsidrott till förmån för individuell fysisk aktivitet. 

 

Socioekonomiska faktorer 

Det finns resultat som visar på att om föräldrarna har en högre utbildningsnivå eller om det 

finns två föräldrar i hushållet är sannolikheten högre bland pojkar att de regelbundet deltar i 

oorganiserad idrott. Detsamma gällde dock inte flickorna i undersökningen. Resultat visar 

även på att pojkar har ett relativt stabilt mönster gällande oorganiserad fysisk aktivitet genom 

barndomen och tonåren medan flickors deltagande minskar i tonåren (Findlay et al., 2010). 

 

García Bengoechea et al. (2010) menar på att ungdomar ur familjer med mellan och hög 

socioekonomisk status deltar oftare i organiserad fysisk aktivitet än ungdomar ur lägre 
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socioekonomiska grupper. Skille och Waddington (2006) åskådliggör i sin studie att SCP är 

mer attraktivt för arbetarklassungdomar än den traditionella idrotten är. Engström (2008b) 

menar på att en medelålders individs träningsvanor är nära sammankopplat med dennes 

sociala position i samhället och till dennes utbildningskapital. De barn och ungdomar med 

störst chans att uppnå denna medelklass-position i Engströms 38 år långa uppföljningsstudie 

var dem med redan då relativt hög social position och/eller höga betyg i teoretiska ämnen i 

skolan. Om de var intresserade av idrott och ägnade sig åt detta i tonåren var sannolikheten att 

de tränade större. 

 

Olika alternativa idrottsinsatser och deras resultat 

VERB summer scorecard (VSS) är en kampanj för ökad fysisk aktivitet där barn mellan 9-13 

år får prova på olika aktiviteter, barnen fyller i ett aktivitetskort efter de utövat aktiviteter och 

kan på så vis vinna priser. Studien är gjord av DeBate et al. (2009) och syftade till att ta reda 

på vilka faktorer som spelar in i deltagandet i det fysisk aktivitetsfrämjande programmet VSS. 

Enligt författarna visade resultatet på att fler flickor än pojkar hade för avsikt att delta i VSS 

igen. Författarna menar på att program som VSS som har visat sig tilltala flickor är mycket 

viktiga och bör prioriteras, då många flickor tenderar att bli mindre fysiskt aktiva och sluta 

med idrotter då de når tonåren. Genom detta kan flickorna erhålla de fysiska, psykiska och 

studiefördelar som deltagande i fysisk aktivitet ger och minska risken för hälsoproblem som 

exempelvis osteoporos. Författarna kom även fram till att genom att få barnen att prova på 

nya saker och fylla i om så bara delar av sitt aktivitetskort ökar chanserna att i framtiden 

fortsätta delta i VSS och även fortsätta vara fysiskt aktiva. 

 

Vidare utvärderar Irwin, Irwin, Miller, Somes och Richey (2010) effektiviteten av 

programmet "Get Fit with the Grizzlies", vilket är en sexveckors kurs som fokuserar på kost 

och fysisk aktivitet för fjärde- och femteklassare i Memphis, USA. Programmet var ett 

samarbete mellan professionella idrottslag och lokala skoldistrikt för att påverka barns hälsa. 

Resultaten i studien visade på att programmet gett resultat gällande förvärvandet av 

hälsokunskap samt att hälsobeteendet bland barnen förbättrats avsevärt efter programmets 

genomförande. Författarna menar på att initiativ liknande detta är en positiv strategi för att 

förbättra hälsan bland barn. 
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Beträffande idrotts/fysisk aktivitetsprogrammen HSBC/Outward Bound project och Youth 

Sport Trust/BSkyB ‘Living For Sport’ programme i Storbritannien och deras påverkan 

gällande positiv utveckling för ungdomarna i utbildningssammanhang, har båda projekten 

visat sig ha positiv påverkan på många ungdomars beteende, närvaro på lektioner samt stärkt 

relationerna till lärare och klasskamrater. Resultaten i studien visar även på att hur dessa 

projekt påverkar ungdomarna är mycket individuellt och sammanhangsberoende. Positiv 

påverkan av programmen upprätthålls lättare om följande faktorer ingår: förläggning av 

aktiviteter inom projektet utanför skolan, arbeta nära med ungdomarna för att välja aktiviteter, 

sätta upp mål och utvärdera allt eftersom projektet fortskrider, upprätta positiva relationer 

mellan projektens ledare och ungdomar samt att ge ungdomarna möjlighet att arbeta med och 

för andra (Sandford, Duncombe & Armour, 2008).  

 

En rapport av Carlsson och Haaland (2004) beskriver och utvärderar en satsning på att 

aktivera inaktiva barn och ungdomar, barn och ungdomar med problem samt barn och 

ungdomar med minoritetsbakgrund. Denna satsning är genomförd genom Kultur og kirke-

departementets satsning fysisk aktivitet og sosial integrasjon – idretten som samarbeidspart i 

ett flertal kommuner i Norge. Målet med utvärderingarna var att ge en bild av vilken sorts 

idrottslig verksamhet de statliga medlen har finansierat. Enligt författarna har satsningen 

resulterat i många bra insatser och projekt, dessa har nått ut till de tilltänka målgrupperna. 

Särskilt gällande målen med att få fler barn och ungdomar fysiskt aktiva samt att nå ut till 

missgynnande grupper. Många barn och ungdomar har presenterats för nya idrottsaktiviteter, 

dock inte till idrotten som organisation. Carlsson och Haaland menar även på att om barnen 

och ungdomarna ges goda möjligheter och alternativ för lek och fysisk aktivitet är detta bra ur 

ett folkhälsoperspektiv, dock kan det bli problematiskt ur ett idrottspolitiskt perspektiv då 

medlemsrollen blir mer en offentlig användarroll än den traditionella föreningsmedlemsrollen. 

Många av insatserna har genomförts i områden där många är har invandrarbakgrund, det har 

inte varit några problem att få pojkar med minoritetsbarkgrund att delta i aktiviteterna, 

däremot har det varit svårt att få tonårsflickor med minoritetsbakgrund att delta. Generellt sett 

har det även varit svårt att engagera föräldrarna i insatserna som genomförts. Därför har 

många insatser varit beroende av avlönad personal (Carlsson & Haaland, 2004).  

 

Redelius, Sandahl och Thedin Jakobsson (2005) gjorde en studie där syftet var att analysera 

Ungdomsinitiativet på olika tillvägagångssätt och nivåer. Fokusområden var 
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distriktsförbundets arbete, ansökningarnas mål samt de deltagande ungdomarnas erfarenheter. 

Detta genomfördes via intervjuer med distriktsförbunden och deltagande ungdomar i 

Ungdomsinitiativet samt analyser av ansökningshandlingar. I analysen av 

Riksidrottsförbundets Ungdomsinitiativ visar resultatet på att ungdomarna föredrog att söka 

medel för aktiviteter som gagnar den egna idrotten. De flesta ansökningarna inom projektet 

handlade om att göra något de vanligtvis inte gör inom den specifika idrottens ramar, något 

annorlunda. Vidare visar resultaten på att många ungdomar drivs av att göra något som är 

roligt här och nu istället för att det ska leda till något av nytta. Studien visar på att 

ungdomarna ansåg att trots att aktiviteterna i sig inte blir så annorlunda, så blir det annorlunda 

i och med att vuxna inte är med. De menade på att genomförandet blir mindre 

prestationsinriktat och seriöst och istället mer lekfullt och avslappnat. Generellt sett var detta 

ett uppskattat initiativ bland de deltagande ungdomarna då de fick göra något på egen hand 

vilket ses som utmanande och engagerande. 

 

Fahlén och Forsbergs (2007) studie om näridrottsplatser syftade till att utvärdera en 

näridrottsplats i Umeå och dess betydelse för att uppmuntra till spontanidrott och 

egenorganiserad fysisk aktivitet. Resultatet indikerar på att det råder en trivsam stämning på 

anläggningen där alla oavsett kön eller ålder deltar, samtidigt som en del menar på att yngre 

inte får vara med och inaktiva är åskådare. Fahlén och Forsberg menar även på att den 

spontana lekfulla idrotten snabbt kan förändras till tävlingsinriktad, beroende på om det är 

redan idrottsaktiva som deltar, därför uppnås inte målet med en kravlös miljö. Flickor, mindre 

aktiva individer och yngre använder anläggningen mindre än andra grupper. Dessa ses främst 

i anslutning till lekplatsen och rastmöblerna medan konstgräsplanen och ishockeyrinken är 

mer populära bland de som är mer aktiva. Anläggningen används till störst del under 

skoldagen, trots detta använder inte merparten av skolans elever anläggningen 

överhuvudtaget. Det är främst redan idrottsaktiva som använder anläggningen efter skoltid, 

men även människor utanför skolan har näridrottsplatsen som mötesplats, som exempelvis 

familjer. Vid planeringen av näridrottsplatsen involverades dock inte några representanter från 

så kallade inaktiva grupper, vilket författarna menar på kan ha påverkat utformningen av 

anläggningen och på grund av det missgynnat dessa grupper. Vidare menar författarna på att 

det inte finns några belägg på att anläggningen erbjuder en miljö som utgår från barn och 

ungdomars egna önskemål som skulle verka som ett alternativ till den kravfyllda miljö som 
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många barn och ungdomar upplever inom föreningsidrotten och skolans idrottsundervisning. 

Att inaktiva skulle börja använda anläggningen ses inte som ett troligt scenario. 

 

Vilka ungdomar attraheras av alternativa insatser för att främja fysisk aktivitet 

I en studie av Skille (2005), vilkens huvudsyfte var att ta reda på om SCP aktiviteterna når ut 

till dem som inte deltar i den traditionella idrotten. Enligt resultatet tilltalar främst den 

alternativa insatsen SCP-aktiviteterna ungdomar som redan är fysiskt aktiva. Detta blir 

ytterligare en möjlighet för dem att utöva idrott. Trots detta verkar det som att SCP 

aktiviteterna tilltalar deltagare ur olika samhällsklasser, tillskillnad från den traditionella 

idrotten. För dessa ganska olika grupper avgör deras habitus huruvida de är fysiskt aktiva, 

vilket influeras av deras familjers och vänners relation till idrott. 

 

Fahlén och Karp (2010) visar på liknande resultat i sin undersökning, att de barn och 

ungdomar som redan är fysiskt aktiva, är de som också främst utnyttjar Handslagets insatser. 

Denna studie jämförde målsättningarna med resultaten av verksamheterna inom Handslaget 

och därigenom bildades en uppfattning huruvida Handslaget lyckades i sina insatser eller ej. 

Detta skedde genom analys av 21 Handslagsrapporter samt tre av författarnas egna 

forskningsprojekt. Handslagets insatser har visat sig bli ytterligare en arena och möjlighet för 

de redan aktiva att utöva idrott. Författarnas resultat visar på att Handslaget misslyckas med 

att nå ut till nya grupper och att det främst är stora idrotter och traditionella aktiviteter som 

beviljas Handslagsmedel. 

 

Även Engström (2008a) beskriver liknande resultat när han gjorde en vetenskaplig bedömning 

av samtliga utvärderingsprojekt som beskriver Handslaget med utgångspunkt i att analysera 

resultat och effekter inom de olika prioriterade områdena, vilka var öppna dörrarna för fler, 

samverkan med skolan, satsa mer på flickidrotten, hålla tillbaka avgifterna samt delta i 

kampen mot droger. Detta gjordes genom att granska, sammanfatta och analysera resultat och 

effekter i de olika Handslagsforskningsrapporter, vilka är 23 till antalet. Engström menar på 

att Handslagssatsningen har varit lyckosam i den bemärkelsen att fler barn och ungdomar har 

börjat idrotta samt att det har varit ett nyttigt kunskapsprojekt, med bra erfarenheter för 

framtida projekt. Målet gällande öppna dörrarna för fler, menar Engström på att många dörrar 

har öppnats, dock flest inom den traditionella idrottens ramar men trots det med olika 



18 

 

inriktningar. Även i denna studie visar det sig att dessa satsningar främst har attraherat dem 

som redan är aktiva inom idrotten.  

 

Detsamma gäller i Fahlén och Forsbergs (2007) studie av näridrottsplatser, det är främst de 

ungdomar som redan är aktiva som använder sig av näridrottsplatsen. Vidare menar 

författarna på att helt inaktiva elever inte attraheras av näridrottsplatsen. Enligt författarna har 

inte ungdomarnas attityd till fysisk aktivitet blivit positivare efter upprättandet av 

näridrottsplatsen, tendenser pekar åt det motsatta hållet. Idrottandet i föreningar har inte heller 

ökat sedan näridrottsplatsens uppkomst. 

 

Skille och Waddington (2006) undersöker de alternativa idrottsinsatser och insatser för 

främjandet av fysisk aktivitet som gjorts av SCP i Norge. Dessa är tänkta att attrahera unga 

människor, och då främst unga inaktiva människor, att vara mer fysiskt aktiva. I synnerhet 

undersöker Skille och Waddington huruvida dessa alternativa idrottsaktiviteter har varit mer 

framgångsrika än traditionell idrott gällande klass- och könsbarriärer i deltagandet. Resultatet 

tyder på SCP är mer attraktivt för arbetarklassungdomar än traditionell idrott är, samt att det 

finns indikationer som tyder på att SCP har lyckats med att bryta könsbarriären, speciellt 

bland flickor i arbetarklassen. Dock har "The open sport hall" visat sig ha ett mönster i fler 

manliga deltagare och kvinnlig frånvaro. Inom "The open sport hall" arrangerar ungdomarna 

oftast själva sina aktiviteter, i och med detta och frånvaron av vuxenkontroll har "The open 

sport hall" utvecklats till en tydligt maskulin kultur vilken är dominerad av de äldre, starkare 

pojkarna och som tränger ut de unga flickorna. Hälften av ungdomarna deltar i traditionell 

idrott och lika många i SCP. Författarna menar på att SCP är framgångsrikt tack vare dess 

enkelhet och flexibilitet i jämförelse med den traditionella idrotten, vilket attraherar ungdomar 

(Skille & Waddington, 2006).  

 

Drop in - idrott Umeå 

Drop in - idrott Umeå har pågått sedan vårterminen 2010 och finansieras av Umeå Kommun 

(TILDA), Västerbottens idrottsförbund samt UmeBRÅ. Syftet med Drop in - idrott Umeå är 

”Att öppna dörrarna till idrotten för fler ungdomar och bidra till att de får en meningsfull 

sysselsättning. Detta innebär att denna verksamhet framförallt ska riktas till de som idag inte 

är föreningsaktiva” (UmeBRÅ, n.d.a). Målgruppen för aktiviteterna är ungdomar mellan 13-

20 år, framförallt i segregerade områden. Aktiviteterna arrangeras på fredagar, lördagar och så 
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kallade "riskhelger", för att delta vid aktiviteterna krävs ingen föranmälan och deltagandet är 

kostnadsfritt. Insatsen har två huvudspår, folkhälsofrämjande och brottsförebyggande. 

Projektet har flera mål, ett mål är att skapa rutiner och samverkansformer för idrottsföreningar 

för hur de kan arbeta för att fortsätta anordna Drop in - idrott, samt utveckla en arbetsmetodik 

och kunskapsbank för föreningar som vill bedriva detta. Detta skall även bidra till 

idrottsföreningars utveckling inom den ordinarie verksamheten. Medlemsantalet ska öka i 

närliggande föreningar, detta ska ske genom att inspirera killar och tjejer till fortsatt 

idrottande både inom och utanför det ordinarie föreningslivet. Slutligen är ett mål att se ett 

minskat normbrytande beteende till förmån för fysisk aktivitet hos de ungdomar som deltagit i 

aktiviteterna som anordnats. På aktiviteterna ska det finnas två idrottsledare. Idrottsledarna får 

gå en utbildning på fem heldagar, därefter blir idrottsledarens roll att försöka hålla låg profil 

och behålla det spontana, skapa möjligheter och utrymme för alla deltagare samt att vara en 

vuxen förebild. 
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Teoretisk utgångspunkt 

Teoretisk utgångspunkt i denna uppsats kommer att utgå från Bourdieus (1984; 2004) teorier 

om habitus. För att underlätta förståelsen av begreppet habitus har Löfgrens (2001), 

Engströms (2012) och Enelos (2013) tolkningar gällande habitus använts. Enligt Löfgrens 

tolkning av Bourdieu kan samhället delas in i ett obestämbart antal fält, dessa fält kallas 

sociala fält. Inom dessa fält samspelar och konkurrerar sociala agenter, vilka kan vara 

individer, företag, institutioner och organisationer. De sociala fälten är av varierande storlek 

och innehåll, gränserna mellan fälten behöver inte vara tydliga. Dessa sociala fält använder 

Bourdieu till att analysera de strukturella relationer som förekommer i fälten mellan agenter, 

vilket syftar till att förstå individers handlande i sociala sammanhang. Bourdieu menar på att 

dessa sociala fält har inverkan på individer och grupper som verkar inom ett visst fält på det 

vis att de alltid mer eller mindre, måste förhålla sig till de traditioner och normer som råder i 

det aktuella fältet. De sociala fälten studeras för att visa på de relationer som finns däri men 

även för att ta reda på vilka effekter sociala fält har på grupper eller individer. Habitus, menar 

Bourdieu, är en individs medvetna och omedvetna erfarenheter, vilka har inverkan på 

individens tankar och uppfattningar och hur individen beter sig i den sociala världen, det vill 

säga hur en individ agerar och reagerar. Erfarenheterna vilka individen påverkas av sedan 

barndomen är exempelvis familj, släkt, vänner, men även de organisationer individen vistas i. 

Habitus påverkar individens livsstil, interessen och vanor, men även inställning gällande 

arbete, studier och fritidsaktiviteter. Vad en individ tycker om att göra på friden eller anser 

vara god kultur beror inte på någon medfödd förmåga, utan det som påverkar individens 

känsla för vad som är lämpligt eller tilltalande beror mer på socialt ursprung, nuvarande 

livsförutsättningar samt grupptillhörighet. Idrotts- och motionsaktiviteter betyder olika saker 

för olika individer, detta då alla uppfattar dem utifrån sitt habitus (Löfgren, 2001).  

 

Enligt Engström (2012) är varje individ försedd med en känsla för vad som är passande och 

intressant när det gäller olika fritidsaktiviteter. Habitus bygger på individens tidigare och 

samlade erfarenheter vilka är styrande för individens uppfattningar. Vidare menar Engström 

att det inte är fullt så enkelt: "Habitus ska förstås som det system av i kroppen och sinnet 

inpräglade vanor och dispositioner, de för givet tagna preferenser, som verkar bestämmande 

på hur individen handlar, tänker, uppfattar och värderar sin omvärld." (s.43). Författaren 

menar på att habitus är bortom det som är direkt inlärt och ligger på ett djupare plan vilket 
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hjälper människor att orientera sig i omvärlden och göra den begriplig men även hur vi ska 

handla och tänka i helt nya situationer. Habitus kan ses som upphovet till smakskillnader och 

omedvetna strategier för praktiken. Habitus är komplicerat att styra över och kan ses som 

inbäddat i individen. Det kan ses som att det man tycker och gör känns naturligt och därför 

kan det leda till oförståelse när andra gör och tycker annorlunda. I barndomen är individen 

som mest formbar och mottaglig för intryck och det är då individens habitus formas. 

Människor som har liknande objektiva livsmiljöer och livserfarenheter kan avläsas på 

gruppnivå trots att alla har ett individuellt habitus.  

 

Enelo (2013) beskriver kapital som tillgångar, både materiella och symboliska. Kapital kan 

existera i förkroppsligat (i habitus), objektiverat (materiella ting) och institutionaliserat 

tillstånd. Vidare beskriver Bourdieu (2004) kapital som ett uttryck för det som är 

betydelsefullt, till exempel prestige eller ära i en given social kontext. Kapital är egenskaper 

som är viktiga resurser för individen. Vad det är som avgör vad som är betydelsefullt ligger 

dock ej hos individen, utan i kontexten och gruppens uppfattning om vad som är 

betydelsefullt. En handling eller egenskap (t.ex. specifika rörelser, hälsningar, kunskap om 

något specifikt etc.), vilket är sociala tillgångar, blir betydelsefulla när de tillskrivs ett värde i 

sociala sammanhang och gruppen måste bekräfta dess relevans (Löfgren, 2001; Bourdieu, 

2004; Enelo, 2013). Det som driver människan att utveckla nya vanor, handlingar och 

uppmärksamma symboler är dels bekräftelse. Människan har ett behov av att söka bekräftelse 

och uppskattning bland andra. Därtill har människan många olika sätt att söka uppskattning 

och bekräftelse och det finns många olika former av kapital, där kulturellt kapital är en form 

(Löfgren, 2001). Vidare beskriver Enelo (2013) att kultur uttrycker en ordning; vissa 

kulturformer och förhållningssätt är mer legitima än andra kulturyttringar inom specifika 

sociala fält. Kulturellt kapital är tillgångar och förmågor som uttrycks i den legitima kulturen, 

det kan till exempel vara specifik idrott som fotboll eller ett speciellt sätt att klä sig. De som 

förkroppsligar den legitima kulturen (dominerande kulturen inom ett socialt fält) har störst 

möjlighet att nå hög status inom det sociala fältet. Därtill, likt Enelo (2013), redovisar 

Bourdieu (1986) att kapital (kulturellt) kan finnas i tre kategorier; förkroppsligat kapital, 

objektifierat kapital och institutionaliserat kapital. Nedan beskrivs de kategorier som är 

aktuella för studien. 
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Förkroppsligat kapital innefattar hur vi människor uttrycker vår kultur, till exempel hur vi 

uttrycker oss i tal eller kroppsrörelser samt genom utseende. Löfgren (2001) framlägger även 

att förkroppsligat kapital påverkar intryck av personer och skapar uppfattningar om personers 

egenskaper. Därtill menar Bourdieu (1986) att förkroppsligat kapital är personligt och det kan 

krävas arbete för att upprätthålla relevanta egenskaper och uttryck. Vidare menar Löfgren 

(2001) att vad som är hög status inom vissa specifika sociala sammanhang förändras ständigt. 

Det är dock svårt att analysera detta då det oftast inte är uttalat i den sociala kontexten.  

 

Vidare menar Bourdieu (1986) att Objektifierat kapital uttrycker sig i materiella ting och 

media, till exempel skrifter, målningar, monument etc. Inom idrott kan det tillexempel vara en 

trofé eller pris efter en tävlingsvinst. För att uttrycka Objektifierat kapital utifrån dess 

specifika syfte krävs förkroppsligat kapital. Detta eftersom ett objekts syfte betyder ingenting 

utan ett sammanhang. Habitus och förkroppsligat kapital erbjuder objektet ett sammanhang, 

vilket skapar dess betydelse. För att förstå objektets betydelse måste det finnas en förståelse 

för habitus och dess kroppsliga kapital, vilket objektet verkar i. 
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Syfte 

Syftet är att undersöka det som kännetecknar de ungdomar som deltar vid alternativa insatser 

som ska stimulera till fysisk aktivitet. 

 

Frågeställningar som kommer att besvaras är: 

- Vilka grupper av ungdomar är det som alternativa insatser för att främja fysisk 

aktivitet attraherar? 

- Vilka typer av fysisk aktivitet och idrott föredras av de grupper som tidigare inte varit 

i kontakt med föreningsidrotten?  

- Vilka typer av fysisk aktivitet och idrott föredras av de grupper som tidigare deltagit i 

föreningsidrott men som avbrutit sitt deltagande? 

- Vilka utsikter har projekten att stimulera ett mer beständigt intresse för fysisk aktivitet 

och idrott? 

 

Metod 

För att besvara syftet och frågeställningarna gjordes en kombinerad studie med både enkät 

och intervju som metod. Enkät gjordes då det möjliggör ett större urval än exempelvis 

intervjuer (Ejlertsson, 1996). Enkäterna delades ut bland ungdomar som besökte drop in – 

idrotten samt på en intilliggande fritidsgård. Enkätfrågorna konstruerades på ett lättförståeligt 

sätt utifrån syftet och frågeställningarna. Som komplement till enkäterna gjordes intervjuer 

med fritidsledare samt ledare för drop in – idrotten. Detta gjordes för att intervjuerna kan ge 

en djupare bild av ungdomarnas deltagande än vad enbart enkäterna gör (Kvale & Brinkmann, 

2009).  

 

Urval 

För att nå olika typer av ungdomar, både de som besöker drop in – idrotten men även de som 

inte gör det valdes att dela ut enkäter på både drop in – idrotten samt på fritidsgården på 

området. Detta gjordes för att även ha möjlighet att nå ut till de ungdomar på området som 

inte besöker drop in – idrotten men kanske brukar gå till fritidsgården. Alla ungdomar som 

besökte fritidsgården under de tre tillfällen enkäter delades ut tillfrågades alla de besökande 
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ungdomarna om de ville fylla i enkäten, endast en nekade till att delta. Alla ungdomar som 

besökte drop in – idrotten fyllde i enkäten vid de tre tillfällen enkäterna delades ut. Urvalet är 

gjort med hjälp av urvalsmetoden Typical cases, vilket betyder att urvalet är utvalt på grund 

av att de representerar ett särskilt fall, i detta fall ungdomarna på Ersbodaområdet där drop in 

– idrotten arrangeras. Detta för att det sedan kunna generaliseras till andra liknande områden 

(Gratton & Jones, 2010). Då enkäten delades ut vid flera tillfällen fanns det en risk att 

personer fyllde i enkäten flera gånger. För att undvika att samma person fyllde i enkäten flera 

gånger tydliggjordes att det var samma enkät som delades ut vid de olika tillfällena på drop in 

– idrotten/fritidsgården. Detta tog både jag, ledarna på drop in – idrotten och personalen på 

fritidsgården upp vid de olika tillfällena enkäten fylldes i. 

 

Intervjuerna valdes att göras med två fritidsledare på fritidsgården och tre ledare på drop in -

idrotten. Detta för att få olika perspektiv på ungdomarnas deltagande i drop in – idrotten samt 

för en fördjupad förståelse. I den aktuella studien begränsades antalet intervjuer till fem 

stycken, då enkäterna utgör som grund i studien och intervjuerna endast fungerar som 

komplement till enkäterna. Detta för att om antalet intervjuer är för få blir inte 

generaliserbarheten tillräckligt hög medan om antalet intervjuer är för många blir det svårt att 

göra ingående tolkningar av intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009). Urvalet till intervjuerna 

skedde genom ett så kallat snöbollsurval, vilket gick ut på att identifiera de personer som 

besitter de egenskaper som svarar mot studiens syfte. Detta gjordes genom att olika personer 

(enhetschefer, projektledare) kontaktades via telefon, dessa personer fick utse/ge information 

om vilka personer som var lämpliga att intervjua utifrån studiens syfte. Därefter kontaktades 

de utsedda intervjupersonerna via telefon eller mejl. Vid den första kontakten med 

intervjupersonerna informerades om vilket ämne som kommer att behandlas under en 

eventuell intervju, efter godkännande av medverkan bestämdes dag, tid och plats då intervjun 

skulle ske (Cohen et al., 2007).  

 

Etik 

Vetenskapsrådet har fyra grundläggande forskningskrav, dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet betyder att 

syftet med forskningen ska presenteras för undersökningsdeltagarna, att deltagandet är 

frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin medverkan. Detta togs i beaktande i enkäterna 

genom att innan ungdomarna fyllde i enkäten berättades syftet med studien samt att 
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deltagandet var frivilligt. Detta framgick även i enkätens följebrev (se bilaga 1). Innan 

intervjuernas början fick intervjupersonerna läsa igenom ett följebrev (se bilaga 2), vilken tog 

upp att intervjupersonen kommer att vara anonym, att deltagandet är frivilligt och att samtalet 

kommer att spelas in om samtycke ges. Alla intervjupersonerna gav samtycke till inspelning 

av intervju. 

 

Samtyckeskravet betyder att deltagarna själv har rätt att bestämma över sin medverkan. Då 

enkätstudiens deltagare var mellan 13-17 år inhämtades godkännande att distribuera enkäter 

på fritidsgården och drop in – idrotten från enhetschefen för fritidsgården samt projektledaren 

för drop in – idrotten. Enkätfrågornas karaktär innefattade inte frågor av privat eller etiskt 

känslig natur. Ungdomarna fick även själv bestämma om de ville fylla i enkäten. 

Intervjupersonerna fick i följebrevet läsa att de själva får bestämma över sin medverkan, detta 

togs även upp muntligt innan intervjuns start. 

 

Konfidentialitetskravet betyder att ingen obehörig ska kunna ta del av och identifiera enskilda 

individer i undersökningen, även detta framgick både i enkätens och i intervjupersonernas 

följebrev och delgavs informanterna innan ifyllandet av enkäten eller intervjuns påbörjande.  

 

Med nyttjandekravet menas att uppgifter som samlas in i forskningsändamål inte får användas 

i andra syften än detta. Detta informerades intervjupersonerna genom följebrevet de fick läsa 

innan intervjun. 

 

Genomförande 

För att se hur enkäten fungerade att fylla i för respondenterna gjordes pilottest där några 

personer fick fylla i enkäten för att sedan komma med konstruktiv kritik och för att 

exempelvis se hur lång tid det tar, om instruktionerna är lätta att förstå, om det finns frågor 

som är mångtydiga eller svåra att förstå, om det finns frågor som man inte vill svara på samt 

övriga kommentarer och synpunkter på enkäten (Bell, 2005).  

 

Vid utdelandet av enkäterna på fritidsgården och drop in – idrotten var jag själv närvarande 

för att kunna förklara studiens syfte, svara på eventuella frågor samt för att få enkäterna 

ifyllda på en gång. Enkäterna delades ut till de ungdomar som ville fylla i, det var endast en 

person som nekade till att medverka av de ungdomar som befann sig på fritidsgården vid de 
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tillfällen då jag befann mig där (Bell 2005). På fritidsgården delades enkäterna ut vid tre 

tillfällen, vid första tillfället insamlades tre enkäter, vid andra tillfället fyra och vid det tredje 

tillfället elva. Vid drop in – idrotten fyllde alla ungdomar som var där i enkäten de kvällar de 

delades ut där. Enkäter delades ut på drop in – idrotten vid tre tillfällen, första gången 

insamlades sju enkäter, andra gången tjugoen och sista gången åtta enkäter. Vid utdelning av 

enkäterna informerades även ungdomarna om att de är anonyma och enskilda individer 

kommer inte att kunna identifieras. Detta togs även upp i enkätens följebrev som satt på första 

sidan i enkäten (se bilaga 3). Enkäten var indelad i tre huvuddelar, Om dig, Om dina 

tränings/idrottsvanor samt Om drop in – idrott. Det är även utifrån dessa teman resultatet 

presenteras. 

 

Två semistrukturerade intervjuguider konstruerades (se bilaga 4 och bilaga 5) utifrån syftet 

med undersökningen för att få en djupare förståelse för drop in – idrotten och ungdomars 

vanor i förhållande till den. Dessa två separata men liknande intervjuguider konstruerades för 

att de skulle passa så bra som möjligt för ledarna på drop in – idrotten och för fritidsledarna. 

Båda intervjuguiderna inleddes med relativt lätta frågor om intervjupersonernas bakgrund och 

därefter arbetsuppgifter (Ryen 2004). 

 

Intervjuerna spelades in med en diktafon efter att intervjupersonerna gett samtycke till 

inspelning. För att säkra intervjupersonernas konfidentialitet, även vid utskrivning av 

intervjuerna, har namn på exempelvis personer avkodats eller tagits bort vid transkriberingen 

och intervjupersonerna har även döpts om till fingerade namn. Intervjuerna beräknades på 

förhand ta 20-30 minuter att genomföra, den kortaste intervjun blev dock 17,34 minuter och 

den längsta pågick i 30,18 minuter. Intervjuerna transkriberades i övrigt ordagrant av 

intervjuaren och talspråk behölls, detta för att få intervjuerna mer levande i den skrivna texten 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Analys 

Enkäterna analyserades med hjälp av dataprogrammet SPSS. 

 

Vid analys av intervjuerna användes meningskoncentrering, vilket innebar att 

intervjupersonernas uttalanden drogs ihop till kortare formuleringar med det viktigaste 

intervjupersonen sagt. Denna metod är indelad i olika steg, först lästes hela transkriberingen 
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av intervjun för att få en helhetsbild, därefter bestämdes vilka de viktigaste temana var i det 

intervjupersonen sagt. Exempel på hur meningskoncentrering använts i en del av den aktuella 

studien när en av intervjupersonerna berättar om hur man ska göra för att skapa ett beständigt 

intresse för drop in - idrotten:  

 Ja jag vet inte det är, beständigt intresse, det blir väl lite att vi som ledare 

peppar dom varje gång att fan vad kul det var den här gången att kommer 

ni nästa gång också liksom att man, det är som du kommer väl nästa gång, 

som kom ihåg alltid att hur kul det är att spela, påminner dom att, dom är 

ju där att det är roligt liksom, det är ju det att man måste behålla det 

roliga hela tiden och sådär så att jag tror det är väl det. Det är det 

viktigaste för oss som ledare att se till att det är roligt så att det finns 

liksom inte att som ledare kanske på sån här verksamhet så är man ju inte 

ledare egentligen på det sättet utan det är ju drop in och det ska va 

spontant och sådär att man bara är med i bakgrunden och ser så att allt 

funkar som det ska, att dom känner att dom har stort ansvar att dom har 

roligt tror jag att man skapar intresse på. (Filip) 

Utifrån denna utsaga tolkades att de centrala temana var vikten av ett lämpligt ledarskap och 

att ledarna försöker se till att ungdomarna har roligt på drop in – idrotten. Därefter 

problematiserades de centrala temana utifrån den aktuella studiens syfte. Tillsist 

sammanfattades de centrala delarna i intervjuerna till en deskriptiv utsaga. Denna 

analysmetod ger möjlighet till att hitta naturliga meningsenheter och huvudteman vilka sedan 

kan bistå i mer omfattande tolkningar och teoretiska analyser (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Reliabilitet och validitet 

För att höja studiens reliabilitet, konstruerades två semi-strukturerade intervjuguider med 

specifika teman som skulle diskuteras. Detta för att göra det lättare att kunna upprepa studien 

med liknade resultat vid olika tillfällen under liknande omständigheter. Dock är det svårt att 

säkerställa reliabiliteten då fokus i kvalitativ forskning ligger på intervjupersonernas egna 

uppfattningar och personliga utsagor. Inom kvalitativ forskning är det problematiskt att 

rekonstruera samma sociala miljö som fanns under originalundersökningen, vilket kan leda 

till olika undersökningsresultat vid olika intervjutillfällen. Det kan även finnas en risk att 

intervjupersonerna försöker ge svar som intervjuaren förväntas vilja ha, vilket leder till 

missvisande resultat (Bell, 2005; Gratton & Jones, 2010; Kvale & Brinkmann, 2009).  
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Med validitet menas om man mäter det som avsetts mätas, exempelvis om en fråga som ställs 

i en enkät mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta i förhållande till syftet med 

studien (Bell, 2005). Därtill förklarar Gratton och Jones (2010) validitet som ”hur vet jag att 

den metod jag använder verkligen mäter vad jag avser mäta, och är mina slutsatser tagna från 

dessa mätningar verkligen korrekta slutsatser” (s. 93-94). Validiteten i den aktuella studien 

försökte säkras genom att jag fanns tillgänglig när ungdomarna fyllde i enkäten för att de 

skulle ha möjlighet att få svar på eventuella frågor. Intervjuguiderna samt enkäten 

kontrollerades löpande gentemot studiens syfte för att höja validiteten. Vidare kontrollerades 

och ifrågasattes resultatet kontinuerligt gentemot studiens syfte.  
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Resultat 

Denna del kommer att inledas med en kort presentation av intervjupersonerna, detta för att ge 

en bild av vilka dessa personer är. Därefter kommer både resultaten från enkäterna samt 

intervjuerna presenteras i en löpande text med hjälp av tabeller och diagram, detta sker under 

olika rubriker, vilka är: om ungdomarna, om tränings/idrottsvanor samt om drop in - idrotten. 

Slutligen kommer studien att sammanfattas. 

 

Intervjupersoner 

Intervjupersonerna är mellan 20 och 33 år, med varierande erfarenheter och bakgrunder. Anna 

och Alexander arbetar som fritidsledare på fritidsgården medan David, Oskar och Filip arbetar 

som ledare på drop in – idrotten. En av dem har varit med sedan start och de två andra har 

kommit in i verksamheten i ett senare skede. Gemensam nämnare för de tre drop in – ledarna 

är att de spelar fotboll. Två av ledarna bor på området där drop in – idrotten arrangeras. 

 

Om ungdomarna 

Totalt deltog 54 personer i enkätstudien, varav 44 (81 %) pojkar och 10 (19 %) flickor. 

Medelåldern på de deltagande ungdomarna var 14,5 år, den yngsta enkätdeltagaren var 10 år 

och den äldsta var 22 år gammal. Enligt drop in – ledarna och fritidsledarna är det främst 

ungdomar med invandrarbakgrund som besöker drop in – idrotten och de flesta av dessa 

spelar fotboll antingen i förening eller med sina vänner. Filip, en av drop in - ledarna 

beskriver den typiska drop in – idrottsbesökaren: 

 
Ja det är ju oftast mellan, en kille då, mellan kanske 13 och 16 - 17, 

invandrarbakgrund är ju rätt vanligt, det är ju sällan det är svenskar där, 

det är ju kanske 1 på 10 om det är nån svensk där men oftast 

invandrarbakgrund och dom spelar väl oftast fotboll själv på nåt sätt. 

(Filip) 

På frågan vad intervjupersonerna tror att det beror på att det är främst invandrarungdomar 

som besöker drop in – idrotten har de olika svar på. Oskar, drop in – ledare, har en teori om 

att alla ungdomar kanske inte förstår att drop in – idrotten är öppen för alla, att de inte riktigt 

vågar vara med eller att de helt enkelt vill vara för sig själva vid sidan om planen som 

åskådare. Alexander, fritidsledare, menar på att det kan ha med kultur att göra, att 

invandrarungdomarna dras till fotboll medan de svenska ungdomarna dras till andra sporter, 

han tar upp exempel som innebandy eller ishockey. Filip, även han drop in – ledare tror att det 
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beror på att det är samma kompiskrets som kommer på drop in – idrotten och att de på så vis 

drar med varandra dit. Han menar även på att de som brukar komma på drop in – idrotten 

utgör en kärna och utöver det kommer det ytterligare några beroende på om de är utomhus 

eller inomhus ”en vanlig kväll på vintern kan vi ha uppemot 50 – 60 personer men på 

sommaren kan det va uppemot 15 – 20 till 30, så det varierar ganska mycket”. Vidare menar 

han på att många av ungdomarna som kommer har kommit dit sen det startades upp för nästan 

ett och ett halvt år sedan, men att det fortfarande kommer nya ganska ofta. Filip fortsätter 

berätta att under en period kom KFUM med ett 20-tal ensamkommande flyktingbarn till drop 

in – idrotten.  

 

Om tränings/idrottsvanor 

De flesta ungdomar som svarade på enkäten är med i en idrottsförening. 76 % av ungdomarna 

har angett att de är med i en idrottsförening och 9 % har angett att de är medlemmar i flera 

idrottsföreningar medan 15 % har angett att det inte är medlem i någon idrottsförening alls.  

 

Den vanligast förekommande föreningen att vara medlem i var fotbollsförening, 37 personer 

(69 %) har angett att de är medlem i en fotbollsförening. Andra förekommande föreningar 

bland ungdomarna var innebandy, boxning, karate, dans, jujutsu samt badminton. I 

genomsnitt har personerna som svarat på enkäten varit medlemmar i sin idrottsförening i 4,5 

år.  

 

På frågan hur många gånger i veckan deltar du i idrottsföreningens aktiviteter? svarade 44 % 

av ungdomarna att de deltar 2-3 gånger i veckan i idrottsföreningens aktiviteter och 24 % har 

angett att de deltar varje dag. Åtta av personerna som svarade på enkäten uppgav att de i 

dagsläget inte med i någon idrottsförening. Sju av dessa hade tidigare varit med men avbrutit 

sitt deltagande, anledningar till avbrytandet som angavs var tidsbrist, att de kände sig utanför 

samt skada/sjukdom. De typer av idrottsföreningar vilka ungdomarna avbrutit sitt deltagande 

från var friidrott, ridning samt fotboll. Endast en av enkätdeltagarna har aldrig varit med i en 

idrottsförening. Den person som angett att hon/han aldrig varit med i en idrottsförening 

instämde inte på något av påståendena på frågan Varför har du inte varit med i en 

idrottsförening? (se bilaga 3) förutom påståendena Jag föredrar att göra annat samt Det är 

för långt till träningarna, vilka fick svaren Varken instämmer eller tar avstånd.  
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På frågan Brukar du träna/idrotta på egen hand? svarade 87 % av ungdomarna att de brukar 

träna på egen hand. Den vanligaste träningsformen på egen hand var att spela fotboll. 

 

Tabell 1. Översikt över de vanligaste aktiviteterna att utöva på egen hand 

Aktivitet Antal 

Fotboll 

Springa/jogga 

Cykla 

Spela basket 

Simma 

Dansa 

Åka skridskor 

Spela bordtennis 

Åka längdskidor 

Åka skateboard 

Annat 

Åka slalom/snowboard 

43 

22 

16 

9 

6 

6 

5 

5 

4 

3 

3 

2 

 

Av de ungdomar som brukar träna på egen hand angav 44 % att de brukar träna på egen hand 

varje dag. Vidare svarande 23 % att de brukar träna själv 4-5 gånger i veckan och 33 % av 

ungdomarna angav att de brukar träna på egen hand 2-3 gånger i veckan. Ingen kryssade för 

alternativen 1 gång i veckan eller 1 – 3 gånger i månaden. 

 

På frågan Brukar din mamma motionera/träna? svarade 49 % av ungdomarna att deras 

mamma brukar träna. De vanligast förekommande aktiviteterna för mammorna att utöva 

enligt ungdomarna var löpning, promenader samt gym. Enligt undersökningen brukar 47 % av 

papporna träna, de vanligaste aktiviteterna bland ungdomarnas pappor var löpning samt 

promenader.  

 

Majoriteten av ungdomarna (74 %) angav alternativet Mycket intresserad på frågan Hur 

intresserad är du av att utöva idrott/träna? Denna fråga riktade sig till alla ungdomar som 

svarade på enkäten. 
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Figur 1. Procentuell fördelning över hur intresserade ungdomarna anser sig vara att utöva idrott/träna. 

 
 
Om drop in - idrotten 

På frågan har du hört talas om drop in – idrotten? Svarade 89 % av ungdomarna Ja att de har 

hört talas om drop in – idrotten, medan 11 % svarade Nej, att de inte har hört talas om den. Av 

de ungdomar som hört talas om drop in – idrotten har de flesta hört talas om den genom 

kompisar. Nedan visas hur ungdomarna svarat på frågan Hur fick du höra talas om Drop – in 

idrotten på Ersboda? En person angav alternativet Annat vilken hade möjlighet för egen 

kommentar, personen ifråga skrev att han/hon hört talas om drop in - idrotten på fritidsgården. 

 

 
Figur 2. Procentuell fördelning över var ungdomarna hört talas om drop in – idrotten. 

 
 
82 % av alla ungdomar som svarade på enkäten angav att de har deltagit i drop in – idrotten, 

medan 7 % inte har deltagit. Endast två av killarna i studien har inte deltagit i drop in - 
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idrotten, medan av de 10 tjejer som deltog i undersökningen har endast fem deltagit i drop in - 

idrotten. 60 % av ungdomarna som svarat att de har deltagit i drop in – idrotten har angett att 

de deltar i drop in idrotten varje vecka, 12 % att de brukar delta flera gånger i månaden samt 

29 % att de brukar delta engång i månaden eller mer sällan. De av intervjupersonerna som är 

drop in – ledare menar på att det är samma människor som besöker drop in – idrotten vecka 

efter vecka: 

Ja ganska mycket samma som är kärnan och sen kan det komma lite 

utifrån och nya polare till dom och liksom nån kompis där och nån kusin 

därifrån liksom det är ganska mycket, det är en kärna och så fylls det på 

utifrån olika varje gång. (Filip) 

Två av drop in – ledarna menar på att de känner ett flertal av ungdomarna sedan tidigare, då 

de har varit ledare för dem inom fotboll. Detta menar de har underlättat dem att komma in 

som ledare i gruppen då det har blivit ledare efter uppstarten av drop in – idrotten. David 

svarar på frågan om han tycker att det har underlättat att han känner ungdomarna sedan 

tidigare: ”Ja jättemycket faktiskt för att då har dom liksom redan den här respekten för en och 

man vet ju vilka dom är typ ja, så det blir lättare på det sättet”. David berättar även att ibland 

när det inte har kommit så många till drop in – idrotten har han hört av sig till några av dem 

han känner sen förut och påmint dem om att det är drop in – idrott just den kvällen. 

 

Av de ungdomar som svarat att de brukar delta i drop in – idrotten är 91 % med i en 

idrottsförening. Ett av drop in – idrottens syften är att locka till sig ungdomar som inte är 

föreningsaktiva. Oskar menar på att det är svårt att locka dit ungdomar som inte är 

föreningsaktiva om de inte har något intresse av att delta i idrottsaktiviteter. När detta ämne 

tas upp i intervjun menar David på att: 

Asså det blir lite svårt för, vi har ju fått in ganska många som inte är 

aktiva inom nån förening men samtidigt är det mer som är aktiva i en 

förening som kommer, än dom andra och jag vet inte vad man ska göra 

men, hade dom velat det så hade dom kanske varit aktiv i nån förening så 

det kan ju vara det. Det är lite svårt det här. (David) 
 
Anna, fritidsledare, menar på att de ungdomar som inte är föreningsaktiva måste uppmuntras 

för att de ska komma till drop in – idrotten, men samtidigt måste man passa sig för att det inte 

ska bli ett tvång, en åtgärd bara för att få dem aktiva. Hon säger: 

 
…så att jag tror att nånstans så kanske man måste omvärdera hela idrott 

spontant, motion, hälsa aspekten lite att vad är det hur ska vi få dom här, 
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för jag menar det är ju inte dom här som är föreningsaktiva som behöver 

mest pepp, utan det är ju faktiskt dom som sitter hemma och spelar tv-spel, 

eller som kanske inte vågar eller inte känner sig bekväma i baddräkt och 

vill åka till Paradisbadet eller såna grejer så att, jag vet inte om det är 

själva helhetstänket kring spontanidrotten för att få med dom som inte är 

aktiva. (Anna) 
 
På frågan Sen du deltagit i drop in - idrott, hur mycket upplever du att ditt intresse för 

idrott/träning har ökat? svarade nästan hälften, 48 % att deras intresse för idrott har ökat 

mycket sedan de har börjat delta i drop in - idrott, 29 % ansåg att intresset har ökat lite, 21 % 

menade på att det varken ökat eller minskat samt 2 % att intresset för idrott har minskat lite. 

Samtliga av intervjupersonerna är överens om att insatser som drop in – idrott kan bidra till att 

öka intresset för idrott/träning. Filip menar på att det framförallt kan få ungdomar som slutat 

med sin idrott att ”få upp suget” igen att börja idrotta genom att delta i drop in – idrott, men 

att det samtidigt krävs att man har vänner som stöttar en att börja igen. Oskar är inne på 

samma spår och menar på att det är bra att man kan gå på drop in – idrotten och i detta fall 

spela fotboll trots att man slutat med sin idrott. Anna menar på att det kan vara en väg in i 

föreningslivet för ungdomar med invandrarbakgrund. 

 

Den överlägset roligaste aktiviteten på drop in – idrotten enligt enkätdeltagarna är fotboll. 

Detta beror enligt alla drop in – ledarna på att de främst har spelat fotboll på drop in – idrotten 

samt på grund av ett mycket stort fotbollsintresse bland ungdomarna. Enligt de båda 

fritidsledarna, Anna och Alexander råder det en speciell fotbollskultur på området, för många 

ungdomar kretsar allt kring fotboll.  

…under sommarsäsongen så är det ju otroligt mycket fotboll utomhus som 

drar. Jag var nästan på väg att ta kort, det var synd bara jag hade inte 

kameran med mig när dom tinade fram konstgräsplanen här bredvid och 

det var snö överallt i övrigt och så var det ändå att dom var ute och 

spelade, och det är snacka om kärlek till sporten, dom spelar dag och natt, 

så fort dom har möjlighet. (Anna) 

Den främsta förbättringen på drop in – idrotten enligt ungdomarna skulle vara att det kom fler 

tjejer dit, på andra plats kom önskemål om andra tider/dagar. Dock svarade endast 41 

personer på denna fråga. 
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Figur 3. Procentuell fördelning över ungdomarnas åsikter gällande eventuella förbättringar på drop in – 

idrotten. 

 
 
Även flera av intervjupersonerna menade på att det var för få tjejer på drop in – idrotten. Vad 

detta beror på har de olika intervjupersonerna olika teorier om, flera av intervjupersonerna 

tror att det kan bero på kulturella skillnader, att det inte är accepterat för tjejer att vara med 

och spela fotboll med killar, att de inte får vara ute sent eller andra familjerelaterade skäl, då 

det är många med invandrarbakgrund som bor på området. Både Filip och Oskar menar på att 

det kanske beror på att tjejerna inte vågar vara med och spela medan Anna menar på att det 

kan bero på att det är så få kvinnliga ledare. Ett annat fenomen som både Anna och Oskar har 

observerat är att det kommer tjejer till drop in – idrotten, men att de står gärna vid sidan av 

och iakttar istället för att vara med. Anna pratar om skillnader mellan pojkar och flickor: 

 
…jag ska inte säga att det bara är kulturellt, jag tror att pojkar generellt, 

fortfarande tyvärr, är bättre på att ta för sig, att dom hörs och syns och 

dom vågar gå på fritidsgården även om dom inte känner nån. Det finns 

visst tjejer som gör det också men det är färre, utan dom vill gärna komma 

i gäng och det är lite andra intressen, tjejer vill observera och titta på 

pojkarna och pojkarna vill agera och göra saker. (Anna) 
 
På frågan hur man ska göra för att locka fler tjejer till drop in – idrotten så menar både drop in 

– ledarna och fritidsledarna på att de försökt med massvis med olika idéer för att locka tjejer, 

men inget fungerar. Anna menar på att man måste gå ut till skolorna och göra tjejerna 

delaktiga, de ska få vara med och berätta vad de vill göra, vad de behöver. Alexander menar 

på att man kanske borde sätta in någon som bara jobbar med den frågan, vilka behov det finns 

bland tjejerna, för att kunna få igång en fungerande verksamhet. Han menar även angående 

tjejerna ”Dom vill inte vara aktiva nånstans, dom vill inte du ska säga, dom vill inte att nån 
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ska säga till dom, dom vill vara där, komma själva och göra det dom känner för. Det har vi 

ute, vi kräver inte att dom ska spela”. Detta säger han i samband med att han berättar att på 

somrarna brukar fritidsgården hyra exempelvis basketkorgar och volleybollnät som de ställer 

utomhus till ungdomarnas förfogande, detta brukar vara populärt bland tjejer, även bland de 

tjejer som inte är idrottsaktiva i vanliga fall. 

 

På frågan I vilken utsträckning anser du att du får vara med och bestämma på drop in – 

idrotten? fick alternativet Ibland flest svar. 

 

 
Figur 4. Procentuell fördelning över i vilken utsträckning ungdomarna anser att de får vara med och bestämma 

på drop in – idrotten. 

 
 
Enligt intervjupersonerna är det alltid ungdomarna som bestämmer vilken aktivitet som ska 

utföras på drop in – idrotten förutom ett fåtal gånger då de har gästats utav olika 

idrottsföreningar. Filip säger: ”Aa det är ju dom som får bestämma men det har ju som aldrig 

behövt va nå tjafs om vad det ska va för att det finns bara fotboll i deras huvuden”. Han 

berättar om en gång då en rugbyförening var inbjuden till drop in – idrotten och en del av 

ungdomarna blev upprörda för att det inte fick spela fotboll den kvällen. De yngre 

ungdomarna gick med på att spela rugby medan de äldre satt och tittade på med armarna i 

kors. Även fritidsgården var med i arrangemanget med rugbyföreningen och Anna tycker att 

det var ett jättelyckat arrangemang, hon svarar på frågan vad det var som gjorde att det blev så 

lyckat: 

Att det var organiserat från föreningen, att dom kommer hit och har en 

plan, att det här ska vi göra, så här vill vi lägga upp det, det här gör vi för 

att vi vill få mer medlemmar till våran klubb. Istället för att ja men vi 
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kommer hit för att visa upp oss, asså liksom va lite högstatus nu kommer 

vi hit och bara äger stället, det funkar inte riktigt för då får man inte med 

sig ungdomarna. Utan nu måste vi komma hit och bara, vi vill ju att du 

ska komma och träna rugby med oss, hur ska jag göra för att du ska vilja 

det? Och ha liksom den geisten i sig lite. (Anna) 
 
 
Övrigt som framkom under intervjuerna 

Enligt drop  in - ledarna är det bättre uppslutning till drop in - idrotten på vintern, detta tror 

både Filip och David beror på att ungdomarna inte tycker det är lika roligt att spela fotboll ute 

i snön som inomhus i en gymnastiksal. Filip tror att det är lättare att komma in som ledare på 

drop in - idrotten om man själv har invandrarbakgrund, detta då han upplever ungdomarna 

som misstänksamma mot vuxna. Vidare tror han att det är viktigt för ungdomarna att kunna 

identifiera sig med ledaren. Intervjupersonerna berättar även om att det är viktigt att skapa en 

tillåtande miljö på drop in - idrotten, att alla får vara med oavsett motoriska färdigheter. 

Gällande hur man ska få ungdomar att vilja komma till drop in - idrotten så tror Filip att ett 

effektivt sätt att inspirera ungdomar att komma dit är att locka dem via deras kompisar. Oskar 

tror att man måste tydliggöra att det är öppet för alla och att det ska göras evenemangsartat 

emellanåt för att locka nya deltagare. När frågan om hur drop in - besökarna ska behållas 

under längre tid är alla tre drop in - ledarna ense om att man måste bibehålla det roliga med 

idrott. Filip säger: "inte det här att man kör över varandra utan att man har det här att vi 

spelar och har kul". 

 

Sammanfattning 

Det som framkom i undersökningen är att det främst är pojkar med invandrarbakgrund som 

besöker drop in – idrotten. Då fotbollsintresset bland ungdomarna på området är stort är 

fotboll den överlägset populäraste och vanligaste aktiviteten på drop in - idrotten. Det är 

vanligt att ungdomarna som deltar vid drop in - idrotten är med eller har varit med i en 

idrottsförening, framförallt fotbollsförening. Då endast en person i den aktuella studien har 

angett att den aldrig har varit med i en idrottsförening går det inte att dra några slutsatser om 

vilka typer av fysisk aktivitet som föredras av dem som inte tidigare varit i kontakt med 

föreningsidrotten. Av de ungdomar som tidigare deltagit i föreningsidrott med avbrutit sitt 

deltagande är fotboll den typ av fysisk aktivitet som främst föredras, därefter kommer 

alternativet att springa/jogga. Vidare kan noteras att många önskar att det kom fler tjejer till 

drop in - idrotten. 
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Diskussion 

Studiens resultat kommer att diskuteras utifrån syftet och dess frågeställningar och analyseras 

med avstamp i teoretiska utgångspunkten och Bourdieus (1984; 2004) teorier om habitus och 

kapital. Syftet med studien var att identifiera de ungdomar som deltar vid alternativa insatser 

som ska stimulera till fysisk aktivitet. 

 

Vilka ungdomar attraheras av alternativa idrottsinsatser 

Resultatet i den aktuella studien visar på att det är redan aktiva ungdomar som deltar i drop in 

- idrotten, vilket även tidigare forskning åskådliggör (Fahlén & Karp, 2010; Skille, 2005). 

Enligt dessa studier är det främst barn och ungdomar som redan är fysiskt aktiva som lockas 

till alternativa idrottsinsatser, detta har kommit att bli ytterligare en möjlighet för dem att 

utöva idrott. Den aktuella studien visar på att de flesta ungdomar som deltar vid drop in – 

idrotten är fotbollsintresserade och när det arrangerats andra aktiviteter än fotboll har intresset 

för drop in – idrotten varit lägre. Detta kan bero på ungdomarnas habitus, då detta formar 

barnen och ungdomarnas åsikter om vad de omedvetet anser vara lämpligt att utöva på 

fritiden. Vilket habitus var och en har beror enligt Löfgren (2001) på familj, vilka 

omgivningar man vistas i samt grupptillhörighet, i detta fall kan det vara exempelvis vänner, 

skolan eller idrottsförening. Därtill visar tidigare forskning på att barn och ungdomar påverkas 

av sina föräldrar vid val av fritidsaktiviteter (Wilson et al., 2010). Många av ungdomarna på 

Ersbodaområdet har invandrarbakgrund och har kanske därför i större utsträckning 

uppmuntrats, både medvetet och omedvetet, av sina föräldrar att spela fotboll istället för andra 

aktiviteter som exempelvis ishockey, vilket kanske inte är så vanligt i deras hemländer och 

kanske därför inte heller anses som lämpligt i det sociala fält de vistas i. Nästan hälften av 

enkätrespondenterna uppgav att deras föräldrar brukar vara fysiskt aktiva, vanligast 

förekommande aktiviteten bland föräldrarna var att promenera. I denna studie verkar inte 

föräldrarnas egna motionsvanor spela någon större roll för ungdomarnas val av aktivitet, då 

majoriteten av ungdomarna i den aktuella studien är med i en idrottsförening. Detta var inget 

som undersöktes djupare och för att få en bättre förståelse skulle fler frågor om föräldrarnas 

motionsvanor behövts ha med i enkäten. Samtidigt kan det vara svårt för barn och ungdomar 

att veta vad ens föräldrar ägnar sig åt. I de fall där båda föräldrarna uppgavs vara fysiskt 

aktiva var även 90 % av enkätrespondenterna med i en idrottsförening, vilket kan tyda på att 

ungdomarna påverkas av att föräldrarna är fysiskt aktiva. I området där drop in - idrotten 
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arrangeras har många av ungdomarna invandrarbakgrund och lockas eventuellt mer av fotboll 

än av andra aktiviteter som anses vara vanligare bland svenska ungdomar som exempelvis 

innebandy och ishockey. Enligt intervjupersonerna råder det en fotbollskultur på området, det 

spelas fotboll både i förening, på drop in - idrotten men även spontant på skolgården.  

Tidigare forskning har visat på att när ungdomar deltar i idrottsaktiviteter är en viktig faktor 

att det är roligt (Eime et al., 2008; Redelius et al., 2005; Sirard et al., 2006). Detta kan i allra 

högsta grad appliceras på ungdomarna i den aktuella studien, vilka har ett stort intresse för 

fotboll men när andra aktiviteter har erbjudits har de ej velat delta. Likaså menar drop in - 

ledarna på att det är viktigt att drop in - idrotten är rolig. En annan viktig faktor för ungdomars 

idrottsdeltagande är det sociala samspelet (Fry & Gano-Overway, 2010; Silva et al., 2010). 

Att delta i idrott tillsammans med vänner ökar den fysiska aktiviteten under tonåren, då 

vänskap inom idrotten kan vara en motiverande faktor att delta (Silva et al., 2010). Enligt 

flera av intervjupersonerna är det vanligt att deltagarna på drop in - idrotten tar med sig 

vänner dit och att de går dit för att vännerna går dit. Ur ett habitusperpektiv kan det tolkas 

som att ungdomarna påverkas av vad deras vänner, det sociala fält de vistas i, anser är 

lämpliga aktiviteter, i detta fall är fotboll det som är högt skattat, medan när det anordnas 

andra aktiviteter är det många som inte velat vara med. Antagligen beror detta på 

kompistryck, kompisarna, vilka har liknande habitus, anser att de andra aktiviteterna inte är 

"lämpliga" att utöva och då drar de med sig flera till att inte delta. Detta påverkar barnen och 

ungdomarnas beteende i den sociala världen och det är under uppväxten de är som mest 

formbara gällande sitt habitus. Detta kan även härledas till Bourdieus tankar om kapital 

(Bourdieu, 1986; Löfgren, 2001) då ungdomarna vädersätter vilka egenskaper och aktiviteter 

som har hög status. Varje individ har egna egenskaper och tankar om vilka aktiviteter som är 

betydelsefulla, men det är gruppen inom det sociala sammanhanget som värdesätter vilka 

egenskaper och aktiviteter som är betydelsefulla. 

 

Fysisk aktivitet och dem som tidigare inte varit i kontakt med föreningsidrotten  

Anmärkningsvärt är att endast en av de som svarade på enkäten aldrig har varit med i en 

idrottsförening. Detta kan bero på att det finns ett starkt idrottshabitus på området där drop in 

- idrotten arrangeras, vilket leder till att många barn och ungdomar är med i en idrottsförening 

någon gång under sin uppväxt. Dessutom kan det bero på att vilka aktiviteter som har hög 

status inom området, vilka kapital som värdesätts. En teori som kan stärka detta är att 
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intervjupersonerna menar på att det råder en fotbollskultur på området. Sju av enkätdeltagarna 

svarade att de i dagsläget inte är med i någon idrottsförening men att de tidigare varit med 

men avbrutit sitt deltagande. Anledningar till att de avbrutit var tidsbrist, skada/sjukdom samt 

att de kände sig utanför. Enligt Bourdieu kan detta bero på ungdomarnas uppväxt, habitus, 

eller att de tillhör andra sociala fält, vilket betyder att de har olika traditioner och normer, 

vilket har format deras uppfattningar och värderingar. Enligt tidigare forskning är det viktigt 

med en omhändertagande miljö för ungdomar i idrottssammanhang (Fry & Gano-Overway 

2010), i den aktuella studien menar drop in - ledarna på att de har haft föredel i sin ledarroll 

då de redan känner många av ungdomarna sedan tidigare. Detta skulle och andra sidan också 

kunna vara en nackdel, om någon av ungdomarna haft någon av ledarna i fråga i 

föreningssammanhang och inte kommit överens eller tyckt om denne och på grund av det inte 

vill delta i drop in - idrotten trots att den gillar att vara aktiv. Den person som angav att 

han/hon aldrig varit med i en idrottsförening brukar i den aktuella studien inte heller träna på 

egen hand. Sett ur Bourdieus kapitalteori (1986; Enelo, 2013) kan det vara så att denna person 

inte kan identifiera sig med det sociala sammanhanget som idrottsföreningar verkar i. 

Personen kan inte relatera till de förkroppsliga kapitalen som idrottsföreningen står för. Detta 

kan i sin tur skapa en oförståelse för objektifierade kapital i det sociala sammanhanget. 

 

Fysisk aktivitet och avbrutet deltagande i föreningsidrott 

De typer av idrottsföreningar vilka ungdomarna avbrutit sitt deltagande från var friidrott, 

ridning samt fotboll. Av de ungdomar som angett att de tidigare varit medlem i en 

fotbollsförening men avbrutit sitt deltagande, angav fyra stycken att de brukar spela fotboll på 

egen hand. Det visar på att det fortfarande kan finnas ett intresse av att idrotta trots avbrytande 

av deltagande i föreningsidrott, men kanske inte i förening där tider för träning och matcher 

måste tillses. Liksom intervjupersonerna säger så kan drop in - idrotten vara en arena för 

dessa ungdomar att få utöva idrott tillsammans med andra men även en möjlighet för att få 

upp motivationen till att återuppta föreningsidrottandet igen. 

 

Framtida utsikter 

Enligt tidigare forskning är det viktigt för ett fortsatt idrottsintresse med positiva upplevelser 

av idrott under barn och ungdomars uppväxt och att tvingas till idrott har negativa effekter för 

det framtida intresset (Engström, 2008b; Taylor et al., 1999). Därtill menar Engström (2008b) 

att det är viktigt att barn och ungdomar introduceras för många olika idrotter under uppväxten 
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för att bibehålla ett intresse för träning senare i livet. Dessutom menar Engström att varken 

medlemskap i en idrottsförening eller tid som spenderats på idrott har någon signifikant 

betydelse för träningsvanorna i vuxen ålder. Då drop in – idrotten lockar främst 

fotbollsintresserade ungdomar blir frågan huruvida man ska fortsätta med att ha fotboll som 

främsta aktivitet och därmed bibehålla det stora antal ungdomar som kommer, alternativt 

försöka variera aktiviteterna mer och på så vis eventuellt fånga in andra ungdomar som inte är 

intresserade av fotboll. Detta skulle och andra sidan kunna leda till att det inte kommer någon 

alls. Det kan därför vara viktigt att ha detta i åtanke vid liknande projekt. En annan 

frågeställning är huruvida ledarna på drop in - idrotten påverkar och bidrar till att bestämma 

och värdesätta vilka egenskaper och aktiviteter som betraktas med hög status vid drop in - 

idrotten.  I den aktuella studien har samtliga tre drop in - ledare spelat fotboll samt är i en 

maktposition (medveten eller omedveten). På grund av ledarnas habitus och huruvida de ger 

olika kapital hög status, kan de påverka ungdomarna vid aktivitetsval på drop in - idrotten. 

 

Både enkätrespondenterna samt intervjupersonerna menade på att det var för få tjejer på drop 

in – idrotten. Vad detta beror på har de olika intervjupersonerna olika teorier om, flera av 

intervjupersonerna tror att det kan bero på kulturella skillnader, att det inte är accepterat för 

tjejer att vara med och spela fotboll med killar, att de inte får vara ute sent eller andra 

familjerelaterade skäl, då det är många med invandrarbakgrund som bor på området. 

Liknande reslutat har framkommit i tidigare forskning där många av insatserna har 

genomförts i områden där många har invandrarbakgrund, det har inte varit några problem att 

få pojkar med minoritetsbarkgrund att delta i aktiviteterna, däremot har det varit svårt att få 

tonårsflickor med minoritetsbakgrund att delta (Carlsson & Haaland, 2004). Detta kan 

kopplas till ungdomarnas habitus då det kanske inte är passande och intressant för flickorna 

att delta i drop in - idrott enligt det sociala fält de vistas i. Inom dessa sociala fält värdesätts 

andra egenskaper och aktiviteter, vilket gör att deltagandet i drop in – idrott får låg status. 

 

Det är intressant att se denna studie utifrån ett habitusperspektiv då det kan förklara varför 

individer gör som de gör. Vad det är som är betydelsefullt inom vissa sociala fält och vilka 

egenskaper värdesätts inom den sociala kontexten är varierande för varje grupp och det 

speciella för varje individ är att det är gruppen som bestämmer vad som har hög status. Det är 

även intressant att lägga märke till ”kompistrycket”, där ungdomar deltog för att kompisarna 
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deltog. Ungdomarna kanske redan tillhörde den specifika sociala kontexten men de 

eftersträvade likaså de värdesatta kapital som rådde. 

 

Slutsats 

Drop in - idrotten lockar främst redan aktiva ungdomar. Många av ungdomarna som deltar vid 

insatsen spelar eller har spelat fotboll inom föreningsidrotten. Detta kan bero på habitus och 

kulturella kapital. De ungdomar som deltar drop in - idrotten kan identifiera sig i den sociala 

kontext som den utspelar sig i. Dessa ungdomar kan relatera till de förkroppsliga kapital som 

råder samt ha förståelse för de objektifierade kapital som råder, då de besitter liknande habitus 

och kulturella kapital  inom detta sociala fält. Ungdomar som har medärvda kulturella kapital 

som lämpar sig för den specifika sociala kontexten anpassar sig fortare och kan uppleva 

positiva erfarenheter, vilket medför att deltagande i drop in - idrotten är högt; det får hög 

status utifrån den sociala kontexten. 

 

Fortsatt forskning 

Då endast en person i den aktuella studien har angett att den inte varit med i en idrottsförening 

går det inte att dra några slutsatser om vilka typer av fysisk aktivitet som föredras av dem som 

inte tidigare varit i kontakt med föreningsidrotten, vilket skapar utrymme för fortsatt 

forskning. Därtill vore det även intressant att undersöka vidare ur ett genusperspektiv, då det 

inte behandlas i denna studie. 

 

Metoddiskussion  

Vissa av ungdomarna hade svårt att förstå en del av frågorna i enkäten, en förklaring skulle 

eventuellt kunna vara att många av ungdomar hade invandrarbakgrund och kanske inte har 

bott i Sverige någon längre tid. En annan orsak skulle kunna vara att ingen av testpiloterna var 

i yngre tonåren och kunde därför inte bedöma vad en 13-åring tycker är svårt att förstå. En 

intressant iakttagelse var att förvånansvärt många inte visste vad en idrottsförening var för 

något samt att de inte visste vad drop in – idrotten var, trots att det var där de befann sig när 

de fyllde i enkäten. Detta frågade de ledarna på drop in – idrotten om, vilka liksom jag gick 

runt och frågade om de behövde hjälp eller om det var något de undrade över. 
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Bilaga 1 
 
Mitt namn är Heidi Svanelöv och jag skriver min magisteruppsats i idrottspedagogik vid 
Umeå Universitet. Uppsatsen tar avstamp i projektet Drop in – idrott, som arrangeras av Umeå 
kommun och Ersboda SK på Ersbodaområdet. Umeå Universitet har i uppdrag att utvärdera projektet 
och min uppgift i utvärderingen är att studera om projektet når ut till den tänkta målgruppen och vilka 
ungdomar det är som attraheras av denna typ av aktiviteter. Under vecka 18 kommer jag att dela ut 
enkäter på Athena fritidsgård om ungdomars träningsvanor och drop in - idrotten på Ersboda. 
Enkäten tar ungefär 10 minuter att fylla i och innehåller inga frågor av privat eller etiskt 
känslig natur. Deltagandet i enkäten är frivilligt. Alla enkätsvar behandlas anonymt och 
individerna som fyller i enkäten går således inte att identifiera. Resultaten som framkommer 
av enkäterna kommer endast att användas för forskningsändamål.  

Vid frågor eller funderingar kontakta mig på: 

heidi.svanelov@gmail.com eller 070 – 236 56 28 

Heidi Svanelöv 
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Bilaga 2 

Information till Dig som intervjuperson 

Mitt namn är Heidi Svanelöv och jag skriver min magisteruppsats i idrottspedagogik vid 
Umeå Universitet. Uppsatsen tar avstamp i projektet Drop in – idrott, som arrangeras av 
Umeå kommun och Ersboda SK på Ersbodaområdet. Umeå Universitet har i uppdrag att 
utvärdera projektet och min uppgift i utvärderingen är att studera om projektet når ut till den 
tänkta målgruppen och vilka ungdomar det är som attraheras av denna typ av aktiviteter. 
Förutom intervjuer består studien av enkäter, forskning samt statistik. Totalt kommer studien 
bestå av 4-5 intervjuer. 

Samtalet kommer med Ditt samtycke att spelas in, detta endast för att underlätta mitt eget 
arbete och för att behålla allt som framkommit under samtalet så intakt som möjligt. 
Inspelningen kommer att transkriberas av mig som intervjuar. Transkriberingen används 
sedan till hjälp för att besvara studiens syfte. Det är endast jag som kommer att ha tillgång till 
materialet. Din medverkan i intervjun är anonym. Ditt namn kommer ej att registreras eller 
användas i resultatet på något sätt, även eventuella andra namn kommer att avkodas. 
Deltagandet i intervjun är frivilligt och Du kan när som helst välja att avbryta intervjun eller 
kontakta mig i fall Du anser att Du inte längre vill medverka. Resultaten som framkommer av 
intervjun kommer endast att användas för forskningsändamål. Intervjun beräknas ta ungefär 
20-30 minuter. 

Vid frågor eller funderingar kontakta mig på: 

heidi.svanelov@gmail.com eller 070 – 236 56 28 

Vänliga Hälsningar 

Heidi Svanelöv 
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Bilaga 3 

Enkät om träningsvanor och drop – in idrott 

Mitt namn är Heidi Svanelöv och jag skriver min magisteruppsats i idrottspedagogik. Syftet 
med den här enkäten är att ta reda på dina träningsvanor och dina upplevelser av Drop – in 
idrotten på Ersboda. Enkäten tar ungefär 10 minuter att fylla i och består av totalt 31 frågor, 
inga enskilda individer kommer att kunna identifieras. Vid frågor eller funderingar kontakta 
mig på 070 – 236 56 28 eller heidi_s_86@hotmail.com. 
 
Om Dig 

1. Jag är: 
Sätt kryss i en av rutorna   

Tjej   

Kille  

 
2. Ålder___________ 
 
Om Dina tränings/idrottsvanor 

3. Är du medlem i en idrottsförening?Sätt kryss i en ruta som stämmer bäst in på dig. 

Ja, en idrottsförening   Gå till fråga 4. 

Ja, flera idrottsföreningar   Gå till fråga 4.  

Nej    Gå till fråga 7. 

 
4. Om JA, vilken typ/vilka typer av idrottsförening/ar är du medlem i? 
Svara endast på denna fråga om ditt svar på fråga 3 är: ”Ja”. Ange vilken/vilkatyp/er av idrottsförening/ar du är medlem i 
exempelvis fotboll, innebandy osv. 

__________________________________________________________________________ 

 
5. Om JA, hur länge har du varit med i idrottsföreningen/idrottsföreningarna? 
Svara endast på denna fråga om ditt svar på fråga 3 är: ”Ja”.Ange i antal år. 

_____________ År 

 
6. Om JA, hur ofta deltar du i idrottsföreningens/idrottsföreningarnas träningar/aktiviteter?  
Svara endast på denna fråga om du angett att du är medlem i en idrottsförening på fråga 3.Sätt kryss i den ruta som stämmer 
bäst in på dig.Gå därefter till fråga 11. 

Varje dag    

4-5 gånger i veckan   
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2-3 gånger i veckan   

1 gång i veckan   

1-3 gånger i månaden   
 

7. Om NEJ, har du någon gångtidigare varit medlem i en idrottsförening men slutat? 
Svara endast på denna fråga om ditt svar på fråga 3 är: ”Nej”.Kryssa iett alternativ. 

Ja   Gå till fråga 8. 

Nej   Gå till fråga 10. 

 
8. Om JA, vilken typ av idrottsförening var du med i? 
Svara endast på denna fråga om ditt svar på fråga 7 är: ”Ja”. 

____________________________________________________________________ 

 
9. Varför slutade du i idrottsföreningen? 
Svara endast på denna fråga om ditt svar på fråga 7 är: ”Ja”.Sätt kryss i en ruta som stämmer bäst in på dig. Gå därefter till 
fråga 11. 
 

Jag hade inte tid   

Jag tappade intresset   

Skada/sjukdom    

Mina kompisar slutade   

Tränaren ställde för höga krav   

Det var för långt till träningarna   

Träningstiderna passade inte   

Jag kände mig utanför   

Jag hade inte råd   

Jag fick inte stöd hemifrån   

Jag föredrar att göra något annat   

Ange annan orsak________________________________________________  
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10. Om du svaratNEJ, varför har du inte varit med i en idrottsförening? 
Svara endast på denna fråga om ditt svar på fråga 6 är: ”Nej”.Kryssa i ett alternativ på varje rad som stämmer in på dig där  
1 = Instämmer inte alls och 5 = Instämmer helt. 

 
    Instämmer    Instämmer

      inte alls                   helt
       1. 2. 3. 4. 5. 

 

Jag ärinte intresserad av idrott                 

Jag vet inte hur man blir  

medlem       

Jag föredrar att göra annat      

Jag föredrar att träna på  

egen hand       

Det är för långt till  

träningarna       

Det är för dyrt       

Mina kompisar är inte  

med i en idrottsförening       

Det finns ingen idrottsförening  

vars idrott intresserar mig      

Jag får inget stöd hemifrån  

att gå med       

Ingen i min familj idrottar/                   
tränar 

Ange annan orsak_______________________________ 

 
11. Brukar du idrotta/träna utanför idrottsförening på egen hand?Kryssa iett alternativ 

Ja   Gå till fråga 12.  

Nej   Gå till fråga 14. 

 
12. Om JA, vad? 
Svara endast på denna fråga om ditt svar på fråga 11 är: ”Ja”.Sätt kryss i de rutor som stämmer bäst in på dig, du kan välja 
flera alternativ. 

Springa/jogga    
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Fotboll     

Landhockey    

Åka skridskor    

Åka längdskidor   

Åka slalom/snowboard    

Åka skateboard     

Cykla    

Simma    

Dansa     

Spela basket    

Spela bordtennis   

Annat_____________________________  
 

13. Hur ofta brukar du idrotta/tränautanför idrottsförening (på egen hand)? 
Sätt kryss i den ruta som stämmer bäst in på dig. 

Varje dag    

4-5 gånger i veckan   

2-3 gånger i veckan   

1 gång i veckan   

1-3 gånger i månaden   
 

14. Brukar din mamma motionera/träna?Kryssa iettsvar. 

Ja   Gå till fråga 15. 

Nej   Gå till fråga 16. 
 

15. Om du svarat JA, vad brukar din mamma motionera/träna? 
Svara endast på denna fråga om ditt svar på fråga 15 är: ”Ja”. 
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__________________________________________________________________________ 
 

16. Brukar din pappa motionera/träna?Kryssa iettsvar. 

Ja   Gå till fråga 17. 

Nej   Gå till fråga 18. 
 
17. Om du svarat JA, vad brukar din pappa motionera/träna? 
Svara endast på denna fråga om ditt svar på fråga 17 är: ”Ja”. 

__________________________________________________________________________ 

 
18. Hur intresserad är du av att utövaidrott/träna? Kryssa iett alternativ 

Mycket intresserad   

Intresserad       

Varken intresserad eller ointresserad   

Ganska ointresserad     

Mycket ointresserad    

 

Om Drop – in idrott 

19. Har du hört talas om Drop – in idrotten som arrangeras på Ersboda?Kryssa i ett alternativ. 

Ja   Gå till fråga 20. 

Nej   Gå till fråga 30. 

 
20. Om JA, hur fick du höra talas om Drop – in idrotten på Ersboda?Svara endast på denna fråga om 
ditt svar på fråga 20 är: ”Ja”.Sätt ett kryss i den ruta som stämmer bäst in på dig. 

Genom skolan      

Genom kompisar     

På internet      

Av ledare på drop – in idrotten    

Annat______________________________________________  

 
21. Har dudeltagit iDrop – in idrotten?Kryssa i ett alternativ. 
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Ja   Gå till fråga 22. 

Nej   Gå till fråga 30. 

22. Om JA, Hur ofta brukar du delta i drop - in idrott?  
Svara endast på denna fråga om ditt svar på fråga 22 är: ”Ja”. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på dig. 

Varje vecka     

Flera gånger i månaden     

En gång i månanden eller mer sällan   

 
23. Sen du deltagit i drop - in idrott, hur mycket upplever du att ditt intresse för idrott/träning 
har ökat?Svara endast på denna fråga om ditt svar på fråga 22 är: ”Ja”. 

Det har ökat mycket   

Det har ökat lite    

Det har varken ökat eller minskat  

Det har minskat  lite   

Det har minskat mycket   

 

24. Idrottar/tränar du mer på din fritid sedan du börjat vara med pådrop - in idrotten? 
Kryssa i ett alternativ. 

Ja   

Nej   
 

25. Har du blivit intresserad av att bli medlem i en idrottsförening sen du börjat delta idrop - 
in idrotten? Denna fråga vänder sig till dig som svarat att du inte är med i en idrottsförening idag. 

Ja   

Nej   
 

26. Vilka aktiviteter på drop - in idrotten är roligast? 
 
___________________________________________________________________________ 
 

27. Vilka aktiviteter på drop - in idrotten är tråkigast? 

___________________________________________________________________________ 
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28. Vad skulle kunna förbättras på drop - in idrotten? 

Fler ledare     

Att jag fick vara med och bestämma aktiviteter   

Att fler tjejer kom dit    

Att fler killar kom dit    

Andra tider/dagar    

Mindre tävlings/prestationsinriktat   

Annat______________________________________________  

 

29. I vilken utsträckning får du vara med och bestämma vad ni ska göra på drop - in idrotten? 

I mycket stor utsträckning   

Ganska stor utsträckning   

Ibland    

Inte så stor utsträckning   

Inte alls    

 

30. Om NEJ, vilken är den huvudsakliga orsaken till att du inte deltagit vid Drop in – 
idrotten:Svara endast på denna fråga om ditt svar på fråga 22 är: ”Nej”.Kryssa i ett alternativ på varje rad som stämmer in 
på dig där 1 = Instämmer inte alls och 5 = Instämmer helt. 
. 

Instämmer    Instämmer 
    inte alls    helt 

1.  2. 3. 4. 5. 

Jag är inte intresserad av idrott      

Jag har aldrig hört talas om Drop-                    
in idrotten  

Jag vågar inte vara med                 

Det verkar inte roligt      

Jag har inte tid       



56 

 

 

                                Instämmer    Instämmer
     inte alls    helt 

1.  2. 3. 4. 5. 
 

Det är inga andra tjejer där                 

Det är inga andra killar där                            

De andra som är där är för                   
duktiga   

Jag känner ingen där      

Annan orsak_________________________________________    

 

31. Vad gör du helst på fritiden?  
Kryssa i ett alternativ 

Deltar i drop – in idrott   

Umgås med kompisar   

Tittar på TV/Film   

Går på bio    

Spelar dator/tv-spel   

Umgås med familjen   

Hänger på stan    

Tränar    

Är på fritidsgården   

Annat______________________________  

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4 

Intervjugudie drop in 
 
Syftet är att identifiera de ungdomar som deltar vid alternativa insatser som ska stimulera till fysisk aktivitet. 
 
Frågeställningar som kommer att besvaras är: 

- Vilka grupper av ungdomar är det som alternativa insatser för att främja fysisk aktivitet attraherar? 
- Vilka typer av fysisk aktivitet och idrott föredras av de grupper som tidigare inte varit i kontakt med 

föreningsidrotten?  
- Vilka typer av fysisk aktivitet och idrott föredras av de grupper som tidigare deltagit i föreningsidrott 

men som avbrutit sitt deltagande? 
- Vilka utsikter har projekten att stimulera ett mer beständigt intresse för fysisk aktivitet och idrott? 

 

Vilken typ av ungdomar besöker fritidsgården? 

 
Om dig 

Berätta om din bakgrund 
- Varifrån kommer du? 
- Var bor du? 
- På området? 
- Har du själv varit aktiv inom någon idrottsförening? 

Hur blev du ledare för drop in idrotten? 

Hur länge har du varit ledare? 

Har du ledarutbildning? 

- Ledarutbildning specifikt för drop in idrotten? 

 
Om Drop – in idrott 

Berätta lite kort om drop in idrotten hur det ser ut på en vanlig fredags/lördagskväll. 
 
Vilken typ av ungdomar attraheras av insatser som t ex drop in idrott? 
 
Hur många ungdomar besöker drop in idrotten per gång? 

- Vad kan eventuella skillnader bero på? 
- Skillnad i antalet killar/tjejer som kommer? 
- Vad kan eventuella skillnader bero på? 

 
Är det samma personer som besöker drop in idrotten varje gång? 

- Samma sen start? 
- Hur ofta kommer det nya deltagare? 
- Spelar det roll om ni är utomhus/inomhus 
- Finns det några mönster i hur ungdomarna deltar? 
- Känner du till ungdomarna som deltar sen tidigare? 
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Borde drop in idrotten utformas på något annat sätt? 
- För att locka fler 
- För att locka fler tjejer 
- För att locka de som inte är föreningsaktiva 
- Hur skulle du vilja att det såg ut? 
- Kan du som ledare utforma det på något annat sätt idag? 

 
Hur ska man göra för att skapa ett beständigt intresse för drop in idrott? 

- Hur tror du att din roll som ledare spelar in? 
- Vad kan du som ledare göra? 

 
Tror du att insatser så somdrop - in idrott, kan göra så att intresset för idrott/träning ökar? 

- Vad kan du som ledare göra? 
- Vilka andra faktorer tror du kan spela in? 
 

Tror du att drop in idrott kan påverka ungdomar att viljabli medlem i idrottsförening?  
 

I vilken utsträckning får ungdomarna vara med och bestämma vilken aktivitet de skautöva på 
drop - in idrotten? 

- Finns det några skillnader från gång till gång? 
- Vad kan eventuella skillnader bero på? 

 

Vilken är den huvudsakliga orsaken till att vissa inte deltar vid Drop in – idrotten? 
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Bilaga 5 

Intervjugudie fritidsgård 
 
Syftet är att identifiera de ungdomar som deltar vid alternativa insatser som ska stimulera till fysisk aktivitet. 
 
Frågeställningar som kommer att besvaras är: 

- Vilka grupper av ungdomar är det som alternativa insatser för att främja fysisk aktivitet attraherar? 
- Vilka typer av fysisk aktivitet och idrott föredras av de grupper som tidigare inte varit i kontakt med 

föreningsidrotten?  
- Vilka typer av fysisk aktivitet och idrott föredras av de grupper som tidigare deltagit i föreningsidrott 

men som avbrutit sitt deltagande? 
- Vilka utsikter har projekten att stimulera ett mer beständigt intresse för fysisk aktivitet och idrott? 

 

Om dig 

Berätta om din bakgrund 
- Varifrån kommer du? 
- Var bor du? 
- På området? 
- Har du själv varit aktiv inom någon idrottsförening? 

Berätta om dina arbetsuppgifter 
- Hur länge har du arbetat här? 
- Har du ledarutbildning? 

 

Om fritidsgården 

Vilken typ av ungdomar besöker fritidsgården? 
- Samma ungdomar? 

När är det mest ungdomar? 
- Skillnader? 

 
Om Drop – in idrott 

Pratas det om drop in - idrotten på fritidsgården? 
- Killar/tjejer 

 
Hur upplever du drop in - idrotten?  

- Bland ungdomarna 
- Bland ledarna 
- Personalen på skolan 

 
Vilken typ av ungdomar attraheras av insatser som t ex drop in idrott? 
 
Hur många ungdomar besöker drop in idrotten per gång? 

- Vad kan eventuella skillnader bero på? 
- Skillnad i antalet killar/tjejer som kommer? 
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- Vad kan eventuella skillnader bero på? 
 
 
Är det samma personer som besöker drop in idrotten varje gång? 

- Samma sen start? 
- Hur ofta kommer det nya deltagare? 
- Spelar det roll om ni är utomhus/inomhus 
- Finns det några mönster i hur ungdomarna deltar? 
- Känner du till ungdomarna som deltar sen tidigare? 

 
 
Borde drop in idrotten utformas på något annat sätt?  

- För att locka fler 
- För att locka fler tjejer 
- För att locka de som inte är föreningsaktiva 
- Hur skulle du vilja att det såg ut? 
- Kan du som ledare utforma det på något annat sätt idag? 

 
Hur ska man göra för att skapa ett beständigt intresse för drop in idrott? 

- Hur tror du att din roll som ledare spelar in? 
- Vad kan du som ledare göra? 

 
Tror du att insatser så som drop - in idrott, kan göra så att intresset för idrott/träning ökar?  

- Vad kan du som ledare göra? 
- Vilka andra faktorer tror du kan spela in? 
 

Tror du att drop in idrott kan påverka ungdomar att vilja bli medlem i idrottsförening?  
 

Vilken är den huvudsakliga orsaken till att vissa inte deltar vid Drop in – idrotten? 
 

 


