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Abstract 

Eighty percent of all adolescents in Sweden aged 13-19 years are physically active in sports 

associations growing up during their childhood, however, far from everyone continues as they 

get older. The aim of this study is to increase the knowledge about sports associations views and 

perceptions regarding why adolescents quit physical activities  and how they work to prevent 

this to occur. Furthermore, this study will examine the perceptions and opinions these sport 

associations have regarding recruitment of adolescents for coaching and other positions within 

their association. The data in this study was collected from nine semi-structured interviews with 

representatives from sports associations in the county of Umeå. The results from the data 

analysis indicates that the sport associations seems to be aware of this drop out among 

adolescents and that the reason for this phenomena is complex and individual. Despite this, 

little action seemed to be taken among these sport associations in order to try to keep young 

individuals physically active within the club or with recruitment of these individuals as coaches, 

even if the sport associations considered it as a good solution to the problem. The main 

conclusion of this study is that if sport associations are in need of preventing youth drop out 

 they have to increase their activities for preventing it. Furthermore they need to start seeing 

adolescents as resources to the sport association. 
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Inledning 

Trots att åttio procent av alla ungdomar i Sverige under sin uppväxt någon gång är med i en 

idrottsförening är bara hälften av dem kvar vid 20 års ålder. När ungdomar närmar sig tonåren 

händer något som bidrar till att rekryteringen till samt återväxten inom idrotten minskar, och 

många väljer att sluta med föreningsidrott (Engström & Jakobsson, 2008). Den organiserade 

barn- och ungdomsidrottens aktivitetsnivå har minskat sedan 2008 och som inte går att 

förklaras med befolkningsutveckling eller varierade ungdomskullar (Norberg, 2013a). Statistik 

visar även att avhoppen är störst bland äldre ungdomar i åldern 13-20 år.  

Men hur ser idrottsföreningar på att ungdomar slutar idrotta i tonåren? Och vad är är deras 

tankar kring vad som behöver utföras för att behålla dessa eller eventuellt behålla dem på andra 

sätt inom verksamheten? 

Riksidrottsförbundet (2009a) skriver i sitt idéprogram Idrotten vill att fysisk aktivitet är en 

viktig del i i ungdomars liv och utveckling. Vidare menar de att fysisk aktivitet inte bara har 

positiv inverkan fysisk utan även ger psykisk, social och kulturell utveckling. Idrott ses alltså 

som ett viktigt sammanhang för många ungdomar  där de lär sig att samarbeta men också 

utveckla värderingar och normer som de förväntas ta med sig in i vuxenlivet (Engström, 1997). 

Tillsammans med familjen och skolan utgör idrotten den viktigaste organiserade 

socialisationsmiljön för barn och ungdomar (Franzén & Peterson, 2004).  

Att få barn och unga att vara fysiskt aktiva och att fortsätta vara verksamma inom 

idrottsrörelsen är en stor angelägenhet och som Norberg (2013b) diskuterar i antologin Spela 

vidare. Staten har därför tillsammans med idrottsrörelsen genomfört flera satsningar, bland 

annat Handslaget (2004-2007) och Idrottslyftet (2007-2014). Dessa insatser med mål att 

rekrytera samt behålla unga inom idrotten och genom att de erhållit enorma resurser och 

pengar visar på hur viktigt idrottspolitiskt mål detta är.  

Vidare fortsätter Norberg (2013b) med att svensk föreningsidrott sedan 2009 bedrivs utifrån 

FN:s barnkonvention. Riksidrottsförbundet (2009a) klargör i idrotten vill att idrotten ska vara 

till för alla och som i likhet med barnkonventionen handlar den om att barn- och 

ungdomsidrotten skall vara en öppen och välkomnande miljö där alla får möjligheten att idrotta 

och utvecklas i sin egen takt samt utifrån sina egna förutsättningar. Barnkonventionen 

innehåller fyra grundläggande principer som berör frågor om barn: alla barn har samma 

rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut, att alla barn har rätt till liv 

och utveckling samt att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad (UNICEF 

Sverige, 2009). 

Ungas uppfattning om sitt eget inflytande gällande att kunna påverka sin egen tränings- och 

tävlingsverksamhet uppges vara låg. De har dessutom ett relativt lågt inflytande avseende 

ledarerfarenheter och medlemskap i de organ som leder och utvecklar föreningens verksamhet 

(Trondman, 2005). Någon som är svårförstått och delvis problematiskt är att delaktighet kan 

betyda olika saker för olika individer, vissa är nöjda med det som erbjuds medan andra vill 

kunna påverka sin omgivning (Engström & Jakobsson, 2008) Något som uppmärksammats är 

att unga sällan blir tillfrågade och svensk idrottsrörelse går därmed miste om en enorm mängd 

potentiella ledare eller föreningsaktiva som fortfarande har ett intresse och kunskap om idrott 

och idrottens organisation (Redelius, 2007).  

Forskning har hittills fokuserat på vad ungdomar anser vara anledningen till att de slutar men 

även studier har genomförts där föräldrar och ledare har varit målgruppen. Färre studier har 

valt att behandla idrottsföreningars perspektiv och erfarenheter kring ungdomsidrotten. 

Därmed är ambitionen med föreliggande studie att tillsammans med vår uppdragsgivare Umeå 

Kommun öka kunskapen om hur föreningar i Umeå Kommun utifrån föreningsrepresentanters 

perspektiv ser på att ungdomar väljer att lämna idrottsföreningar. Vidare synliggörs deras 
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tankar kring vad som görs för att behålla ungdomar längre upp i åldrarna samt hur de ser på att 

behålla dem som ledare eller delaktiga i föreningens arbete på annat sätt.  

Studien utgår från ett idrottspedagogiskt perspektiv och fokuserar på föreningsrepresentanters 

åsikter och erfarenheter från idrottsföreningar i Umeå Kommun som har insyn i 

ungdomsverksamheten i deras respektive föreningen. Detta med ambitionen att öka kunskapen 

om processer inom idrotten och hur föreningars påverkan kan förstås utifrån fostran och 

lärande samt hur kunskap och värderingar utvecklas inom olika sociala sammanhang på både 

grupp- och individnivå. Avslutningsvis redovisas detta genom vetenskapligt baserade resultat 

om föreningars syn på ungdomsidrotten och att ungdomar väljer att lämna i tonåren.  
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Syfte & frågeställningar 

Övergripande syftet är att öka kunskapen om  föreningars syn på att ungdomar slutar att idrotta. 

Det specifika syftet är att undersöka föreningsperspektivet och hur idrottsföreningar arbetar 

med att behålla ungdomar inom idrotten utifrån föreningsrepresentanters uppfattningar.  

 

Detta kommer att undersökas utifrån följande frågeställningar: 

 Vad anser föreningsrepresentanter om anledningar till att ungdomar slutar idrotta? 

 Har föreningarna några strategier för och utförs något specifik arbete för att få fler 

ungdomar att stanna kvar i föreningarnas verksamhet ? 

 Hur ser föreningsrepresentanter på att behålla ungdomar som ledare eller delaktiga i 

föreningens arbete på annat sätt än som aktiv idrottare? 
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Bakgrund 

Den svenska idrottsrörelsen är en stor folkrörelse med cirka tre miljoner medlemmar och  20 

000 föreningar där ungefär 650 000 ideella ledare är aktiva. Till idrottsrörelsen hör de 

föreningar som är medlemmar i de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet. I 

dagsläget finns 70 specialidrottsförbund som i sin tur är sammanslutna till Riksidrottsförbundet 

(Riksidrottsförbundet, 2014a).  I Umeå kommun finns drygt 300 idrottsföreningar (Umeå 

kommun, 2015).  Idrottsföreningar kan se ut på många olika sätt men de flesta föreningar 

bedriver framförallt ideell verksamhet. Grundidén gör gällande att barn, ungdomar och vuxna 

möts kring ett gemensamt intresse där idrotten är den sammankopplande länken mellan de 

olika idrottsföreningarna (Riksidrottsförbundet, 2005). 

Malmsten och Pallin (2005) menar att ideella föreningar inom idrotten är icke-ekonomiska 

föreningar som främjar ideell verksamhet. Dock kan idrottsföreningar bedriva ekonomisk 

verksamhet för att kunna bidra till sin ideella verksamhet. Föreningar är juridiska personer, de 

innehar rättskapacitet vilket innebär att de kan ingå avtal och äga fastigheter. De föreningar som 

är medlemmar i Riksidrottsförbundet är tvungna att följa de stadgar som reglerar en 

idrottsförening trots att de i slutändan har självbestämmanderätt. När en förening blir medlem i 

respektive Specialidrottsdistriksförbund blir de automatiskt anslutna till det specialförbund för 

den idrotten samt en del av Riksidrottsförbundet. Många föreningar har flera sektioner vilket 

innebär att de har en huvudförening med styrelse som sedan förgrenas till sektioner för varje 

idrott. I varje sektion finns ofta en egen styrelse där beslut kan tas, dock tas det större besluten i 

huvudstyrelsen. 

Regelbunden fysisk aktivitet har många fördelar, några av de mest betydande är ökat 

välbefinnande, stärkt självförtroende, bättre koncentrationsförmåga, ökad inlärningsförmåga, 

ökad muskelstyra, bättre kondition och mindre belastningsskador (Riksidrottsförbundet, 

2009b).  Att utöva idrott har även positiva effekter på att kunna hantera stressiga 

tävlingssituationer vilket Cury, Guillet, Vallerand och Sarrazin (2002) har sett  i sin enkät studie 

på 335 stycken kvinnliga handbollsspelare under 21 månader. De som väljer att sluta idrotta i 

tidig ålder förknippar oftare tävling med ångest och stress än de som väljer att fortsätta längre 

upp i åldrarna.  Vidare visar det sig att röra på sig tillsammans i grupp eller i en förening ger 

möjligheter till sociala nätverk och det blir mer än en fysisk aktivitet som slutligen bidrar till 

gemenskap och ett sammanhang. Idrottsrörelsen ska enligt staten utveckla ungdomar genom en 

trygg och sund uppfostringsmiljö till goda och ansvarstagande medborgare (Peterson, 2008). 

Detta genom att vara i en omgivning där unga människor kan socialisera och utveckla positiva 

beteendemönster, normer och värderingar. Bland annat förtydligar Riksidrottsförbundet 

(2009a) i idrotten vill att idrottslig verksamhet syftar till utveckla människor positivt i alla 

avseenden och att bidra till ett bra samhälle.  

Att idrotten har en viktig del i samhället framgår i de statliga och kommunala satsningar som 

genomförs varje år. Ett sådant exempel som utfördes för att behålla ungdomar inom idrotten 

var en statlig satsning på en miljard kronor till föreningsidrotten. Detta gjordes under åren 

2003-2007 där syftet bland annat var att göra idrotten mer tillgänglig. Detta kallades för 

Handslaget och har efter år 2007 kallats för Idrottslyftet. Med Idrottslyftet är syftet bland annat 

att det ska: ”stärka och utveckla världens bästa barn och ungdomsidrott” (Riksidrottsförbundet, 

2014b). Detta med förhoppningen att fler barn och ungdomar ska välja idrotten och föreningar 

som bedriver sin verksamhet med utgångspunkt i Idrotten vill.   

Idrottslyftet ska också öka antalet utövare men också se till så att fler aktiviteter erbjuds. Detta 

syfte och mål arbetas inom fyra huvudområden som presenteras av Riksidrottsförbundet 

(2014b):  
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 Behålla ungdomar i föreningsverksamhet 

 Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet 

 Utveckla verksamheten så att idrotten utövas enligt Idrotten vill 

 Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer 

De föreningar som arbetar främjande med dessa frågor har möjlighet att söka bidra hos sitt 

specialidrottsförbund, specialdistriktsförbund eller hos SISU Idrottsutbildarna 

(Riksidrottsförbundet, 2014b).  

Vidare ska föreningsidrotten erbjuda verksamhet till alla som vill vara med och ska anpassas 

efter ambitionsnivå och olika behov.  Att ha möjlighet att utöva flera idrotter ska vara en 

självklarhet och träning och tävling ska öka successivt med åldern.  Det är alltså barnen och 

ungdomarnas mål och strävan som ska styra verksamheten och inte idrottens grundprincip om 

tävlan och resultat. Inom föreningsidrotten ska dessutom både bredd och elitidrott kunna 

utövas och definitionen av ungdomsidrott avser idrott för tonåringar 13-20 år. Under tonåren 

sker stora förändringar såväl fysiskt, psykiskt och socialt. Till följd av utvecklingen står 

idrottsrörelsen inför utmaningen att ta hänsyn till ungdomars varierande förutsättningar 

gällande fysiska och psykiska utgångspunkter (Riksidrottsförbundet, 2009a).  

Under ungdomsåren sker många förändringar i ungdomars liv vilket Coakley (2009) beskriver 

som en del av socialisationsprocessen, som är en del av social utveckling och lärande. I 

processen ingår det att ungdomar integrerar med varandra för att på så sätt kunna forma egna 

idéer om vilka vi är och vad som är viktigt för dem. Då tolkningar  av omgivningen hela tiden 

sker reviderar varje individ de signaler andra sänder ut i den miljö dem befinner sig  i för att 

sedan tolka den utefter sig själva. Beroende på vilken kontext formas individer olika och de 

beslut som tas påverkar inte bara individens egna liv utan även miljön de befinner sig i. 

Socialisationsprocessen är alltså en process som pågår där människor formar idéer om sig själva 

och om det sammanhang de befinner sig i.  I Idrotten vill (Riksidrottsförbundet, 2009a) 

beskrivs den demokratiska fostran medlemmar i föreningar får. De menar att genom deltagande 

i en demokratisk förening leder till demokratisk fostran och detta ses som en del av hur 

idrottsrörelsen bidrar med att fostra sina.  
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Tidigare forskning 

När det gäller medlemsantal så visar statistik på att att det är framförallt under tonåren som 

idrottsrörelsen tappar medlemmar (Riksidrotssförbundet, 2009a). Att få barn och unga att vara 

fysiskt aktiva och att fortsätta vara verksamma inom idrottsrörelsen är en stor angelägenhet där 

staten har genomfört flera och som erhållit enorma resurser och pengar visar på hur viktigt 

detta anses vara.  

Nedan följer en genomgång utav tidigare forskning kopplat till ungdomsidrott och detta 

redovisas i följande kapitel: Anledningar till att ungdomar slutar idrotta, att behålla 

ungdomar inom idrotten och ungas delaktighet i idrottsföreningen.  

Anledningar till att ungdomar slutar idrotta 

Franzén och Peterson (2004) har  under tre års tid följt fotbollsspelande ungdomar (13-15 år)  i 

47 lag i Sverige. Syftet med studien är att undersöka varför ungdomar lämnar den organiserade 

idrottsverksamheten. Studien visar en stadig minskning av ungdomar som utövar idrott under 

samtliga år som undersökningen genomfördes på.  Av de ungdomar som deltog som 13 åringar 

under det första året återstod 46 % det tredje året,  då vid 16 års ålder.  Undersökning utfördes 

genom en kvantitativ ansats genom att information inhämtades om de 1117 ungdomarna, och 

som sedan kompletterades efteråt med en telefonenkät. Själva avhoppsproblematiken är en 

komplex fråga vilket även Trondman (2005) anser och som vidare väljer att förklara orsaker till 

avhopp genom externa faktorer samt interna faktorer. Han menar att idrotten har en stor 

betydelse i ungdomars liv och har  genom en kvantitativ ansats med en rikstäckande enkätstudie 

i Sverige som besvarats av 1580 personer granskat föreningsidrottens betydelse för ungdomar i 

åldern 13-20 år och hur detta påverkar deras idrottsdeltagande. I studien visar det sig att hela 41 

% av de deltagande ungdomarna inte längre tränar eller tävlar i en idrottsförening. I likhet med 

tidigare synsätt kategoriserar Franzén och Peterson  (2004) anledningar till avhopp baserat på 

inre- och yttre faktorer. Vidare väljer de att förklara dessa med att inre faktorer handlar om 

idrotts- eller verksamhetsrelaterade och yttre faktorer som går att koppla till samhällsrelaterade 

omständigheter.  

Även om Eliasson och Johansson (2014) främst fokuserar på förändringar som en gemensam 

nämnare till anledningar att unga slutar så förklara de att några orsaker kretsar kring 

förhållanden som sker inom organisationen medan de övriga faktorerna ligger utanför 

organisationens område samt hur ungdomarna  upplever innebandy i kombination med övriga 

tonårsrelaterade förändringar. Franzén och Peterson (2004) anser också att vissa anledningar 

handlar om socialisationsfaktorer och kopplas till ungdomars utveckling. Vidare menar Sisjord 

(1993) även hon att avhopp är en naturlig del av ungdomars utveckling i sin Norska studie. 

Vidare analyserar Pilgaard (2013) huruvida deltagandet i idrott har förändrats i Danmark 

beroende på generation, livsfas eller aktuella händelser. I analysen ingår kvantitativ data från 

1975, 1987, 1998 samt 2007 som samlats in under sammanlagt 43 års tid. Resultatet visar på att 

yngre generationer tenderar att vara allt mindre idrottsligt aktiva och motionera mindre. Data 

från 1998 påvisar att 65.4 % av de unga deltagarna var idrottsligt aktiva medan  2007  års 

generation var 59.9 % av de svarande aktiva i samma ålderspann. Vidare visar det sig att avhopp 

från idrotten är som störst i sena tonåren. 

Eliasson och Johansson (2014) har även de uppmärksammat bidragande orsaker till att unga 

slutar idrotta. Deras kvalitativa studie fokuserar på 24 intervjuer i Sverige med flickor i åldern 

13-18 år som tidigare spelat innebandy samt deras föräldrar. De har genom att studera 

avslutsprocessen också kommit fram till bidragande orsaker till att ungas avhopp. De har delat 

in dessa i sex faktorer som i kombination med varandra kan bidra till att ungdomar börjar 

fundera på att sluta sin idrott. Precis som Franzén och Peterson (2004) upplever de att 

förändringar har en stor del i beslutet att lämna idrotten. De ser att faktorer som inom 

organisationen bland annat är känslan av att idrotten blivit mer prestations- och 

resultatinriktat, förändringar i lagets sammansättning samt nya tränare eller förändrade 
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förhållningssätt hos tränren framträdande orsaker inom organisationen. Vidare redogör även 

Franzén och Peterson (2004) för inre faktorer som rör idrottsverksamheten och har sett att 

avsaknaden av bra ledare är avgörande likaså socialt kapital. De fortsätter med yttre faktorer 

som beskrivs komma från kringliggande förhållanden, som att någon annan aktivitet lockar 

individen mer. Dock urskiljs ett samband mellan de som inte valt de mer mer krävande 

studierna och de som tenderar att sluta,  fotbollen bedrivs alltmer under skolliknande former 

och lyckas därför inte locka de ungdomar som inte är skolmotiverade. Vidare beskrivs att 

socialisationsprocessen handlar om att ungdomarna utvecklas, kommer i puberteten eller slutar 

för att de vill testa något annat. En slutsats som görs i studien är att ungdomar som helt lämnar 

föreningslivet endast utgör en liten undergrupp, desto fler väljer att stanna inom idrotten 

genom att byta förening eller testa på en annan idrott.  

Eliasson och Johansson (2014) fortsätter med att faktorer utanför innebandyn var bland annat 

att något annat intresse sågs som viktigare och även brist på tid. Att ha höga krav på sig själv går 

att koppla både till de individen ställer på sig själv och  de som förekommer inom idrotten. 

Trondman (2005) redgör för anledningar som bland annat att  intresset för själva idrotten har 

förändrats visade sig vara en stor orsak i studien. 21 % av de svarande säger sig ha tappat 

intresset för idrotten medan 23 % svarar att de fått andra intressen. En annan vanlig förklaring 

var brist på tid där 19 %  angav detta och att det är roligare med spontanidrott ansåg 16 % av de 

svarande. Även fast de vanligast förekommande förklaringarna är snarlika så går det inte att 

finna någon samband eller att dessa skulle interagera på något vis. Faktorer som inte var lika 

vanligt förekommande var att inte ha råd att idrotta, skador, föräldrars krav och press. Vidare 

var inte heller tränarens beteende eller selektering vanliga orsaker till avhopp. Samtidigt visar 

forskning att ungdomars socioekonomiska förhållanden bli allt mer avgörande för hur fysiskt 

aktiva de är och vilken idrott de väljer att utöva (De Knop, Engström, Skirstad & Weiss, 1996). 

Detta visar resultat med fokus på data från elva olika Europeiska länder. Dagkas och Stathi 

(2007) har i sin studie om vad som påverkar ungdomars delaktighet i fysisk aktivitet jämfört två 

gymnasieskolor i Storbritannien. I de två olika skolorna hade eleverna olika socioekonomiska 

bakgrund samt olika förutsättningar till fysisk aktivitet. Data samlades in genom att 

ungdomarna intervjuades i grupp och sammanlagt deltog 52 stycken 16 åringar i studien.  I 

resultatet framkommer att en faktor till att en del av ungdomarna inte utövade fysisk aktivitet 

var att de inte fick tillräckligt med positiv feedback av lärare och tränare. De ungdomar med 

lägre socioekonomisk bakgrund var också de som var ekonomiskt begränsade att utöva den 

idrott de ville. Vidare var det också dessa ungdomar som hade större frånvaro från skolidrotten. 

Enoksen (2011) har i sin studie om hur norska löpare över tid slutar idrotta. Han har under 25 

år undersökt anledningar och orsaker till avhopp bland 320 stycken löpare, som har fått besvara 

enkäter samt några utvalda har fått deltaga i intervjuer. Utbildning, motivationsbrist och andra 

intressen var den största orsaken till avhopp från idrotten enligt studien och flest aktiva slutar 

när de är 17 år gamla. Buch Laub och Brandts (2011) studie  har undersökt idrottsvanor i  en 

kvantitativ studie gjord på 6000 danskar i åldrarna 7 år till 92 år.  Där framkommer det att de 

ungdomar som väljer att sluta idrotta gör det på grund av tappat intresse för idrotten, har andra 

fritidsintressen eller har tröttnat på att träna på bestämda tider tillsammans med andra. Crane 

och Temple (2015) har gjort en litteraturstudie som bygger på andra 43 studier om avhopp från 

barn och ungdomsidrotten. I denna kanadensiska studie är 30 olika idrotter representerade, 

dock bygger de flesta studierna på ungdomar som inte längre utövar  fotboll, basket, simning 

eller gymnastik. Vidare framgår det att de största anledningarna till att ungdomar väljer att 

sluta är fysiska faktorer t.ex. skador, att de tröttnar på idrotten, social press, andra intressen 

samt att ungdomarna känner att de inte är tillräckligt duktiga på sin idrott. Fraser-Thomas et al. 

(2008) har i en Kanadensisk studie undersökt anledningar till att ungdomar väljer att sluta 

idrotta. I studien deltar 25 aktiva och 25 före detta aktiva simmare mellan 13-18 år, av dessa var 

8 pojkar och 42 flickor. Resultatet visar att det är viktigt för ungdomarna att känna gemenskap 

och ha kompisar i sin simgrupp för att hålla motivationen till idrotten vid liv. De ungdomar som 

valde att fortsätta med simning hade många bra kompisar inom idrotten än vad de som slutade 
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hade.  Dessutom visar resultatet att ungdomar vars föräldrar varit aktiva idrottare var de som 

till störst del valde att sluta idrotta. 

Att behålla ungdomar inom idrotten 

Trondman (2005) riktar även intresse mot andelen avhoppare som kunde tänka sig att 

återvända till föreningsidrotten igen. Ungefär hälften (53 %) av de tillfrågade svarade att det 

fanns en möjlighet att börja idrotta igen. Det intressanta med resultatet i studien är att 68 % av 

13 åringarna kan tänka sig att komma tillbaka, 43 % av 19 åringarna samt 50 % av de avhoppare 

som är 20 år gamla kan tänka sig att börja idrotta igen. En viktig aspekt som kan påverka viljan 

att komma tillbaka till idrotten är om avhopparen slutat av egen vilja eller för att de på grund av 

andra orsaker tvingats  sluta, trots att de egentligen ville fortsätta. 58 % svarade att de slutat på 

grund av omständigheter som de beklagar. Av dem som svarade att de gärna hade fortsatt 

föreningsidrotta men av några skäl inte kunde det svarade 66 % att de såg en möjlighet till 

återkomst till föreningsidrotten på något sätt. Franzén och Peterson (2004) har i sin studie sett 

att få föreningar arbetar med att aktivt försöka påverka de ungdomar som lämnat verksamheten 

att komma tillbaka. De har även kommit fram till att innehav av socialt kapital som kompisar i 

verksamheten och även fotbollskapital eller erkännande är viktiga komponenter för att vilja 

fortsätta spela fotboll. 

Redelius (2002) menar att det finns många faktorer som kan påverka barn och unga till att 

stanna inom idrotten. Avhandlingens resultat baseras på empiriskt material av både kvantitativ 

och kvalitativ data och som är genomförd i Sverige. Materialet baseras på svar från 

frågeformulär av 525 idrottsledare, 564 blivande lärare och 521 blivande fritidsledare, alltså en 

svarsfrekvens på sammanlagt 1610 individer. Ytterligare material inhämtades från intervjuer 

med  18 ledare och dessa var verksamma inom sex olika idrotter. Resultatet visar sig det 

viktigaste är att utveckla verksamhetens normer och forma föreningskulturer för att ge alla barn 

och ungdomar möjligheten att fortsätta sin idrott. Vidare beskriver även Eliasson och Johansson 

(2014)  det som påverkar ungdomarna att stanna kvar i idrotten. De nämner att gemenskapen 

och lagkänslan i gruppen är viktig och är något som kontinuerligt måste arbetas med. Vidare 

skriver de om vikten av att tränarna ser individerna i laget och låter de utvecklas efter sina egna 

förutsättningar och mål. Slutligen nämns även organisationen som en viktig del i ämnet, där 

föreningen bör ha tydliga riktlinjer om vilka ambitioner de har samt vilka mål som eftersträvas 

så att både aktiva, föräldrar och tränare vet vad som förväntas.  

Eliasson (2011) har i sin svenska studie om vad barn som spelar hockey och fotboll anser vara 

betydelsefullt med sin idrott intervjuat tio stycken 12 åringar. Detta för att ta reda på dess 

upplevelser av till exempel utveckling och utanförskap. Där framkommer att anledningar till att 

ungdomar väljer att stanna kvar i idrotten är att den måste vara motiverande och kännas 

menings ull   essutom vill barn och ungdomar känna att de lär sig n a saker och utvecklas i sin 

idrott   etta är n got  ngstr m & Thedin Jakobsson (2008) instämmer i genom att påpeka att 

ungdomar som stannar kvar i idrotten gör det för att de känner att det är betydelsefullt att få 

känna att de ingår i ett sammanhang med andra ungdomar där de kan utvecklas och ha roligt. 

Ungas delaktighet i idrottsföreningen 

Trondman (2005) visar att unga har ett relativt svagt inflytande i föreningsidrotten avseende 

bland annat ledarerfarenheter och medlemskap i de organ som leder och utvecklar föreningens 

verksamhet. Gällande ungas uppfattning att kunna påverka sin egen tränings- och 

tävlingsverksamhet anser 81 % att de inte har ett stort inflytande trots att hälften (57 %) är 

nöjda. Dock vill 37 % ha ett ökat inflytande. Unga ledare utgör en liten minoritet av 

idrottsrörelsens ledare. Hela 84 % av de i studien uppger att de aldrig varit ledare trots att var 

femte (19 %) ung utan ledarerfarenheter vore intresserade av att bli just ledare. Det visar sig 

även att de ungdomar som kan tänka sig att bli ledare väldigt sällan bli tillfrågade då 72 % angav 

detta. Antalet unga som är medlemmar i styrelser eller arbetsgrupper i idrottsföreningar är 

ännu lägre än antalet unga med idrotts- eller ledarerfarenheter. Endast 10 % är eller har varit 
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invald i en styrelse respektive 11 % som är eller har varit med i en arbetsgrupp.  Dessutom är det 

sällan att unga som tidigare inte varit med blir tillfrågade om de vore villiga att vara med i 

styrelser (10 %) eller arbetsgrupper (13 %). 

Engström och Jakobssons (2008) studie om varför ungdomar väljer att fortsätta tar 

utgångspunkt i tre delstudier där både kvantitativ och kvalitativ data har använts. Intervjuer 

genomfördes med 18 föreningsaktiva ungdomar i åldrarna 15-18 år. Att känna sig hörd och 

betydelsefull i en förening är av stor vikt för att ungdomar ska känna meningsfullhet och på så 

vis motiveras till att fortsätta idrotta. Ungdomarna värdesätter dessutom möjligheten att få 

befinna sig i en idrottsligmiljö  samt att ingå i ett sammanhang med andra aktiva och ledare som 

dessutom delar samma intresse. Dock fastställs det att delaktighet kan betyda olika för olika 

individer, vissa är nöjda med det som erbjuds medan andra vill kunna påverka verksamheten på 

annat sätt. Endast en person i studien betonar att den ville vara med och påverka träningen. 

Men alla ansåg det viktigt att känna gemenskap och trygghet samt att bli uppmärksammad av 

tränare och andra aktiva. 

Redelius (2002) har med som målsättning att beskriva idrottsledare på skilda sätt och analysera 

vad som värdesätts inom barn- och ungdomsidrotten. Av ledarna i studien var nästan var fjärde 

tonåring och kan därför ses som en ung ledare, dock konstaterar författaren att trots en viss 

inflytelse i föreningarna finns ungdomarna inte med i de beslutande organen i samma 

utsträckning som de äldre ledarna. Resultatet visar på en stor spridning mellan könen, av de 

kvinnliga ledarna var ungefär var tredje under 20 år samtidigt som endast var tionde av de 

manliga ledarna var ungdomar. Dock skiljde sig inte anledningarna till att bli ledare sig mellan 

könen. Olika faktorer till ledarskap presenterades bland annat att kunna ha ett fortsatt 

idrottsintresse, umgås med barn och ungdomar samt att kunna lära ut. De värdesatte även 

känslan av att ingå i en gemenskap, att göra något meningsfullt och att få uppskattning från de 

aktiva. Alltså liknande saker som de unga värdesatte med föreningsidrotten.  

I Redelius (2007) artikel Idrottsledarskap - ett lyft för ungdomar tas utgångspunkt i tre olika 

forskningsrapporter för att besvarar vilka ungdomar som blir idrottsledare, vad de anser vara 

viktigt för att vilja bli ledare samt hur de värderar ledarskap. De högst värderade anledningarna 

för att ungdomar skulle åta sig uppdraget  som ledare var att de fick stöd från föreningen, 

möjlighet till att få gå utbildningar samt att uppdraget är till nytta för framtiden. Andra viktiga 

aspekter för att ungdomar vill vara ledare är samvaron med barnen, få känna sig meningsfull 

genom att kunna bidra med kunskap och glädje. Att få betalt sågs som en bra uppmuntring och 

något många skulle uppskatta att få. Ungdomar som är ledare förändrar verksamheten till det 

bättre vilket är en anledning till att föreningar bör arbeta för att behålla ungdomar som ledare. 

Bland annat ansågs det att genomförandet inte blev lika prestationsinriktat och seriöst utan mer 

avslappnat och lekfullt. Något som poängteras är att specialidrottsförbunden lägger olika 

mycket tid och fokus på att rekrytera unga som ledare (Redelius, 2007). Saker som behövs 

förbättras är bland annat att fråga fler unga, att uppmuntra och ge dessa bekräftelse på deras 

stora engagemang, lära av deras erfarenheter och tillfredsställa deras behov samt behov av att 

känna sammanhang. Vidare att föreningar måste tänka på vilka de väljer att ställa frågan till, är 

det bara de som anses ha ledaregenskaper och som anses vara skötsamma. Idrottsrörelsen bör 

även rikta intresse mot de som kanske inte riktigt passar i den där mallen men som säkerligen 

kan bidra med lite nya synsätt, kreativitet och nyskapande. Svensk idrottsrörelse går  miste om 

en enorm mängd potentiella ledare och föreningsaktiva ungdomar som fortfarande har ett 

intresse men som möjligtvis inte vill eller kan fortsätta idrotta. 
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Metod 

Denna studie bygger på nio kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med 

föreningsrepresentanter från olika  idrottsföreningar inom Umeå Kommun. Studien är skriven 

på uppdrag av samma kommun och har genomförts under 10 veckor från april till juni 2015.  

Här nedan följer flera avsnitt där studiens metod har organiserats och implementerats samt 

vilka etiska hänsynstagande som gjorts.   

Val av intervju som metod 

Då föreningsrepresentanternas synpunkter, upplevelser och erfarenheter är av stor vikt för att 

kunna besvara det kvalitativa syftet och frågeställningar valdes intervju som 

datainsamlingsmetod. Detta för att intervju som metod ansågs vara det lämpligaste sättet för att 

kunna göra en djupare analys av insamlad data då även mönster och beteenden på ett lättare 

sätt avläsas än ur en kvantitativ metod (Kvale, 1997). Intervju kan användas i flera olika former 

där denna studie använder den semi-strukturerade intervjun som metod. Detta innebär att en 

intervjuguide utformades för att intervjuledarna på ett enkelt sätt kunde följa de redan 

förbestämda teman och frågor som framställts. Intervjuguiden tjänar som riktlinjer och 

intervjuledaren har möjlighet att ställa motfrågor för att förtydliga och följa upp intressanta 

teman (Kvale, 1997).  

Gratton och Jones (2010) menar att fördelar med intervju som metod är att respondenten har 

möjlighet att dela sina egna erfarenheter och upplevelser på ett detaljerat sätt. Det anser även 

Bell (2010) vara en stor fördel då intervjuaren på ett flexibelt sätt har möjlighet att följa upp 

svar, idéer och känslor utifrån de svar som respondenterna ger. Detta gör att varierad och 

oväntad information kan uppkomma. Vid en intervju kan kan dessutom kroppsspråk och 

ansiktsuttryck tas i beaktning för vidare analys om så behövs. Trots att intervju som metod 

valdes på grund av dess fördelar finns det även nackdelar med metoden som bör tas i beaktning. 

En av dessa är tidsaspekten då intervjuer är mer tidskrävande än till exempel enkäter vilket 

innebär att vid ett kortare projekt finns det inte utrymme för mer än ett fåtal intervjuer. Detta 

eftersom det är av fördel att intervjuerna görs på en plats där respondenten känner sig trygg 

vilket kan innebära att intervjuaren måste transportera sig till dennes jobb eller likande. 

Transporten kan då bli  kostsam i tid men även ur ett ekonomiskt perspektiv. I intervjuer finns 

också en risk för bias, skevhet i resultatet,  att respondenten svarar det som den tror att 

intervjuaren vill höra och inte i enlighet med sin riktiga åsikt (Bell, 2010).   

Urval 

Ett brett urval av idrottsföreningar eftersträvades av anledning till studiens syfte och 

frågeställningar samt efter givande diskussioner med den externa uppdragsgivaren, Umeå 

Kommun som ansåg det önskvärt med en bred bild av hur föreningar  i kommunen ser på 

avhopp inom ungdomsidrotten. Utsorteringen av föreningar och sedemera intervjupersoner 

genomfördes efter vad Patton (2002) kallar maximerat variationsurval. Detta förklaras genom 

att välja just en grupp med stor variation som studeras kommer vissa gemensamma mönster att 

framträda dessa i sin tur skapar föreståelse för centrala mönster av en fenomen. Så för att få 

fram dessa mönster behövs ett stort urval med variation. I studien fick vi tillträde till ett 

föreningsregister som innehöll idrottsföreningar i Umeå Kommun. Detta användes för att få 

tillgång till kontaktuppgifter samt viss information om föreningar. Eftersom olika typer av 

föreningen eftersträvades bestämdes innan vilka olika kategorier och kännetecken som 

sökandet av föreningar skulle baseras på. Därav bestämdes att både en- och 

flersektionsföreningar var två intressanta val, där både föreningar med endast en idrott och 

även de som består av flera idrotter eftersträvades. Även föreningar som har en uttalad 

elitverksamhet var eftertraktat samtidigt som föreningar med breddinriktning ansågs vara 

betydande för studien. Dessutom ansågs att både de som bedriver lagidrott och individuell 
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idrott skulle kontaktas. Vidare var föreningar med viss variation baserad på geografiskt läge av 

intresse.  

Studiens urvalsgrupp var föreningsrepresentanter med en insyn i föreningens 

ungdomsverksamhet. Detta för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar som 

behandlar frågor kring ungdomssidrott och därför krävdes personer med kunskap om den delen 

av verksamheten i respektive förening. Av de föreningar som ingår i studien kategoriserar sig 

fem stycken som ensektionsföreningar där de endast bedriver en idrott inom föreningen. Därav 

beskriver sig de resterande fyra föreningarna som flersektionsföreningar som innehar flera 

idrotter i samma organisation. Vidare bedriver fem föreningar lagidrott, tre stycken både 

individuell- och lagidrott och en förening fokuserar på individull idrott i sin verksamhet. 

Fortsättningsvis anser sig två av föreningarna bedriva elitverksamhet, en förening kategoriserar 

sig som halvelit, vilket de förklarar med att de är en barn- och ungdomsförening med 

elitambitioner. En annan förening har svårt att kategorisera sig och menar att de fokuserar på 

allt medan de resterande fem föreningarna anser sig bedriva breddverksamhet. De flesta av 

föreningarna bedriver sin verksamhet i centrala Umeå där sex stycken av föreningarna är 

placerade nära stadskärnan. En förening befinner sig strax utanför centrum och två stycken är 

placerade i en tätort utanför Umeå.  

Representanterna innehar olika positioner i föreningarna även om detta i sig har inte varit i 

fokus utan det är som tidigare nämnt deras kunskap om hur ungdomsidrotten bedrivs i 

föreningen. Bland annat valdes föreningsrepresentanter som var ordförande, 

ungdomsansvarig, ungdomssportchef och verksamhetschef. Somliga var även ledare för 

ungdomar. Intervjupersonerna utsågs och kontaktades beroende på vilken förening de tillhörde 

och efter att urvalet av föreningar gjorts. Föreningsrepresentanterna i studien har tilldelats 

namnen förening 1-9 för att stärka dess anonymitet. 

Bortfallsanalys 

Sammanlagt tackade nio föreningar ja till medverkande i studien, en förening gick inte att få tag 

på och en förening tackade nej. I den förening som avböjde medverkan kontaktades två 

personer, en person som varit ungdomsansvarig hade precis avslutat sitt uppdrag och bad oss 

därför att kontakta ordförande som avböjde på grund av tidsbrist. En förmodad orsak till 

bortfallet som förklarades med tidsbrist kan ha varit på grund av att vi var angelägna om att 

genomföra intervjuerna inom en snar framtid, hade tid funnits hade det möjligtvis gått att 

komma överens om en framtida tidpunkt. Den förening som inte gick att få tag på kontaktades 

upprepade gånger vid olika tidpunkter, detta kan möjligtvis bero på att personen arbetade 

ideellt i föreningen och hade andra åtaganden samt att numret som försökte nås var av privat 

bruk. De två bortfall av föreningar som kontaktades tros inte ha någon avgörande påverkan på 

studiens resultat, där nio föreningar tackade ja till medverkande på relativt kort betänketid. 

Etiskt hänsynstagande 

Etiska problem förekommer under alla studier och framförallt på grund av att det finns för 

avsikt att undersöka intervjupersoners privata liv och sedan skildra berättelserna och 

offentliggöra resultatet. Intervjun påverkar intervjupersonen och den kunskap som erhålls 

genom undersökningen som i sin tur påverkar vår förståelse av människans villkor. Därför är 

det av stor vikt att etiska frågor bör beaktas under hela undersökningen (Kvale & Brinkmann, 

2014). Studiens etiska hänsynstagande utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

för samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning (Vetenskapsrådet, 2002).  Innan 

datainsamlingen påbörjades kontaktades de tilltänkta idrottsföreningarna med ett 

informationsbrev (bilaga 1) innehållande information om studiens syfte, målgrupp, upplägg och 

kontaktuppgifter. Vidare informerades även om deltagarnas frivillighet att delta och att dess 

anonymitet garanteras för att de i god tid skulle kunna ta ställning till deltagande i studien. Efter 

en dryg vecka kontaktades personerna via telefon där frågan ställdes om deras vilja till att ingå i 

intervjustudien, efter att samtycke erhölls bokades tid för genomförande av intervju.  
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Informationskravet uppfylldes genom att innan intervjuerna togs vid informerades deltagarna 

återigen om forskningens syfte samt genomförande och att studien genomfördes på uppdrag av 

Umeå Kommun under pågående studie vid Umeå Universitet. Vidare påmindes dem om att 

deras medverkan var frivillig och att de kunde avbryta när som helst under studien samt att de 

hade rätt att avböja att svara på frågor de inte ville svara på. Samtliga intervjupersoner svarade 

på alla frågor vi ställde under intervjuerna i den utsträckning de kunde. 

Samtyckeskravet som innebär att inhämta deltagarnas samtycke till deltagande tillgodosågs 

först genom informationsbrevet (bilaga 1) som skickades ut med en förfrågan om deras 

deltagande i studien. Senare följdes detta upp med ett telefonsamtal där även en muntlig 

förfrågan genomfördes och förtydligande om att de sker på deras villkor.  

Konfidentialitetskravet som är gällande att i studien inte redogöra för intervjupersonernas 

uppgifter eller identiteter. Detta uppnåddes genom att informera samtliga om att de skulle förbli 

anonyma och att fingerade namn användes i studien. Vidare tillfrågades samtliga och godkände 

även innan intervjuerna om de medgav inspelning av samtalet.   

Nyttjandekravet som innebär att att uppgifter om deltagare eller information som uppkommer 

under intervjuer endast ska användas i forskningssyfte. Detta uppfylldes till sist genom att 

deltagarna informerades om detta och gav sitt medgivande.  

Forskningsprocess och datainsamling  

Resultatet baseras på en datainsamling av nio semi-strukturerade intervjuer med 

föreningsrepresentanter från idrottsföreningar i Umeå Kommun. Dessa genomfördes från i 

slutet på april till i början av maj 2015. Genom att samla in material och data utfördes dessa 

med ambitionen om att öka kunskapen om hur föreningar ser på att ungdomar slutar att idrotta 

och utifrån föreningsrepresentanters uppfattning få en förståelse kring hur föreningar arbetar 

för att behålla ungdomar inom föreningen.  

Studien började med en litteratursökning via Umeå universitetsbiblioteks sökmotor, detta för 

att ha en grund till att identifiera och formulera ett problem samt att skriva inledning, 

bakgrund, syfte och frågeställningar. I litteratursökningen användes sökorden drop out, 

avhopp, drop out in sports, föreningsidrott och organized youth sports. För att få en ännu 

tydligare bild av den svenska idrottsrörelsen stod Svenska Riksidrottsförbundets hemsida till 

förfogande där forskningsrapporter har använts för inhämtande av material.    

Intervjupersonerna kontaktades först med ett informationsbrev (se bilaga 1) innehållande 

information om studiens syfte, målgrupp, upplägg och kontaktuppgifter. Efter drygt en vecka 

kontaktades dessa återigen genom ett telefonsamtal där förfrågan om deltagande genomfördes. 

Eftr samtycke bestämdes därefter tid och plats för genomförande av intervju.  

En intervjuguide (se bilaga 2)  utformades med redan bestämda teman och frågor med möjlighet 

att ställa följdfrågor på grund av dess semi-strukturerade utforming. Intervjuguidens teman och 

frågor skapades utifrån tidigare forskning och Coakleys (2009) beskrivning av 

socialisationsprocesser. Bland annat fokuserades frågor kring ungdomar utveckling, hur de 

socialieras in i den miljö de befinner sig i samt hur de formar idéer om sig själva och vad som är 

viktigt. Även bakgrund och syfte och frågeställningar togs i beaktning i utförandet. 

Intervjuguiden utformades utifrån tre stycken teman som tog utgångpunkt ifrån 

frågeställningarna. Först framställdes flertalet bakgrundsfrågor med syftet att få en bild utav 

intervjupersonerna, deras roll samt hur deras respektive förening ser ut.  Därefter 

konstruerades tre huvudteman; anledningar till att ungdomar slutar, vad görs för att behålla 

ungdomar och behålla ungdomar som ledare eller delaktiga i föreningen. Avslutningsvis 

utformades frågor under respektive tema och slutligen för att säkerställa att all relevant 

information skulle framgå markerades den enskilt viktigaste frågan inom varje tema.  

Intervjuerna genomfördes på platser önskade av deltagarna med syftet att få dem att känna sig 

bekväma och inte behöva transportera sig vilket kan bidra till att de känner en motvilja att delta. 
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Vid alla intervjuer närvarade båda forskarna för att garantera att ingenting utelämnades i 

intervjuguiden, dock avbröts intervjuerna vid något tillfälle  på grund av att andra personer kom 

in i lokalerna. Efter samtycke av deltagarna spelades alla intervjuer in och tog mellan 30 och 55 

minuter. Intervjuerna inleddes med bakgrundfrågor innehållandes frågor om 

föreningsrepresentantens roll i förening och tidigare idrottslig bakgrund. Detta i syftet att skapa 

en tryggare miljö med förhoppning om att personen har lättare att dela med sig av sina åsikter 

och erfarenheter vilket Gratton och Jones (2010) förtydligade genom att förklara att känsligare 

frågor bör tas senare i intervjun. Därefter ställdes frågor kring anledningar till att ungdomars 

slutar idrotta och vad som görs i förening för att behålla dem. Slutligen riktades frågor som 

behandlade vidare föreningens syn på att behålla ungdomar som ledare eller aktiva på andra 

sätt.  

Transkribering och analys av data 

Analys av materialet inleddes med att alla intervjuer lyssnades igenom och transkriberades ord 

för ord för att senare läsas igenom flertalet gånger innan en noggrannare analys genomfördes. 

Transkribering av intervjuerna delades upp mellan författarna för att effektivisera arbetet på 

bästa sätt. Vidare togs inte vissa in ormella ord som “ehh”  och “mm” med i transkriberingen  

Detta för att underlätta bearbetningen av texten men också för att det inte upplevdes som 

relevant för studien. Analysen av det insamlade materialet baseras på Kvale och Brinkmanns 

(2014) intervjuanalys med fokus på meningen genom meningskodning, meningskoncentrering 

och meningstolkning.  

Vidare beskriver Kvale och Brinkmann (2014) syftet med meningskodning och 

meningskoncentrering är att bryta ned en text i mindre delar där huvudinnebörden 

omformuleras i få ord. Meningstolkning går ännu djupare och kritiskt tolkar texten, därmed 

leder meningstolkning oftast till en expansion i texten i jämförelse med meningskodning och 

meningskoncentrering som reducerar text. Tolkaren tittar utöver det sagda för att fokusera på 

relationer och mindre detaljer av interaktion som som inte framträder omedelbart i texten 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Efter att transkriberingarna lästs igenom flertalet gånger 

fastställdes sedan textenheter av den person som transkriberat intervjun och som sedan 

sammanfattades och diskuterades. Större textsegment bröts ned till några få ord som belyste 

den centrala meningen. Därefter bildades passande kategorier utifrån studiens tre 

frågeställningar och lämpliga textenheter placerades i passande kategori. Där kategori 1 var 

kopplad till anledningar till att ungdomar slutar, kategori 2 att behålla ungdomar inom 

idrotten och kategori 3 att behålla som ledare eller delaktiga i föreningen. 

Utifrån det bildades ett antal underkategorier som framträdde under meningskoncentreringen. 

Några analysdokument skapades och utgick ifrån huvudfrågorna som skulle utgöra grunden i 

resultatet. Detta underkategorier baserade sig på utvalda intervjufrågor från intervjuguiden 

(bilaga 2) som ansågs vara viktigt för att kunna besvara syfte och frågeställningar. Bland annat i 

kategori 1 återfanns underkategorierna: hur föreningar upplever avhopp, anledningar till 

avhopp, in- och utflöde av aktiva samt brytpunkt i karriären. I kategori 2 fanns: 

avslutsprocessen, varför ungdomar fortsätter i föreningen, behöver föreningen arbeta, plan 

eller strategi samt vems ansvar. Avslutningsvis i kategori 3 fanns: inflytande, ungdomar i 

styrelsen, ungdomar som ledare, efterfrågas det, initiativ, kontakt, utbildning samt ersättning. 

Där fördes intervjupersonernas uttalande in med dess huvudsakliga mening utifrån 

meningskoncentrering in under rätt fråga och staplades upp efter respektive namn förening 1-9. 

Efter att meningskodningen och meningskoncentreringen var avklarade, genomfördes 

meningstolkning där författarna kopplade transkriberingen av intervjuerna till själva 

genomförandet och sätta det i perspektiv relaterade till beteende och den stämning som rådde. 

Detta för att få en djupare tolkning av texten och få fram saker som inte uppmärksammas 

direkt. 
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Resultat  

Resultaten som nedan presenteras bygger på nio intervjuer med föreningsrepresentanter från 

idrottsföreningar i Umeå Kommun. I resultatet är det föreningsrepresentanternas åsikter och 

erfarenheter som tas i beaktning och de benämns som förening 1 till och med 9. Numreringen 

beskrivs sedan tidigare i metodens urvalsdel.  

Resultatdelen är kategoriserad i tre huvudavsnitt och inleds med att redogöra för 

föreningsrepresentanternas erfarenheter kring anledningar till att ungdomar slutar idrotta. 

Därefter följer den andra kategorin om hur föreningarna arbetar för att få ungdomarna att 

fortsätta som aktiva. Sista delen behandlar föreningarnas syn på möjligheten att ha unga som 

ledare eller aktiva i föreningen på annat sätt. De tre kategorierna som följer är; Anledningar till 

att ungdomar slutar idrotta, att behålla ungdomar inom idrotten och ungas delaktighet i 

idrottsföreningen. 

Bakgrundsinformation om föreningarna  

Alla föreningar menar att deras organiserade verksamhet börjar vid 7 års ålder men att de 

erbjuder olika idrottsskolor vid 5-6 år. Anledningen till att de börjar idrotta just då är inget de 

re lekterar  ver utan snarare n got som “alltid varit s ”   et är bara   rening 9 som hänvisar till 

Riksidrottsförbundets rekommendationer samt förening 6 som menar att det är från 7 års ålder 

föreningar kan ansöka om aktivitetsbidrag för de aktiva. 

Anledningar till att ungdomar slutar idrotta 

Föreningsrepresentaternas erfarenheter och syn på att ungdomar väljer att sluta med sin idrott.  

Brytpunkt, flera idrotter och tidsbrist 

Åtta av nio föreningar menar att de märker av att ungdomar lämnar föreningen vid 15-16 års 

ålder. De åtta föreningarna förklarar att det är en naturlig brytpunkt för många efter högstadiet, 

när de ska börja gymnasiet. Endast föreningen 2 anser sig inte ha ett problem med avhopp då  

de har en liten träningsgrupp och relativt få aktiva ungdomar i föreningen så att det inte blir ett 

märkbart problem. Två av de nio föreningarna menar att deras huvudproblem inte är avhopp 

bland ungdomar utan att de snarare har svårt att rekrytera barn till deras förening från början: 

“Överlag så är det en nedåtgående trend med att det är färre som börjar spela.” (Förening 3) 

Dessa två föreningar är verksamma inom samma idrott och upplever samma problematik med 

att rekrytera barn. Detta i sin tur skapar problem när de blir äldre och kan därför inte få ihop 

tillräckligt med spelare till de olika lagen.  

Att utöva flera idrotter samtidigt ställer sig alla föreningar positivt till. Två av nio föreningar 

tycker att det är bra om ungdomarna utövar flera idrotter så länge det inte går ut över 

föreningens träningar. Dessa två föreningar är mer elitinriktade och menar att deras idrott bör 

prioriteras av de aktiva. Förening 2 påpekar att det inte är ett hinder att utöva flera idrotter men 

problemet uppstår när ungdomar vill satsa på två idrotter samtidigt. Förening 6 driver en 

policyfråga om att ledarna inte får straffa sina ungdomar om de tränar något annat och av den 

anledningen inte kan komma på deras träning. Detta håller tre andra föreningar också med om 

genom att påpeka att det är viktigt att vara flexibla och låta ungdomarna prioritera den idrott 

vars säsong är mest aktuell upp tills att de är 16 år.  Att välja en annan idrott eller en annan 

förening nämner de flesta föreningarna som en stor anledning till att ungdomar slutar idrotta i 

deras förening: “Vi tycker att det är väl positivt om man känner att man hinner med, sen är det 

ju tråkigt om de känner att de måste välja och att de inte väljer oss.” (Förening 8) Vidare menar 

föreningsrepresentanten att det bara är positivt att utöva flera idrotter då det gynnar 

ungdomarnas motorik och idrottsliga utveckling.  

Även om föreningarna anser att det är bra om ungdomar utövar flera idrotter poängterar de att 

det är svårt när träningsmängden ökar eftersom högre krav då ställs i varje idrott. Det blir då ett 
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ställningstagande om vilken idrott ungdomarna vill satsa på. Den idrott de sedan väljer måste de 

vara beredda att lägga ner den tid som krävs menar flera föreningar. Vidare anses skolan också 

vara en syssla som tar allt mer tid och energi i deras liv ju äldre de blir och är det som somliga 

väljer att satsa på istället för idrott. Förening 2 anser att anledningen till att det är svårt att satsa 

på flera idrotter samtidigt då dygnet bara har 24 timmar. Anledningen till detta är att vid 16 års 

ålder ökar föreningens krav men också kraven från ungdomarna själva. Känner de inte att dem 

är tillräckligt bra är det lättare att lägga tid på annat menar förening 8:  

“ är blir de ocks  lite kinkigare i hur det g r, man märker att o tast sätter de s  m cket press 

på dem själv. Så det är klart, att känner de också att de inte har tid och tycker att det går så 

himla d ligt s  blir det att de slutar istället ”(F rening 8) 

Trots att flera föreningar menar att tidsaspekten är en svår balansgång så löser dem det på olika 

sätt. Vissa anser sig inte ha plats för alla som vill fortsätta efter 16 års ålder eller utöva sin idrott 

i sin egen takt och inte elitsatsa medan förening 9 ser till att det finns något för alla nivåer 

genom att till exempel ha tre damlag i olika divisioner och dessutom ibland ett korplag.  

Idrottsintresse, förändringar och ekonomi 

Vidare poängterar förening 9 vikten av att känna meningsfullhet för sitt idrottande eftersom 

ungdomarna då är mer villiga att lägga ned så mycket tid som det krävs. Känner ungdomarna ett 

stort engagemang blir det ingen uppoffring att till exempel åka på långa bortamatcher eller att 

träna när det är dåligt väder. Hälften av föreningarna poängterar att många ungdomar tröttnar 

när de känner att de inte längre utvecklas inom sin idrott. När intresset minskar tycker många 

ungdomar att träningarna blir tråkiga, de har ingen lust att nöta in olika moment och att när de 

blir äldre ökar träningsmängden. Känner de då inte att dem är tillräckligt motiverade kan det 

vara svårt att få dem att förstå vikten av att träna hårdare eller att nöta in olika övningar. 

Förening 6 förklarar att de tror att många som väljer att sluta känner sig nöjda med sitt 

idrottande och att de är trötta på att träna på fasta tider. Dock så poängterar de att fortsätter 

ungdomarna att träna på egen hand så måste föreningen känna att det lyckats: 

“Bara de är aktiva, att de r r p  sig men sen vad dom g r spelar ingen roll  Har vi skapat 

intresset för fysisk aktivitet, för det är ju ändå det vi pratar om att man behöver fysisk 

aktivitet, och har vi lyckats skapa det intresset så har vi väl lyckats. Att de inte sen spelar 

fotboll allihopa är ju en himla tur ” (Förening 6) 

Detta instämmer också förening 9 i genom att förklara de anser att många ungdomar bara 

idrottar för gemenskapen med kompisar och inte för att de egentligen är så idrottsintresserade. 

När de sedan kommer upp i 16 års ålder är det många förändringar i lagsammansättningen som 

sker vilket leder till att gemenskapen som förr fanns bryts upp och ofta leder till att många 

slutar: “Om en person g r till ett annat lag s  slutar m nga   r att de vill spela med sin kompis ” 

(Förening 7) Känner inte individen att idrotten ger något väljer de att göra något annat eftersom 

det finns mycket annat i samhället som lockar. “N gon vill h lla p  med teater istället och det 

m ste man ju    g ra om man brinner   r det ” (Förening 4).  Sju av tio föreningar påpekar att 

andra intressen tar överhand är en stor anledning till att ungdomar väljer att sluta idrotta:  

“Vi m ste ju liksom acceptera att intresset kommer och  ar, m nga kanske t cker att det är 

roligt att spela roll spel eller jag har blivit kär och tycker inte att det här känns meningsfullt. 

Eller jag köpte en moppe och det är mycket roligare, eller ja det finns andra intressen och 

 otboll är inte allt ” (F rening 7) 

Att sluta idrotta på grund av tappat intresse menar föreningarna är naturligt men tvingas 

ungdomar som har ett brinnande intresse att sluta för att deras idrott är för ekonomiskt 

påfrestande, då är det ett problem. Detta påpekar förening 1, 2, 6 och 8 att de märker av. 

Förening 6 har dessutom en fond för dessa ekonomiskt utsatta ungdomar men menar att många 

ändå väljer att sluta istället för att få hjälp ekonomisk hjälp av föreningen. Anledningen till detta 

tror de handlar om att ekonomi är ett känsligt ämne och att det därför är lättare att sluta än att 
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utmålas som den som inte har råd. Förening 1,2 och 8 menar att det är allmänt känt att deras 

idrotter är dyra att utöva och att därför kan inte alla utöva dem. De liknar detta med att det 

håller på att bli en klassfråga och att föräldrar därför aktivt väljer att inte låta deras barn bli 

medlemmar i dessa föreningar.  

Föräldrar, ledare och resultatinriktning 

Något som förening 1, 3 och 6 påpekar är att det ibland uppstår situationer med föräldrar som 

lägger sig i hur verksamheten ska bedrivas. Dessa föreningar anser att det tar mycket tid och 

kraft för dem och att många ledare blir tvungna att hantera detta.  Förening 1 har dessutom en 

policy om hur föräldrar ska uppföra sig men att den inte alltid följs. Anledningen de ger är att 

alla föräldrar vill att deras barn ska lyckas och att de därför känner att de måste lägga sig i. “ et 

är snabba pengar att tjäna och alla föräldrar ser sig själva sitta i en loge och röka cigarr. Vilket 

g r att   räldrarna tappar begreppet lite grann och l ter det här klimatet r da”  De kan också 

vara missnöjda med hur verksamheten bedrivs. Detta är något som förening 5 och 8 också 

berättar om men att det mer är så att föräldrarna i deras föreningar är tvungna att lägga mer 

mycket tid för att deras barn ens ska kunna utöva vissa av deras idrotter. Detta håller även 

förening 1 och 3 med om.  En annan svårighet föreningarna tar upp är att det kan vara besvärligt 

att bedriva ideell verksamhet då de inte kan ställa samma krav på de ideella ledarna som de gör 

på de anställda. Detta gör att det finns mycket som de vill utveckla och förbättra i verksamheten 

men att det inte finns tid eller pengar till det. 

Vidare diskuterades faktumet att låta ungdomarna våga misslyckas utan att känna att det blir 

bänkade ifall att de slår ett felpass under en match. Flera föreningar tar upp vikten med att inte 

har för resultatinriktade ledare under ungdomen: “Brukar säga till ledarna att skit i resultatet, 

 undera istället p  hur resultatet blev till ” (Förening 6) Vidare berättar några föreningar att de 

har stött på ledare som är nöjda när den så kallade svansen, de spelare som inte riktigt räcker till 

idrottsligt slutar. Samtidigt poängterar alla föreningar att så får det inte gå till så i 

ungdomsidrotten. När ledarens roll tas upp, beskriver föreningarna att de har en viktig roll i hur 

klimatet i laget och föreningen är. De har upplevt ledare som har skapat ett hårt klimat och rå 

jargong som inte alltid är inkluderande och ser på detta som icke acceptabelt. Föreningarna 

menar att ungdomsledares största uppgift är att utveckla, fostra och utbilda ungdomarna i den 

idrott föreningen tillhandahar. Alla föreningar påpekar att ledarfrågan är komplex då alla 

spelare är individer och därför gillar olika ledartyper. Därav är det svårt att styra ledarskapet 

och få alla att försöka agera på samma sätt. Detta eftersom ledarna är ideella och 

ideellarbetskraft är inte alltid så lätt att rekrytera. Trots detta har förening 1 avsatt ledare som 

inte följer dess policy.  

Utslagningar där de spelare som inte riktigt räcker till idrottsligt och inte kan fortsätta spela i 

sitt dåvarande lag är en företeelse som två föreningar märker av och säger sig bidra till att det 

finns ungdomar som slutar idrotta. Vidare förklarar en elitinriktad förening att de enbart kan 

erbjuda ungdomarna spel i ungdomslaget upp till och med att de är 19 år, därefter blir det ett 

stort hopp upp till seniorlaget där bara vissa platsar. Resterande måste då söka sig till andra 

föreningar. Förening 5, som har sektioner för individuella idrotter, och förening 8 påpekar att 

en anledning till att ungdomar slutar i föreningen är för att dem börjar sin gymnasieutbildning 

på annan ort, men även att ungdomar som är uppvuxna i Umeå vill testa på något annat och 

väljer därför att flytta. Vidare säger förening 5 att många ställs inför valet att flytta för att börja 

på idrottsgymnasium för fortsatt satsning. 

Några föreningar menar är att idrottsrörelsen måste acceptera att det finns ungdomar som 

slutar idrotta för att de helt enkelt inte vill fortsätta, och gör detta med egen vilja. Däremot 

påpekar i princip alla föreningar att det är viktigt att belysa då det finns ungdomar som slutar 

idrotta på grund av faktorer som de inte kan påverka och har därför inte valt att sluta på egen 

hand: “Vi m ste ju ocks  acceptera s dana  all i idrottsr relsen, men i de fall där vår 

organisation gör systematiskt fel så måste vi få feedback så att vi kan korrigera vårt sätt att 

agera” (Förening 7). Detta instämmer även förening 9 in i, att det vore bra att veta vad 
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anledningen till att individen väljer att sluta är. Detta för att föreningen i sin tur ska kunna få 

verktyg till att göra verksamheten bättre. 

Att behålla ungdomar inom idrotten 

Avslutsprocessen och uppföljning 

Som tidigare nämnt ser föreningarna uppföljning som ett viktigt verktyg till att verkligen få veta 

på anledningen till att ungdomarna väljer att sluta, och på så sätt kunna använda det till att 

utveckla sin egen verksamhet. Avslutsprocessen ser lite olika ut i föreningarna, flera upplever att 

det inte är någon lång process och att det ofta är tränarna som får reda på om någon tänkt sluta 

genom att ungdomarna själva berättar eller att föräldrar ringer. Förening 6 tror dock att många 

har funderat i flera år och att de väljer att fortsätta under den tiden på grund av gemenskapen, 

hade inte den funnits hade de förmodligen hoppat av tidigare. En annan förening försöker ta ett 

snack med de som vill sluta och ber dem att hålla ut resten av säsongen för att sluta på ett 

“sn ggt” sätt  Vidare beskriver   rening 8 hur de hanterar situationen: “Vi vill ju helst ha en 

  rklaring till var  r s  vi kan   nga upp ocks  om det är n gonting ” Förening 4 berättar också 

att de alltid frågar varför ungdomarna vill sluta för att på så sätt få en förståelse för vad 

anledningen är. Många föreningar klargör att det är efter en säsong eller under uppehåll som de 

flesta väljer att sluta.   

Arbetet, strategier och ansvar 

Förening 7 har inte något utarbetat policydokument som de arbetar utifrån för att vinna tillbaka 

de som slutat men ställer sig positiva till att utveckla det. De diskuterar möjligheten till att 

exempelvis använda sig av någon slags avslutningsdiskussion med spelarna där saker som 

varför de valt att sluta, vad tränare kan tänka på och vad organisationen saknar tas upp. 

Avslutningsvis konstaterar de att den möjliga feedbacken som de erhåller inte används och att 

de kanske skulle behöva systematisera den tillbaka till verksamheten. Vidare fastslås att de 

måste sluta upp med sådant som får spelare att sluta, så som selektering eller att någon ledare 

skriker och gapar när en spelare gör något fel. Och det är utifrån feedback från aktiva som gör 

det möjligt att utvärdera den egna verksamheten. En målsättning som förening 7 har är att få 

tillbaka alla som har spelat förra säsongen till nästa säsong:  

“Tittar man p  det ur en ekonomisk aspekt s  är det ju jätte bra om alla betalar 

medlemsavgift för då tjänar vi pengar. Tittar vi på det utifrån en social aspekt, där är ju alla 

mina kompisar och jag vill ju vara i en verksamhet där mina kompisar är. Sen har vi den med 

elitverksamhet så vet vi att ju fler som hänger med längre, ju större chans har vi när dem 

känner motivation och kanske vill lägga ned mer tid på träning. Då har vi behållit de som 

kanske då är mogen som 16-17 år och är villiga att satsa mycket för att kunna bli elit. Så jag 

 attar inte att  ler inte har det m let ” 

Förening 8  kan inte riktigt svara på om de tror sig behöva arbeta mer med att behålla 

ungdomar utan väntar på att se om deras tidigare ansträngningar kommer ge resultat. De har 

tagit in en fritidsledare som de menar har bidragit med mycket de senaste åren genom att ha 

tagit stort ansvar och hjälpt till att minska avståndet mellan de två indelningar av aktiva som 

finns i föreningen. Detta samt ett projekt som heter juniorsatsningen där de två olika 

indelningarna har fått möjlighet att träffas genom träningshelger och fått dem att umgås 

utanfört träningsanläggningen vilket har bidragit till en helt annan gemenskap. Förening 2 har 

inte någon uttalad satsning att få ungdomar att fortsätta, utan säger att det känns helt okej för 

tillfället att hitta andra föreningar för spelare som inte vill hålla på med elitverksamhet eller 

blivit för gamla för juniorverksamheten. De påpekar dock att det hade känts annorlunda om de 

märkte av att många av deras aktiva valde att helt sluta idrotta istället för att fortsätta på annat 

håll. De tar även på sig fulla ansvaret att hitta andra föreningar till deras idrottande ungdomar. 

Förening 3 berättar om ett försök de hade för några år sedan där de skickade ut mail till alla som 

någonsin hade varit med på maillistan. Detta med förhoppningen om att få tillbaka dessa 
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medlemmar till föreningen igen, dock arbetar de inte med någonting aktivt idag för att behålla 

ungdomar. Men att ansvaret i så fall skulle ligga på hela föreningen även om huvudansvaret 

ligger på ungdomsansvarige att rekrytera spelare och ledare att försöka behålla de aktiva 

ungdomarna i sina lag. De håller med om att de skulle kunna arbeta med för att behålla 

ungdomar men att de för tillfället har andra frågor som är mer aktuella att tas hand om för 

tillfället.  

Förening 1, 5 och 9 menar att de är dåliga på att följa upp anledningar till varför ungdomar 

slutar i deras föreningar. Samtidigt som de ställer sig väldigt positiva känner de sig lite osäkra 

på vem i föreningen som skulle ha den uppgiften. De kallar det en resursfråga och uttrycker att 

om de hade haft möjlighet hade de jobbat mer aktivt med frågan. Förening 6 anser sig, som 

tidigare nämnt, inte ha plats för att alla skulle välja att fortsätta i föreningen och de säger att 

idrotten redan har ett för stort ansvar. På frågan om de skulle behöva arbeta med att behålla fler 

ungdomar svarar de; “Ur individens perspektiv kanske men inte ur föreningens för vi har inte 

dom resurserna och man ju t cka att man ställer oerh rda krav p  idrotten”  Samtidigt säger de 

att det är viktigt att ungdomarna som slutar gör med positiva erfarenheter och på eget initiativ 

eftersom de tar med sig sina upplevelser från idrotten för att på så sätt fortsätta med fysisk 

aktivitet livet ut. Förening 4 säger att de försöker hålla lite kontakt med ungdomarna som slutat 

och deras föräldrar för att kunna få tillbaka dem till föreningen. Denna förening har dock lyckats 

med att få tillbaka flera spelare som gått till andra föreningar eller slutat genom att kontakta 

dem igen. De förklarar detta med att de lyckats få tag i bra ledare och att spelarna på så sätt 

blivit intresserade av att komma tillbaka. Alla föreningar ställer sig välvilliga till att arbeta med 

uppföljning bara det finns en fungerande strategi och tillräckligt med resurser till det.  

Vad påverkar ungdomar att stanna 

Alla föreningar pratar, som tidigare nämnts, om att det är en brytpunkt ungefär vid 16 års ålder 

där många ungdomar väljer att sluta. De som sedan väljer att fortsätta idrotta efter det menar 

förening 4 gör det för att dem har roligt och utvecklas. En annan bidragande faktor är att 

ungdomarna inte behöver åka in till staden för att träna, att allt är lättillgängligt men att det inte 

är något speciellt föreningen gör. Förening 6 försöker erbjuda så bra verksamhet som möjligt, 

ha en passande nivå på träningarna och se till att alla känner gemenskap för att få ungdomar att 

fortsätta. De tror dock att största anledningen till att ungdomar väljer att fortsätta är för att de 

har en drivkraft och tycker att det är roligt och inte så mycket vad föreningen gör. Förening 1 

som tar ut spelare till ett elitsatsande lag vid 16 års ålder, menar att spelarna som har 

möjligheten att fortsätta tar chansen eftersom de vill bli elitspelare men också för att det är en 

fråga om identitet. Det blir alltså svårt att sluta för att idrotten är din identitet och utan den vet 

du inte vem du är menar dem. Vidare berättar föreningen att det inte är något speciellt de gör 

utan att det överlag fungerar på samma sätt i andra föreningar i samma idrott att nästan ingen 

slutar i junioråldern. 

 Förening 9 anser inte heller att de gör något speciellt förutom att ha en bra verksamhet och 

utbildade ledare. För att spelarna ska fortsätta menar de att det måste vara innehållsmässigt 

tilltalande genom att ha en nivå som passar men också att det ska vara enkelt och praktiskt att ta 

sig till träningar och matcher. Föreningen försöker tillgodose det genom att till exempel ha tre 

damlag på olika nivåer för att alla ska kunna spela på den nivå som passar dem. För att 

underlätta detta och för att spelarna ska kunna gå mellan lagen spelar alla tre lagen med samma 

spels stem och har träningar p  samma tider   etta ocks    r att    en “vi-känsla” i   reningen 

och för att spelarna ska lära känna varandra. Nivåanpassad träning är något föreningen nämner 

som något de tänkt implementera eftersom det skulle utveckla alla spelare: “Man m ste  ka 

antalet bollkontakter   r alla” poängterar dem som något viktigt för att undvika att vissa spelare 

ibland knappt får röra bollen under vissa övningar.  

Gemenskapen i föreningen och att idrotta tillsammans med sina kompisar tar förening 7 upp 

som en stor anledning till att ungdomar väljer att fortsätta i föreningen. Även möjligheten att 

utvecklas i sin åldergrupp och att de faktiskt märker att de blir bättre nämns vara en stor 
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motivation. Även att de har arbetat för att minska skitsnacket och sett till att negativ 

bestraffning inte förekommer inom föreningen, men även att ungdomarna skall våga misslyckas 

och se det som en del av utvecklingen. Förening 8 tar även upp gemenskap som en betydande 

orsak till att ungdomar väljer att fortsätta, genom att få en stark grupp och att ungdomarna 

känner att de är ett gäng så tror de att det är lättare för dem att stanna kvar och inte dras till 

andra aktiviteter. Även förening 2 tar upp gemenskap som en viktigt anledning till att unga 

stannar kvar i föreningen, där de har olika aktiviteter för att de aktiva ska lära känna varandra. 

De menar att det är viktigt att få allt runtomkring idrotten att fungera: 

“Vi brukar prata om en stol med tre ben   els är det ju fotbollen som är ett utav dem, sen är 

det skolan och sen är det de sociala. Så fort någon utav de tre blir ett problem märker vi att 

de två andra också blir problem, om skolan blir ett problem så presterar de inte i fotboll och 

de blir jobbigt med vänner och så vidare. Funkar inte de sociala i laget, ja då är ju risken att 

de faktiskt slutar spela fotboll för att då blir allting tråkigt runt omkring. Så vi är ganska och 

t cker det är viktigt att de tre delarna  ungerar och   rs ker    ihop det ” (Förening 2) 

Vidare anser förening 2 att ungdomarna väljer aktivt att söka sig till deras förening för att hålla 

på med elitidrott och är därför en stor orsak till att många väljer att stanna. Men även att de 

erbjuder en bra utbildning med bland annat duktiga och utbildade ledare och sjukgymnaster. 

Och att när ungdomarna känner att de utvecklas så tycker att det är roligt. Förening 3 tar upp de 

faktum att de är en mindre förening som en anledning till att ungdomar fortsätter, och att på 

grund av att de kan dem värna lite mer om varje individ. Att ledarna har en helt annan möjlighet 

att se varje spelare och att man p  s  sätt   r en helt annan “vi” känsla kring deras lag och hela 

förening. De tror sig se att många som börjar i deras förening har haft en bra känsla trots att det 

har gått till en annan förening och ser tillbaka på sin tid i förening med goda minnen. 

Huvudorsaken till att ungdomar väljer att stanna i förening 7 sägs vara att de har fokuserat på 

utbildning i föreningen och att de har skapat en kultur där utbildning är en del av 

kärnverksamheten. Genom utbildningar får de möjlighet att sätta sig ned och diskutera fotboll, 

vad som driver dem och varför de brinner för idrotten. Genom att regelbundet träffas på 

utbildningar får ledare möjlighet att utvecklas genom att diskutera olika case, delta i lärgrupper 

och dela med sig av tips och idéer. Avslutningsvis påpekas det genom att ha bra ledare som 

sätter sig ned och träffas påverkar det barn att stanna kvar i verksamheten.  

Sammanfattningsvis är alla föreningar positiva till att försöka arbeta mer aktivt med att 

utvärdera anledningar till varför ungdomar slutar, dock handlar de slutligen om en resursfråga. 

På frågan om de anser att de borde arbeta mer för att behålla ungdomar i föreningen  ställer sig 

de flesta av föreningarna positiva. De tre föreningar som inte anser sig behöva arbeta ännu mer 

tycker sig vara nöjda med de ansträngningar de gjort hittills.  

Ungas delaktighet i idrottsföreningen 

Föreningsrepresentanternas synsätt och erfarenheter av att behålla ungdomar som ledare eller 

aktiva i föreningens arbete.  

Att behålla ungdomar som föreningsaktiva 

I en ideell förening finns flera olika arbetsuppgifter för att få verksamheten att gå runt.  När en 

ungdom väljer att avsluta sin aktiva karriär behöver det inte betyda att denne inte vill vara kvar i 

föreningen och hjälpa till på annat sätt. Här nedan presenteras föreningsrepresentanternas 

tankar och åsikter kring att behålla ungdomar som ledare eller på annat sätt i föreningen.  

Föreningarnas syn på hur mycket inflytande deras ungdomar har i respektive förening skiljer sig 

markant. De flesta föreningar anser att ungdomar har lite inflytande i föreningen, dock tycker 

de att det är en svår fråga och förening 9 beskriver hur de tycker att det fungerar i föreningen: 

“Ja men de är ju s  att medin l tande är ju inte samma sak som medbestämmande, det är ju 

som i ett   retag, man   r ha  sikter   sen g r che erna som dom vill ” Förening 3 nämner att de 

har ställt frågan men att det är ett val av ungdomarna att inte vara aktiva i föreningen för att de 
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känner att de inte har tid eller inte vill. Förening 2 konstaterar att de har inflytande i laget men 

kanske inte i föreningen, även förening 1 anser att de har relativt lite inflytande i föreningen. 

Förening 7 klargör direkt att ungdomar har väldigt lite inflytande, men att det är en punkt som 

de vill bättre på och menar att ett ungdomsutskott skulle kunna vara en lösning. Dock försöker 

de vara lyhörda när det gäller vad ungdomar vill göra och har byggt några anläggningar som har 

använts till bland annat beachvolleyboll.  

Några föreningar använder sig utav spelarråd i ungdomslagen där spelarna har chans att 

uttrycka sina åsikter. Detta är dock inget organiserat krav från någon av föreningarna utan 

något respektive ledare och lag får besluta om. Förening 9 tycker att det är rimligt att lyssna på 

vad ungdomarna säger och menar att de har påverkansmöjligheter och att det är viktigt att de 

får känna att de kan göra sina röster hörda. Vidare berättar föreningsrepresentanten från 

förening 9 att de alltid har skriftliga utvärderingar efter varje säsong från 13 års ålder. Detta för 

att alla ska få chansen att kunna uttrycka sin åsikt. Vidare poängteras vikten av spelarråd och att 

det är något förening 9 förespråkar. Förening 8 anser att deras ungdomar har inflytande i 

föreningen, de har en ungdomssektion som aktivt arbetar med att ordna aktiviteter och även har 

en representant i huvudstyrelsen. Sammanfattningsvis finns det generellt ingen tydlig plan eller 

strategi som någon förening använder sig utav för att få ungdomar mer delaktiva. Föreningarna 

ställer sig dock positiva till spelarråd eller liknande för att få höra deras åsikter.  

En generell åsikt hos föreningarna är att det kan vara svårt att få in ungdomar i styrelsen även 

om de flesta ser det som en positiv möjlighet. Förening 2 påpekar att det kan vara problematiskt 

att ha spelare i styrelsen som går på kontrakt, utan att spelarrådet skulle kunna ha kontakt med 

klubbchefen i så fall, även förening 1 har svårt att se hur det skulle fungera. Förening 3 förklarar 

att i princip hela A-lagets arbetsgrupp består utav tidigare spelare och att de försöker få in folk 

till deras ungdomshockey. De förtydligar att de alltid söker efter folk som vill hjälpa till: “Vi 

söker ju alltid de som vill vara aktiva eftersom vi är så pass ideell förening så kan vi ju inte 

erbjuda n gon l n p  en ideell basis ” Förening 5 anser att det vore en bra idé att ha ungdomar i 

styrelsen men påpekar vikten av att dem är flera stycken för att de ska känna sig trygga eftersom 

föreningens styrelse representeras av äldre personer. Förening 6 skulle gärna utveckla 

möjligheten att ha ungdomar i styrelsen men menar att det är en resursfråga och svårt att veta 

hur de ska gå tillväga. Både förening 4 och 9 ställer sig även de positiva till att ha ungdomar i 

styrelsen. Förening 4 medger att det inte är något de tänkt på men att det vore en möjlighet för 

framtiden. Däremot har en förening kommit längre i arbetet med att involvera ungdomar, 

förening 8 har en hel ungdomssektion som anordnar aktiviteter och även ett stort evenemang 

årligen. De har en representant med styrelsen och har även kontinuerlig kontakt med 

verksamhetschefen och fritidsledaren i föreningen.  

Att behålla ungdomar som ledare 

Att ha ungdomar i styrelsen ses som en bra idé av majoriteten av föreningarna men det är inget 

de i dagsläget arbetar med. Något de däremot arbetar för är att ha unga som ledare. I detta 

stycke tas därför föreningarnas syn på att ha ungdomar som ledare upp.  

Förening 1 ställer helt andra krav på de som skulle vilja axla ledarrollen i deras förening: “Men 

det är ju så att det inte är en rättighet att vara ungdomstränare i en förening så därför väljer vi 

bort dem vi inte anser passande”   Med det menar föreningen att tycker de inte att en person är 

passande vill de inte ha denne som ledare, vare sig det är en ungdom eller inte. Det är också 

därför de avsätter ledare som de anser inte har de kvalitéer eller åsikter som föreningen står för. 

Dock poängterar de svårigheten med att ha ideella ledare eftersom föreningen ibland är tvungna 

att se mellan fingrarna då det inte är så lätt att få tag på ideell arbetskraft. För att lösa detta 

försöker de blanda unga ledare med äldre mer erfarna och om någon har en till exempel för 

elitinriktad syn på hur träningen ska bedrivas sätter de denne med en annan ledare som kan 

säga i r n och “st ra” träningarna p  rätt sätt  Vidare menar de att ledarrekr tering sker genom 

att någon tipsar om en person som skulle passa och föreningen på så sätt tillfrågar dessa 

personer men att ungdomar ibland hör av sig och vill bli ledare. Beroende på hur dessa 
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ungdomar är, om de har egenskaper som passar en ledare har de möjlighet att bli ledare om  

intresse finns. Föreningen erbjuder dessutom ledarutbildningar till sina ledare men ersättning 

delas bara ut till ledare som tränar juniorlag.  

Förening 4 har bara en ung ledare i ett lag och de menar att det är en tillgång för det laget. De 

arbetar inte aktivt med att få in unga ledare men de tror att alla ledare skulle uppskatta att få in 

fler ungdomar med nya idéer och som dessutom kan bli bra förebilder för spelarna. Ersättning 

har de inte möjlighet att dela ut och de anser att ungdomarna vet var de ska vända sig om de vill 

bli ledare. Avslutningsvis poängterar de att detta är något de måste börja arbeta med. I förening 

5 har de ungdomar som ledare i olika sommaridrottsskolor och där är de alltid nöjda med hur 

de arbetar. Dock anser de sig vara dåliga på att fråga dessa ungdomar om de vill fortsätta bli 

ledare i föreningen efteråt. Då denna förening har flera sektioner sköts detta på lite olika sätt 

men överlag är det föreningen som tillfrågar ungdomar som de tycker skulle passa bra som 

ledare. Ersättning erbjuds i form av att kunna ställa upp som referens till framtida jobb och en 

liten symbolisk summa. Dessutom får alla ledare genomgå lämplig ledarutbildning. Vidare 

menar de att ungdomarna vet var de ska vända sig om de vill bli ledare. Förening 9 anser även 

de att ungdomarna vet var de ska vända sig men samtidigt förtydligar de att det handlar om lite 

eget ansvar också. “T cker man inte att det är n n som  r gar mig s  kanske man inte är ett 

ledarämne heller. Man måste ju visa lite intresse också, fråga vem man kan prata med. Nånstans 

kanske man måste ha så pass mycket karaktär å mod   r att bli ledare ” Samtidigt förklarar de 

att det nästan alltid är föreningen som frågar om någon vill bli ledare och att det försöker få in 

unga ledare eftersom de yngre lagen behöver fler ledare. Vidare menar föreningen de kan 

erbjuda ledarna att ange dem som referens till framtida jobbsökande och att de betalar en liten 

ersättning. De uppmuntrar också ledarna att genomföra ledarutbildningar.  

Förening 6 förklarar att även de har mycket att jobba på när det gäller att rekrytera ungdomar 

till att bli ledare. De har en tanke om att få igång en fadderverksamhet där äldre spelare är 

faddrar till de yngre och på så sätt hjälper till på träningar och i deras klasslagsverksamhet som 

är föreningen sätt att rekrytera spelare. Samtidigt säger föreningen att dem är dåliga att ställa 

frågan till ungdomar och att det är en anledning till att de inte har så många unga ledare. Detta 

anser föreningen handlar om att det är en resursfråga men att de önskar att de kunde arbeta 

mer med det:  

“Vi är d liga p  det här  Vi ställer inte frågan. Vi kan ställa den allmänt men jag tror att man 

måste fråga personligen och slussa in dom. För det har man ju märkt när man frågar dom 

här fotbollsskoleledarna som är ungdomar som är aktiva i vår förening att många är 

intresserade att vara ledare men att de inte får frågan. Det är för att vi saknar resurser att 

  lja upp,   r vem ska g ra det?“ 

Vidare kan även förening 6 erbjuda sig att vara referenser och en viss ersättning kan de ledare 

som har hand om de lite äldre få. Ledarutbildningar anser de vara mycket viktiga och därför en 

självklar del av verksamheten.  

Förening 2 ser det som en möjlig ingång till att ha spelare som tränare ledare då de tycker att 

det är stort problem att få tag i. De pratar om att det vore önskvärt att få in fler kvinnliga ledare 

och ser en möjlighet att om det är någon som slutar idrotta och skulle kunna tänka sig att övergå 

till att bli ledare istället. Dock ser det ett problem med de yngre spelarna eftersom de spelar 

själva och konstaterar att det inte är någonting de har en uttalad satsning på för tillfället. Dock 

försöker de få in naturligt att det är bra att bli ledare då de genomför fotbollsskola och tar in en 

åldersgrupp varje år som får en liten tränarutbildning och får hjälpa till. De konstaterar att 

initiativet har kommit från båda håll och en del har även blivit ledare på andra håll först, deras 

nuvarande tränare i juniorverksamheten och även tidigare ledare har varit aktiva som spelare i 

föreningen. Föreningen erbjuder ledarutbildningar och menar att utbildning är roligt och 

utvecklande för spelarna. 

I förening 3 försöker alltid fråga de aktiva när de börjar bli lite äldre eller som slutar vid 15-års 

ålder att prova på att vara ungdomsledare eller hjälpa till. Men de anser att det är något de 
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borde bli bättre på, att kanske uppfölja mer på de som inte vill då de ibland bara kan få ett 

blankt nej. De menar att de är avgörande för deras förening eftersom de är så pass ideell. De har 

några som har slutat idrotta och är ledare nu och tror att de har lyckats att rekrytera unga som 

ledare på grund att de har duktiga ledare som vågar fråga och att de aktiva känner att de trivts i 

föreningen. De berättar att flera har kommit och frågat om de får vara ledare för något yngre lag 

och att de oftast efterfrågas att ha någon ungdom som ledare. Alla som vill bli ledare har 

möjlighet att gå en utbildning som är gratis, viss ersättning kan även delas ut beroende på vilket 

uppdrag man innehar men att föreningen inte kan ha anställda på grund av att de inte har den 

typen av ekonomi. De menar att de har en öppen kommunikation i föreningen och att 

ungdomarna vet vem de ska kontakta om de vill bli ledare då det har fungerat bra hittills och att 

det beror nog mycket på att många i föreningen har varit aktiva väldigt länge och att man därför 

vet vem man ska prata med. 

Förening 8 ställer sig mycket positiv till att ha ungdomar som ledare då de menar att de måste 

bygga på alla som finns i deras förening och vore dumt av dem att inte göra det. För tillfället har 

de ganska få extrainstruktörer men tror att de kommer få användning för den grupp som snart 

kommer vara i rätt ålder för att axla ansvaret. De poängterar att de måste bygga sina egna ledare 

och erbjuder utbildning för deras egna instruktörer, en viss ersättning kan delas ut beroende på 

vad de gör. Föreningen säger att de kommer aktivt fråga när nästa kull med aktiva barn växer 

upp och erbjuda de utbildning, de berättar om att två yngre tjejer kom frivilligt och frågade om 

de kunde träna yngre och går utbildning just nu. De är osäkra på om det efterfrågas i föreningen 

att ha ungdomar som ledare eller att de hjälper till under träningar utan tror att barnen i 

föreningen helt enkelt ser upp till dem som är ledare just nu.  

Föreningsrepresentanten i förening 7 var fram till i fjol projektledare för ett samarbetsprojekt 

där dess förening är verksam. Dess syfte är att rekrytera barn till verksamheter i den ideella 

sektorn men även att jobba med ungt ledarskap då bland annat de ungdomar som var ledare för 

tre år sedan nu är ledare för hela projektet. Nu finns det en styrgrupp av vuxna sedan mentorer 

och då den projektgrupp som består utav ungdomar. Sedan har de haft ett annan projekt i de 

olika sektionerna där de nyligen var sju stycken ungdomar som går högstadiet som utbildat sig 

och bedriver ledarverksamhet. Inom en sektion anser de att ungdomarna har särskilt stort 

ansvar då de fick in väldigt många barn och ingen förälder kunde ta på sig ansvaret att leda 

träningarna, då blev det en nödlösning till en början att några ungdomar fick ta över 

träningarna och har haft ansvar över en egen grupp. Sedan försöker de skapa ett system i en 

sektion genom att rekryterar en pojke och en flicka att ta över ansvaret i föreningen att utbilda 

alla målvakter. De påpekar att allt handlar om hur man organiserar och att unga är perfekta som 

ledare då de är hungriga på att utvecklas och kan därför ta dessa roller då många föräldrar bara 

är beredd att lägga ned tid om deras barn är med i verksamheten. De har även anställt en 

mentor i en sektion som dels ska fungera som ett stöd för unga ledare men även de som har lite 

yngre lag. Detta för att många är nya i rollen som ledare och kanske inte har erfarenheter från 

liknande arbete: “Men vissa g r n got helt annat och har ingen er arenhet av  otboll men ska d  

ändå leda en verksamhet som ändå ställer krav och ställer då lite higher skills då det gäller social 

färdighet och ledaregenskaper och t dlighet och omsorg och ja ”  

I det här projektet som föreningen har med diverse samarbetspartners får ungdomar 

möjligheten att genom ett sommarjobb leda en grupp och sedan nästa år få lite mer 

kvalificerade ledaruppdrag. Och till slut kanske även få möjligheten att vara med i 

projektgruppen genom att då svårighetsgraden ökar varje år. Det är viktigt för föreningen att ta 

del utav den utbildning de får  första steget och genom att ha kul så arbetar de för att få ledare 

att komma tillbaka och få ungdomar att vilja utvecklas. De konstaterar att de inte har varit några 

bekymmer att få arbete för de unga ledarna utan att många har varit tacksamma för den 

hjälpen. En viss ersättning delas ut beroende på vad som utförs, de som är ledare jobbar på 

ideell basis men de som arbetar i projektet får en lön utifrån den budget som finns. Föreningen 

har aktivt rekryterat de som nu är ledare inom föreningen och är något som de gör 

kontinuerligt, och de förklarar att nyckeln är relationer och att bygga nätverk. Däremot finns 
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inga tydliga rutiner för hur arbetet med rekrytering ska ske utan baseras på kontakter samt 

projektet där de också fått höra om ungdomar är intresserade av ledarskap.  

Centrala delar av resultatet 

Syftet med denna studie var att utifrån föreningsrepresentanters uppfattning öka kunskapen om 

föreningars syn på att ungdomar slutar med idrott och hur de arbetar med att behålla dem inom 

idrotten. Vidare att undersöka hur idrottsföreningar ser på att behålla ungdomar som ledare 

eller delaktiva i föreningens arbete på annat sätt. 

Åtta av nio föreningar märker av att ungdomar lämnar idrotten och ser en brytpunkt vid 15-16 

års ålder. Samtliga anser att avhoppsfrågan är komplex men ställer sig trots allt positiva till att 

belysa frågan kring anledningar till att ungdomar väljer att sluta. Detta för att kunna använda 

svaren som verktyg till att förbättra och anpassa verksamheten. Anledningar till att ungdomar 

slutar varierar på grund av flera faktorer exempelvis förening och idrott. Den generellt största 

anledningen är att ungdomar väljer att satsa på en annan idrott och därför slutar i föreningen. 

Vidare är också att de tröttnar på deras idrottande och väljer andra intressen istället. 

Förändringar anser också många föreningar vara en anledning där till exempel att lag splittras 

eller att någon i laget byter förening och de resterande spelarna tappar gemenskapen eller att 

vissa flyttar för att börja gymnasiet på annan ort. Avslutningsvis framstår den allt större 

resultatinriktningen i idrotten samt att allt eftersom högre krav ställs i idrotten längre upp i 

åldrarna och ungdomarna ställs inför valet om de är beredda att lägga ned den tid och energi 

som krävs.  

Då alla föreningar är medvetna om att många ungdomar lämnar idrotten i tonåren är de också 

belägna att försöka hitta en lösning på att behålla dem längre upp i åldrarna. Många av 

föreningarna menar att de gärna skulle arbeta med att hålla kvar ungdomar i föreningen om de 

hade en utarbetad plan eller strategi. Vidare menar de att detta är en resursfråga, både 

ekonomiskt och vem i föreningen som skulle genomföra arbetet. Anledningar till att ungdomar 

väljer att stanna kvar i föreningarna anser föreningsrepresentanterna vara varierande orsaker 

som bland annat gemenskap och bra ledare. 

Nästintill alla av föreningarna anser att deras ungdomar har lite inflytande i föreningarna, 

många menar att de har inflytande i laget men inte i övriga föreningen. Många föreningar anser 

att det skulle vara en bra lösning att ha en ungdomsrepresentant i styrelsen men tycker att det 

kan vara svårt att implementera och är inget som arbetas med i dagsläget. Att ha ungdomar som 

ledare för yngre lag är däremot något som många föreningar redan har och något som de vill 

utveckla ytterligare.  Unga ledare är eftertraktade och föreningarna anser att det är bra att få nya 

synsätt på till exempel övningar till träningen men också för att dem är bra förebilder för 

gruppen de tränar.  
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Diskussion 

Nedan följer inledningsvis ett avsnitt där de tre frågeställningarna diskuteras i relation till 

tidigare forskning. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion och hur studiens erfarenheter och 

resultat kan användas samt vidare resonemang kring framtida studier. I resultatet presenteras 

de nio föreningarnas åsikter och erfarenheter om ungdomsidrott. Vad de tror är anledningar till 

att ungdomar slutar idrotta, vad föreningar gör för att behålla ungdomar längre upp i åldrarna 

samt hur de ser på att behålla ungdomar som delaktiga i föreningens arbete på annat sätt. Här 

nedan följer därav en analys av resultatet i relation med tidigare empirisk forskning.  

Anledningar till att ungdomar slutar 

Åtta av nio föreningar anser att de märker av att ungdomar väljer att sluta idrotta i deras 

föreningar. I likhet med Franzén och Peterson (2004) som i sin studie visar på en stadig 

minskning av idrottande ungdomar under de samtliga år som deras studie genomfördes. Alla 

föreningar anser att det är en komplex fråga och svårt att förstå anledningar till att ungdomar 

väljer att sluta föreningsidrotta. Detta kan kopplas till vad Trondman (2005) menar kan förstås 

utifrån både inre- och yttre faktorer, som även Franzén och Peterson (2004) använder sig utav 

för att tolka och kategorisera olika faktorer som bidrar till att ungdomars avhopp.  

En anledning till att ungdomar slutar föreningsidrotta som upprepas utav alla föreningar i 

studien är att ungdomar väljer en annan idrott, antingen på grund av att de håller på med flera 

idrotter samtidigt och måste därför ta ett beslut om vilken av dessa de vill satsa på, detta på 

grund av att några föreningar förväntar sig att ungdomar bör välja deras idrott. Franzén och 

Peterson (2004) poängterar att ungdomar som lämnar föreningslivet är en minoritet jämförelse 

med den grupp av ungdomar som väljer att stanna inom idrotten men väljer att byta förening 

eller att testa på en annan idrott. Vidare menar Eliasson och Johansson (2014) att 

träningsmängden ökar i alla idrotter på grund av att ungdomarna blir äldre och samtidigt ökar 

även kraven, både från föreningarnas sida men också från ungdomarna själva. Därför är många 

ungdomar tvungna att ta ett beslut om vilken idrott de vill lägga ned den tid som krävs för att 

kunna utöva den. Detta uppmärksammar även Trondman (2005) i sin studie där en anledning 

till avhopp är brist på tid vilket förening 2 menar kan vara bidragande faktor till avhopp då 

dygnet endast består av 24 timmar och att det därför kan bli svårt att hinna med flera idrotter 

samtidigt. Sju av tio föreningar menar att andra intressen lockar och att ungdomar tröttnar på 

idrotten är vanliga orsaker till avhopp. Detta har även tidigare foskning sett (Eliasson och 

Johansson, 2014; Franzén och Peterson, 2004; Trondman, 2005). Dessutom kopplar Franzén 

och Peterson (2004) tappat intresse till olika socialisationsprocesser som handlar om att 

ungdomar helt enkelt vill testa på någonting annat på grund av att många förändringar sker i 

deras liv. Utifrån vår studie framgår det att föreningarna tycker att idrotten är en bra plats för 

socialisation och fostran men samtidigt menar vi att det finns andra platser i samhället där det 

kan ske på. Vilket idrotten egentligen borde se som positivt om ungdomar slutar för att de hellre 

gör något annat och samtidigt tar med sig nya kunskaper och positiva erfarenheter från idrotten, 

istället för att de skulle vara tvungna att fortsätta längre upp i åldrarna. Då detta skulle kunna 

medföra en negativ syn på föreningsidrotten och då de förmodligen inte skulle känna ett behov 

av att komma tillbaka någon gång. Har de istället haft en bra och givande tid i sin förening anser 

vi att chansen att komma tillbaka senare eller fortsätta motionera på andra sätt är större än om 

de blickar tillbaka på ett tråkigt avslut.  

Flera föreningar poängterar vikten av att inte ha för resultatinriktad ungdomsidrott. Detta visar 

även Eliasson och Johansson (2014) i sin studie då avslutningsprocessen påverkas när idrotten 

blir för prestations- och resultatinriktad. Vidare menar de att förändrad attityd eller 

förhållningssätt hos ledaren kan påverka, detta instämmer även Franzén och Peterson (2004)  i 

då avsaknaden av bra ledare kan påverka ungdomar. Detta eftersom ledaren har en stor 

påverkansmöjlighet och är den som är närmast de aktiva. Alla föreningar anser att det är svårt 

att styra ledare och kontrollera att alla agerar på samma sätt men att de har en viktig roll i hur 
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klimatet i lagen och föreningen upplevs. Fortsättningsvis har föreningar upplevt ledare som har 

skapat ett hårt klimat och en rå chargång som inte är inkluderande, och att ungdomar påverkas 

när de inte tillåts misslyckas utan får inte spela när de gör något oönskat. Vidare anser 

Trondman (2005) att selektering eller ledares beteende inte ses som vanliga orsaker till avhopp 

vilket inte överensstämmer med resultatet i denna studie där dessa två faktorer nämndes 

upprepande gånger. Två föreningar anser att utslagningar påverkar på så sätt att de ungdomar 

som inte når upp till den nivå som är önskvärd petas och slutar på grund av det. Därför anser vi 

att det blir svårt att tolka vad vissa föreningar egentligen tycker om selektering när det mellan 

raderna går att läsa att de faktiskt utövar det. Det blir därför lätt för föreningarna att säga att 

selektering är fel men att de inte har så mycket till val för att idrotten många gånger är formad 

på så sätt.   En annan liknande form är att en förening endast kan erbjuda juniorverksamhet upp 

till nitton års ålder vilket resulterar i att ungdomarna som inte tar steget upp till 

seniorverksamheten får söka sig till andra föreningar. Trondman (2005) fortsätter att nämna 

ekonomi som en faktor som inte var lika vanligt förekommande, vilket även går emot våra 

resultat där fyra föreningar av nio menar att ungdomar som inte har råd att idrotta väljer att 

sluta, eller att föräldrarna medvetet inte sätter barnen i dyrare idrotter från början. 

Föreningarna som i denna studie menar att ekonomi är en bidragande faktor till avhopp  säger 

även att deras idrotter börjar bli något de kallar för klassidrott. Den ekonomiska aspekten kan 

ses i linje med utslagningar som gör att vissa ungdomar inte frivilligt väljer att lämna idrotten 

utan blir tvingade till det för att de inte har råd. Detta instämmer De Knop, Engström, Skirstad 

& Weiss (1996) genom att påpeka att ungdomars socioekonomiska förhållanden påverkar vilka 

idrotter de kan utöva. Frågan vi då ställer oss är då om idrotten verkligen är till för alla? Kan 

inte alla ungdomar utöva den idrott de vill är det tydligt att fallet inte är så och därför borde 

detta ses över. Dessa idrotter kräver dessutom ett stort engagemang och stöd av föräldrar i form 

av skjuts till träningar, tävlingar och matcher vilket inte alla har möjlighet att tillgå. 

Vidare menar Engström och Jakobsson (2008) att det är av stor vikt för ungdomar att känna att 

idrotten är meningsfull och att det är viktigt att ingå i ett sammanhang med andra. Detta menar 

de gör att ungdomar motiveras till att fortsätta idrotta. Även flera föreningar tar upp detta i 

intervjuerna.  Förening 9 menar att anledningen till att ungdomarna fortsätter i föreningen är 

för att de känner att idrotten ger dem något, att de har möjlighet att utvecklas på sin nivå men 

också att känna gemenskap med sina lagkamrater. Föreningen arbetar mycket med att få lagen 

att känna en “vi-känsla” genom att öka gemenskapen bland spelarna och mellan lagen. Förening 

7 menar att känner inte ungdomarna att idrotten känns meningsfull väljer dem att göra något 

annat eftersom utbudet i samhället är väldigt stort. Vidare tar föreningen också upp att får 

ungdomarna möjlighet att utvecklas så de märker att de blir bättre ökar motivationen till att 

fortsätta. Flera andra föreningar fyller i att säga att många ungdomar tröttnar när de inte längre 

känner att de utvecklas. Resultatet visar också att de då inte har lust att öva på samma moment 

flera gånger, vilket kan ses som väldigt naturligt. Att känna meningsfullhet för sin idrott är en 

viktig faktor för att känna sig motiverad till att fortsätta idrotta (Engström och Jakobsson, 

2008). Andra anledningar som kan kopplas till motivation och meningsfullhet är som förening 6 

säger att de anser att många ungdomar slutar eftersom de känner sig nöjda med sitt idrottande. 

Enligt oss kan det därför bli svårt att motivera dessa ungdomar om de känner att de hellre vill 

göra annat och att de uppnåt det de vill med sin idrott. Att då försöka motivera dem att stanna 

för fortsatt aktivitet blir svårt för föreningar då de antingen är tvungna att  hitta en lösning så att 

de kan få dessa ungdomar motiverade igen eller bara acceptera att det är en del av utvecklingen. 

Detta kan också ses i Enoksens (2011) studie att motivation är en bidragande faktor för att 

ungdomar ska välja att fortsätta idrotta. 

Föreningarna menar att förändringar i lagsammansättningen är något som kan ses som en 

bidragande faktor i och med att gemenskapen försvinner om till exempel någon slutar eller laget 

bryts upp. Detta är något som Eliasson och Johansson (2014) har uppmärksammat och kopplar 

det till förändringar som ofta sker i tonåren. Även flytta sägs vara en anledning till att ungdomar 
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lämnar föreningarna, där förening  8 berättar att de flyttar för att börja läsa på en 

gymnasieutbildning på annan ort eller helt enkelt bara blir less på hembygden och vill därifrån.  

Arbetet med att behålla ungdomar 

Trondman (2005) uppmärksammar att upp till hälften av de ungdomar som slutat gärna hade 

fortsatt och att det ser en möjlighet till att börja idrotta igen. Denna slutsats är även något som 

Eliasson och Johnsson (2014) kommit fram till i deras studie där flera flickor som intervjuats 

säger sig egentligen tycka om innebandy och hade troligtvis fortsatt under andra 

omständigheter. Vidare menar författarna att det är dessa ungdomar som föreningar har störst 

chans att behålla i sin verksamhet. I sin studie ger de förslag på vad föreningar kan göra för att 

lyckas med detta och anser att  det är viktigt att klargöra och förstå vad det är som påverkar 

ungdomar att sluta idrotta genom till exempelvis en utvärdering eller att fråga ungdomarna. 

Detta för att på så sätt kunna sätta in åtgärder i verksamheten och anpassa den efter 

ungdomarnas önskemål. Vidare fortätter de med att diskutera varför det är viktigt att få fler att 

 ortsätta idrotta och menar att det inte är etiskt rätt att “tvinga” n gon som inte vill spela, men 

att de som inte slutar av egen vilja och som egentligen hade velat fortsätta är de som föreningar 

bör rikta in sig mot (Eliasson & Johansson, 2014). Samma resultat går att utläsa i denna studie 

där flera föreningar talar om att idrottsrörelsen måste acceptera att ungdomar slutar för att de 

helt enkelt inte vill fortsätta med organiserad idrottsverksamhet. Men att det är viktigt att belysa 

de fall där ungdomar slutar på grund av faktorer som ligger utanför deras bestämmande och 

som bidragit till att de inte sker enligt deras egen vilja. En slutsats som i princip alla föreningar 

kommer fram till är att det hela handlar om resurser och att de tycker det är svårt att avgöra 

vem i föreningen som bör arbeta med det och hur detta arbete konkret ska gå till. Detta är något 

vi anser är en svår balans för föreningar eftersom de till stor del bedriver sin verksamhet ideellt 

och att då ge sina ledare ännu mer att göra är inte lätt. Samtidigt borde de ta detta på allvar då 

flera föreningar påpekar att de tycker det är ett problem att ungdomar slutar.   

Generellt anser föreningarna i denna studie att avslutsprocessen inte är någon lång företeelse 

utan brukar ske relativt fort där ungdomarna antingen berättar de själva eller att föräldrar 

meddelar. Åtta av nio föreningar tycker att de är dåliga på att följa upp när någon har valt att 

lämna föreningen även om de ställer sig positiva till ett sådant arbete. Detta eftersom de inte har 

något uttalat mål eller arbetar aktivt med att behålla ungdomar eller någon strategi i hur de ska 

hantera när ungdomar säger att de vill sluta. Eliasson och Johansson (2014) ser att föreningar 

är nästintill helt frånvarande under avslutsprocessen och att de därför besitter väldigt begränsad 

kunskap om vilka som funderar på att sluta och varför, vilket ger föreningarna sämre 

möjligheter till att arbeta fram strategier för att få unga att fortsätta. Vidare menar de att 

ungdomarna i princip aldrig diskuterar deras missnöje eller kritiska händelser med någon i 

föreningen och att det inte heller finns någon strategi för hur de ska gå tillväga när de är 

missnöjda med någonting, känner sig osäkra eller hur de ska göra när de vill sluta i 

idrottsföreningen (Eliasson & Johansson, 2014). Däremot vill bland annat förening 8 och 4 ha 

en förklaring till varför deras aktiva väljer att sluta för att på så sätt kunna fånga upp om det är 

någonting vilket kan liknas med en aktivt arbete. Förening 7 öppnar upp för att utveckla någon 

slags avslutningsdiskussion och att arbeta fram antingen ett policydokument att utgå ifrån eller 

helt enkelt skapa något slags system som beskriver hur ledare eller andra i föreningen ska 

hantera avhopp. Även om dessa föreningar ser någon slags möjlig lösning på hur de ska hantera 

avhopp så är många av de resterande föreningarna kvar i tänket att de inte vet var de ska börja 

arbetet.  

Franzén och Peterson (2004) konstaterar att få föreningar arbetar med att i efterhand försöka 

påverka avhoppare att komma tillbaka till verksamheten. De ställer sig frågan varför inte fler 

kontaktas och uppger att andra året i deras studie var de fler som uppgav att föreningen försökt 

få dem att stanna, detta förklaras med att för varje år blir investeringen i de kvarvarande 

spelarna större och att det troligen är de som i första hand ses som värdefulla för verksamheten 

som man försöker övertala (Franzén & Peterson, 2004). Förening 7 talar om att i de fall där 
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deras organisation gör systematiskt fel så behöver de få feedback från ungdomarna för att kunna 

korrigera deras sätt att agera, detta är något som även flera andra föreningar instämmer i. Något 

som de flesta föreninga tar upp är att alla ledare är olika personer och att det är svårt att 

kontrollera att alla utför ett likadant arbete, där påpekas även problematiken kring att rekrytera 

ideella ledare och att det därför blir svårt att ställa höga krav på personer som ställer upp på sin 

fritid oavlönade.   

Trots att de allra flesta föreningar tycker att de behöver arbeta för att behålla ungdomar så 

genomför nästan ingen något aktivt för att behålla ungdomar eller försöka få tillbaka ungdomar 

som slutat. Eliasson & Johansson (2014) visar på att det handlar om att ta reda på ungas behov, 

önskemål och ambitioner samt hur dessa kan appliceras på verksamheten. Där anser vi att 

föreningarna måste ha ett individperspektiv och att på så sätt försöka förstå varje ungdoms 

situation inom idrotten för att kunna behålla fler. Dessutom är det av stor vikt att anpassa 

verksamheten efter ungdomarna. Föreningarna berättar om många saker som de tror bidrar till 

att unga väljer att stanna kvar och som alla går att koppla till verksamheten. Två föreningar 

pratar om att deras ungdomar har gjort ett aktivt val att idrotta i deras förening och att de 

erbjuder den sorters verksamhet som de aktiva är ute efter. Genom att erbjuda en bra utbildning 

och professionella ledare anser de möta de aktivas krav och ambitioner. Vidare pratar många 

om att de fortsätter på grund av att de tycker att det är roligt, att de får idrotta på sin nivå och 

tillsammans med sina kompisar. Just gemenskap är en återkommande faktor som sägs vara 

viktig och sammankopplad med varför många väljer att sluta. Två föreningar påpekar att det 

handlar om kommunikation, kontakter och gemenskap, en av dessa har lyckats återrekrytera 

spelare som gått till andra föreningar och den andra föreningen. En förening har anställt en 

fritidsledare vars uppgift är att hjälpa till i verksamheten, bland annat med att se till att varje 

individ känner sig välkommen i föreningen. När föreningsrepresentanternas tankar 

sammanfattas kring varför de tror att unga väljer att fortsätta i deras förening går det ändå att se 

en viss koppling till tidigare forskning som har kommit fram till vad de anser föreningar bör 

arbeta med för att lyckas behålla ungdomar. trots att de inte gör någonting aktivt arbete riktat 

mot att behålla ungdomar så arbetar de kontinuerligt med att anpassa och utveckla 

verksamheten vilket undermedvetet troligtvis går hand i hand.  

Behålla ungdomar som ledare eller aktiva i föreningen 

Att ungdomar känner sig hörda och betydelsefulla i en förening är av stor vikt för att öka deras 

känsla av meningsfullhet och på så sätt motivation att idrotta (Engström & Jakobsson, 2008). 

Meningsfullhet är någonting som förening 9 poängterar vikten av, då på grund av att 

ungdomarna är villiga att lägga ned mer tid och energi på deras idrottande. Bland annat blir 

långa resor eller andra åtaganden ingen uppoffring. Dock anser de flesta av föreningarna att 

ungdomarna ha lite inflytande i föreningen, troligtvis mer i deras enskilda lag. De framkommer 

att de tycker att det är en svår fråga och har svårt att se hur de skulle jobba mer för att öka deras 

inflytande. Trondman (2005) nämner att merparten av nöjd med deras låga inflytande och 

möjlighet att påverka sin egen tränings- och tävlingsverksamhet. I likhet med detta berättar 

förening 3 att de har ställt frågan men att ingen av ungdomarna vill vara aktiva i föreningen. En 

förening har en ungdomssektion med en representant i huvudstyrelsen och anser att deras 

ungdomar har står påverkan i föreningen. Detta anser vi visa att det inte är ouppnåligt att låta 

ungdomar ha inflytande i föreningen och något som fler föreningar borde ta efter. Att införa 

ungdomssektioner i andra föreningar kräver en del arbete, vilket innebär att föreningarna måste 

tycka att det är av stor vikt. Menar föreningarna att det är en viktig punkt som de gärna hade 

jobbat med borde de arbeta med att hitta en lösning. Dock hänvisar de till att det saknas 

resurser vilket gör att det blir lätt att stanna kvar i gamla mönster och tankesätt. Detta anser vi 

bero på att många arbetar ideellt och redan lägger ned så pass mycket kraft och energi.  

Vidare skriver Trondman (2005) att unga har relativt svagt inflytande gällande ledaruppdrag 

och medlemskap i de grupper som leder och utvecklar organisationen. Detta speglar även 

resultatet i denna studie där det generellt saknas en plan eller strategi för att få ungdomar mer 
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delaktiva i föreningsarbetet. Trots detta skiljer sig åsikterna där två föreningar ställer sig 

tveksamma till att ha ungdomar i föreningsarbete och ledare. Däremot berättar förening 3 att de 

hela tiden söker folk som vill hjälpa till och att en arbetsgrupp i föreningen består helt utav 

tidigare spelare. Dessa stora skillnader kan förklaras med att de är olika föreningar med olika 

förutsättningar och organisering. Men generellt ställer sig de flesta föreningar positiva till 

möjligheten att ha ungdomar som arbetar aktivt med föreningen på annat sätt och utöver sitt 

idrottande och välkomnar gärna tidigare spelare att engagera sig. Tidigare forskning visar att 

unga generellt sällan blir tillfrågade om de vore intresserade av ledaruppdrag och utgör en 

minoritet av idrottsrörelsens totala ledare. Vidare är antalet ungdomar som sitter i styrelser eller 

arbetsgrupper är ännu färre till antalet än de med ledaruppdrag och det sker väldigt sällan att de 

blir tillfrågade (Trondman, 2005).  

I denna studie visar föreningarna en desto positivare inställning till att ha unga som ledare än i 

styrelseuppdrag och att få in unga i ledaruppgifter är något som arbetas till viss del med. Det är 

lite skilda tankar i föreningarna vidare hur de ser på ungt ledarskap, förening 1 och 2 har en mer 

problematisk syn på lösningen där förening 1 menar att det inte är någon rättighet att vara 

ledare och väljer bort de som inte passar. Ledarfrågan är svår i idrottsrörelsen då den bedrivs till 

största del av ideella ledare som gör det oavlönat och på sin fritid. Därmed kan det vara svårt att 

sätta krav och ibland måste föreningarna se mellan fingrarna för att kunna bedriva verksamhet. 

Därför är unga som ledare en bra lösning och som Redelius (2007) påpekar att idrottsrörelsen 

går miste om en enorm mängd potentiella ledare och föreningsaktiva ungdomar som 

fortfarande har intresse och en bra erfarenheter men av olika skäl inte har möjlighet att fortsätta 

eller helt enkelt är nöjda med sin idrottsliga karriär. Även om de flesta föreningar ser det som en 

bra väg att gå skiljer sig arbetet där någon förening frågar alla som väljer att sluta och där en 

annan förening aldrig tidigare riktigt tänkt tanken. I många av föreningarna har de idrottsskolor 

för barn där unga har möjligheten att vara ledare men sällan fortsätter de vara ledare i 

föreningens dagliga verksamhet. Vidare påpekar de att det förekommer att unga ledare 

efterfrågas som hjälpledare eller annat. Förening 4 tror att alla ledare i föreningen skulle 

uppskatta att få in fler ungdomar med nya idéer och som kan vara bra förebilder för de aktiva. 

Åsikterna mellan representanterna skiljer sig i frågan om de tror att ungdomarna vet vem de ska 

kontakta i föreningen om de är intresserade att bli ledare. Dock menar många att ungdomarna 

kan prata med närmsta ledare eller att de har en så pass öppen kommunikation i föreningen att 

de helt enkelt kan välja att prata med valfri person. Vi anser att det är bra att flera föreningar 

tycker att de har ett öppet klimat vilket de menar leder till att ungdomarna kan prata med vem 

som helst i föreningen. Samtidigt vill föreningarna gärna arbeta med att ha fler unga ledare och 

då kan detta ses som att de förmodligen inte har en så öppen kommunikation med varandra 

eftersom inte fler ungdomar vänder sig till dem om att bli ledare.  

På frågan om vem som tog initiativet när de gäller ledarskapet, ungdomarna eller föreningen så 

varierar svaren även om många instämmer i att det är något de måste bli bättre på. En förening 

ser en tendens att många som tävlar och är väldigt engagerade i föreningen självmant kommer 

och frågar om de kan bli ledare. Medan några andra föreningar tycker att det är svårt och får 

oftast ett nej. Men som Redelius (2007) påpekar måste föreningarna ta initiativet och fråga fler 

unga. Detta ser även Trondman (2005) där väldigt få blir tillfrågade från början även om många 

skulle kunna tänka sig. Förening 1 berättar att vara ledare är ingen rättighet och att de väljer 

bort de som inte anses passa i rollen. Detta är något som Redelius (2007) skriver om när hon 

menar att många ledare väljer de som är lika en själv, och att man endast letar efter de med 

“ledaregenskaper”  Hon   respr kar att idrottsr relsen bör tänka utanför boxen och se även de 

som inte riktigt passar in i mallen som kan bidra med nya synsätt och kan vidga 

tillvägagångssättet hos ledare.  

Något som föreningarna skulle behöva fundera på är  hur de väljer att motivera ungdomarna 

och hur de lockar dem till att bli ledare. Redelius (2007) visar på att de finns många anledningar 

som är olika viktiga för viljan att bli ledare. Där stöd från föreningen var mycket viktigt för 

framtida respektive fortsatt ledarskap, att få gå utbildningar och att ledarskapet kunde ge 
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fördelar ansågs även som viktigt. Där gör föreningarna rätt när de erbjuder utbildning för de 

som vill, men att få betalt ansågs inte särskilt viktigt vilket borde få föreningar att omvärdera 

deras belöningssystem. Framförallt vill de få stöd och uppbackning från sin förening och 

Redelius (2007) menar att ledarskapet innebär ansvar och kan ibland vara en utsatt position att 

ha. Därmed bör föreningar fundera på hur de bäst kan stödja ungdomar som vill bli ledare och 

det tar tid och engagemang att visa uppskattning och att vara ett gott stöd. Förening 7 har 

uppfattat detta och anställt en mentor vars uppgift är att stödja nya och unga ledare som är ny i 

rollen som ledare. Föreningarna bör helt enkelt ställa sig frågan om de är villiga att lägga ned 

den tid och energi som krävs för att rekrytera ungdomar och forma dem till ledare eller 

föreningsaktiva som den möjliga resurs de faktiskt är och att faktiskt ställa frågan. 

Då många av föreningarna till stor del har ideella ledare är det svårt att lägga ansvaret på någon 

som redan har fullt upp med annan verksamhet. Så vems är egentligen ansvaret? Är det staten, 

kommunen, eller idrottsrörelsen så som Riksidrottsförbundet, föreningen, ledarna eller 

föräldrarnas ansvar? Eftersom idrotten benämns som en bra socialisationsmiljö för ungdomar 

där de kan utvecklas på flera plan anser vi att de sex olika aktörerna borde börja arbeta 

tillsammans för en ännu bättre idrottsrörelse om de verkligen anser att idrotten är en så viktig 

del i ungdomars liv. Idrottslyftet kan då ses som ett bra bra exempel på detta och en fortsatt 

utveckling och noggrannare uppföljning  av det kan med fördel göras. Samtidigt ställer vi oss 

frågan om idrotten verkligen är för alla? Det finns fler platser för unga att fostras och 

socialiseras i så om idrotten ändå strävar efter att passa alla måste förändringar ske.  

Slutsatser 

Här nedan följer ett flertal slutsatser som under studiens gång framskridit. Flera föreningar i 

studien menar att dess idrotter är dyra att utöva vilket medför att inte alla ungdomar har 

möjlighet att deltaga i dessa idrotter. Vissa får aldrig chansen att testa på och vissa tvingas sluta 

när idrotten börjar bli för dyr. Detta ställer dessutom stora krav på ungdomarnas föräldrar som 

ska behöva lägga ner mycket tid och pengar för att deras barn ska kunna utöva sin idrott.  Detta 

i sig kan ses som ett stort problem då idrotten ska vara till för alla.  

Att ungdomar slutar menar alla föreningar i denna studie förekommer, dock inte i lika stor 

utsträckning i alla föreningar. Det många föreningar menar är att det är svårt att hålla kvar alla 

inom idrottsrörelsen och att det inte behövs om anledningen till att ungdomarna slutar är av 

egen vilja.  Vill de hellre utöva en annan idrott, träna på egen hand eller har andra intressen kan 

inte avhopp ses som ett problem. Problem blir det om ungdomar tvingas sluta för att de inte 

platsar, blir utstötta eller inte har råd att utöva sin idrott. Anser föreningarna att ungdomar 

slutar av den första anledningen, att de valt det själva, är det ett bra tillfälle för dem att försöka 

behålla dem som ledare. Däremot, slutar ungdomar för att de inte platsar eller för att de känner 

sig utanför så måste föreningarna se detta som ett problem och aktivt arbeta mot detta.  

För att kunna ta reda på vad anledningen till avhopp är behövs det en strategi eller någon form 

av plan för uppföljning. Detta är alla föreningar positiva till men anser att det är en resursfråga. 

Dessa resurser behöver inte vara i form av pengar eller fler anställda utan att vi ser att en  möjlig 

lösning på resursfrågan är att arbeta fram en strategi eller plan för hur föreningar ska arbeta 

med dessa frågor. Då föreningarna anser att de har för lite resurser för att kunna ta tag i 

problemet vore det därför en lösning att till exempel kommuner eller förbund ger verktyg för att 

kunna arbeta med detta. Exempelvis utbildningar inom ämnet, färdiga strategier eller påvisa 

exempel på föreningar som har arbetat med detta.  

Denna studie visar att långt ifrån alla unga ges möjlighete att bli ledare. Föreningar söker efter 

de som de kallar "ledarämnen" och har egenskaper som tycks passa en ledare. Detta innebär att 

föreningar går miste om många potentiella ledare som med tiden skulle kunna växa in i rollen 

och bidra med ett nytt sätt att se på saker. Vi anser att föreningar helt enkelt måste vidga sina 

vyer och se möjligheter istället för att leta efter specifika egenskaper.  
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Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar användes kvalitativa intervjuer för att få 

föreningsrepresentanternas olika uppfattningar, erfarenheter och åsikter kring ungdomsidrott 

och hur det ser ut i deras respektive föreningar. Att få tag på föreningar som ville medverka i 

studien och ställa upp på intervjuer gick relativt lätt. Alla utom en förening som kontaktades 

valde att delta men det var svårt att komma överens om en passande tid att genomföra intervjun 

på. Då majoriteten av de tillfrågade föreningsrepresentanterna arbetar ideellt kunde det ta upp 

emot två veckor mellan första kontakt och själva intervjun. Under en intervju slutade en av de 

två inspelningsverktygen att spela in. Detta påverkade dock inte bearbetandet av intervjun 

eftersom två inspelningsverktyg användes under samtliga intervjuer. Hade inte denna 

säkerhetsåtgärd vidtagits hade intervjun behövt göra om vilket hade tagit extra tid och energi.  

Intervju som metod är väldigt tidskrävande och det hade kunnat blivit problematiskt om en 

intervju hade blivit uppskjuten. På grund av en tydlig tidsplan och konkreta delmål kunde 

studien genomföra utan vidare problem och onödig påfrestning som kunde ha påverkat 

resultatet. Intervjuerna utfördes alltid på en plats vald av föreningsrepresentanten för att denne 

skulle känna sig bekväm. Dock kan en viss bias (skevhet) i resultatet vara svår att undvika då 

frågor ställdes kring avhopp inom ungdomsidrotten vilken alla föreningsrepresentanter vad 

medvetna om ses som ett problem i svensk idrott. Därmed kan de ha svarat på frågor utifrån 

den avsikten att få det att verka som att de arbetar med det mer än de kanske gör. Vidare att de 

kanske inte heller upplever de som ett problem för då framstår de som en bra förening. 

Bidrag till forskningen  

Vår förhoppning med denna studie har varit att belysa föreningarnas upplevelser och åsikter 

kring att ungdomar väljer att sluta idrotta. Genom att göra detta utifrån föreningsrepresentaters 

synvinkel kan forskningsfältet breddas, då dessa tidigare inte varit i fokus i tidigare genomförd 

forskning. Även med ambitionen att få föreningar att öppna upp för vad som som faktiskt kan 

åstadkommas och arbetas med utifrån få resurser som det så ofta innebär i den ideella 

föreningsidrotten. Detta genom förankdrade tankar och idéer som idrottsföreningar och deras 

representanter lyft fram i denna studie. Slutligen även att belysa hur föreningar ser på den för 

tillfället högst aktuella frågan avhopp i ungdomsidrotten. Detta för att andra instanser så som 

kommuner och förbund kan få en vägledning i vilket stöd och de resurser som föreningarna kan 

behöva för att arbeta med denna fråga.   

Vidare forskning 

Denna studie beskriver föreningars erfarenheter och synpunkter utifrån föreningsrepresentaters 

synvikel på anledningar till att ungdomar slutar att idrotta, dess inflytande samt hur de ser på 

att behålla dem som ledare. Resultatet som framträtt kan vara ett verktyg för kommuner eller 

andra verksamheter som vill få en förståelse och se frågorna utifrån föreningarnas synvinkel. 

Vidare att använda informationen för att få en uppfattning om vilka verktyg som behövs för att 

utveckla verksamheten men också vad de olika föreningarna anser att de behöver arbeta med.  

Det vore intressant att i vidare forskning undersöka frågan utifrån ett större geografiskt område 

för att kartlägga hur föreningar upplever ungdomars avhopp och få en större förståelse kring 

hur det ser ut i hela landet. I denna studie har  idrotter med många utövare varit i fokus och 

därför vore det av intresse att undersöka hur mindre idrotter hanterar ungas avhopp från 

idrotten. Bland annat för att få inblick i hur de hanterar dessa typer av frågor och om det finns 

någon jämförelsebar skillnad i hur små respektive stora idrotter ser på ungdomars avhopp, 

inflytande och deltagande. Vidare vore det intressant att jämföra om det finns några skillnader 

eller likheter mellan lagidrotter och individuella idrotter. Även en jämförelse mellan föreningar 

med olika förutsättningar så som stad och landsbyggd vore av intresse för att verkligen kunna få 

förståelse för olika föreningar och om de arbetar olika eller inte.  
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Då denna studie är riktad mot idrottsföreningar i Umeå Kommun skulle en större undersökning 

geografiskt sett, samt antalet deltagande föreningar vara av intresse för att öka förståelsen kring 

hur idrottsföreningar ser på att ungdomar väljer att lämna idrotten, hur de arbetar för att 

behålla dessa samt ungdomars möjligheter till ledaruppdrag och inflytande i förening. 
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Bilaga 1 - Förfrågan om medverkande 

Hej! 

Vi heter Sofia Lind och Linn Nordstrand och tillsammans skriver vi vårt examensarbete i 

idrottspedagogik vid Umeå Universitet. På uppdrag av Umeå Kommun skriver vi om 

idrottsföreningars upplevelser och arbete med att behålla ungdomar inom idrotten.  

Avhoppsproblematiken inom svensk idrott kan förstås genom att ungefär 80 procent av alla 

ungdomar någon gång är med i en idrottsförening, men bara hälften av dem är kvar vid 20 års 

ålder. 

För att få förståelse för hur detta uppfattas i olika föreningar i Umeå Kommun önskar vi att 

intervjua föreningsrepresentanter med insyn i ungdomsidrotten. 

Vi vänder oss till er eftersom ni är en del av föreningslivet i kommunen och det skulle därför 

vara intressant att få ta del av era åsikter och kunskaper om ungas idrottande i en kortare 

intervju. 

Studien följer de riktlinjer som finns för god etisk samhällsvetenskaplig forskning och vid 

deltagande kommer anonymitet att garanteras.  

 

Vi kontaktar er inom den närmaste veckan och undrar ni något innan dess kan ni kontakta oss 

på telefon: XXX eller e-post. Vår handledare är Inger Eliasson vid Pedagogiska institutionen, 

Umeå universitet. 

 

Vi hoppas att ni vill vara en del av utvecklingen av föreningsidrotten i Umeå Kommun! 

Hälsningar, 

Sofia Lind & Linn Nordstrand 
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Bilaga 2 - Intervjuguide föreningsrepresentanter 

Inledning 

 Informera om studiens syfte  

 Gå igenom anonymitet, rätt av avbryta, avstå från att svara på frågor & att intervjun 

endast ska användas till forskning 

 Fråga intervjupersonen om inspelning av intervjun 

 

Bakgrund 

 Skulle du kunna presentera dig själv? 

 Berätta lite om din roll i föreningen. 

 Hur länge har du haft din roll i föreningen? 

 Hur kom det sig att du fick jobbet/blev erbjuden din position?  

 Har du någon/några tidigare erfarenheter? 

 Har du någon idrottslig bakgrund?  

 

Tema 1. Anledningar till att ungdomar slutar 

 Vid vilken ålder kan barn börja idrotta i er förening? Hur kommer det sig vid just den 

åldern? Finns det en tanke bakom det? 

 Skulle du säga att er förening fokuserar på bredd eller elitidrott? Anses något av de 

viktigare för verksamheten?  

 

Dropout eller att ungdomar slutar att idrotta är ett aktuellt ämne som diskuteras på många håll 

och är väldigt i fokus i idrottssverige just nu. 

 Hur skulle du säga att det ser ut i er förening? är det något ni märker av?  

 Skulle du säga att ungdomar slutar vid en viss tidpunkt/ålder eller efter något speciellt 

tillfälle i deras karriär? 

 Hur ser ert in- och utflöde utav aktiva? Är det jämnt, att lika många slutar som börjar?  

 Känner du till några anledningar till varför ungdomar sluta idrotta? Finns 

det skillnader mellan tjejer och killar? 

 Många ungdomar slutar på grund av att de tröttnar eller tycker att det är tråkigt, är det 

något ni upplever?  

 Det sker många förändringar i den åldern, ex: byta skola, byta tränare eller lag splittras. 

Är det något ni tar hänsyn till?  

 Anser ni att ledarna har någon roll förutom att bara leda träningar?  

 Vad finns det för möjlighet att elitsatsa i er förening? Och hur är möjligheten för dem 

med andra ambitionsnivåer?  

 Hur ser du på att ungdomar utövar flera idrotter samtidigt? Är det något som 

uppmuntras? Hur ser ni på att ungdomar väljer en annan förening? 
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Tema 2. Vad görs för att behålla ungdomar 

 Hur går det till när någon slutar i er förening?  

 De som fortsätter att idrotta i er förening längre upp i åldrarna, varför tror 

du att de gör det? Gör ni något speciellt? 

 Tycker du att ni i er förening behöver arbeta för att behålla ungdomar längre upp i 

åldern?  

 Har ni någon form av plan eller utarbetade strategier för att behålla ungdomar?  

 Skulle du säga att det finns ett ansvar inom föreningen att arbeta med det? 

 

Tema 3. Behålla ungdomar som ledare eller delaktiga i föreningen 

 Hur ser ni på att ha ungdomar i styrelsen? Har ni det?  

 Hur ser du på ungdomarnas inflytande i er förening?  

 Hur ser ni på att behålla ungdomar som ledare eller aktiva i föreningen? 

Har ni det? 

 Är det något som efterfrågas i föreningen av till exempelvis ledare? 

 De ungdomar som är med i styrelsen, ledare eller aktiva. Var det ni som rekryterade 

dem eller tog de initiativet själva? 

 Skulle du säga att ungdomarna i er förening vet vem de ska kontakta om de skulle vilja 

vara mer delaktiga?  

 Har ungdomar någon möjlighet att genomgå någon ledarutbildning i er förening?  

 Erbjuder ni ungdomar någonting för att vara ledare?  

 

De var de frågor vi hade, har du något du vill tillägga?  

 

Avslutningsvis 

Tack för din medverkan! 
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