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Abstract 

This study was carried out on behalf of Västerbotten Idrottsförbund and SISU Idrottsutbildarma. The 

aim with this study was to try to understand what influences adolescents to participate in sports 
association or not. This was done by describing and analyzing adolescent's attitudes to sports association 
activities and other forms of exercise. Data collection was done by a questionnaire, answered by 121 high 
school students. The results showed that the majority of students exercised four times a week or more, 
and that they had a positive attitude to exercising in general. The reasons for participate in sports 
associations compared with reasons to exercise outside sports associations differed a lot between the 
groups. The conclusion drawn from this was that young people choose form of exercise activities 
depending on what they find meaningful. For example, those who do not find competing meaningful 
choose not to participate in sport associations. This because activities in sports associations often involve 
competing and ranking. Sports associations need to adapt if they want to attract adolescents who do not 
find meaning in the sport's core logic of competition and focus on results. 
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Förord 

Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna gav oss i uppdrag att studera ungdomars 

attityder till föreningsidrott. Uppdraget har både varit intressant och lärorikt, så tack för möjligheten att 

skriva vår uppsats med koppling till vad svensk idrott jobbar med för frågor just idag. Vi vill även rikta 

ett tack till vår handledare Inger Eliasson som bidragit med tips och råd under arbetets gång. 

Avslutningsvis vill vi tacka alla elever som varit med och deltagit i våran studie.  
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1 Inledning 

I Sverige har över 85 procent av unga, mellan 13 och 20 år, någon gång varit medlemmar i en 

idrottsförening men vid 20 års ålder har ungefär hälften av dessa slutat med idrott (Trondman, 2005). 

En rad insatser inom föreningsidrotten, exempelvis Idrottslyftet, med syftet att motverka trenden att 

allt fler ungdomar slutar när de kommer in i tonåren har genomförts genom åren (Norberg, 2013a). 

Ändå visar deltagarstatistik att deltagandet bland unga fortsatt minska. Mellan 2008 och 2011 minskade 

antalet deltagartillfällen och även antalet sammankomster som föreningar rapporterat in vid ansökan 

om LOK-stöd, en minskning som inte kan förklaras helt med varierande barn- och ungdomspopulation 

i Sverige (Norberg 2013a). Vidare visar statistiken att minskningen är som störst i åldern 13-20 år. 

Enligt Idrotten vill, svensk idrotts gemensamma idéprogram, ska föreningsidrott bygga på glädje, 

gemenskap, allas rätt att vara med, demokrati, delaktighet och rent spel (Riksidrottsförbundet, 2009). 

Lindfelt (2012) menar att det är idrottens olika institutionella aktörer och de ansvariga i föreningar och 

förbund på olika nivåer som själva bör ha tolkningsföreträde när det kommer till vad idrotten har för 

betydelse och varför det är viktigt att idrotta. När Riksidrottsförbundet, som paraplyorganisation för 

svensk idrott, själva beskriver svensk idrott gör de det på följande vis: ”Idrotten, Sveriges största och 

mest levande folkrörelse, innehåller allt: spänning, skratt, gråt, underhållning. Den skapar hälsa, 

målmedvetenhet, laganda och mycket mer. Idrotten lär oss kämpa, att vinna med värdighet och 

komma igen efter en förlust”. (Riksidrottsförbundet, 2010, s. 4). Vidare skriver Riksidrottsförbundet att 

en folkrörelse karaktäriseras av den är en medkraft i samhället och att idrotten är en del av vårt 

kulturarv. De menar att individer genom sina idrottsföreningar lär  sig demokrati, respekt för regler, 

utvecklar ledaregenskaper och ökar sin kunskap om kost och motion och vad hälsa och välbefinnande 

kan vara. Enligt Riksidrottsförbundet ska svensk idrott vara ett medel att bidra till fysisk, psykisk, social 

och kulturell utveckling och främja demokrati, jämställdhet, respekt för andra, god hälsa, sund ekonomi 

och miljömedvetenhet. 

Så här uttalade sig Sveriges före detta idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth om det faktum att antalet 

föreningsidrottande barn och ungdomar minskar allt eftersom de blir äldre: ”Vi vet inte hur mycket 

barn och ungdomar motionerar utanför den organiserade föreningsidrotten. Om det är så att det är 

färre barn som motionerar så är det ett hot mot folkhälsan. Viktigast av allt är att barn och unga, och 

även äldre motionerar. Det behöver inte nödvändigtvis ske i en idrottsförening.” (Norberg, 2013b, s. 

5). I samma fråga poängterar förra ordföranden för Riksidrottsförbundet, Karin Mattsson Weijber, att 

om allt fler unga fortsätter att lämna föreningsidrotten när de börjar bli äldre finns risken att 

föreningsidrotten utarmas och idrotten kommer då inte kunna vara den plattform den är för viktiga 

värden som exempelvis delaktighet och gemenskap (Norberg, 2013b). 

Från detta är det möjligt att dra slutsatsen att svensk idrott kan ses som en miljö där målet är att bidra 

med individuell utveckling som i förlängningen även bidrar till goda medborgare i samhället. Detta stöds 

av Trondman (2005) som menar att föreningsidrotten fostrar och socialiserar barn och unga in i en 

kultur där de bland annat får möjlighet att lära sig demokrati, etik och att tolerera andra. Därför blir det 

intressant ur ett idrottspedagogiskt perspektiv att undersöka hur ungdomar beskriver föreningsidrott 

och andra former av träning och vad de har för attityd till dessa. Att undersöka ungdomars attityd till 

föreningsidrott i förhållande till andra träningsformer kan ge en bild om den betydelse ungdomar ger 

idrott och träning och om idrottsföreningar uppfyller det unga vill att idrott och träning ska vara. Att 

unga slutar föreningsidrotta när de kommer upp i tonåren kan ligga till grund för slutsatsen att 

föreningsverksamheten av olika anledningar inte lockar ungdomar. Samtidigt ser vi att det är när unga 

börjar komma upp i tonåren som de verkligen kan börja ta ansvar och därmed kunna ta del av den 

plattform idrotten kan vara för exempelvis ledarskapsutveckling och skolning i demokrati. Med detta i 

åtanke ser vi det viktigt att undersöka vad som påverkar ungdomar till att föreningsidrotta eller till att 

inte göra det. I förlängningen kan det bidra med utveckling och anpassning av föreningars verksamhet 

till att vara attraktiv för även äldre ungdomar. På så vis kan unga ta del av de mervärden en förening kan 

ge en individ. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet är att försöka förstå vad som påverkar ungdomar till att idrotta i en förening 

eller att inte göra det. Det specifika syftet är att beskriva och analysera ungdomars attityder till 

föreningsidrotten, vad de har för uppfattning om vad en idrottsförening är och ger samt hur detta 

samverkar med träningsmängd. 

 Vad har ungdomar för attityd till föreningsidrott och andra former av träning? 

 I vilken utsträckning finns skillnad i attityder till föreningsidrott mellan de som är aktiva i en 

idrottsförening, de som har slutat och de som aldrig varit aktiva i en idrottsförening? 

 I vilken utsträckning finns det samband mellan ungdomars attityder till föreningsidrotten och 

träningsmängd? 

 

3 Teoretisk utgångspunkt och definitioner 

Här nedan beskrivs och definieras de begrepp som studien utgår ifrån. Delar av Lars-Magnus Engströms 

respektive Pierre Bourdieus begreppsapparat har använts som teoretisk utgångspunkt med fokus på 

kroppsövningskulturens logiker, habitus, kapital och smak. Dessa begrepp ligger till grund för vår analys 

av ungdomars attityder till föreningsidrott och andra träningsformer. 

3.1 Idrott och träning 

Engströms (2010) definition av träning har använts för att definiera begreppet i denna studie vilket 

innebär att träning ska vara en aktivitet som pågår under minst 20 minuter med en ansträngningsnivå 

av minst snabb promenad. Träning sker på egen hand eller tillsammans med andra men skiljs från den 

träning som bedrivs i regi av förening. 

I denna studie definieras föreningsidrott utefter de idrotter som är organiserad under 

Riksidrottsförbundet. Att idrotta innebär därmed att idrotta i en idrottsförening som är ansluten till ett 

specialidrottsförbund.  

3.2 Attityder 

Definitionen av attityder som används i denna studie är att attityder är förhållandevis stabila tankar, 

känslor och inställningar till ett objekt, person, händelse eller symbol (Martin, Carlson & Buskist, 2010). 

Vidare beskrivs attityder bestå av tre komponenter. Dels affekt som består av de känslor ett objekt 

väcker, dels riktning av beteende som består av att en viss handling sker relaterat till objektet och till 

sist en även kognitiv del som består av uppfattningar kopplat till objektet. 

Attityder till idrott och träning ser vi alltså är en inställning som bygger på och visar sig genom känslor, 

ett visst beteende och ett visst sätt att handla samt hur idrott och träning uppfattas. 

3.3 Kroppsövningskulturens logiker 

Hur Engström (2010) genom logiker beskriver meningsskapande kring fysisk aktivitet ser vi som 

användbart i undersökning av ungdomars attityder till föreningsidrott i synnerhet och träning i 

allmänhet. I vår studie kommer logikerna således fungera som teoretisk utgångspunkt för att beskriva 

ungdomars attityder till idrott och träning.  Med logikerna som grund kommer attityd till olika 

aktiviteter kunna kategoriseras för att ge en blid av vilka logiker ungdomar idag ser som 

meningsskapande och på så sätt kunna beskriva vad ungdomar lockas av eller inte lockas av. Engström 

(2010) delar in logikerna efter tre huvudprinciper; prestation, träning och upplevelse. 

Under prestation ingår logikerna tävling och rangordning, utmaning och uttryck. Tävling och 

rangordning beskrivs vara den logik som är mest utbredd då den organiserade tävlingsidrotten är så 

pass stor med många barn och unga som deltar i föreningsidrott och när medias intresse för idrott är så 

stort. Här är det tävling och prestationen som är i fokus och verksamheten bygger på logiken där tävling 
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uppfyller syftet att rangordna och därmed prestera i konkurrens med andra då det ger möjlighet till 

jämförelse där den ena är bättre än den andra. Detta kan ta sig i uttryck i exempelvis matcher, 

mästerskap och seriesystem. Rangordningen ska ske antingen genom bedömning där prestationen 

värderas av andra eller genom bestämda kriterier så som längst hopp eller flest gjorda mål. Det yttersta 

målet är alltid att vinna och allra helst slå rekord av olika slag. I logiken utmaning är det också stort 

fokus på prestation men här är inte den bärande logiken rangordning utan det är istället utmaning som 

är det viktiga. Prestationen mäts inte genom jämförelse med andra utan hur bra prestationen är relateras 

till den egna förmågan och vilka förutsättningar en person har. För någon kan det vara en utmaning att 

springa fem kilometer under 30 minuter medan en annan är det att bestiga ett högt berg. Att klara detta 

blir då en mycket speciell prestation och värderas och uppfattas som en bedrift, men behöver alltså inte 

innebära tävlan mot andra. Den sista logiken, uttryck, är prestation fortfarande viktigt men den mäts i 

form av förmåga att uttrycka sig på ett konstnärligt sätt med kroppen som redskap. Uttrycket består av 

ett estetiskt utförande och kan vara exempelvis dans eller akrobatik. Det som värdesätts är det som anses 

vackert och konstfullt inom ett specifikt fält, detta kan ändras med tiden då det alltid är ett föremål för 

diskussion av de som har rollen som bedömare. Prestationen ligger alltså i att visa upp sin 

uttrycksförmåga för andra. 

Under huvudprincipen träning ingår logikerna fysisk träning, rörelse- och koncentrationsträning och 

färdighetsträning. I logiken fysisk träning ses kroppen som ett objekt som kan och ska kontrolleras och 

styras i sin träning. Det centrala är de effekter som träningen ger, det är alltså resultatet som ger 

utövningen mening och kan ses i exempelvis viktnedgång, förbättrad hälsa, ett vältränat och snyggt 

utseende, ökad styrka eller ökad kondition. Träningen är således ett medel för att på ett systematiskt 

och disciplinerat sätt uppnå ett visst specifikt syfte gällande kroppens fysiska kapacitet, utseende och 

hälsa. Den andra logiken, rörelse- och koncentrationsträning, är kroppens fysiska och psykiska 

funktionsförmåga i fokus och att förmågan går att påverka genom träning och avslappningsövningar. 

Detta kan ske genom exempelvis töjnings- och koordinationsövningar och kontrollerad andning under 

stor koncentration. En träningsform för detta kan vara exempelvis yoga. Målet är att öka smidighet, 

rörlighet och den mentala hälsan där kroppen och själen är beroende av varandra och är inte uppdelade. 

Till sist, logiken färdighetsträning bygger på att lära sig motoriska och idrottsliga färdigheter. Detta kan 

ske i föreningsidrottens regi där färdighetsträning är en stor del så som taktikträning, skott, teknik eller 

olika former av akrobatik. Detta är också en naturlig del inom tävlingsidrott då färdighetsträning är en 

förberedelse inför kommande tävlingar. Men logiken kan även finnas i andra sammanhang, som att lära 

sig simma, cykla och hoppa hopprep på skolgården.  

I den sista huvudprincipen, upplevelse, ingår logikerna lek och rekreation, naturmöte, rörelse till musik 

och samvaro med djur. Logiken lek och rekreation är det aktiviteten i sig, i just den stunden, det som 

ger mening. Upplevelsen av att det är roligt och lustfyllt är det centrala. Inget investeringstänk finns så 

det är inte viktigt vad det blir för resultat eller effekt av aktiviteten. Aktiviteten blir istället en form av 

rekreation, avkoppling från vardagen och ger nöje för stunden. Det kan ske genom spel, lekar och även 

genom olika kampmoment så som att spela innebandy två lag emellan eller en tennismatch. 

Rangordningen är då inte viktig utan det är just kampen och spänningen mellan lagen eller individerna 

som är det som ger mening. Andra aktiviteter som kan följa logiken lek och rekreation är de som kan 

upplevas ge en upplevelse med sinnena, exempelvis fartkänsla eller rytm. Det kan vara att åka 

snowboard, åka skridskor, åka karusell eller gunga. I logiken naturmöte är aktiviteten starkt kopplad 

till naturen och det centrala är mötet med naturen och utomhusvistelsen. Prestation, färdighet eller 

resultat är inte det viktiga utan att man av egen kraft transporterar sig i olika naturmiljöer så som 

naturis, fjällen, skogen eller på sjön. Dåligt väder är inget hinder utan det är upplevelsen av olika 

väderförhållanden, natur, djurliv, och att vara utomhus är det som ger mening. Rörelse till musik  är 

logiken där kroppsrörelse till musik och rytm är det som är meningsgivande. Aktiviteten innebär inte 

tävling, träning eller uppvisning utan den sker spontant och ger tillfredsställelse av känslan när kroppen 

följer en rytm och tolka musiken för att uttrycka sig på olika sätt. Den sista logiken som beskrivs är 

samvaro med djur. Här är det kontakten med djur och vara fysiskt aktiv med dem som är i fokus. 

Exempelvis ridning och hundpromenader där gemenskap och kommunikation värdesätts och där 

omsorg om djuret och känslan av samhörighet också är viktigt. 
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3.3.1 Habitus, kapital och smak 

Det vi gör i våra liv, i praktiken, är ett uttryck för habitus (Bourdieu, 1992). Bourdieu (1992) beskriver 

habitus som ett strukturerande system som organiserar de dispositioner som styr våra val, 

uppfattningar, handlingar, tycke och smak. Vidare beskrivs habitus vara ett resultat av tidigare 

erfarenheter och bildas på både individuell- och gruppnivå. Individen eller gruppen har då en habitus 

som ger en känsla av vad som är passande eller rätt och detta uppfattas som sunt förnuft och som en 

självklarhet. Habitus är på så sätt inte någon medveten process utan vad som känns rätt är en spontan 

reaktion som inte är viljestyrd. Ens habitus uttrycks sedan i smak för vissa praktiker. Olika praktiker 

kan vara sport och fritidsaktiviteter och en person kan då ha smak för olika sporter eller fritidsaktiviteter 

(Bourdieu, 1997).  

När Engström (2010) skriver om kroppsutövningskulturen menar han, inspirerad av Pierre Bourdieus 

resonemang, att den består av en rad praktiker så som spela fotboll, träna på gym eller åka på tur med 

skidor. Utifrån detta har Engström undersökt hur habitus spelar in i hur och om människor är fysiskt 

aktiva över tid. I olika sociala grupper, eller personer i olika sociala positioner som Engström formulerar 

det, är olika logiker dominerande då en social position tenderar att skapa en liknande habitus för alla i 

denna position. Engström menar att vilken motionsform en person ägnar sig åt beror på dennes 

uppväxt, närmare bestämt i vilken social och kulturell miljö personen befunnit sig i under sitt liv. Vilken 

smak personen har för idrott är alltså ett uttryck för den miljö personen växt upp i.  

Begreppet habitus är även nära sammankopplat med kapital då en viss habitus kan ses som en tillgång 

i vissa sammanhang (Broady, 1991). Bourdieu (1992) beskriver att det finns olika slags kapital, 

exempelvis ekonomiskt kapital, kulturellt kapital, socialt kapital och symboliskt kapital. Vidare 

beskriver Bourdieu att vad som är kapital styrs av vilket fält situationen innefattar, för att rikedom och 

pengar ska vara gällande som kapital krävs det att situationen är den att ekonomi är det centrala och 

viktiga. Broady (1991) skriver att symboliskt kapital kan ses som det mest fundamentala begreppet i 

Bourdieus sociologiska begreppsapparat och kan definieras till ”det som av sociala grupper igenkännes 

som värdefullt och tillerkännes värde” (Broady, 1991, s. 169). Vidare beskrivs symboliskt kapital ge 

tilltro, anseende, överlägsenhet och kan fås genom exempelvis vissa examina, titlar och arbeten.  

Symboliskt kapital kan finnas i flera olika sammanhang till exempel i umgängeskretsar och på 

arbetsplatser. Det kan handla om att kunna prata om och hänga med i diskussioner om det lokala 

fotbollslaget på raster. Sammanfattningsvis beskrivs symboliskt kapital vara den mest allmänna formen 

av kapital och kan finnas överallt i olika sammanhang, beroende på hur det sociala sammanhanget 

bedömer vad som är tillgångar eller inte. 

 

4 Tidigare forskning 

Här presenteras den litteratur som bedömts relevant för att kartlägga befintlig forskning om ungdomars 

träning och deltagande i idrottsföreningars verksamhet. Utgångspunkten är att ungdomars deltagande, 

eller icke-deltagande, påverkas av en rad faktorer och att dessa behöver tas i beaktande för att kunna 

beskriva vad som gör att unga idrottar i förening eller inte. 

4.1 Ungas föreningsidrottande 

Här beskrivs anledningar till att unga idrottar i förening samt till att sluta idrotta. 

4.1.1 Anledningar till att idrotta 

Hedenborg och Glaser (2013) beskriver utifrån deras resultat av fokusgruppsintervjuer och enkäter att 

sammanhållning, glädje, prestation, tävling, positiva erfarenheter och hälsa är några faktorer som 

svenska ungdomar i gymnasieåldern tycker är viktiga för att de ska börja idrotta. Vänner och känslan av 

samhörighet anses motivera ungdomar till att börja med dessa aktiviteter. Thedin Jakobsson (2o13) 

menar att svenska ungdomar idrottar för att de tycker att det är roligt samt att de anser att tävlingar och 

matcher är motiverande där möjlighet till utveckling finns och att sträva mot ett gemensamt mål 

tillsammans med gruppen eller laget. 
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Resultatet i Downward, Hallmann och Pawlowski (2014) enkätstudie visar att det finns betydelsefulla 

beteenden som överförs mellan generationer, främst mellan vuxna män och pojkar. Detta betyder att 

om vuxna presenterar idrotten för barn finns det stora chanser till att skapa idrottsvanor och att det i 

sin tur leder till att barnen deltar i idrotten när de blir äldre. Resultatet visar också att de vuxnas attityder 

och stöd, mer än deras deltagande, är det som bidrar till att barnen deltar i idrott.  

Utifrån Thedin Jakobsson, Lundvall, Redelius och Engström (2012) studie med svenska ungdomar 

mellan 13 och 16 år beskrivs det att näst intill alla barn i Sverige börjar idrotta men det är bara en viss 

grupp som fortsätter. Den grupp individer som fortsatte med idrott i förening vid 16 års ålder beskriver 

sig själva som mycket fysiskt aktiva vid 13 års ålder och har i större utsträckning testat på olika idrotter 

tillsammans med sina föräldrar än de som slutat vid 16 års ålder.  Detta betyder att den grupp som 

fortsätter har mer erfarenheter av olika idrotter och typer av fysiskt aktivitet vilket leder till att de ökar 

den fysiska kompetensen och deras tycke för idrott. Den grupp som är aktiva medlemmar i en förening 

verkar ha en specifik fallenhet i form av habitus med tycke för idrott och ett specifikt kulturellt kapital. 

Vilket betyder att deltagandet i idrottsföreningar inte bara är beroende av individers fysiska kapacitet 

och intressen. 

Genom deltagande observationer och intervjuer har Eliasson (2009) kommit fram till att 

fotbollsspelande barn i 11-12 års ålder deltar i idrott på grund av att de värdesätter själva aktiviteten men 

även för att det ger tillfälle att kunna vara med kompisar. Detta menar även Larsson (2008) gäller för 

fritidsaktiviteter i allmänhet. Vidare beskriver Larsson (2008) att många ungdomar i 16-årsåldern 

idrottar och om inga krav ställs på fysisk ansträngning eller att regelbundet delta så visar det sig att nio 

av tio ungdomar deltar i en idrottslig verksamhet någon gång i månaden. Ungefär fyra av tio idrottar i 

någon form utan att vara medlemmar i en förening. De idrottar antingen med organiserad idrott utanför 

föreningsidrotten eller idrottar på egen hand. Fem av tio ungdomar idrottar i en idrottsförening.  

Thedin Jakobsson (2014) beskriver att svenska  ungdomar i åldrarna 15-19 år tycker idrott är roligt för 

att de känner meningsfullhet av att lära sig och utvecklas. De anser också att tävlingsmomentet är 

utmanande och att de trivdes med att vara tillsammans med andra ungdomar. De ungdomar som 

fortsatte idrotta i förening deltog i fler än en elitidrottsverksamhet även om de inte hade elitambitioner.  

Det beskrivs också att det finns få föreningar som har icke-elitfokuserade lag i högre åldrar. Thedin 

Jakobsson (2014) drar slutsatser om att idrottsföreningar bör erbjuda aktiviteter som attraherar 

personer med olika förmågor och ambitionsnivåer. Resultaten i studien visar att om ungdomar inte 

börjar idrotta i tidig ålder och inte är villiga att träna och tävla kommer de förmodligen inte fortsätta 

med idrotten, inte tycka att det är kul och inte känna meningsfullhet med det. 

4.1.2 Anledningar till att sluta 

Eliasson och Johanssons (2014) intervjustudie där tolv flickor i åldern 13-18 år deltog fokuserar på 

processen som leder till avhopp och visar att avhopp ofta beror på förändringar som gjorde att idrotten 

inte längre var och fungerade på samma sätt som den gjorde när tjejerna var yngre. Avhoppsprocessen 

kunde ta allt från några månader upp till två år. De anledningar till avhopp som framkom var bland 

annat ökat fokus på prestation och resultat, förändringar i lagsammansättningen och byte av tränare 

eller att tränarens attityd förändras. Ofta kombinerades tre eller fyra olika anledningar och ledde 

tillsammans fram till beslutet att sluta. 

Hedenborg och Glaser (2013) beskriver att ungdomar hellre tränar på gym för att det är mer flexibelt än 

att idrotta i förening. Vidare beskrivs att ungdomar i gymnasieåldern ofta förväntas delta i idrotten på 

en högre nivå än vad de behövt tidigare. Tiden beskrivs som en faktor till att ungdomar slutar med 

idrotten. Det ställs högre krav på dem och kraven kommer från olika håll exempelvis från idrotten, 

skolan och familjen. Ungdomarna beskriver också att det handlar om prioriteringar, där många väljer 

bort idrotten för att lägga mer tid på sina vänner, satsa på skolan, umgås med familjen eller arbeta vid 

sidan av skolan.  

Utifrån Trondmans (2005) enkätstudie där svenska ungdomar mellan 13 och 20 år deltog har olika 

orsaker till varför svenska ungdomar slutar idrotta i förening identifierats. De flesta slutar på grund av 

att de tappat intresset för idrotten, fått andra intressen eller för att det hittat någon annan träningsform 
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som de tycker är roligare. Det handlar också om att ungdomarna kanske vill lägga mer tid på utbildning 

eller jobb. Andra orsaker till varför ungdomar slutar idrotta kan vara föräldrarnas påverkan, att det är 

för dyrt och att kompisar slutar. Dock påverkar dessa orsaker endast i en liten utsträckning. En femtedel 

av deltagarna i Trondmans (2005) enkätstudie anger att de slutar idrotta i förening på grund av tidsbrist 

eller att träningstiderna inte passade.   

Thedin Jakobsson (2013) har i sin intervjustudie kommit fram till att svenska ungdomar som lämnar 

idrotten har tappat intresset då verksamheten inte varit tillräckligt utmanande eller utvecklande. En 

annan faktor var att det krävdes att ungdomarna deltog i träningarna flera gånger i veckan samt spelade 

matcher eller tävlade. Föreningsidrotten ställer kraven på att ungdomarna ska kunna hantera en 

tävlingsinriktad verksamhet även fast de inte har tävlingsambitioner för att fortsätta med idrotten. 

Ytterligare en faktor var att ungdomarna slogs ut för att de inte var tillräckligt duktiga eller ambitiösa. 

Många av ungdomarna fostrades i föreningsidrott med inriktning mot tävling och prestation, det visade 

sig att flera ville fortsätta idrotta men det var svårt att hitta en förening som kunde erbjuda den form av 

idrott som de var intresserade av. Föreningsidrotten ger ungdomarna lite utrymme för flexibilitet och 

spontanitet utifrån hur de önskar att idrotten borde bedrivas. 

Även utanför Sverige minskar idrottsdeltagandet med ålder. Fahey, Layte och Gannon (2004) visar i sin 

intervjustudie att deltagandet i organiserad idrott på Irland minskar ju äldre man blir. Anledningen till 

minskat deltagande beror dels på tappat intresse och att tiden inte räcker till. Många börjar idrotta i 

högintensiva lagsporter när de är unga och när de sedan blir äldre behöver de antingen sluta med 

idrotten eller byta till en idrott som inte är lika fysiskt krävande och som inte tar upp lika mycket tid. 

Även Breuer, Hallmann och Wicker (2011) har kommit fram till att idrottsdeltagandet påverkas av ålder. 

Vidare beskriver Breuer, Hallmann och Wicker (2011) att deltagandet inom idrotten i Tyskland ökar 

fram till en specifik ålder och att det finns typiska idrotter för människans olika perioder i livet. De 

idrotter som är mer fysiskt krävande än andra har också lägre medelålder som till exempel fotboll. 

Trenden att val av aktivitet beror på ålder gäller även för svenska ungdomar. Norberg (2013b) beskriver, 

utifrån Statistiska centralbyråns undersökning, att vilken aktivitet som unga svenskar ägnar sig åt skiljer 

sig åt beroende på ålder. Bland 6-12 åringar är simning och fotboll det som flest utövar medan de 

aktiviteterna ligger i botten av de topp tio populäraste aktiviteterna för unga i åldern 20-25 år. Vidare 

visar undersökningen att de mest populära aktiviteterna bland 20-25 åringar istället är löpning, 

styrketräning, gruppträning och olika former av promenad. Dessa aktiviteter utövas i betydligt mindre 

grad av 6-12 åringar. 

4.2 Ungdomars attityder till idrott och träning 

Då inga studier hittats som behandlar ungas attityder till föreningsidrott specifikt presenteras här en 

mer allmän bild av ungdomars attityder till idrott och träning. Detta genom attityder till fysisk aktivitet 

i stort samt hur unga uppfattar idrottande och träning, vilka känslor de har kring detta och hur deras 

beteende i förhållande till andra fritidsaktiviteter ser ut. 

När det kommer till vilken betydelse unga ger idrott visar Trondmans (2005) studie att majoriteten av 

unga, sex av tio, tycker att idrotten har mycket eller ganska stor betydelse. En femtedel av ungdomarna 

tyckte att idrott har mycket liten eller ganska liten betydelse. Vidare beskriver författaren att ett annat 

sätt att beskriva idrottens betydelse är vilken status unga ger idrottande. Resultatet av Trondmans studie 

visar att vara duktig i idrott hamnar på delad andra plats med att ha en snygg kropp när det kommer till 

vad som ger hög status hos ungdomar. Vilken status unga ger idrott beskrivs bero på om ungdomarna 

fortsätter idrotta, har slutat eller aldrig börjat. 57 procent av de som fortsätter idrotta i ungdomsåren 

anser att idrottsutövandet har en hög status genom att vara framgångsrik inom idrotten. Av de som 

slutat idrotta respektive aldrig idrottat anser 25 procent respektive 9 procent att idrotten har en hög 

status. Det visar sig att det finns ungdomar som aldrig idrottat som ändå har ett intresse för idrott. 47 

procent av de som inte idrottat kan tänka sig att börja idrotta i en förening. Av de som idrottar utanför 

föreningar är ungefär hälften inte intresserade av att idrotta i en förening. 

Trondmans (2005) studie visar att föreningsidrott, i relation till andra fritidsaktiviteter, hamnar på 

fjärde plats av de aktiviteter ungdomarna gjorde varje dag eller nästan varje dag då 44 procent angav 
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det svaret. På första plats kom lyssna på musik följt av titta på tv och chatta med människor de känner 

som kom på andra respektive tredje plats. Aktiviteter som hamnade efter att föreningsidrotta på listan 

var spela dataspel eller tv-spel och umgås med pojkvän eller flickvän. Idrotta, motionera och träna 

utanför föreningsregi var också med på listan över vanligaste fritidsaktiviteterna, 15 procent av 

ungdomarna angav detta. Övriga slutsatser som framgår av studien är att idrotten upptar en stor del av 

ungas liv, även bland de som inte idrottar i förening är idrott populärt och konsumtion av idrott i form 

av att titta på sportprogram på tv och besöka idrottsarrangemang är omfattande. 

Även Larsson (2008) har undersökt idrotts status och fritidsvanor hos ungdomar i 16 års åldern. 

Ungefär en tredjedel av ungdomarna i Larssons (2008) enkätstudie anser att idrott har högst status 

jämfört med andra sysselsättningar. Andra sysselsättningar som anses ha hög status är festa med 

kompisar, gå på café och syssla med datorer. Det finns en viss skillnad mellan pojkar och flickor gällande 

dessa aktiviteter där fler flickor anser att gå på café har en högre status än att syssla med datorer och 

pojkarna bedömer det att vara tvärt om. Det skiljer sig också på statusen på de olika sysselsättningarna 

beroende på vart i landet du bor. Ungefär halva gruppen av ungdomarna anger att det idrottar i en 

idrottsförening och något mindre än hälften idrottar minst en gång i veckan på egen hand. I 

ungdomsåren finns för det flesta gott om fritid vilken används på olika sätt. Ungdomarna anser att 

fritiden är värdefull och den fria tiden handlar mycket om att söka identitet, kämpa med att växa upp 

och börja bli vuxna, utvecklas och skaffa sig kompetens och erfarenhet inom olika områden. Den fria 

tiden används mycket till att umgås med kompisar, lyssna på musik, se på tv, vara hemma, idrotta och 

gå på olika föreställningar som till exempel konserter eller bio. 

Araújo och Dosil (2015) har gjort en enkätstudie där spanjorer mellan 12 och 58 år deltog. Resultatet 

visade att attityder till fysisk aktivitet och idrott är mer positiv hos unga killar som inte deltagit i högre 

utbildningar, som regelbundet engagerar sig i fysisk aktivitet och som har föräldrar som också engagerar 

sig i idrotten jämfört med vuxna män och kvinnor samt unga tjejer. Attityder påverkar hur vanorna kring 

fysisk aktivitet ser ut hos individer som går i högstadiet och på gymnasiet. Föräldrar som har positiva 

attityder till idrott tenderar att influera sina barn till samma attityder. Studien kom även fram till att 

positiv attityd till idrott är en avgörande faktor till att utöva idrott. 

Ungdomsbarometerns (2016) kartläggning tittar närmare på vad unga tycker om idrotten i sig. 

Undersökningen, där ungdomar mellan 15 och 24 år deltog, visade att 26 procent av unga tycker att 

tävling är helt oviktigt när det kommer till idrottsutövande medan 11 procent tycker att det är mycket 

viktigt. En tydlig trend sågs också att ju äldre man blir desto mindre viktigt anses tävling vara. 38 procent 

av 15-16 åringarna svarade ett, två eller tre på en skala mellan ett och tio, där ett är mycket viktigt, medan 

av 23-24 åringarna var det endast 21 procent som svarade tre eller lägre. Detta medan 27 procent av 15-

16 åringarna svarade åtta, nio eller tio, där tio är helt oviktigt, medan av 23-24 åringarna var det 47 

procent som svarade åtta eller högre.  

4.3 Samhällets påverkan 

Nedan beskrivs hur samhället kan vara en del i hur ungas identitet formas och utvecklas genom 

exempelvis olika trender i samhället samt hur ens erfarenheter och uppväxtmiljö spelar in. Detta kan 

relateras till idrott och visa sig genom vilka idrotter eller former av träning unga väljer. 

Harding (2012) menar att individualismen i Sverige med stor sannolikhet kommer att fortsätta öka. 

Engagemang som bygger på individualistiskt tänk grundar sig i personens eget samvete och dennes 

uppfattning om sig själv. Även Riksidrottsförbundet (2013) ser individualiseringen som trend i 

samhället där självförverkligande är av största vikt för individen. Självförverkligandet beskrivs där 

fungera som drivkraft i att skapa ett personligt varumärke med en personlig stil och smak. Detta 

framstår genom medvetna val av aktiviteter, attribut och vilka sammanhang man väljer att finnas med 

i. De olika livsstilarna som skapas av detta beskrivs även bli smalare och mer nischade. Individer väljer 

vilka sammanhang, så som olika typer av föreningar, de vill vistas i beroende på om det förstärker deras 

varumärke eller inte. En annan del beskrivs vara att individualiseringen genererar ett ökat intresse för 

nya former för gemenskap och kollektiv där det är viktigt att få göra saker på sitt sätt utan att behöva ta 

hänsyn till gamla strukturer och system.  



8 

 

Larsson (2008) menar att ungas idrottsvanor är starkt relaterade till deras socioekonomiska bakgrund. 

Var man växer upp, om man är tjej eller kille samt under vilka socioekonomiska förhållanden som man 

har avgör i vilken grad man är idrottsaktiv. I Larssons studie har utgångspunkten varit Bourdieus 

habitusbegrepp för att beskriva och identifiera vilka ungdomar det är som har ett stort idrottsintresse 

och ger idrott en stor betydelse samt vilka ungdomar som står utanför idrotten. De habitus som skapas 

av ungdomars olika erfarenheter resulterar i att när unga möter det utbud som finns vad gäller idrott 

och andra fritidsaktiviteter är vissa val möjlig att göra för en del medan för andra är det omöjligt att göra 

det valet. Är en person disponerad för idrott är detta då vägledande i valet av fritidsaktivitet och Larsson 

benämner denna disposition för idrott som idrottshabitus. Att ha ett starkt idrottshabitus beskrivs vara 

att ha en livsstil där idrott har en central roll och tvärtom gäller då för de som har ett svagt idrottshabitus. 

Studien visade att utbildningskapital, ekonomiskt kapital, område och kön spelade in i hur starkt 

ungdomars idrottshabitus var. 

"Om man är pojke och bor i Luleå och samtidigt har ett högt utbildningskapital och därtill ett högt 

ekonomiskt kapital har man mycket stor chans att inneha en stark eller mycket stark idrottshabitus. Den 

som har minst chans till motsvarande idrottshabitus är flickor boende i Stockholm syd med lågt 

utbildningskapital och lågt ekonomiskt kapital." (Larsson, 2008, s. 148). 

Vad som har störst betydelse när det kommer till utbildningskapital ekonomiskt kapital och kön så fanns 

tydliga skillnader beroende på område (Larsson, 2008). Exempelvis i Bengtsfors/Årjäng hade kön störst 

betydelse för styrka av idrottshabitus. I Luleå och Stockholm syd var det istället utbildningskapitalet 

som hade störst betydelse. 

4.4 Framtidens föreningsidrott 

När idrotten beskrivs i idéprogrammet Idrotten vill så ska idrotten bygga på delaktighet (RF, 2009). 

Denna delaktighetskultur krockar med det som beskrivs som idrottens kärnlogik (Trondman, 2011). 

Idrottens kärnlogik kännetecknas av inriktning på prestation där krav ställs på att ett visst resultat ska 

uppnås, tränings- och tävlingsintensitet som gör att idrotten tar upp mycket tid samt selektering och 

rangordning. Med stigande ålder blir denna logik mer och mer framträdande. Trondman (2011) menar 

vidare att denna krock gör att idrotten inte kan göra det den vill. De normer och värderingar idrotten 

vill stå för får inte helt genomslag i idrottens vardagliga verksamhet där kärnlogiken är det som 

dominerar. De som känner delaktighet till idrotten är de som har en stark idrottsidentitet i form av att 

de lägger mycket tid på idrott, ger idrott stor betydelse, skattar sin egen idrottsförmåga högt och har 

som mål att bli framgångsrik i sitt idrottande. För att lösa problemet, som författaren benämner som ett 

idrottspolitiskt dilemma, behöver de med svag idrottsidentitet göras delaktiga så att de kan känna 

tillhörighet och identifiera sig med idrotten på sin egen nivå. De med svag idrottsidentitet ger idrotten 

mindre betydelse i sitt liv, lägger inte ner lika mycket tid, skattar sin idrottsförmåga inte så högt och 

idrottar mest för att de är roligt eller inte har några andra fritidsaktiviteter att ägna sig åt. För att uppnå 

den delaktighet idrotten vill ska genomsyra svensk idrott måste alla erbjudas samma delaktighet 

oberoende på varierad styrka i idrottsidentitet.  

Eiðsdóttir, Kristjánsson, Sigfúsdóttir och Allegrante (2008) beskriver att ungdomars deltagande i 

isländska idrottsföreningar har ökat under studiens period, 1992-2006. Utifrån resultatet av 

enkätstudien drar forskarna slutsatser om att denna ökning kan bero på att  föreningarna erbjuder ett 

bredare utbud av aktiviteter utöver de klassiska lagsporterna som till exempel styrketräning och body 

building. Thedin Jakobsson (2013) beskriver att föreningsidrotten behöver i större utsträckning 

organisera aktiviteter som handlar om utveckling, lärande, gemenskap och delaktighet för att få fler att 

bli fysiskt aktiva. Hedenborg och Glaser (2013) sammanfattar ungdomarnas önskan om hur framtidens 

idrott behöver se ut för att behålla ungdomarna. Det handlar om att idrotten behöver erbjuda flexibla 

träningstider,  möjlighet att testa på olika former av idrott och det ska även finnas kamratskap och 

möjlighet till att umgås. 
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5 Metod 

5.1 Datainsamlingsmetod 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har vi använt oss av enkät som datainsamlingsmetod 

då vi vill kunna göra statistik beräkningar för att se skillnad och samband. En förutsättning för detta är 

att insamlad data går att mäta i siffror och att en större mängd respondenter deltar i studien. Med enkät 

finns större möjlighet att nå ut till fler personer och över ett större geografiskt område än jämförelsevis 

vad intervjuer skulle göra (Gratton & Jones, 2010). Vidare beskrivs metoden, om enkäten utformas på 

ett bra sätt, medföra mindre möjligheter till att de data som samlas in är påverkad av olika bias-faktorer 

så som intervjuareffekt vid intervjuer eller känslan av närvaro av forskare vid observationer. Att använda 

enkät som metod gör det möjligt att jämföra olika grupper med varandra. Då frågeställningarna i vår 

studie är kvantitativa presenteras huvudsakligen resultatet i diagram och tabeller för att på ett tydligt 

sätt beskriva resultatet. Enkätsvar kan enkelt visas i tabeller eller diagram och kan på så sätt ge en tydlig 

statistisk översikt på det som studerats (Gratton & Jones, 2010). Enkätstudier är inte lika tidskrävande 

för respondenten som intervjuer kan vara. Respondenterna kan också gå tillbaka och ändra svaren i en 

enkät om det skulle behövas (Gratton & Jones, 2010). Ejlertsson (2014) beskriver att enkät som metod 

anses lämpligt då attityder ska studeras och för att sedan kunna sammanställa data och dra slutsatser 

kring attityder.  

5.2 Urval 

Då tidigare forskning inom området ofta undersökt ungdomar i 13-16 års ålder valdes gymnasieelever, 

ungdomar i åldrarna 15 till 19 år, på så vis kunde studien bidra med undersökning av unga i de sena 

tonåren. Ett bekvämlighetsurval gjordes och den grupp elever som studerades var de som gick på den 

gymnasieskola som var mest lättillgänglig. De klasser som besöktes var de klasser där lärare snabbast 

meddelade att det gick bra att besöka deras lektion. Totalt besvarades enkäten av sex klasser. 

Gymnasieskolan låg i en mellanstor tätort erbjöd tre olika teoretiska program. 121 elever svarade på 

enkäten och könsfördelningen var 54.5 procent tjejer, 44.6 procent killar och 0.8 procent identifierade 

sig som annat.  

5.3 Procedur 

Studien inleddes med en litteratursökning av tidigare forskning där databaserna SportDiscus, Taylor 

and Francis, Leisure studies användes som sökmotorer. Sökorden som användes var impact of sports, 

sport participation, sport, exercise, attitude och dropout. Dessa användes både enskilt och i 

kombination med varandra. Utöver detta söktes forskning genom referenser i relevanta 

forskningsartiklar samt studier gjorda på uppdrag av Riksidrottsförbundet. Denna litteratursökning låg 

till grund för studiens syftes- och frågeställningsformulering. Utefter syfte och frågeställningar 

utformades sedan enkäten. Kontakt togs därefter med rektorn på den utvalda skolan för att få 

godkännande till att göra studien med skolans elever. Innan enkäten delades ut till eleverna gjordes en 

pilotstudie för att testa enkäten och se om den var utformad på ett förståeligt sätt. Utifrån de synpunkter 

och insikter som kom fram under pilotstudien gjordes ändringar i utformning samt vissa formuleringar 

och därefter fastställdes den slutliga enkäten. Enkäterna delades sedan ut till eleverna i samband med 

deras lektioner. 

5.3.1 Enkätkonstruktion 

En enkät ska vara utformad på ett sätt som gör det lätt för respondenten att förstå och besvara den 

(Bryman, 2008). Detta har funnits i åtanke och enkäten utformades utefter Ejlertssons (2014) riktlinjer 

om att enkäten ska vara tydlig och ha en layout som upplevs tilltalande för respondenterna. Författaren 

beskriver även att enkäten ska utformas med ett språk som är anpassat till målgruppen. Detta gjordes 

genom att tänka igenom ordval, till exempel användes ordet "inne" när de skulle beskriva vilka 

träningsformer och idrotter som är populära hos dagens ungdomar. 

Som en inledande del av enkäten formulerades ett följebrev (se bilaga 1). Detta i syfte för att berätta vilka 

vi var, varför vi gjorde studien och för att klargöra för respondenterna hur deras svar kommer hanteras 
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utifrån etiska principer. Enkäten utformades sedan efter två teman. Första temat innehöll 

bakgrundsfrågor i form av frågor om ålder och kön samt att respondenternas idrotts- och träningsvanor 

efterfrågades, så som om de har varit eller är aktiva i förening eller inte. Detta för att kunna dela in 

respondenterna i grupperna ”är aktiv i förening”, ”har varit aktiv i förening” och ”har aldrig varit aktiv i 

förening” för att sedan kunna analysera attityder utifrån dessa grupper. Andra temat utformades för att 

undersöka attityder till träning i stort och även attityder till specifika former av idrottande och träning. 

Detta genom exempelvis frågan ”Vilken inställning har du generellt till träning?” och en fråga där 

ställning skulle tas till påståenden kopplat till tre olika scenarier där olika former av träning beskrevs 

(se Bilaga 1). 

Enkäten utformades i huvudsak med stängda frågor där respondenterna gavs olika svarsalternativ att 

välja på. Detta för att underlätta sammanställning och analys av data men också för att få högre 

tillförlitlighet i resultatet. Ett fåtal frågor utformades som öppna för att respondenterna själva skulle 

kunna ange svar som inte ingick i de alternativ som presenterades under respektive fråga. Exempelvis 

lades alternativet "Annat" till de fastställda alternativ som ställdes på vissa frågor. Frågor gällande 

attityder ställdes huvudsakligen genom likertsskala. Gratton och Jones (2010) menar att likertsskalor 

är ett lämpligt och välanvänt sätt att mäta attityder på. Frågorna med likertsskala utformades med fem 

steg där ett var instämmer inte alls och fem var instämmer helt. Filterfrågor har också använts för att 

skapa tydlighet och undvika att eleverna inte slutförde enkäten för att de inte var tydligt att de inte 

behövde svara på vissa frågor då de inte var relevanta utefter de svar de angivit tidigare i enkäten. 

5.3.2 Analys av data 

Datamaterialet som samlades in var på nominal- och ordinalskalenivå och analyserades därför med en 

icke-parametrisk analysmetod. Den analysmetod som valdes till denna studie var Chi2-test då det ger 

svar på om det finns någon signifikant skillnad mellan grupperna som analyserats (Gratton & Jones, 

2010). För att göra signifikansberäkningar användes statistikprogrammet SPSS där Chi2-test 

genomfördes. I denna studie har tre grupper studerats: elever som är aktiva i förening nu, de som har 

varit aktiva men har slutat och de som aldrig utövat en idrott i förening. Dessa tre grupper är oberoende 

av varandra. Då gruppen som aldrig idrottat i förening endast bestod av fyra personer kunde denna 

grupp inte tas med när Chi2-testerna gjordes då det antalet är för litet att kunna göra beräkningar som 

går att dra giltiga slutsatser från. Chi2-testerna gjordes för att identifiera om det fanns någon signifikant 

skillnad mellan grupperna elever som är aktiva i en förening och elever som har varit aktiva men som 

har slutat att idrotta i en förening och deras attityd till föreningsidrott.  

Chi2 användes också för att se om det fanns någon signifikant skillnad mellan elevernas attityd till 

föreningsidrott beroende på hur ofta eleverna tränar. I beräkningarna har gruppen med elever som 

svarat att de tränar en gång i veckan slagits ihop med de som svarat att de tränar sällan. Detta gjordes 

på grund av att grupperna för sig var för små för att kunna göra en analys där giltiga slutsatser kunde 

dras. Eftersom det inte var någon som svarade aldrig på frågan om hur ofta de tränar så kunde inga 

analyser på den gruppen göras. 

Den signifikansnivå som valts är 5 procent (p <0.05) då det är den vanligaste nivån inom 

samhällsvetenskapen (Ejlertsson, 2014). De öppna frågorna samt de frågor som kunde besvaras med 

flera alternativ sammanställdes och analyserades i Excel där frekvenser och procentsatser beräknades. 

Till sist har vissa svar gällande elevernas attityd, exempelvis av vilka anledningar de idrottar eller tränar, 

främst analyserats med Engströms (2010) begreppsapparat och då specifik hans logiker. Engström 

(2010) menar att logikerna fungerar som verktyg för att analysera olikheter mellan individer eller 

grupper. Med logikerna som grund har inställningar till olika aktiviteter kategoriseras för att sedan 

sammanställa och analysera vad elevernas attityder leder till och vilka eventuella beteenden som 

attityderna bidrar till. Elevernas attityder har även analyserats utifrån Bourdieus begrepp habitus, 

kapital och smak (Bourdieu, 1992; Bourdieu, 1997; Broady, 1991). 
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5.4 Forskningsetiska principer 

De forskningsetiska principerna klargjordes i ett följebrev som  inledde enkäten (se bilaga 1). De 

principer som tagits hänsyn till är informationskravet där respondenterna informerats om att enkäten 

är frivillig att genomföra. Den andra principen som tagits hänsyn till är konfidentialitetskravet, vilken 

innebär att deltagarna kommer vara anonyma i rapporten. Samtyckeskravet innebär att deltagarna ger 

sitt medgivande till att delta i enkäten. Nyttjandekravet är den fjärde punkten inom de forskningsetiska 

principerna och innebär att uppgifter om individerna som deltar i enkäten endast får användas till 

rapporten, (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

6 Resultat 

Resultatet baseras på data från enkäter som besvarades av 121 gymnasieelever.  Deltagarnas medelålder 

beräknades till 16.9 år och det var en könsfördelning på 54.5 procent tjejer, 44.6 procent killar och 0.8 

procent identifierade sig som annat.  Enkäterna syftar till att få information om elevernas träningsvanor 

samt attityd till föreningsidrott och andra träningsformer. Attityder visar sig genom, och resulterar i, 

känslor samt beteenden och uppfattningar. Nedan kommer elevernas känslor i form av vad de tycker 

om föreningsidrott och andra träningsformer presenteras samt även vilka beteenden som finns och hur 

eleverna uppfattar idrott och träning. 

6.1 Elevernas idrotts- och träningsvanor 

Hur mycket eleverna tränade presenteras i Figur 1. Fler än hälften av eleverna angav att de tränar fyra 

gånger i veckan eller mer. Ungefär en tredjedel svarade att de tränar två till tre gånger i veckan. Ingen 

svarade att de aldrig tränar. Kriteriet för att det skulle räknas som träning var att en ansträningsnivå av 

minst snabb promenad skulle uppnås och att aktiviteten skulle pågå under minst 20 minuter. 

 
Figur 1 Träningsmängd i procent. 

När det kommer till vad eleverna utövar för slags idrott och träning så är 37.2 procent idag aktiva inom 

någon förening medan 59.5 procent har någon gång idrottat i förening men slutat. 3.3 procent har aldrig 

varit aktiva i en idrottsförening. De idrotter som flest är aktiva inom eller har varit aktiva inom är fotboll 

och innebandy. Fler än hälften är eller har någon gång spelat fotboll i förening och en tredjedel spelar 

innebandy i förening eller har tidigare gjort det. Fotboll och innebandy är således de klart populäraste 

idrotterna. Andra idrotter som kommer högt upp på listan är kampsport, friidrott, basket, dans, 

badminton och längdskidor. Det totala antalet olika idrotter ungdomarna har angett som de antingen 

utövar just nu eller har utövat är 27 stycken, se Bilaga 2 för fullständig förteckning över idrotterna och 

procentfördelning. 
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Resultatet visar att 80.5 procent tränar utanför föreningsidrotten och 19.5 procent gör det inte. De 

vanligaste träningsformer som respondenterna är utövar utanför förening är gym/styrketräning och 

löpning där 62 procent svarat att de tränar gym/styrketräning och 43 procent att de tränar löpning. 

Dessa träningsformer stack tydligt ut jämfört med andra träningsformer. Andra träningsformer som 

angavs, men i mindre grad, var cykling, gruppträning och promenad. Totalt angav ungdomarna 16 olika 

träningsformer som alla finns återgivna i Bilaga 3. 

När det kommer till elevernas fysiska aktivitet i dagsläget så idrottar 5.9 procent av ungdomarna endast 

i förening, 48.3 procent tränar utanför förening, 32.2 procent idrottar i förening och tränar utanför 

förening och 13.6 procent idrottar inte i förening och tränar heller inte utanför förening. 

Vid en översiktlig sammanslagning så visar insamlad data att 84.4 procent av de elever som utövar 

någon idrott i förening tränar också utanför föreningsidrotten. Resterande 15.6 procent är bara aktiva 

inom föreningsidrotten. Av de som svarat att de tidigare har varit aktiva inom någon idrott i förening är 

det 76.8 procent som tränar utanför föreningsidrotten och 23.2 procent som inte gör det. De 3.3 procent 

som aldrig idrottat i förening är aktiva inom någon annan typ av träningsform. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att elevernas beteende när det kommer till träningsvanor tyder på 

en positiv attityd till föreningsidrott och träning. Majoriteten tränar ofta och de allra flesta har i alla fall 

någon gång lockats av föreningsidrott och utövat idrott i förening. 

6.2 Elevernas attityd till föreningsidrott och andra träningsformer 

En fråga gällande vad elever generellt har för inställning till träning besvarade 92.4 procent att de var 

något positiva eller mycket positiva till träning. Det var ingen som svarade att de var helt negativa till 

träning.  

I enkäten beskrevs tre scenarier där respondenterna skulle ta ställning till vad de tyckte om respektive 

scenario på en femgradig skala där 1 innebär att de inte alls instämmer och 5 att de instämmer helt. 

Scenarierna handlade om ungdomar som tränar på olika sätt. Första scenariot beskrev Kim som spelar 

fotboll i en förenings division 4-lag som härefter namnges som "Fotbollsförening". Andra scenariot, 

"Hinderbanelopp", beskrev Sara som tränar, oftast själv, inför hinderbanelopp. Det sista scenariot 

beskrev ett kompisgäng som tillsammans tränar det de känner för, ofta olika idrotter och träningsformer 

som erbjuds på Idrottens hus och namnges som "Idrottens hus". Scenarierna finns i sin helhet i Bilaga 

1. 

Figur 2 visar att träna i fotbollsförening anser respondenterna i mindre grad vara flexibel, attraktiv samt 

i mindre grad ge möjlighet att vara delaktig i utformning av träning jämfört med båda de andra 

scenarierna. Scenariot "Hinderbanelopp" angav respondenterna vara den träningsform som i högst grad 

var flexibel samt i högst grad gav möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling men var den som 

beskrevs som minst social. Det scenario som anses vara mest social som träningsform var "Idrottens 

hus". När det kommer till vilket scenario som ses som mest attraktivt har "Hinderbanelopp" och 

"Idrottens hus" värderats i samma grad och "Fotbollsförening" anses vara mindre attraktiv än de båda 

andra scenarierna. 

 
Figur 2 Medelvärde av attityder till scenarier. 
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I figur 3 kan det utläsas att majoriteten av respondenterna tycker att alla tre scenarier beskriver 

attraktiva former för träning och idrottande. På en femgradig skala där ett är instämmer inte alls och 

fem är instämmer helt har lite mer än hälften svarat fyra eller fem på påståendet att scenariot 

"Fotbollsförening" är en attraktiv träningsform. För scenariot "Hinderbana" har drygt två tredjedelar 

svarat fyra eller fem och detta gäller även för scenariot "Idrottens hus". Dubbelt så många instämmer 

helt i att "Hinderbanelopp" och "Idrottens hus", 41 respektive 40 respondenter, är attraktiva 

träningsformer jämfört med "Fotbollsförening" där 18 respondenter svarat att de instämmer helt. 

 
Figur 3 I vilken grad eleverna instämmer att olika scenarierna är attraktiva.  

En fråga handlade om vad eleverna har för skäl till att de idrottar i förening och svaren gällande detta 

presenteras i tabell 1. Eleverna fick välja max tre alternativ. Skälet som angavs flest gånger var att de 

idrottar i förening för att det är roligt. Må bra var även det ett alternativ som många angav. Fyra av tio 

angav att de tycker gemenskapen är ett skäl till att de väljer att idrotta i förening. Under kategorin annat 

svarade 3 procent att de deltog i föreningsidrott för att deras föräldrar ville att de skulle göra det. 

Främsta skälen till att idrotta i förening är alltså fokuserat till att det är roligt och för att eleverna mår 

bra av det. Tävlingsmomentet och utseende är inte det som är viktigast när eleverna ska finna skäl till 

att idrotta i förening. 

Tabell 1 Procentfördelning över angivna skäl till att föreningsidrotta 
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När det kommer till skäl att träna utanför förening som eleverna angav skiljer sig det en del vid 

jämförelse med skäl till att idrotta i förening (se tabell 2). När frågan om vad eleverna har för skäl till att 

träna utanför föreningsidrotten så var det alternativet för att må bra som fick flest svar.  Åtta av tio 

tränar för att de vill må bra samt för att bli starkare eller få bättre kondition. Att träna för att det är 

roligt hamnade först på tredje plats. De som angav annat som anledning till att de tränar utanför 

föreningsidrotten svarade att de tränade för att få variation, träna själv eller rehabträna. 

Tabell 2 Procentfördelning över angivna skäl till att träna utanför förening 

 

En fråga om vad ungdomarna tyckte om föreningsidrott ställdes där de skulle gradera begreppen på en 

skala mellan ett och fem, där ett var instämmer inte alls och fem instämmer helt. Resultatet av denna 

fråga finns sammanställd i figur 4 i form av medelvärden. Socialt, roligt, utvecklande och utmanande är 

de begrepp som respondenterna instämmer mest med. När det kommer till procentsatser angav 56 

procent av eleverna att de instämmer helt i att föreningsidrott är roligt och 64 procent svarade att de 

instämmer helt på påståendet att föreningsidrott är socialt. På påståendet att föreningsidrott är 

utmanande svarade 49 procent av respondenterna fyra på den femgradiga skalan och 55 procent av dem 

svarade fyra på påståendet att föreningsidrott är utvecklande. Att föreningsidrott skulle vara dyrt, 

nytänkande eller enformigt svarar eleverna till största del att det är varken eller då medelvärdet är i det 

närmaste tre. Sett i procent svarade 42 procent, 43 procent respektive 42 procent av eleverna att 

föreningsidrott är varken eller gällande om det är dyrt, nytänkande  eller enformigt.  Påståendet att 

föreningsidrott är krångligt håller eleverna med om minst då de i genomsnitt svarat 2,5. 51 procent av 

eleverna har svarat ett eller två på den femgradiga skalan på påståendet att föreningsidrott är krångligt. 

 
Figur 4 Medelvärde av i vilken grad eleverna instämmer i påståenden om föreningsidrott. 
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De fick även möjligheten till att besvara vad föreningsidrott är för något med egna ord. Några exempel 

på vad de svarade där var att det är underbart och fantastiskt, kan ge mer energi att träna med andra, 

ett bra sätt att komma i kontakt med träning, att det är bindande och tidskrävande, känslan av att känna 

sig dålig eller utsatt om någon har svårigheter, att de måste satsa på idrotten och inte bara vara med för 

att det är kul. 

En fråga om vilka träningsformer eller idrotter som är "inne" bland ungdomar var styrketräning/gym, 

fotboll och innebandy i topp tre (se figur 5). Sju av tio svarade att det var populärt att styrketräna på 

gym, hälften svarade att fotboll och en tredjedel svarade att innebandy var det. Övriga träningsformer 

eller idrotter som nämndes var yoga, dans, bollsporter, lagsporter, brännboll, core, promenad, crossfit 

och e-sport. Dessa aktiviteter angavs minst gånger var för sig. Bollsport och lagsport skulle kunna 

innebära fotboll, innebandy och basket och skulle kunna öka procentsatsen för dessa idrotter. Då 

lagsport och bollsport är begrepp som går in i varandra och innebär fler aktiviteter än bara fotboll, 

innebandy och basket presenteras dessa var för sig ändå. 

 
Figur 5 Procentfördelning över träningsformer som anses vara "inne" bland ungdomar. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att elevernas attityd till föreningsidrott, i form av hur de uppfattar 
föreningsidrott, som positiv. De angav i högre grad att föreningsidrott är socialt, roligt, utvecklande och 
roligt. De angav i mindre grad att föreningsidrott är dyrt, nytänkande, krångligt och enformigt. Jämfört 
med andra träningsformer får scenariot ”Fotbollsförening” stå tillbaka en del i förhållande till 
scenarierna ”Idrottens hus” och ”Hinderbanelopp”. När det kommer till hur de känner kring 
föreningsidrott visar resultatet att de i mindre grad tycker att ”Fotbollsförening” är en attraktiv 
träningsform jämfört med de andra scenarierna som beskrevs. Detta tyder på en mindre positiv attityd 
till föreningsidrott jämfört med andra träningsformer. Överlag är ändå attityden mer positiv när det 
kommer till känsla av att föreningsidrott är en attraktiv träningsform då medelvärdet är 3.5 på en 
femgradig skala.  

6.3 Skillnad i attityder beroende deltagande i föreningsidrott 

Chi2-tester har gjorts på ungdomars syn på föreningsidrott och om de är aktiva i någon idrottsförening 

eller om de har varit aktiva men har slutat. Då endast fyra elever angav att de aldrig varit aktiv i 

föreningsidrott har denna grupp inte kunnat räknas med i analysen. Analysen med chi2 visar att viss 

skillnad i uppfattning om vad föreningsidrott är när grupperna jämförs med varandra. Det finns 

signifikanta skillnader mellan grupperna då det gäller synen på att föreningsidrott är roligt, utmanande 

och dyrt (se tabell 3). Övriga påståenden har ingen signifikant skillnad mellan grupperna. 
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Tabell 3 Resultat av chi2-test (p<0.05) om skillnad finns i 
attityd till föreningsidrott beroende på aktivitet i förening 

* Betyder att det finns en signifikant skillnad mellan grupperna 

Skillnaden kan identifieras på påståendet roligt då 96 procent av ungdomarna som är aktiva i någon 

idrottsförening instämmer helt eller delvis på påståendet (se figur 6). Medan 79 procent av de som slutat 

idrotta i förening instämmer helt eller delvis på påståendet. Ingen som idrottar i förening har besvarat 

instämmer inte alls eller något på att föreningsidrott är roligt samtidigt som 10 procent av de som slutat 

idrotta i förening har besvarat instämmer inte alls eller något. De som fortsatt idrottar i förening tycker 

alltså att föreningsidrott är roligare än de som slutat. 

 
Figur 6 Attityder till att föreningsidrott är roligt presenterat i procent där de som föreningsidrottar jämförs med 

de som slutat med föreningsidrott. 

På påståendet utmanande kan skillnaden identifieras då 40 procent av ungdomarna som är aktiva i 

någon idrottsförening instämmer helt på påståendet (se figur 7). Medan 19 procent av de som slutat 

idrotta i förening anser samma sak. Ingen som idrottar i förening har besvarat instämmer inte alls eller 

något på att föreningsidrott är roligt samtidigt som 9 procent av de som slutat idrotta i förening har 

besvarat instämmer inte alls eller något. De som har slutat föreningsidrotta instämmer alltså i mindre 

grad att föreningsidrott är utmanande jämfört med de som fortfarande idrottar i förening. 
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Figur 7 Attityder till att föreningsidrott är utmanande presenterat i procent där de som föreningsidrottar jämförs 

med de som slutat med föreningsidrott. 

Till sist kan skillnaden på påståendet dyrt identifieras då 29 procent av ungdomarna som är aktiva i 

någon idrottsförening har svarat varken eller på påståendet medan 52 procent av de som slutat idrotta 

i förening har svarat det (se figur 8). Svaren från gruppen som är aktiv i någon förening är jämt fördelade 

över alternativen samtidigt som svaren från gruppen som har slutat har en övervägande del besvarat 

varken eller och resterande svar är fördelade på var sin sida om alternativet.  

 
Figur 8 Attityder till att föreningsidrott är dyrt presenterat i procent där de som föreningsidrottar jämförs med de 

som slutat med föreningsidrott. 

Sammanfattningsvis så visar resultatet att de som fortsatt idrottar förening tycker att föreningsidrott i 

högre grad är roligare och mer utmanande jämfört med de som slutat idrotta i förening. När det kommer 

till om grupperna uppfattar föreningsidrott som dyrt är deras uppfattning mer lika. En betydande del av 

de som slutat tycker att föreningsidrott är varken dyrt eller billigt. Flest av de som fortsatt 

föreningsidrottar tycker också att det varken är dyrt eller billigt. Skillnad kan ses då fler av de som 

föreningsidrottar tycker att det är dyrt då de i högre grad angett att de instämmer med påståendet 

jämfört med de som slutat. 
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6.4 Skillnad i attityder beroende på träningsmängd 

Chi2-tester har också gjorts på ungdomars syn på föreningsidrott och på hur ofta de tränar. Beroende 

på hur mycket ungdomarna tränar så finns det en signifikant skillnad mellan grupperna då det gäller 

synen på att föreningsidrott är enformigt (se tabell 4). Övriga påståenden har ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna. 

Tabell 4 Resultat av chi2-test (p<0.05) om skillnad finns i 
attityd till föreningsidrott beroende på antal träningar i veckan 

 
* Betyder att det finns en signifikant skillnad mellan grupperna 

Skillnaden kan identifieras på påståendet enformigt då 50 procent av de ungdomarna som tränar en 

gång i veckan eller mer sällan instämmer helt eller delvis på påståendet (se figur 9). Medan 17 procent 

av de som tränar fyra gånger i veckan eller mer samt 20 procent av de som tränar två till tre gånger i 

veckan instämmer helt eller delvis på samma påstående. 

 
Figur 9 Attityder till att föreningsidrott är enformigt presenterat i procent där de som tränar 4gånger i veckan eller 

mer, 2-3 gånger i veckan eller 1 gång i veckan eller mer sällan jämförs med varandra.  
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7 Analys och diskussion 

Resultaten visar att en stor del av eleverna i studien har en aktiv livsstil och en positiv inställning till 

träning. Av de elever som är aktiva inom en förening idrottar flest med fotboll eller innebandy. Den 

vanligaste träningsformen utanför föreningsidrotten är styrketräning på gym. Detta sammantaget visar 

på en positiv attityd till idrott och träning då deras faktiska beteende är att träna i relativt hög grad och 

tycker att idrott och träning är en meningsfull aktivitet. 

De anledningar eleverna i vår studie angett till att de idrottar och tränar i hög utsträckning stämmer 

överens med tidigare forskning. Exempelvis svarade eleverna att gemenskap är en av de tre anledningar 

som flest angett till att de idrottar i förening. Eliasson (2009) beskriver att gemenskapen är en viktig 

faktor till att ungdomar idrottar i förening. Att idrotta i förening jämfört med att träna utanför 

föreningsidrotten visar vår studie att eleverna gör till viss del av skilda anledningar. Största 

anledningarna till att eleverna föreningsidrottade var för att det är roligt, för att må bra och för 

gemenskapen. Att träna utanför förening gjorde eleverna också för att det var roligt och för att må bra 

men att känna gemenskap kom långt ner på lisan. Däremot var att bli starkare och få bättre kondition 

ett starkt skäl till att de tränade utanför förening. Att idrotta och träna för att det är roligt kan kopplas 

till Engströms (2010) tankar om att olika logiker styr vad människor lockas av. Logiken lek och 

rekreation bygger på att det är aktiviteten i sig som ger mening och att det just i den stunden känns 

roligt och lustfyllt. Thedin Jakobsson (2014) menar att ungdomarna tycker det är roligt att idrotta när 

det finns möjlighet att lära sig något och utvecklas. Slutsatsen kan alltså dras att eleverna intresserar sig 

för idrott och träning för att det är dessa aktiviteter i sig som de tycker är roliga. Att idrotta och träna för 

att må bra ser vi gå in under logiken fysisk träning samt att träna för att bli starkare och bättre kondition 

även bygger på samma logik. Eleverna anser på så vis att effekterna av träning och idrottande är en viktig 

anledning till att vara aktiv. 

Att tävla har i liten utsträckning angetts som skäl till att föreningsidrotta respektive träna utanför 

förening. Tävlingsmomentet är alltså inte den huvudsakliga anledningen utan annat är viktigare. 

Föreningsidrotten beskrivs som att den domineras av logiken tävling och rangordning (Engström, 

2010). Att de allra flesta eleverna någon gång idrottat i förening men att vår studie visar att nästan 60 

procent av dem slutat ser vi förändringen av logik som ett led i varför barn och ungdomar slutar 

föreningsidrotta när de blir äldre då deras attityd till föreningsidrott även den förändras över tid. 

Trondman (2011) menar att idrottens kärnlogik, som vi ser i stort överensstämmer med den logik 

Engström (2010) kallar tävling och rangordning, blir mer och mer dominerande med ungas stigande 

ålder. När idrottens kärnlogik inte är viktig för ungdomarna är det andra aktiviteter som lockar som 

stämmer in med den logik som ger deras träning mening. Detta stöds även av Eliasson och Johansson 

(2014) som menar att det är just förändring av exempelvis hur mycket fokus som läggs på resultat och 

tränares attityder som är det centrala när det kommer till varför ungdomar slutar att föreningsidrotta. 

Om fokus läggs allt mer på matcher och resultat samt att tränare börjar betona vikten av detta förändras 

idrottens logik och därmed försvinner ungdomar från föreningarna då det förändras till något de inte 

längre lockas av. Deras attityd och inställning till den specifika idrotten har alltså ändrats från att 

föreningsidrotten var något lockande till att inte längre vara det.  

En annan logik som bygger på samma huvudprincip som tävling och rangordning är utmaning. 

Eleverna i vår studie instämmer i hög grad med att föreningsidrott är utmanande. De instämmer i ännu 

lite högre grad att föreningsidrott är socialt, roligt och utvecklande. I logiken färdighetsträning är det 

utveckling av olika motoriska och idrottsliga färdigheter som skapar mening. Vi ser att på så vis att 

föreningsidrott erbjuder de logiker de efterfrågar då en stor del angett att de idrottar eller tränar för att 

utvecklas och för att bli starkare samt få bättre kondition. Trots detta har över hälften av eleverna slutat 

och inte längre idrottar i förening. Eftersom elevernas uppfattning om föreningsidrott är tävlingsinriktat 

med fokus på rangordning inte efterfrågats kan inget sägas om respondenterna ser att föreningsidrott 

domineras av den logiken. Då föreningsidrott ändå beskrivs domineras av denna logik (Engström, 2010) 

kan det antas att den logiken spelar in i ungdomars val av att idrotta i förening eller inte. Om 

föreningsidrotten är social, rolig, utvecklande och utmanande borde den locka ungdomar men en 

tävlingslogik ser vi kan överskugga detta och när tävlings- och rangordningslogiken tar över letar sig de 
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ungdomar som inte finner mening i detta vidare till andra träningsformer som inte bygger på denna 

logik. 

När ungdomar idrottar och tränar med olika logiker som grund ser vi att det resulterar i olika attityder. 

Vid jämförelse mellan de som fortfarande idrottar i förening och de som slutat så finns en signifikant 

skillnad gällande deras uppfattning om föreningsidrott är roligt, utmanande och dyrt. De som idag 

idrottar i förening tycker i högre grad att det är roligt och utmanande jämfört med de som inte längre 

föreningsidrottar. Utifrån detta drar vi slutsatsen att när barnidrott blir ungdomsidrott går idrotten från 

att vara utmanande till att vara rangordnande och att denna typ av logik lockar långt ifrån alla 

ungdomar. När det kommer till ekonomi ser vi att attityder till att föreningsidrott är dyrt eller inte 

möjligtvis kan sammankopplas med om man fortfarande idrottar eller inte. De som slutat 

föreningsidrotta har i högre grad angett att det varken är dyrt eller billigt. Om den huvudsakliga 

anledningen till att sluta föreningsidrotta var att verksamhetens logik förändrades och att kostnaden 

snarare värderades utefter aktiviteten så kan antagandet göras att de som slutat därför inte har någon 

direkt åsikt om det är dyrt eller inte. Det som styr är istället om idrottandet känns meningsfullt. De som 

fortfarande idrottar i förening har en relativt jämn spridning i åsikten om det är dyrt eller inte men att 

de hur som idrottar för att de tycker att de är värt pengarna även om det i vissa fall upplevs att det kostar 

mycket. 

Attityder till idrott och träning ser vi alltså är en inställning som bygger på och visar sig genom känslor, 

ett visst beteende och ett visst sätt att handla samt hur idrott och träning uppfattas. Större delen av 

eleverna svarar att de har en positiv inställning till träning och att de tränar regelbundet flera gånger i 

veckan. De främsta skälen till att idrotta i förening eller träna utanför förening är för att det är roligt och 

för att må bra. Eftersom det går att få ut de skälen oavsett vilken träningsform som utövas så länge den 

bygger på rätt logik finns det fler möjligheter för ungdomar att hitta aktiviteter som passar dem för 

stunden oavsett om det är i eller utanför föreningsidrotten. Vi ser att det är just känsla av meningsfullhet 

är en del av det som ligger till grund för ungdomars attityd. Finner unga mening med den form idrott 

bedrivs i så är deras attityd positiv. Känslan av meningsfullhet ser vi också hänger ihop med vilken 

uppfattning unga har till föreningsidrott och olika träningsformer. När eleverna i vår studie värderade 

olika scenarier där olika träningsformer beskrevs uppfattades två scenarier mer attraktivt än ett annat. 

Känslan av mening till de träningsformer som presenterades visade sig på så vis i vilken grad de lockades 

av träningsformen.  

Tidigare forskning beskriver att ungdomar ofta slutar föreningsidrotta för att de tappat intresse, fått 

andra intressen eller hittat nya träningsformer (Trondman, 2005). Detta visar även resultatet i vår 

studie, många av eleverna svarade att de tränade styrketräning på gym, de såg även gym som något som 

är populärt bland ungdomar just nu. Resultatet visar att 5.9 procent av eleverna endast idrottar i 

förening medan 48.3 procent tränar bara utanför föreningsidrotten samt 32.2 procent är både aktiva i 

förening och utanför förening. Detta betyder att de är aktiva vid sidan av föreningsidrotten, åtta av tio 

tränar alltså på egen hand och det är framför allt styrketräningen som är populär. Eleverna i studien är 

mellan 16 och 19 år vilket betyder att nya möjligheter öppnas upp för dem, det finns alltså fler 

träningsformer att välja på. Detta styrks med tidigare forskning som beskriver att valet av aktivitet 

förändras beroende på ålder (Fahey, Layte & Gannon, 2004; Breuer, Hallmann & Wicker, 2011; 

Norberg, 2013b). När eleverna fick tycka till om de olika scenarierna instämmer dubbelt så många helt 

med att ”hinderbanelopp” och ”Idrottens hus” var mer attraktivt jämfört med en ”fotbollsförening”. 

Detta kan tolkas genom att andra aktiviteter är mer attraktiva än den traditionella föreningen och därför 

väljer eleverna bort föreningsidrotten och är aktiva inom någon annan form av träning när de själv kan 

välja och inte är lika beroende av att exempelvis föräldrar kan skjutsa. 

Vad ungdomarna väljer för aktivitet att utöva är något som också styrs av samhället. Individualiseringen 

har ökat och unga väljer de aktiviteter som stärker det som man vill att andra ska uppfatta en som. Vilket 

innebär att många väljer att gå efter vad som är populärt just nu. I vår studie är det många som beskriver 

att styrketräning är "inne" och det är även många som väljer att utöva den aktiviteten. Samma sak med 

att fotboll är "inne" och den föreningsidrott som är den mest populära att eleverna utövar eller har utövat 
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är just fotboll. Ju mer populär en aktivitet är desto mer ger aktiviteten symboliskt kapital som Bourdieu 

(1992) beskriver det. 

Oavsett hur mycket respondenterna tränar tycker de i hög grad att föreningsidrott är roligt, socialt, 

utmanande och utvecklande. Att föreningsidrotten är enformigt har en signifikant skillnad mellan 

grupperna som är uppdelade efter hur mycket de tränar. Eleverna som tränar mindre tycker det i högre 

grad är enformigt medan de som tränar mycket inte tycker det. De som tränar mycket tränar troligtvis 

både i förening och utanför och tycker alltså att det inte är enformigt i lika hög grad, eftersom de inte 

slutat idrotta i förening. De som tränar mindre har slutat just för att det kändes enformigt. Då de tränat 

på samma sätt länge och när andra träningsmöjligheter öppnar upp sig för den åldersgruppen så slutade 

de och började träna på egen hand eller genom något annat som är mer flexibelt (se scenarierna i bilaga 

1) och mer attraktivt. De kanske fortfarande tycker att idrotten är rolig men inte själva träningsmiljön 

som ser ut som den alltid gjort. Eleverna ansåg att ett hinderbanelopp eller aktiviteter vid Idrottens hus 

är mer flexibla träningsformer jämfört med en fotbollsförening. Som tidigare forskning beskriver väljer 

ungdomar i gymnasieåldern hellre någon träningsform som är mer flexibel då det finns höga krav utifrån 

at hinna med så mycket annat än träning (Hedenborg & Glaser, 2013). 

Av de elever som slutat idrotta i förening är det tre fjärdedelar som fortsatt träna utanför förening. Ingen 

av eleverna är heller helt inaktiv utan alla tränar i någon grad om än några gör det mer sällan. Lite mer 

än hälften angav att de tränade fyra gånger i veckan eller mer och totalt sett tränar nio av tio 

respondenter minst en gång i veckan. Slutsatsen vi drar att beteendet tyder på en positiv inställning till 

idrott. Detta kopplar vi också till att majoriteten av eleverna har en stark idrottsidentitet så som 

Trondman (2011) beskriver det då de lägger ner så pass mycket tid på idrott och träning som det gör. 

Grunden finns alltså för att många skulle vilja idrotta i förening men som tidigare diskuteras så lockar 

inte föreningsidrott unga när de blir äldre utan majoriteten väljer andra aktiviteter. Detta ser vi kan bero 

på att deras idrottsidentitet inte är stark i andra aspekter av begreppet. Vår studie täcker inte en 

undersökning av vad eleverna hade för direkta mål med sin träning och idrottande och heller inte hur 

de skattar sin egen idrottsförmåga. Därför kan vi inte säga något om deras totala styrka av 

idrottsidentitet. Vi kan bara anta att varför respondenterna slutat är att deras idrottsidentitet inte var 

tillräckligt stark för att känna sig delaktig i den verksamhet idrotten förändrades till när de började bli 

äldre. Om föreningar vill öka ungas deltagande i föreningsidrotten ser vi att föreningarnas verksamhet 

måste anpassas till alla typer av logiker så att det finns utrymme för dem som i mindre grad identifierar 

sig med idrottens kärnlogik så som Trondman (2011) beskriver den. På så sätt skulle deras attityd till 

föreningsidrott förändras till att kunna känna tillhörighet med den typen av verksamhet. Thedin 

Jakobsson et al. (2012) menar att aktiva medlemmar i en förening verkar ha en viss fallenhet för detta i 

form av habitus med tycke för idrott och ett visst kulturellt kapital och att deltagandet i förening inte 

vara är beroende av individers fysiska kapacitet och hur duktig man är på idrott. Larsson (2008) 

beskriver att idrottsvanor är starkt relaterat till socioekonomisk bakgrund. Att ha dispositioner av idrott 

i form av ett idrottshabitus beskrivs bero på bland annat utbildningskapital och ekonomiskt kapital och 

var man bor. Av detta drar vi slutsatsen att samhället har en stor påverkan på ungas möjlighet till 

idrottande och att allt inte kan förklaras av föreningsidrottens utformning och hur utbudet av olika 

aktiviteter ser ut. Det finns en socioekonomisk aspekt att ta hänsyn till då utbildning och ekonomi är 

förutsättningar för att föreningsidrottande ska vara möjligt och att ett idrottsintresse utvecklas över 

huvud taget. 3 procent av eleverna som deltog i vår studie hade aldrig idrottat i förening. Då vi inte 

efterfrågat anledning till varför de inte gjort det kan vi inte säga något om anledningar till detta. Den 

slutsats vi drar är att det inte bara är idrottens utformning, exempelvis vilken logik den bygger på, utan 

även socioekonomiska aspekter som behöver beaktas som idrotten i sig kan ha svårt att påverka så som 

utbildningskapital och ekonomiskt kapital. Det föreningsidrotten kan göra där är att återigen anpassa 

idrotten till ungdomars olika förutsättningar så att även de med lågt utbildningskapital och ekonomiskt 

kapital kan utveckla ett idrottshabitus även fast deras föräldrar inte är högt utbildade eller är ekonomiskt 

starka. På samma sätt föreningsidrotten behöver anpassa sig till att unga lockas av olika logiker som inte 

stämmer helt överens med idrottens kärnlogik. 

De ovan nämnda åtgärderna för att fler unga ska vilja föreningsidrotta ser vi som viktigt att undersöka 

ytterligare. Vidare forskning skulle kunna fördjupa kunskapen om alternativa organisationsformer för 
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föreningsidrotten. Viss anpassning har påbörjats genom att exempelvis ta bort seriesystem och 

resultatredovisning inom barnidrotten. För att vidare förändra och förbättra idrotten så att fler unga 

fortsatt känner mening behöver föreningarnas verksamhet gå ifrån idrottens kärnlogik. Detta skulle 

vidare forskning undersöka för att se hur det skulle kunna göras på ett bra sätt. 

Vår studie har syftat till att försöka förstå vad som påverkar ungas val när det kommer till att 

föreningsidrotta eller inte. Genom att undersöka ungas attityder har vi bidragit med att ge en bild av vad 

som lockar unga och vad de finner meningsgivande när det kommer till olika former av träning och 

idrott. Utifrån detta ser vi möjligheter att anpassa föreningsidrottens verksamhet till att bredda sitt 

utbud så att fler ungdomar vill idrotta högre upp i åldrarna. 

7.1 Metoddiskussion 

Studien hade ett urval på 121 personer men det blev ett internt bortfall på som mest sju stycken. 

Bortfallet var dock på delar av frågor eller bara enstaka påståenden. Detta gjorde att personerna som 

svarat på ett felaktigt sätt ändå kunde vara med i studien eftersom resterande frågor var användbara i 

analysen. Största bortfallet var på frågorna när det fanns flera påståenden som skulle besvaras på en 

skala mellan instämmer inte alls och instämmer helt. Felen som gjordes var oftast för att de kryssade 

mer än en ruta per påstående eller att de missade något alternativ. Detta hade kunnat förhindras om en 

webbenkät skickats ut i stället, då det finns möjligheten att låsa alternativen så det bara går att besvara 

en gång per påstående. Detta skulle med andra ord minska det interna bortfallet men förmodligen öka 

det externa bortfallet då det är svårare att kontrollera utfallet av antalet som svarar. Enkäterna delades 

ut personligen vilket gjorde att vi fick in det önskade antalet enkäter till studien.  

På frågan gällande vad eleverna tyckte att "föreningsidrott är" kunde ett extra alternativ lagts till då det 

var den frågan flest svarade fel på, alternativet skulle vara "vet ej/kan inte ta ställning". Detta skulle öka 

reliabiliteten genom att tillförlitligheten gällande enkäten skulle bli större. Utan alternativ där 

respondenterna kunde svara "vet ej/kan inte ta ställning" tvingas de svara på ett sätt som de kanske 

egentligen tycker. Exempelvis ange "varken eller" för att det är närmast att inte ta ställning alls. Något 

som kan ha påverkat resultatet på frågorna gällande skälen till träning och vad föreningsidrott är då 

dessa frågor hade färdiga svarsalternativ. Vilket eventuellt leder till att vi styrt dem till de svar som de 

angav. Ejlertsson (2014) beskriver att en nackdel med enkät som datainsamlingsmetod är att det inte 

finns någon möjlighet för respondenten att ställa kompletterade frågor om de inte förstår frågorna. Den 

risken minimerades genom att vi var på plats och delade ut enkäterna så fanns det några oklarheter i 

enkäten kunde respondenterna fråga oss om det. En enkät kan inte ge lika djupgående förståelse som 

en intervju kan. Om mer tid hade funnits till att genomföra studien hade intervjuer kunnat vara aktuellt 

som komplement till enkäten för att få en djupare förståelse om vad ungdomar tycker om 

föreningsidrott.   

 Studiens syfte och frågeställningar handlar om att ta reda på gymnasieelever attityd till föreningsidrott 

och det var därför viktigt att konstruera enkäten så att vi fick svar på det som vi avsåg att mäta. Bryman 

(2008) beskriver att validitet handlar om att frågorna i enkäten mäter det som avses mäta. En pilotstudie 

gjordes för att öka enkätens validitet genom att få feedback på hur enkäten var konstruerad och hur 

tydliga frågorna var. På så sätt undveks missförstånd oh feltolkning av frågorna i så stor utsträckning 

som möjligt. Attityd är ett komplext begrepp och att mäta känslor, beteenden och uppfattningar kan 

vara problematiskt. Då vårat resultat visar sig stämma överens med tidigare forskning i stor utsträckning 

ser vi ändå att vår studie har hög validitet. 

Vi avsåg att mäta skillnaden mellan tre grupper och deras syn på föreningsidrott, dock blev gruppen 

"aldrig idrottat i en förening" så pass liten, fyra personer, så vi kunde inte genomföra testerna på just 

den gruppen. Vi valde att analysera dessa fyra personers svar ändå när det kommer till de övriga 

frågorna eftersom det var intressant att se att så få aldrig har idrottat i förening. Då vi valde att dela ut 

enkäterna i samband med elevernas idrottslektioner kan vi ha eliminerat gruppen som aldrig idrottat i 

förening då de kanske inte är intresserade av idrott och inte är med på idrottslektionerna. Trots detta 

tror vi inte att det har påverkat vårt resultat då närvaron var hög på lektionerna. I övrigt resulterade 

resultatet till att vi kunde besvara vårt syfte och frågeställningar. Reliabilitet innebär att enkätstudiens 
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resultat skulle sett ungefär likadant ut om den skulle genomförts av någon annan eller om det var något 

som kunde ha påverkat resultatet vid tidpunkten (Bryman, 2008). Eftersom bortfallet var lågt i studien, 

7 av 121, anser vi att reliabiliteten är hög. Om enkäten skulle delas ut igen ser vi att det skulle resultera i 

ett liknande resultat. Det som skulle kunnat ha påverkat studien var tidpunkten som enkäterna delades 

ut på. De delades ut innan elevernas idrottslektioner vilket kan ha påverkat resultatet då de kanske 

stressade igenom enkäten för att börja med lektionen. Eftersom inte ett slumpmässigt urval används till 

studien kan inte resultatet generaliseras. 
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8 Författardeklaration 

Som förväntats har vi tagit lika ansvar för samtliga delar i uppsatsarbetet. Båda har varit delaktiga i 

litteratursökning, formulering av syfte och frågeställningar, utdelning av enkät samt i den skriftliga 

framställningen av uppsatsen. Ansvarsfördelningen har på så vis delats upp jämnt mellan oss 

författare där båda i så lika grad som möjligt bidragit till uppsatsens alla delar. 
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10 Bilaga 1. Enkät 

 
ENKÄTUNDERSÖKNING 

 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser Idrottsvetenskapliga programmet på Umeå Universitet och 
skriver just nu vår kandidatuppsats i form av en enkätstudie. Syftet med vår uppsats är 
att undersöka vad gymnasieungdomar tycker om föreningsidrott och andra former för 
träning och fysisk aktivitet. 
 
Det är helt frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta enkäten. Dina svar 
kommer att behandlas konfidentiellt och anonymt, det vill säga att resultatet av studien 
kommer presenteras på så sätt att det inte går att se ditt specifika svar. Endast vi två 
författare till uppsatsen och vår handledare kommer ha tillgång till och se den data och 
information som enkäterna samlar in. 
 
För vår studie är dina svar mycket värdefulla - så hoppas du vill delta! Enkäten tar ca 10 
minuter att besvara. 
 
 
1. Vilket kön identifierar du dig som? (Kryssa i ett alternativ). 

 Kvinna 

 Man 

 Annat 

 

2. Hur gammal är du? 

     ______ år 

3. Hur ofta tränar du? Det vill säga aktivitet under minst 20 minuter med 
en ansträngningsnivå av minst snabb promenad. (Kryssa i ett alternativ). 
 

 4 gånger i veckan eller mer  

 2-3 gånger i veckan  

 1 gång i veckan  

 Sällan  

 Aldrig 

 

4. Utövar du idrott i en förening? (Kryssa i ett alternativ och ange eventuell idrott).  

 Ja, jag utövar idrotten/idrotterna: __________________________________ 

 Nej, men jag har tidigare utövat idrotten/idrotterna: ______________________ 

 Nej, jag har aldrig utövat idrott i föreningsidrott 
(Gå vidare till fråga 6 om du kryssar i detta alternativ).  
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5. Vilka är de huvudsakliga skälen till att du idrottar/idrottade i en förening?  
(Välj ut max 3 alternativ) 

____ För att jag mår bra av det  

____ För att jag gillar gemenskapen  

____ För att jag vill bli starkare och/eller få bättre kondition 

____ För att jag vill utvecklas inom idrotten  

____ För att jag vill se bra ut 

____ För att jag vill tävla mot andra  

____ För att jag tycker att det är roligt  

____ Annat: _________________________________ 

 

6. Tränar du utanför föreningsidrotten? Det vill säga minst en gång i veckan, under 
minst 20 minuter och med en ansträngningsnivå av minst snabb promenad. (Kryssa i ett 
alternativ och ange eventuell träningsform). 
 

 Ja, jag tränar ______________________________________________ 

 Nej, jag tränar inte utanför föreningsidrotten 
(Gå vidare till fråga 8 om du kryssar i detta alternativ).  

 

7. Vilka är de huvudsakliga skälen till att du tränar utanför föreningsidrotten?  
(Välj ut max 3 alternativ) 

____ För att jag mår bra av det  

____ För att jag gillar gemenskapen  

____ För att jag vill bli starkare och/eller få bättre kondition 

____ För att jag vill utvecklas i det jag tränar 

____ För att jag vill se bra ut 

____ För att jag vill tävla mot andra  

____ För att jag tycker att det är roligt  

____ Annat: _________________________________ 
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Resterande frågor vill vi att du svarar på oavsett om du utövat träningsformen eller 
inte. Vi är intresserade av hur du ser på olika former av träning rent generellt. 

 

8. Vilka träningsformer eller idrotter anser du är "inne" bland ungdomar just nu?  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

9. I vilken grad tycker du dessa påståenden stämmer in på föreningsidrott? (Kryssa i den 
ruta som du tycker stämmer bäst på respektive rad). 

 

Finns det andra ord som du skulle använda för att beskriva hur det är att idrotta i en 
förening, ange dessa här i så fall: 
 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
10. Vilken inställning har du generellt till träning? (Kryssa i den ruta som du tycker stämmer 
in bäst). 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Föreningsidrott är… 

1 

Instämmer 

inte alls 

2 

 

3 

Varken 

eller 

4 

 

5 

Instämmer 

helt 

…roligt      

…nytänkande      

…socialt      

…utmanande      

…dyrt      

…utvecklande      

…krångligt      

…enformigt      

1 

Mycket 

negativ 

2 

Något 

negativ 

3 

Varken 

eller 

4 

Något 

positiv 

5 

Mycket 

positiv 
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11. Läs följande text. 
Kim spelar fotboll i Umeå Fotbollförenings division 4-lag. Laget tränar 3 gånger i veckan och har även 
under tävlingssäsong ca 1 match i veckan. Tränaren styr träningsupplägget och bestämmer övningar 
på träningarna. Spelarna brukar själva få styra hur uppvärmningen sker innan träning och match. Kim 
sitter med i spelarrådet som finns till för att samla lagets åsikter i olika frågor, om de vill förändra 
något som gäller laget så brukar spelarrådet prata med exempelvis tränare eller föreningens styrelse 
och på så vis påverka och vara delaktig i beslut. 
 
Ta nu ställning till följande påståenden utifrån det texten beskriver. (Kryssa i den ruta som 
du tycker stämmer bäst på respektive rad). 

 

 
12. Läs följande text. 
Sara deltog i Toughest (hinderbanelopp) förra året och tyckte det var hennes grej. Sen tävlingen tränar 
hon nu regelbundet för att placera sig på en ännu bättre placering än förra året. Sara har själv planerat 
och lagt upp sin träning och tränar oftast själv, men ibland med någon kompis när det passar. 
Träningen består av konditionsträning i form av löpning men även en del spinning, rodd och 
crosstrainer. För att klara av alla möjliga hinder så tränar hon även styrketräning på gymmet. 
 
Ta nu ställning till följande påståenden utifrån det texten beskriver. (Kryssa i den ruta som 
du tycker stämmer bäst på respektive rad). 

 

 

1 

Instämme

r   inte 

alls 

 2 

 

3 

Varken 

eller 

4 

 

5 

Instämme

r helt 

Flexibel träning  
 

    

Kan vara delaktig i 

utformning av träning  
 

    

En social träningsform  
 

    

Möjlighet att lära sig 

och utvecklas i sin 

träning 
 

 

    

Attraktiv träningsform  
 

    

 

1 

Instämmer 

inte alls 

2 

 

3 

Varken 

eller 

4 

 

5 

Instämmer 

helt 

Flexibel träning      

Kan vara delaktig i 

utformning av träning      

En social träningsform      

Möjlighet att lära sig och 

utvecklas i sin träning      

Attraktiv träningsform      
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13. Läs följande text. 

Olle, Emil, Hanna, Maria och Peter är ett kompisgäng som gillar att träna tillsammans. De har en 

ständigt pågående gruppkonversation på Facebook där de planerar vad och när de ska träna. På 

senaste tiden har de varit mycket på Idrottens hus som ganska nyligt öppnat. Där brukar de träna i 

gymmet eller exempelvis spela fotboll, innebandy eller pingis på någon av idrottsplanerna. Det brukar 

vara många aktiviteter i gång samtidigt, kanske 3-4 idrotter som samsas om hallytan. Från början var 

det bara Emil, Hanna och Maria som tränade tillsammans men de lärde känna Peter och Olle på 

Idrottens hus och började snabbt träna tillsammans. Ibland kommer det gästtränare och bjuder in till 

träningspass, då brukar kompisgänget försöka vara med för att få lite tips och inspiration. 

Ta nu ställning till följande påståenden utifrån det texten beskriver. (Kryssa i den ruta som 
du tycker stämmer bäst på respektive rad). 

 
 
  

  

 

 

 

 
 

Tack för din medverkan!  

 

1 

Instämmer 

inte alls 

2 

 

3 

Varken 

eller 

4 

  

5 

Instämmer 

helt 

Flexibel träning      

Kan vara delaktig i 

utformning av träning      

En social träningsform      

Möjlighet att lära sig och 

utvecklas i sin träning      

Attraktiv träningsform      
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11 Bilaga 2. Idrotter i förening 

Fotboll 55% 

Innebandy 33% 

Kampsport 9% 

Friidrott 9% 

Basket 9% 

Dans 8% 

Badminton 6% 

Längdskidor 6% 

Handboll 4% 

Simning 4% 

Gymnastik 3% 

Ridning 3% 

Tennis 3% 

Bordtennis 3% 

Vollyboll/Beachvolly 3% 

Alpint 3% 

Cheerleading 2% 

Fäktning 1% 

Yoga 1% 

Hopprep 1% 

Mountainbike 1% 

Klättring 1% 

Styrkelyftning 1% 

Brottning 1% 

Konståkning 1% 

Hockey 1% 

Golf 1% 
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12 Bilaga 3. Träningsformer utanför förening 

Gym/styrketräning 62% 

Löpning 43% 

Cykel 5% 

Gruppträning 4% 

Promenad 3% 

Simning 2% 

Beachvollyboll 2% 

Längskidor 2% 

Klättring 2% 

Fotboll 1% 

Golf 1% 

Mountainbike 1% 

Ridning 1% 

Rullskidor 1% 

Gymnastik 1% 

Dans  1% 
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