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Förord

Idrottsrörelsen disponerade under perioden 2013-2015 årligen 500 miljoner kronor 
till en utvecklingssatsning inom barn- och ungdomsidrott, kallad Idrottslyftet. Sats-
ningen har under perioden haft två mål; att öka idrottandet bland barn och unga, i 
åldrarna 7–25 år, och att förbättra kvalitén på den idrott de väljer att delta i. 

Utöver att Idrottslyftet skulle stimulera till verksamhetsutveckling beslutade Riks-
idrotts för bundet (RF) att avsätta medel för att låta genomföra forskning för att ytter-
ligare öka kunskapen inom barn- och ungdomsidrotten. RF och SISU Idrottsutbildarna 
identifierade tillsammans med specialidrottsförbund (SF) och distrikt följande områ-
den att närmare studera: Vad får barn och unga att vilja stanna kvar inom idrottsrörel-
sen? Vilka faktorer har betydelse för och driver på idrottens kostnader? Hur fungerar 
idrottsrörelsens mål- och regelstyrning samt hur är det ställt med ledarkompetens 
inom idrottsrörelsen? 

Föreliggande studie är ett av två forskningsprojekt inom området som närmare be-
lyser idrottsrörelsens förmåga att behålla främst ungdomar. Rapporten är skriven av 
docent Eva-Carin Lindgren, doktorand John Dohlsten och professor Claes Annerstedt 
vid Göteborgs universitet. Titeln är Individen i centrum när idrottsföreningar lyckas 
behålla sina ungdomar och syftet är att utforska vad det är som gör att ungdomar 
stannar kvar i sina idrottsföreningar.

Studien visar att det är svårt att få ett entydigt svar på vad som gör att ungdomar i 
generell mening, oavsett bakgrund eller nivå på idrottandet, stannar kvar i en idrotts-
förening. Dock framträder en teoretisk modell där individen sätts i centrum i en ge-
menskap och där nyckelkomponenterna är sociala möten och stöd, delaktighet och 
inflytande samt goda villkor. Den gemensamma kärnan i resultatet kan sägas vara att 
de idrottsföreningar som lyckas behålla ungdomar sätter ungdomarna i främsta rum-
met. Det är inte ledarnas intressen och behov som är i fokus, utan ungdomarnas. Att 
låta ungdomarna bli sedda i den gemenskap som idrottsföreningen utgör är viktigt. 

RF:s förhoppning är att studien ska utgöra underlag för diskussion i föreningar och 
förbund om hur idrottsverksamheten ska utformas för att så många ungdomar som 
möjligt ska vilja stanna kvar. Kom ihåg att ta med ungdomar i dessa diskussioner! 
Studien är även ett viktigt inslag kopplat till idrottens övergripande mål för 2025 som 
bland annat innebär att Svensk Idrott ska bidra till ett livslångt idrottande där såväl 
barn och unga som vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.

Peter Mattsson Stefan Bergh
Verksamhetsområdeschef Idrott Generalsekreterare
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Ett stort tack till alla som 
bidragit till denna rapport!

Vi vill inledningsvis rikta ett stort tack till alla ungdomar och ledare som har deltagit 
i fokusgruppsintervjuer och delat med sig av sina erfarenheter av vad idrottsfören-
ingar gör för att förmå ungdomar att stanna kvar i föreningen. Vi vill också tacka 
Riksidrottsförbundet för möjligheten att genomföra denna rapport och för konstruk-
tiva synpunkter under rapportens produktion. Ett extra stort tack till Gunilla Brun 
Sundblad! Ett tack vill vi även rikta till Ola Jodal som hjälpt till med rekryteringen 
av idrottsföreningar och tack också till Martin Blixt som liksom Ola Jodal har varit 
observatör vid fokusgruppsintervjuerna. Det är John Dohlsten som har genomfört 
alla fokusgruppsintervjuer och transkriberat dem. Eva-Carin Lindgren och John Dohl-
sten har analyserat det insamlade materialet. Den slutliga versionen av rapporten 
har bearbetats av Eva-Carin Lindgren. Claes Annerstedt har läst, kritiskt granskat och 
kommenterat rapporten i sin helhet.

Göteborgs universitet april 2016  
Eva-Carin Lindgren, John Dohlsten och Claes Annerstedt
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Sammanfattning

Det saknas kunskaper om hur svensk ungdomsidrott utformats i idrottsföreningar 
där många ungdomar finns kvar och där föreningarna har försökt anpassa sin verk-
samhet för att fler ungdomar ska kunna och vilja fortsätta idrotta. Att förstå hur äld-
re ungdomar och ledare resonerar kring detta kan hjälpa oss att se bortom liberala 
vetenskapliga ramverk som betonar bättre och mer demokratisk tillgång till den i 
hög grad befintliga institutionaliserade ungdomsidrotten. För att skapa djupare kun-
skaper om de faktorer som är kopplade till de idrottsföreningar som lyckats behålla 
många ungdomar, tar studien sin utgångspunkt i ett intersektionellt perspektiv. Det 
innebär i detta fall att studera hur det kan gå till i föreningar som arbetat med att få 
alla ungdomar, oavsett bakgrund och förutsättningar, att stanna kvar i idrottsfören-
ingen. För att få en mer nyanserad bild har det varit betydelsefullt att lyssna både på 
ungdomarna och på ledarna.

De idrottsföreningar som deltog i studien har lyckats behålla ungdomar upp till 18–25 
års ålder där huvuddelen av ungdomsgruppen inte är elitaktiva. De sju utvalda fören-
ingarna representerar olika idrotter, socioekonomiska olikheter samt både glesbygd 
och tätort i Göteborg och Västra Götaland. 14 fokusgruppsintervjuer genomfördes 
med totalt 55 deltagare, varav 27 var ledare och 28 var ungdomar. Bland ungdomar-
na var det lika många unga kvinnor som unga män som deltog, men bland ledarna var 
det något fler män än kvinnor. 

Ur resultatet framträder en teoretisk modell som innefattar en central konstruktion 
där individen	 sätts	 i	 centrum	 i	 en	 gemenskap	 och där nyckelkomponenterna är 
socia	la	möten	och	stöd, delaktighet	och	inflytande samt goda	villkor. En trolig slut-
sats är att dessa identifierade nyckelkomponenter samverkar och kan gynna att ung-
domar stannar kvar i sina idrottsföreningar långt upp i ungdomsåren. Alla föreningar 
i denna studie har som strategi att sätta ungdomarna i centrum. Högsta prioritet är 
att fokusera på ungdomarnas bästa och att få dem att vilja fortsätta att idrotta i för-
eningen. Det framkommer dock att det har sett olika ut i de studerade föreningarna 
beroende på var någonstans föreningen varit belägen, vad det var för idrott som 
praktiserades och vilka medlemmar (inklusive ledarna och ungdomarna själva) som 
fanns i föreningarna. Det är omöjligt att få ett entydigt svar på vad det är som gör att 
ungdomar i generell mening, oavsett bakgrund eller nivå på idrottandet, stannar kvar 
i en idrottsförening. Det går däremot att få svar på hur det förhåller sig i de studerade 
idrottsföreningarna. Det är dock rimligt att anta att det som framkommer i de här stu-
derade idrottsföreningarna kan jämföras med andra liknande föreningar som lyckats 
behålla sina ungdomar långt upp i åldrarna. 
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Inledning 

Föreningsidrottens positiva bidrag till hälsa och välbefinnande gör att det statliga stö-
det till ungdomsidrotten är stort (Fahlén & Karp, 2010). Särskilda insatser för att få 
fler ungdomar att stanna kvar så länge som möjligt har också gjorts genom Handsla-
get och Idrottslyftet. Det har dock framkommit indikationer på ett minskat förening-
sidrottande bland ungdomar idag jämfört med tidigare (Norberg, 2015). LOK-stöds-
statistiken visar att nedgången i ungdomsidrottens aktivitetsnivåer är som störst 
bland äldre ungdomar och specifikt bland flickor och unga kvinnor och det minskade 
deltagandet kan inte enbart förklaras med förändringar i ålderspopulationen. Statis-
tiken visar även att ungdomsidrottens aktivitetsnivåer är lägre i socioekonomiskt sva-
gare miljöer i jämförelse med socioekonomiskt starkare miljöer (ibid.). Det finns inget 
enkelt svar på vad avhoppen beror på eftersom det är många faktorer som samverkar 
(Crane & Temple, 2015). Det idrottsföreningarna själva kan göra är dock att försöka 
anpassa sin verksamhet utifrån ungdomarnas behov (Thedin Jacobsson, Lundvall, 
Redelius, & Engström, 2012). Därför behövs det idrottsföreningar som utvecklar sin 
verksamhet så att synen på vad som premieras även inkluderar andra värden än att 
enbart utvecklas idrottsligt (Larsson, 2013). Ledarskapets pedagogiska uppdrag ba-
lanseras således mellan att ha ungdomarnas bästa för ögonen och idrottens krav på 
att prestera (Redelius, 2013). Vad som betraktas som framgång i idrottsföreningar 
kan därför påverka hur verksamheten konstrueras. 

I en sammanfattande analys av Idrottslyftets utvärdering 2011 framkom att det fanns 
idrottsföreningar som lyckats behålla fler ungdomar än de annars skulle ha gjort utan 
extrainsatser från Idrottslyftet. Den troliga anledningen till detta ansågs vara att för-
eningarna satsat på en medlems- och föreningsutvecklande inriktning (Nordström, 
2011). Samtidigt framkom att de strategier som idrottsföreningarna sammantaget 
har, i syfte att få ungdomar att vilja fortsätta idrotta, har haft låg prioritet, alternativt 
har saknats helt i Idrottslyftets satsningar. En stor andel av Idrottslyftsmedlen har 
också hamnat inom de stora ungdomsidrotterna samt i tätbefolkade och socioeko-
nomiskt välmående kontexter där extrainsatser kanske inte varit lika välbehövliga 
(Larsson, 2013). I rapporten Statens stöd till idrotten (Norberg, 2015) gjordes en för-
djupad analys av vad som kännetecknar bra föreningsidrott som gör att ungdomar 
väljer att fortsätta att idrotta. Där fastslås först och främst att frågan är uppenbart 
komplicerad och att ett entydigt svar inte finns. Det som tycks vara avgörande är 
övergripande strukturella men också individuella och familjemässiga faktorer, som 
är kopplade till idrottsföreningarnas verksamhet. Samtidigt finns det inte någon en-
hetlig bild av hur god ungdomsidrott ska vara utformad, men en del goda exempel 
på strategier för att få ungdomar att fortsätta idrotta har dock framkommit (Larsson, 
2013; Norberg, 2013). Framför allt handlar det om rekrytering av ledare och ledar-
utbildning, att förbättra lokalmässiga och materiella förutsättningar, verksamhetsut-
veckling samt att utveckla föreningarnas arbetsformer med tonvikt på policyfrågor, 
rutiner och kvalitetssäkring. Den typ av insatser som saknades var strategier som 
tillvaratog ungas egna erfarenheter och synpunkter, samt insatser med fokus på etik- 
och värdegrundsfrågor. Tolkningen av detta är att det blev en ”experimentbod” där 
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föreningarna hade ett oreflekterat förhållningssätt till idrott och en tävlingslogik som 
riskerade att begränsa föreningarnas möjligheter att tänka och pröva nytt. Det saknas 
dock fortfarande kunskaper om hur svensk ungdomsidrott utformats i olika idrotts-
föreningar där många ungdomar finns kvar och där idrottsföreningarna har försökt 
anpassa sin verksamhet så att fler ungdomar vill och kan fortsätta idrotta. För att 
erhålla fördjupade kunskaper om faktorer som är kopplade till idrottsföreningar som 
lyckats behålla ungdomar, tar föreliggande studie sin utgångspunkt i ett intersektio-
nellt1 perspektiv. Det innebär i detta fall att studera hur det kan gå till i föreningar 
som arbetat med att få alla ungdomar att vara kvar i idrottsföreningen oavsett vilken 
bakgrund de har. För att få en mer nyanserad bild har det varit betydelsefullt att lyss-
na på både ungdomar och ledare. 

Tidigare forskning
Det är inte bara inom svensk föreningsidrott som ungdomars avhopp från idrotten 
har ökat, utan denna tendens har även framkommit i andra länder (se exempelvis 
Rottenstiener, Laakoso, Pihlaja & Konttinen, 2013). I en nyligen publicerad systema-
tisk översiktsstudie över barns och ungdomars avhopp från föreningsidrott, framkom 
att individuella och mellanmänskliga begränsningar oftare är orsaker till avhopp än 
strukturella begränsningar. De individuella skälen innebar brist på njutning/glädje, 
negativa upplevelser av den egna kompetensen och fysiska faktorer (mognad och 
skador). De mellanmänskliga skälen var sociala påtryckningar och andra prioritering-
ar (varav endast fyra studier angav byte av idrott som en faktor). Slutligen struktu-
rella begränsningar, som innebar brist på tid (resor, konkurrerande krav på tid för 
exempelvis utbildning och annan sysselsättning) och skador. Kostnader, dåliga an-
läggningar och övergripande struktur i föreningar var också strukturella hinder, men 
de var inte lika starka skäl till avhopp (Crane & Temple, 2015). De flesta av studierna 
fokuserade på ungdomar och 89 procent av dem var pojkar. Därtill var studierna i 
huvudsak tvärsnittsstudier och kvantitativa och det var cirka 30 olika idrotter som var 
representerade (ibid). 

Kunskapsläget i en svensk kontext visar också att avhopp har med individuella, mell-
anmänskliga och strukturella samhälleliga faktorer att göra. Det framkommer exem-
pelvis att många ungdomar valt att sluta idrotta på grund av tävlingslogikens domi-
nans, vilket innebär att det blivit ett ökat fokus på idrottsprestationer och resultat 
(se exempelvis Eliasson & Johansson, 2014; Hedenborg & Glaser, 2013; Lindgren, 
2002). Även förändringar i lagets formation och nya tränare, förändringar i tränarens 
attityder, intresse för annan aktivitet eller idrott, brist på tid och höga krav på sig 
själv har angetts som skäl till avhopp (Eliasson & Johansson, 2014). Ett annat skäl till 
avhopp har varit brister som till exempel att ungdomar inte har kunnat påverka ut-
formningen av idrotten (Hedenborg & Glaser, 2013). Låg självkänsla, låg fysisk status 
och upplevelsen av socialt utanförskap har också påverkat ungdomar att sluta idrotta 
(Wagnsson, 2009). 

Även om avhopp kan ge en fingervisning om varför andra stannar kvar, kan det fin-
nas ytterligare förklaringar till detta. Det finns idag få studier som har fokuserat på 
vad som gör att ungdomar stannar kvar inom idrotten. Engström (1999; 2008; 2010) 

1  Intersektionalitet kan ses som ”en teoretisk ram för att analysera hur makt konstitueras utifrån 
socialt konstruerade skillnader som är inbäddade i varandra och som förändras i skilda rumsliga och 
historiska sammanhang” (de los Reyes, Molina & Mulinari, 2005:25).  
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har å sin sida klargjort att ungdomars livsvillkor haft en avgörande betydelse för om 
de 40 år senare deltar i idrotts- och motionsaktiviteter, men att det inte var de som 
höll på med föreningsidrott i ungdomsåren som var de som i störst utsträckning var 
idrotts- och motionsutövare i vuxen ålder. Andra studier har visat att en viktig fak-
tor som gör att unga (både barn och ungdomar) stannar kvar inom idrotten är att 
det upplevs som roligt, men vad som uppfattas som roligt är mångfacetterat. Några 
exempel på sådana faktorer har varit att ha goda sociala relationer med vänner (se 
exempelvis Goncalves, Carvalho, & Light, 2011; Light, Harvey, & Memmert, 2013; 
Lindgren, 2002; Ulrich-French & Smith, 2009; Thedin Jakobsson, 2014; Thedin Ja-
kobsson, Lundvall & Redelius, 2014), att lära sig nya saker och att utveckla idrottsliga 
färdigheter (se exempelvis Goncalves et al., 2011; Thedin Jakobsson, 2014; Thedin Ja-
kobsson et al., 2014; Lindgren, 2002), att få tävla (Lindgren, 2002; Thedin Jakobsson, 
2014) och att idrott främjar god hälsa samt fysiskt och psykiskt välbefinnande (Lind-
gren, 2002). Därtill att idrotten för ungdomar är begriplig, meningsfull och hanterbar 
samt att ungdomar även ”knäckt koden” till tävlingslogiken eller känner smak för den 
(Thedin Jacobsson et al., 2014). Det har således visat sig att den sociala och kulturella 
kontext som ungdomar befinner sig i och som existerar i deras föreningar har stor 
betydelse för om de stannar kvar eller ej (Larsson, 2008; Trondman, 2005; Wagnsson, 
2009). Det innebär att det inte är säkert att alla ungdomar lyckas anpassa sig till den 
kultur som råder inom idrottsföreningar och att idrottsföreningar inte heller alltid är 
anpassade efter ungdomars olika behov och förutsättningar.

Kunskapsläget om vad som gör att äldre ungdomar med olika bakgrund, som inte 
elitsatsar, väljer att stanna kvar i sin idrottsförening är, som tidigare nämnts, brist-
fällig. Att förstå hur det förhåller sig kan hjälpa oss att se bortom liberala vetenskap-
liga ramverk som betonar bättre och mer demokratisk tillgång till den i hög grad 
befintliga institutionaliserade ungdomsidrotten. Det vill säga att få kunskaper om vad 
idrottsföreningar gör som har ett inkluderande förhållningssätt och som går bortom 
den form av ungdomsidrott som i hög grad enbart gynnar de ungdomar som känner 
stor tillhörighet till idrottens kärnlogik2, vore värdefullt att få ökad kunskap om. Detta 
utgör utgångspunkten i denna studie.

Syfte
Utifrån ovanstående resonemang är syftet med den aktuella studien att utifrån ett 
intersektionellt perspektiv utforska vad det är som gör att ungdomar stannar kvar i 
sina idrottsföreningar. 

Utifrån syftet finns en målsättning att utveckla en giltig förklaringsmodell som visar 
vilka strategier föreningar kan inta för att behålla ungdomar inom idrotten och som 
grundar sig på både ledares och ungdomars perspektiv. Följande frågeställningar har 
varit vägledande i arbetet: 

2  Mats Trondman (2011) menar att idrottens interna kärnlogik är vägledande och karaktäriseras av att 
”idrotten med ungas stigande ålder blir:

 – alltmer prestations- och resultatinriktad
 – alltmer kravfylld i termer av individuella och kollektiva prestationer och prestationsutveckling
 – alltmer tränings- och tävlingsintensiv
 – alltmer tidskonsumerande
 – alltmer selekterande och rangordnande
 – alltmer ledd av ledare som förkroppsligar och praktiserar kärnlogiken

alltmer ointresserad av breddad verksamhet byggd på olika individers självbestämda ambitionsnivåer” 
(2011, s. 8).
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1. Vilka erfarenheter har ledarna av hur de och föreningen i stort arbetar för att 
behålla ungdomar långt upp i åldrarna? 

2. Vad är det idrottsledare gör för att tillgodose alla ungdomars önskemål, ungdo-
mars bästa och deras förutsättningar att utvecklas?

3. Hur värderar idrottsledarna de två uppdragen – tävlingsfostran och förenings-
fostran – som idrottsledare oftast står inför? 

4. Hur hanterar idrottsledarna de ramfaktorer som begränsar utrymmet för dem att 
utforma verksamheten så att så många ungdomar som möjligt vill och kan stanna 
kvar i föreningen? 

5. Vilka erfarenheter av idrott har ungdomarna i föreningen?

6. Hur beskriver ungdomarna skälen till att de vill stanna kvar i idrottsföreningen?

7. Vilka erfarenheter och upplevelser har ungdomarna av att deras egna önskemål 
och förväntningar blir tillgodosedda i föreningarna?

Intersektionellt perspektiv
När fokus är på alla ungdomar blir det genast betydelsefullt att anlägga ett intersek-
tionellt perspektiv på forskningsprojektet. Ett sådant perspektiv kan hjälpa till att syn-
liggöra hur idrottsföreningar har tagit hänsyn till att ungdomar tillhör flera målgrupper 
än att de är flickor/kvinnor eller pojkar/män och därför kan ha haft behov eller önske-
mål som kräver en kombinerad insats. Därför är det viktigt att ta tillvara på ungas egna 
erfarenheter och synpunkter. Det kan också hjälpa att se ungdomarna i idrottsför-
eningarna ur olika perspektiv och förstå att deras olika tillhörigheter eller positioner 
– exempelvis utifrån kön, sexualitet, etnicitet, klass, ålder (yngre eller äldre ungdom), 
funktionshinder i olika situationer – påverkar deras identitet, vilket får konsekvenser 
för i vilken mån de vill respektive kan vara kvar i sin idrottsförening. Vissa kan ha haft 
det lättare att vara kvar medan andra kan ha haft det svårare, både viljemässigt och 
strukturellt. Perspektivet kan således synliggöra vilka olika betingelser som avgör möj-
ligheter och utrymme som ges till ungdomarna och som påverkar känslan för vilka de 
är, vad de kan göra och vilka möjligheter de har att utöva idrotten i sin idrottsförening 
(jämför med Mattsson, 2010). Då ett intersektionellt perspektiv handlar om att analy-
sera erfarenheter, identiteter och möjligheter utifrån en rad olika positioner, handlar 
det om att analysera en mångdimensionell förståelse av makt. Makt betraktas som 
något som utövas av människor genom processer av ojämlikhetsskapande i specifika 
kontexter (de los Reyes & Mulinari, 2005). Att analysera makt innebär därför att syn-
liggöra vilka normer som styr över vad idrottsföreningen gör för att behålla fler utöva-
re och vem/vilka det är som får inflytande över exempelvis vilka aktiviteter som ska er-
bjudas samt vad som gör att ungdomar vill och väljer att vara kvar i idrottsföreningen. 

En viktig grundförutsättning i en intersektionell analys är att de sociala kategorierna, 
som till exempel klass, kön, sexualitet och etnicitet, betraktas som socialt konstruera-
de och att de är heterogena. Exempelvis ifrågasätts den binära uppdelningen flicka/
pojke och det implicita antagandet att de är varandras motsatser. Det kan snarare 
innebära att man befäster hierarkier och osynliggör att detta är något som skapas. Ett 
intersektionellt perspektiv i idrottsföreningar kan innebära att ändra riktning och bryta 
mönster samt att fokusera på att förstå den andre och den verklighet som omger alla. 
Det innebär också att ledare i idrottsföreningar är medvetna om att ungdomar inte 
alltid har samma värderingar eller samma referensramar som majoritetssamhället.
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Delaktighet och idrottens parallella fostransuppdrag
De fyra hörnstenarna i Riksidrottsförbundets värdegrundsarbete: glädje och gemen-
skap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel, är också vikti-
ga att ha för ögonen vid analysen av hur föreningar gör för att alla ungdomar ska vilja 
och kunna vara kvar inom idrotten. 

I idrottens idéprogram Idrotten vill (Riksidrottsförbundet, 2009) och i Trondmans 
(2011) tolkning av idéprogrammets delaktighetsaspekter, framträder en deklaration 
att alla medlemmar ska få vara med och bestämma och ta ansvar för verksamheten i 
sin förening. Detta tar sig uttryck på flera sätt. En av aspekterna innebär att man ska 
ta hänsyn till ungdomars erfarenheter, behov och önskemål och även ta tillvara på 
dessa faktorer när verksamheten utformas eller förändras (eller bådadera). Ungdo-
mars erfarenheter ska även ses som en resurs för föreningen. Vidare ses delaktighet 
som en aspekt där alla ungdomar, oavsett bakgrund, ska få vara med och få tillträde 
till idrotten samt att ungas röster ska göras hörda. Ytterligare en aspekt av delaktig-
het är att ungdomars egen önskan, gällande ambitionsnivån, ska sättas i centrum 
för verksamheten. Det bör också finnas en möjlighet för alla ungdomar att idrotta 
på olika sätt och på olika nivåer och att dessa sätt också kan förändras över tid. Del-
aktighet ses även som demokratisk fostran där ungdomar ska lära sig demokratiska 
värderingar så att de kan och vill påverka och ta ansvar och där ledaren är den som 
förmedlar detta. Ytterligare aspekter av delaktighet kan ses som att rekrytera ungdo-
mar till att bli ledare och att erbjuda dem utbildning. Slutligen kan delaktighet betrak-
tas som en trovärdighetsfråga i bemärkelsen att verksamheten i idrottsföreningar bör 
leva upp till de mål som idrottsrörelsen har (Riksidrottsförbundet, 2009; Trondman, 
2011).  I Trondmans studie om ungdomars delaktighet i idrottsföreningar framkom-
mer att den upplevda delaktigheten över tränings- och tävlingsverksamheten bland 
unga föreningsidrottare (13–20 år) har varit svag bland de som inte känner så stor till-
hörighet till idrottens kärnlogik. I motsats till detta upplevde ungdomar som känner 
tillhörighet till idrottens kärnlogik att de är delaktiga, att de vill ha mer delaktighet 
eller känner sig nöjda (Trondman, 2011). 

Detta kan även ses i ljuset av Petersons (2008) beskrivning av att det finns två olika 
grundläggande värden och uppdrag i den svenska föreningsidrotten: föreningsfostran 
och tävlingsfostran. Båda fostransmodellerna eller logikerna kan betraktas som två pa-
rallella uppdrag i föreningsidrotten och också som vägledande i ledares och tränares 
praktik. De kan också betraktas som principer som fungerar parallellt i föreningar, men 
som också kan stå i konflikt till varandra (SOU, 2008). Föreningsfostran bygger på den 
svenska ideella föreningsmodellen som baseras på demokratiska förhållningssätt och 
processer, och som anger allas rätt till inflytande, engagemang och delaktighet. Det 
innebär att alla ungdomar ska få känna delaktighet och få möjlighet att vara med och 
utveckla idrottsliga färdigheter utifrån sina egna förutsättningar och intressen. Tävlings-
fostran syftar till att skapa de bästa idrottsutövarna och baseras på en selektionslogik 
som är relaterad till principerna om tävlingsidrott och en jämförelse mellan individer. 

Samtidigt är idrottsrörelsens verksamhet mångfacetterad och kan därför skilja sig åt 
betydligt när det gäller verksamhetens inriktning (Redelius, 2013). Idrottsledarnas 
uppdrag är inte heller så enkla utan ofta tudelade – ledarna ska å ena sidan förbereda 
ungdomar så att de kan prestera så bra som möjligt i ett idrottsligt tävlingssamman-
hang och å andra sidan ta hand om alla ungdomar som vill vara med och se till att de 
känner delaktighet och kan utvecklas på sina egna premisser (Redelius, 2013). 
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Studiens upplägg och metod 

Kvalitativ studiedesign 
Studien har en kvalitativ ansats i syfte att kunna fånga in både ledarnas och ungdo-
marnas subjektiva upplevelser eftersom den tillåter att kunna beskriva livsvärldar ur 
de agerande människornas egna perspektiv. På så vis förankras analysen mer i deras 
verklighet än vad kvantitativ analys vanligtvis gör. Det finns olika typer av grundad te-
ori, men denna studie har antagit en social-konstruktivistisk ansats (Charmaz, 2003). 
Det innebär ett perspektiv där neutralitet ses som en omöjlighet som forskare, att 
forskare alltid bär med sig ”teoretiska glasögon”, att kategorier genereras – de upp-
kommer inte – samt att det är viktigt att reflektera i forskningsprocessen. Genom att 
använda grundad teori som ansats i forskningsprojektet ges även förutsättningar till 
en praktisk användbarhet (Alvesson & Sjöberg, 2008). 

Urval och rekryteringsstrategi 
Rekryteringen av föreningarna gjordes i samverkan med Västsvenska Idrottsförbun-
det (VSIF) och SISU Idrottsutbildarna Väst. Först identifierades idrottsföreningar i 
Göteborgsområdet med omnejd som var kända för att ha ett ”behållarperspektiv”, 
vilket i denna studie betyder att de i stor utsträckning har lyckats behålla unga vux-
na3 i 18–25 års ålder och där huvuddelen av dem inte var elitaktiva utan snarare var 
aktiva på ”breddnivå”. Målet var att urvalet även skulle representera olika idrotter, 
inkludera socio-ekonomiska olikheter samt både glesbygd och tätort. Innan tid för 
intervju bokades med idrottsföreningarna fick de besvara frågan om de är ”bra på 
att behålla ungdomar”. Utifrån vår definition av behållarperspektivet var det två (av 
de tio identifierade och tillfrågade föreningarna) som ansåg att de inte hade ett be-
hållarperspektiv, och en förening som vi själva bedömde inte höll måttet. Den se-
nare upptäcktes inte förrän under fokusgruppsintervjuerna och intervjuerna med 
föreningen användes inte i denna studie, men väl som underlag för ett case i en 
kandidatuppsats i idrottsvetenskap (se Montler & Sjöström, 2015)4.  Rekryteringen 
av föreningar pågick mellan oktober 2014 och juni 2015. Totalt genomfördes 14 fo-
kusgruppsintervjuer med 27 ledare i åldrarna 21–59 år och 28 ungdomar (18–25 år) 
från 7 föreningar. Se tabell 1 för en beskrivning av fördelning mellan kön och idrott i 
studien. Av dessa idrottsföreningar var det tre som tillhör de största barn- och ung-
domsidrotterna (innebandy, ridsport och simning) (Norberg, 2015). 

3  I studien kommer unga vuxna att benämnas som ungdomar, av språkliga skäl.
4  Ytterligare två kandidatuppsatser gjordes i relation till detta forskningsprojekt (se Karlsen & Lindberg, 
2015 och Myhrén & Wällersten, 2015).
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Tabell 1. Genomförda fokusgruppsintervjuer med ledare och ungdomar i olika idrottsfören-
ingar fördelade utifrån idrott och kön.

Idrott Antal ledare Antal	ungdomar

Kvinnor Män Kvinnor Män

Bågskytte 2 2 1 2

Thaiboxning 1 3 2 2

Boxning 1 3 1 3

Innebandy 2 2 3 3

Ridning 3 0 3 0

Orientering 1 3 2 2

Simning 1 3 2 2

Totalt 11 16 14 14

Etiska överväganden 
Tillstånd för studierna (av både ledare och ungdomar) har inhämtats från Regionala 
etikprövningsnämnden vid Göteborgs universitet (Dnr: 583-14). Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer, det vill säga informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 
och nyttjandekravet, har följts (Vetenskapsrådet, 2002). 

Fokusgruppsintervjuer
Fokusgruppsintervjuer valdes som datainsamlingsmetod, dels för att kunna studera 
ledarnas och ungdomarnas föreställningar, erfarenheter och upplevelser av behål-
larperspektivet, dels för att de ger utrymme för diskussioner mellan deltagarna. Det 
sistnämnda kan leda till att informationen blir rikare då deltagarna exempelvis kan 
vidareutveckla andra deltagares svar. Målet var att ha ett deltagarantal på mellan 
fyra och sex personer per fokusgrupp, vilket brukar betraktas som ett lämpligt antal 
deltagare för fokusgruppsintervjuer. I tre av de 14 fokusgrupperna blev antalet delta-
gare emellertid enbart tre personer. Fokusgruppsledaren (JD) hade med sig en obser-
vatör vid de tio första fokusgruppsintervjuerna, därefter ledde fokusgruppsledaren 
diskussionerna själv. Fokusgruppsintervjuerna varade mellan 65 och 100 minuter. 
Efter varje tillfälle analyserades intervjuerna tillsammans med projektledaren (ECL), 
som sedan vägledde den efterföljande dataproduktionen. Alla fokusgruppsintervjuer 
registrerades med hjälp av en bärbar ljudinspelare (Zoom H4n). Tio av fokusgruppsin-
tervjuerna transkriberades ordagrant medan de sista fokusgruppsintervjuerna spe-
lades in, lyssnades på och sammanfattades. Anledningen till det var att en tentativ 
modell successivt växte fram och användes i de sista fokusgruppsintervjuerna i syfte 
att kunna bekräfta men även utveckla modellen ytterligare. Det ansågs därför inte 
nödvändigt med en transkription av de sista fokusgruppsintervjuerna.

Intervjuprocess
I fokusgruppsintervjuerna ställdes några inledande bakgrundsfrågor om ledarnas upp-
drag i föreningen och utifrån deras svar ställdes sedan fokuserade frågor som exem-
pelvis: ”Vilka centrala värderingar är betydelsefulla för att kunna behålla ungdomarna 
i er förening?” och ”Du säger att det viktigaste är ungdomarna – på vilket sätt då?”.
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Till ungdomarna ställdes frågan: ”Vad är det som gör att ni fortfarande håller på med 
X (den idrott som de höll på med, exempelvis innebandy)?” eller ”Vad är det som gör 
er idrott så intressant?”. Detta för att sedan fokusera mer och mer på vad som görs i 
den specifika föreningen för att behålla ungdomar. En intervjuguide fanns med som 
ett stöd för att i slutet av fokusgruppsintervjuerna fånga upp detaljer kring behållar-
perspektivet som eventuellt inte dittills hade berörts. Efterhand, när den genererade 
modellen med specifika teman och begrepp började identifieras, blev frågorna allt-
mer specifika i fokusgrupperna. 

Dataanalys
Dataanalysen pågick parallellt med fokusgruppsintervjuerna. En initial analys gjor-
des direkt efter avslutade intervjuer med fokusgrupperna (både ledarna och ung-
domarna), vilket innebar en översiktlig bild över vad data handlade om, skrivande 
av memos – analyser som beskriver den pågående analysprocessen – samt korta 
sammanfattningar. Därefter startade analysen i form av en öppen eller initial kodning 
av intervjuerna, vilket innebar att etiketter sattes på delar av data som svarade på 
forskningsfrågan. Därefter ställdes lämpliga frågor till materialet i syfte att vidare-
utveckla framväxande begrepp och kategorier. Nästa steg, det vill säga den axiala 
kodningen, dikterades av tidigare insamlade data och framväxande resultat. Vi an-
vände oss av memos och ett avancerat komparativt förfarande där den begreppsliga 
och teoretiska utvecklingen fokuserar på att utveckla tidiga begrepp genom att ange 
eventuella samband mellan dem (Charmaz, 2003). Detta gjordes även genom att vi 
utvecklade subkategorier och visade kopplingarna mellan dem och mellan de olika 
kategorierna och försökte hitta vad som var den gemensamma nämnaren. Det vill 
säga, kärnkategorin kan ses som solen i relation till de omgivande planeterna. Efter 
hand omprövade vi begreppsutvecklingen, kategorierna och subkategorierna så att 
olika kategorier slogs ihop till dimensioner av kärnkategorin. Totalt kom kärnkatego-
rin att bestå av tre dimensioner. Subkategorierna omprövades till att slutligen bli två 
kategorier per dimension. 

När en tentativ modell började ta form under fokusgruppsintervjuerna med ledarna, 
startade vi analysen av de fokusgruppsintervjuer vi gjort med ungdomarna. Det gjor-
des genom att i ett första steg deduktivt testa modellen, samtidigt som helheten hela 
tiden var för ögonen. Ungdomarnas utsagor som passade in i den tentativa modellen 
kodades med existerande och nya koder. I ett andra steg sökte vi efter andra fenomen 
som inte specifikt var relaterade till den tentativa modellen. Det som då framkom var 
ungdomars inre drivkrafter till att idrotta, vilket inte var fokus för studiens syfte, men 
det bidrog till att vi fick ompröva och revidera den tentativa modellen några gånger.

För att undvika att tvinga redan existerande idéer att kopplas till den teoretiska ramen 
och för att samtidigt kunna införliva befintlig litteratur i framväxande data, genomför-
de vi kontinuerliga kritiska diskussioner kring detta och gjorde konstanta jämförelser. 
Datainsamling och analyser fortsatte tills teoretisk mättnad nåddes, det vill säga när 
nya data inte visade några nya teoretiska insikter och en slutlig teoretisk modell hade 
utvecklats. Ett sådant analysförfarande som varvar datainsamling och analys kräver 
tid och pågick mellan december 2014 och augusti 2015.
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Resultat

Resultatet ger en bild av gemensamma faktorer som behåller ungdomar i föreningen 
och som vi här kallar för behållarfaktorer. Parallellt framkommer det en del skillnader, 
inte i huvudsak mellan ledarna och ungdomarna utan snarare mellan individuella 
idrotter och lagidrotter samt beroende på var i lokalsamhället föreningen finns. 

Individen sätts i centrum i en gemenskap
Den gemensamma kärnan i resultatet visar att ledarnas arbete för att få ungdomar 
att vilja och kunna vara kvar i de olika idrottsföreningarna bygger på att individen	
sätts	i	centrum	i	en	gemenskap. Det betyder att ledarna skapar en helhetssyn kring 
individen istället för att de sätter idrottsföreningen eller sina egna intressen i cen-
trum. Kärnan kan betraktas som solen där planeterna som står i relation till solen 
visar olika dimensioner av kärnresultatet. Rent konkret handlar planeterna om hur 
individen sätts i centrum i en gemenskap som resulterar i att ungdomar stannar kvar 
i föreningarna. Följande dimensioner är planeterna i solsystemet: 1) Delaktighet och 
inflytande, 2) Sociala möten och stöd, samt 3) Goda villkor. Den första dimensionen 
består av kategorierna Röster görs hörda och Deltagande, den andra består av ka-
tegorierna Gemenskap och Emotionellt stöd och trygghet, samt den tredje dimensi-
onen av kategorierna Låga kostnader och Utveckling av anläggningarna. Modellen 
illustreras i figur 1. Resultaten speglar i stora drag idrottens värdegrund som inne-
fattas av glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, och allas rätt att vara 
med (Riksidrottsförbundet, 2009). Den fjärde hörnstenen i värdegrunden, rent spel, 
speglas däremot inte så mycket utan istället framträder dimensionen Goda villkor 
som ytterligare en viktig aspekt för att ungdomarna ska vilja och kunna vara kvar i 
idrottsföreningarna. Nedan följer en beskrivning av de olika dimensionerna av kärn-
resultatet Individen	sätts	i	centrum	i	en	gemenskap.

Figur	1. Modellen visar erfarenheter och upplevelser som ledare och ungdomar har av vad 
som får ungdomar att vilja och kunna stanna kvar i några specifika idrottsföreningar.
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Delaktighet och inflytande
Röster görs hörda
I ungdomarnas berättelser framkom att ungdomars röster görs hörda genom att de, 
på sina egna villkor, får säga vad de tycker eller komma med önskemål eller förslag 
på hur de vill ha det i föreningarna. I en del fall handlade det inte bara om att ha 
synpunkter och önskemål om träningar och tävlingar, utan även om att ha upptakts-
möten där ledarna lyssnar på ungdomarnas synpunkter gällande vilka tävlingar för-
eningen ska arrangera och vilka uppgifter ungdomarna själva kan vara med och ta 
ansvar för. Ungdomarna beskrev också betydelsen av att det finns en öppen atmosfär 
i idrottsföreningarna där det ständigt sker en dialog mellan ledare och ungdomar, 
samt betydelsen av att ledarna lyssnar på ungdomarna innan beslut fattas. Nu följer 
ett exempel från en diskussion i en av fokusgrupperna:

Vilka möjligheter har ni att påverka verksamheten? 

 – Stora...

 – Väldigt stora.

 – Dom har ju medlemsmöte för alla, så man får säga sin åsikt, alla 
 åldrar…

 – Du har ju en styrelse, men dom fattar väldigt lite beslut själva. Dom 
fattar i princip inga beslut själva, utan dom frågar alltid på möte, 
hemsidan och facebook och så …, man pratar med varandra, så dom 
sitter ju inte och bestämmer allt.

Men känner ni att ni får komma till tals?

 – Ja, när man väl har något att säga så.

 – Så får man sagt det, … och det känns som om folk lyssnar också.

Även om alla ungdomar kände att de kunde göra sina röster hörda, gav en del av 
dem uttryck för att de inte visste vad de kan påverka eller vad de skulle vilja påverka. 
Andra ungdomar vittnade om att de fick möjlighet att uttrycka vad de ville, men att 
de inte fick inflytande över hur de ville att föreningen skulle forma eller utveckla 
verksamheten. Detta blev tydligt i diskussionen bland några av ungdomarna inom 
innebandyn. Där framkom det att en del av dem ville att föreningen skulle satsa mer 
på representationslagen i föreningen, samtidigt som de hade en förståelse för för-
eningens värdegrund som handlade om att alla lag skulle ha lika möjligheter och 
lika stöttning rent ekonomiskt. Ledarna i föreningen bekräftade att det fanns några 
som uttalat ville att föreningen skulle göra skillnad mellan de bästa och de mindre 
bra lagen, men att föreningen hade en tydlig strategi som handlade om att alla ung-
domar och lag skulle få samma förutsättningar oavsett ambition och vilken division 
de spelade i. Ledarna i alla föreningarna klargjorde att de lyssnar på vad ungdomar-
na har för önskemål för att därmed kunna möta deras behov, men de beskrev dock 
inte på vilket sätt de går tillväga för att tillse att alla röster blir hörda, vilket är en 
grundläggande demokratisk devis. Analysen visade inte heller att föreningarna hade 
något ungdomsråd, men det framkom att de försökte uppmuntra alla medlemmar att 
komma med nya idéer. Ledarna talade också om att det är deras ansvar som ledare 
att skapa en så god relation till ungdomarna som möjligt, eftersom detta öppnar upp 
för att alla ungdomar ska våga komma till tals. Ledarna beskrev också att de alltid 
försöker finnas på plats för att kunna svara på frågor och ta emot feedback från ung-
domarna, vilket även ungdomarna bekräftade var fallet i sina diskussioner.
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Det framkom också tydligt i både ungdomarnas och ledarnas berättelser att fören-
ingarna använder olika	forum	för	information, som exempelvis sociala medier och 
föreningens hemsida. Detta för att kunna ha en tydlig kommunikation och dialog med 
ungdomarna.

Deltagande
Även om ungdomarna har olika	ambitioner med sitt idrottande ställdes inga krav på 
resultat, enligt ledarna. Flera av ledarna hade dock erfarenheter av att andra fören-
ingar enbart uppmärksammar de som är duktiga eller som elitsatsar. Ungdomarna 
beskrev också att resultat i sig inte är ett huvudmål i föreningarna, även om en del 
ungdomar, i några av föreningarna, satsar mot elitnivå. Ungdomarna i de olika fören-
ingarna berättade att de tycker att det är roligt när de får känna att de kan fokusera 
på att lära sig, utvecklas och lyckas med någonting de har tränat på, oavsett om de 
är duktiga eller inte. Dock var en del av innebandyungdomarna oroliga för att spelare 
inte skulle stanna kvar i föreningen om man inte började satsa lite extra på det högsta 
dam- respektive herrlaget. I följande samtal synliggörs hur alla, oavsett ambition, får 
vara med i föreningen:

 – Det finns ju alla nivåer. De som satsar på VM och de som kommer hit 
för att ha kul, och bara vill ha uppe sitt flås.

 – Jag gick ju från att hålla på jättemycket, på att jag vill tävla och ut-
vecklas, men nu är det mer så att jag tycker det är gött att komma ut 
i skogen och röra på mig. 

 – Det är ju blandat, olika nivåer. Men det är flera på olika nivåer.

 – Det finns alltid någon att träna med.

Ledarna gav även uttryck för att denna fokusering på allas rätt att vara med, oavsett 
ambition, är betydelsefull för att få ungdomar att stanna kvar i föreningen och att 
det även bidrar till att ungdomarna får förståelse för varandra och för varandras olika 
behov. Samtidigt betraktade en del ledare det som en utmaning för föreningarna, att 
fokusera på dubbla fostransuppdrag. 

Det framkom i fokusgruppsintervjuerna med ungdomarna att de har mycket annat 
för sig i livet än idrott, vilket gör att de under perioder varken kan eller vill lägga ner 
så mycket tid på idrott. Föreningarna är därför, enligt ledarna, noga med att skapa en 
verksamhet som tar hänsyn till ungdomarnas livssituation, där det inte finns några 
krav på att de måste träna en viss mängd eller uppnå ett visst resultat. Enligt ledarna 
erbjuder även föreningarna möjligheter för ungdomarna att utbilda sig till ledare, 
för att därigenom öka sannolikheten att de vill fortsätta att vara kvar i föreningen. 
Ledarna försöker på detta sätt specifikt att locka de ungdomar som inte lägger ned 
så mycket tid på sitt idrottande. De uppgav att det är viktigt att ungdomar med stor 
erfarenhet från en bred verksamhet för vidare de värderingar som finns i föreningen. 
De vill ha ledare som förstår och uppskattar olika individers behov och ambition. 

I både ungdomarnas och ledarnas berättelser betonas vikten av att alla ungdomar 
inkluderas och har rätt att vara med oavsett kön och att detta är viktigt. Däremot var 
det inte jämt fördelat mellan könen i två av föreningarna. Dock hade det nyss gjorts 
rekryteringsarbete i båda föreningarna för att jämna ut dessa förhållanden. Emeller-
tid hade alla föreningar verksamhet för både flickor/kvinnor och pojkar/män, men i 
de individuella idrotterna gav ungdomarna tydligt uttryck för att det var betydelse-
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fullt att träningarna var gemensamma och inte delades upp utifrån kön. I en av fören-
ingarna illustreras detta på följande vis:

 – Men sen …, vi tränar ju liksom ihop, så då blir det mer gemenskap. 
Det är ju inte så att killarna sticker ut på sitt.

 – Nä, det är ju samma träning. Det finns ju ingen killträning, eller tjej-
träning. 

Hur viktigt är det att ni är ihop på träning?

 – Otroligt viktigt.

 – Det är jättebra.

 – Jag kan tycka att det också är bra … för många killar springer fortare 
än jag, så då får jag en push. 

 – Jag tycker det är roligare att vara killar och tjejer ihop.

I flera av föreningarna uppgav ledarna att de arbetar aktivt med HBTQ-frågor. De 
berättade att det finns olika sexuell	läggning bland ledare och medlemmar och att 
de är noga med att ingen ska bli dömd eller känna sig otrygg på grund av sin sexuella 
läggning. I en av fokusgruppsintervjuerna klargjordes dock att de inte arbetar med 
HBTQ-frågor, men att de såg det som ett framtida utvecklingsområde i föreningen. 
Bland ungdomarna framkom att medlemmars sexuella läggning var en icke-fråga i 
deras föreningar. De upplevde snarare frågan som en besynnerlig sak att prata om, 
eftersom de menade att alla är välkomna och att det inte spelar någon roll vilken sex-
uell läggning man har. I en av fokusgruppsintervjuerna fördes följande resonemang: 

 – Det är en i vår styrelse … och hen är själv gay. Vi har många i klubben 
som är det …, men för oss spelar det ingen roll.

 – För oss, ingen bryr sig...

 – Vi tänker inte …, förstår du vad jag menar? Det känns konstigt att ens 
prata om det. För alla här är människor.

Både ledarna och ungdomarna uppgav att deras föreningar har verksamheter som 
passar alla oavsett ålder och att det betraktas som mycket positivt när medlemmar 
i olika åldrar möts. Däremot hade en förening restriktioner för deltagande bland de 
allra yngsta, men det berodde på säkerhetsrisken eftersom det handlade om han-
tering av vapen. Vidare fanns det föreningar som inte hade några ungdomar eller 
medlemmar med funktionsnedsättningar. I dessa föreningar gav ledarna uttryck för 
att funktionsnedsättningar inte var något som låg inom deras kärnverksamhet ännu, 
men att det arbetades på det. Ett exempel på detta var följande resonemang bland 
ledarna: 

 – ... det är mer i projekt då, orientering för alla kallas det. Det är till-
rättalagt för funktionshindrade, rörelsehindrade, med lättare banor.

 – Ja, och då är ju vi med i det projektet, fast det har inte kommit till 
klubbar ännu. Men vi hoppas att det gör det.

 – Ja, det ska ju iordningställas …, tillgänglighetsanpassade banor.

 – Terrängbanor ...

 – Med speciella kartor, förenklade kartor. Bildstöd för att underlätta.

 – Det är ju ett första steg som görs i den här sporten.
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Däremot fanns det ledare som hade erfarenhet av ungdomar med funktionsnedsätt-
ningar i sina föreningar. De tydliggjorde att deras kärnverksamhet hade ett inkluderan-
de förhållningssätt till alla ungdomar och att föreningen tar sin utgångspunkt i ungdo-
mars olikheter, till skillnad mot andra idrotter som exempelvis fotboll. En av ledarna sa:

 – Ja, alla är liksom …, vi har ju en del som inte kan språket. Som pratar 
teckenspråk och hej och hå … Sen har vi en del lågt begåvade. Alltså 
funktionshandikappade, lågt begåvade, särskoleungar som är med, 
och det tror jag inte så många fotbollsföreningar skulle acceptera. 
Utan då säger man att då finns Grunden Bois som du kan vara med i. 
För du kommer inte in i den vanliga organisationen.

Föreningarna välkomnar alla ungdomar oavsett socioekonomisk	tillhörighet, enligt 
både ungdomarna och ledarna. De upplevde även att alla behandlades lika. Ung-
domarna från en av fokusgrupperna beskrev att de är intresserade av idrotten i sig 
och att de inte bryr sig om deras träningskompisar har samma socioekonomiska bak-
grund eller inte. Samtidigt beskrevs det bland ungdomarna i flera fokusgrupper att de 
är medvetna om att föreningen speglar lokalbefolkningen, det vill säga att föreningen 
låg i områden som speglade en viss socioekonomisk tillhörighet. Ledare från flera 
av föreningarna gav också uttryck för att det är svårt att rekrytera medlemmar som 
kommer från andra socioekonomiska miljöer än föreningens geografiska läge. Ledar-
na vidhöll att de föreningar, som låg i miljöer vilka präglades av svagare socioekono-
miska villkor, inte hade svårare att behålla sina ungdomar än andra föreningar. Dessa 
föreningar hade också fler utlandsfödda än de andra föreningarna och represente-
rade en större etnisk	mångfald	än de andra. Det var inte bara bland ungdomarna, 
utan även bland ledare och styrelsemedlemmar, som det gavs uttryck för att det i 
föreningen fanns en vidsynthet och fördomsfri attityd till människors olikheter. En av 
ledarna betonade följande:

 – Tolerans skulle jag säga som en central grej. Du får se ut som du vill, 
hur ung du vill, hur gammal du vill, du får prata hur du vill, se ut som 
du vill, tillbe vilket religiöst väsen du vill, högt eller lågt, det bestäm-
mer du själv, ingen … allt är accepterat och det är … det är kärnan, 
det är det som vi byggde klubben på från början … Det är ju det, det 
är verkligen högt i tak, alla får vara med … Liksom kom hit om … om 
du bär slöja eller inte, det spelar ingen roll och jag tror att det är styr-
kan. Och det känner man ganska snabbt. När man kommer in. Man 
känner det, man bli accepterad väldigt fort.

Bland både ledare och ungdomar som tillhörde föreningar där det inte fanns en et-
nisk	mångfald, gavs det uttryck för att deras idrott inte var särskilt känd eller populär 
bland ungdomar som kom från andra kulturer än den svenska. I de flesta fall arbeta-
de inte heller dessa föreningar aktivt för att få en förening med etnisk mångfald, men 
det gavs uttryck för att alla är välkomna till föreningen oavsett etnicitet. 

Sociala möten och stöd
Gemenskap
I diskussionerna mellan ledarna, oavsett förening och idrott, framkom att de strävar 
efter att skapa en mötesplats där alla känner en	tillhörighet	och	klubbkänsla och där 
alla har roligt och känner sig lika välkomna. De beskrev att när alla känner sig välkom-
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na och trivs skapas en klubbkänsla och en miljö där ungdomarna växer som individer. 
Föreningen betraktades även som en mötesplats där medlemmar umgås. Ledarna 
upplevde att gemenskap är en viktig aspekt för att behålla ungdomar. En liknande 
bild trädde fram i ungdomarnas resonemang. De gav uttryck för att de stannar kvar 
i föreningen på grund av att de tycker det är roligt att umgås med sina vänner och 
att de har vuxit upp med varandra eller känner varandra sedan länge. De beskrev att 
de har en nära relation med andra ungdomar i föreningen och upplevde även fören-
ingen som en enda stor familj. Den breda frågan till innebandyungdomarna, ”Vad är 
det som gör att ni fortsätter spela innebandy?”, satte igång följande diskussion som 
beskrev deras drivkrafter för att hålla på med idrotten i stort, för att därefter hamna 
på föreningsnivå: 

 – För att det är kul att träffa kompisar …

 – Det är en rolig sport …

 – Mycket socialt för min del i alla fall. 

 – Mest socialt i alla fall. Det gäller både herr- och damlaget. Vi är en så 
tajt grupp, … alla är uppvuxna med varandra. Ett härligt gäng, … alla 
känner varandra.

 – Många är från samma område, det känns som om alla känner varan-
dra sen innan.

 – Och att det är kul att röra på sig, det får man liksom på köpet.

 – Sen är föreningen väldigt bra, … på att hålla kvar folk, känns det som. 
Det är en go sammanhållning med hela klubben. Från smålag till se-
niorlag. 

Även i de individuella idrotterna framkom att idrotten i sig är så pass underhållande 
och en drivkraft för att ungdomarna fortfarande håller på med den specifika idrotten, 
men att gemenskapen i föreningen är ett viktigt skäl till att de stannar kvar i just den 
egna idrottsföreningen.

 – Sanningen är att jag är lycklig.

 – Jag också faktiskt. Just nu har jag väldigt mycket att plugga på, men 
jag är ändå här och tränar. 

 – Det är väl gemenskapen som gör att man är glad när man kommer 
hit. Jag blir glad för att jag ska komma hit och träna boxning och det 
sociala umgänget.

Även aktiviteter som ligger utanför själva idrottandet kunde bidra till den stora ge-
menskapen i föreningen, enligt ungdomarna. Ett tydligt exempel på det hämtas från 
en orienteringsförening:

 – Vi har mycket gemensamt. I slutet på året har vi en klubbfest, så 
samlas vi och äter och har spex och roliga saker. Just det gör att det 
blir en gemenskap. Man träffar ju dom små och dom som snart är i 
graven. Det blir ju en gemenskap.

 – Och vi gör mycket resor. Klubben ordnar gemensamma resor, så det 
blir stämning och folk känner att det blir roligt.

I ett par av fokusgrupperna gavs uttryck för att föreningen är en mötesplats där ung-
domar träffar olika typer av människor, där alla blir respekterade och där det bildas 
en gemenskap trots deras olikheter. Ledarna gav uttryck för att ungdomar utvecklas 
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som individer genom att träffa olika människor i olika åldrar och med olika bakgrund. 
Det kan ses som att ledarna i dessa föreningar försöker fostra ungdomarna så att 
olika grupper i föreningarna kan umgås och respektera varandra. Både ledare och 
ungdomar i vissa av föreningarna talar om att det är viktigt att följa de normer och 
regler som finns i idrottsföreningen för då finns det större chans till gemenskap. I en 
av föreningarna diskuterade ungdomarna att föreningen har klargjort för dem att det 
var viktigt att ha rätt attityd för att få vara med och att alla är lika mycket värda. 

Emotionellt stöd och trygghet
I ledarnas berättelser framkom en bild av att träningsmiljön	är	stödjande	för	ung-
domarna. Ledarna uppgav att de strävar efter att skapa en träningsmiljö där ungdo-
marna får stöd i sitt idrottsutövande, både av ledarna och av varandra. Ungdomarna, 
å sin sida, beskrev att de har goda relationer med ledarna och att dessa stöttar alla 
ungdomar, inte bara vissa, och att det har betydelse för att de ska stanna kvar i för-
eningen. Betydelsen av att få stöd och bli sedd av ledaren illustreras med följande 
fokusgruppsdiskussion bland ungdomarna:

 – Dom går runt och ger feedback, och om man inte hade fått det hade 
det varit ganska tråkigt. Man har på nått sätt en relation med sin 
tränare.

 – Precis. För innan dom började gå runt … Dom går runt med varje 
person och pratar med varje person. Jag vet inte om dom gjorde det 
i början.

 – Jag tror inte att dom gjorde det.

 – Jag vet att det var några enstaka ridlärare som gjorde det. 

 – Om dom inte gör det nu, så blir det lite tack och hej.

Ungdomarna påpekade också att deras träningsmiljö upplevs som trygg för nya ung-
domar som kommer till föreningen. Alla är välkomnande mot dem, samtidigt som 
alla som är där har ett gemensamt intresse.

 – Och kommer det in någon ny, det kom in en kille nu i gruppen och 
det gick så snabbt. För gruppen är så välkomnande. Och vi är här för 
samma anledning, att simma, man har saker gemensamt direkt, så 
det blir lätt att öppna sig.

Förutom ledarnas roll att hjälpa ungdomarna i deras idrottsutövande och med de-
ras idrottsliga mål uppgav en del av ledarna att de även stöttar ungdomarna socialt, 
utanför idrotten. I ledarnas berättelser framkom att de försöker hjälpa ungdomarna 
med saker som sker utanför idrotten, eftersom de vill skapa en trygghet för dem så 
att de inte behöver bekymra sig för jobb eller skolarbete. Ungdomarna i en av fokus-
gruppsintervjuerna gav några exempel på hur sådant stöd har gått till och som har 
bidragit till att de känt en stor trygghet. En av utsagorna ger exempel på hur både 
ledarna och träningskompisarna var stödjande och hur betydelsefullt det upplevdes:

 – Jag känner igen det. En gång var det något som hade hänt mig, så var 
jag … jag kom hit, men jag kunde inte träna. Jag hade tankarna på 
ett annat ställe. Då kom båda tränarna och alla andra och snackade. 
Efter den gången kände jag direkt då att, det här är min andra familj. 
Det här är min familj. Alla ställer upp oavsett vad. Det fick mig att inte 
tänka på det andra och istället fortsätta köra.
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Goda villkor
Låga kostnader
Ledarna berättade att de strävar efter att ha låga medlemsavgifter för att kunna be-
hålla så många som möjligt så länge som möjligt, vilket möjliggörs genom både statli-
ga och kommunala bidrag. Ledarna gav även uttryck för att idrott generellt kan kosta 
ganska mycket och det som verkligen går att påverka är medlemsavgiften och att 
de därför vill behålla den så lågt som möjligt. Ledarna beskrev att de arbetar aktivt 
med att erbjuda låga kostnader för tävlingar och träningar och vissa av föreningarna 
erbjuder medlemsavgiften gratis till ungdomarna för att deras ekonomiska förutsätt-
ningar aldrig ska behöva påverka deras chanser att träna eller tävla. Det blir dock en 
hög kostnad för föreningarna att klara att hålla medlemsavgifterna nere och en del 
föreningar var i stort behov av att förbättra ekonomin och kunde därmed inte behålla 
den lägre medlemsavgiften. Följande diskussion illustrerar detta: 

 – Vi behöver alla bidrag vi kan få, för annars tappar vi dom som vi be-
höver behålla mest. För att det är i stort sett den enda sporten som 
du som fattig kan välja. 

 – Och vi kommer inte att höja några priser bara för att vi har bytt lokal 
och har en tiodubblad hyra. Det är ju det som är våran styrka. Det är 
billigt och du har råd, alla har råd att vara med. Det är ju vårat måtto. 
Det kommer nog förbli det. Nog säger jag, det kommer förbli det. 

Även ungdomarna talade om att föreningarna ser till att stödja dem genom att hålla 
kostnaderna nere.

 – Dom har billiga handskar och det är bra. På stan kostar dom 700 
spänn, och dom kostar 300 här. Sen tandskydd …, du vet för 500 
spänn, man får med sig mycket hem. Sen om det är något som fattas 
så fixar dom det.

För att minska kostnaderna för ungdomarna erbjuds de även att låna material eller 
utrustning, både i föreningar som har dyra kostnader och i föreningar som har låga 
kostnader. Utifrån ledarnas svar framkom att föreningarna bedriver ideell verksam-
het som ett alternativ till idrottsföreningar som är kommersiellt och professionellt 
drivna. Ungdomarna i innebandyföreningen gav också uttryck för att den ekonomiska 
fördelningen i betydelsen av sponsring fördelas lika mellan könen och ålder:  

 – Det är väldigt så … att alla ska ha lika saker och lika mycket. Likadant. 

 – Man prioriterar ju inte olika, utan lotten faller lika på alla. Det faller 
ju på föreningen. Från ungdom till senior, det är lika för alla. 

 – Är det någon som vill sponsra så måste dom sponsra alla. Det går 
inte att sponsra bara ett damlag till exempel, dom måste sponsra 
alla. Alla ska se likadana ut.

 – Köps det in något nytt då ska alla ha det, det är inte bara damlaget 
eller herrlaget utan alla ska ha det då. 

 – Får någon, får alla.
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Utveckling av anläggningarna
Ledarna gav uttryck för att föreningarnas lokaler är viktiga för att alla medlemmar 
ska kunna mötas och för att kunna erbjuda alla i föreningen en plats. I intervjuerna 
berättade ledarna att de även aktivt arbetar med att utveckla lokalerna och anlägg-
ningarna för att skapa attraktivare mötesplatser. Ledarna berättade även att de hela 
tiden utvecklar anläggningarna för att allas behov ska tillgodoses, oavsett om man 
tränar ofta eller sällan, men även för att kunna göra andra aktiviteter än att träna på 
anläggningarna. I flera av fokusgruppsintervjuerna betonades att fina anläggningar 
gör att medlemmarna stannar kvar och inte minst ungdomarna pekade på detta fak-
tum. En av ledarna berättade att de upplever att ungdomarna verkligen uppskattar 
och även känner stolthet när de har fått nya fina anläggningar som inte upplevs som 
fallfärdiga: 

 – Jag tror att de får känslan av att ”ni betyder någonting, det är klart 
att ni ska ha en fräsch lokal utan mögel”. För vi tränade faktiskt i en 
lokal med mögel. Så jag tror att det har en oerhörd betydelse i att 
dom känner sig delaktiga i samhället i stort. Att dom värderas på nåt 
sätt. För nu kommer dom hit och jag känner att nu är dom lite stolta. 
Bra lokal, bra klubb med bra rykte. Det är liksom hela paketet. Plus 
att jag tror att det drar ännu mer folk nu.

Flera ledare berättade att deras verksamheter ständigt växer och att de behöver byg-
ga ut och utveckla anläggningarna för att få plats med fler medlemmar, inte bara för 
att fler tillkommer utan för att fler stannar kvar, inte minst ungdomar. Samtidigt fram-
kom det att kostnaderna för anläggningarna inte bara ses med blida ögon.

 – Sen är det ju olika, vi har ju diskussioner. Olika personer tycker att 
den är olika viktigt, när vi ser hur vi ska använda pengar. Ska vi använ-
da dem till vår anläggning eller till andra saker?

 – Precis …

 – Det är ju en ständigt pågående diskussion. 
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Diskussion 

Utifrån ovanstående resultat är det tydligt att det finns flera gemensamma nämnare 
som pekar på vad det är som gör att ungdomar stannar kvar i sina idrottsföreningar 
trots att de kommer från olika föreningar, olika idrotter, olika socioekonomiska områ-
den och har olika etniska härkomster. 

Delaktighet och inflytande
Det framkom tydligt att delaktighet och inflytande är mycket kraftfulla faktorer (be-
hållarfaktorer) för att behålla ungdomarna i föreningarna,. Detta visar sig genom att 
ungdomarna och ledarna talar om betydelsen av att alla ungdomar får vara med och 
delta i föreningarnas verksamhet oavsett	vilken	ambition de har. Ungdomarna har 
olika ambitioner med sitt idrottande, men de allra flesta idrottar inom ramen för en 
breddverksamhet. I fokusgruppsintervjuerna fördes det fram att ungdomar, oavsett 
om de har höga eller låga ambitioner med sitt idrottsutövande, är lika välkomna och 
behöver blir sedda i föreningarna. De ungdomar som utövar individuella idrotter lyfte 
särskilt fram det som ett viktigt skäl till att de är kvar i föreningsidrotten. Däremot 
var det skilda meningar om detta bland ungdomar som utövar lagidrott. Om vi tar 
utgångspunkt i Trondmans (2011) resonemang om delaktighet kan det tolkas som att 
idrottsföreningarna inte nöjer sig med att endast inkludera ungdomar som idrottar i 
överensstämmelse med idrottens interna kärnlogik, utan de välkomnar alla oavsett 
ambitionsnivå. Det tycks som att de två olika logikerna – föreningsfostran och täv-
lingsfostran – inte ligger i konflikt med varandra i de individuella idrotterna, utan sna-
rare kompletterar varandra (jämför med Peterson, 2008; SOU, 2008). Den svårighet 
vi har haft att till denna studie rekrytera lagidrottsföreningar, som behåller många 
ungdomar långt upp i åldrarna trots att de tävlar på en hög nivå och elitsatsar, indike-
rar däremot att tävlingsfostran i föreningar inom lagidrott för ungdomar är stark och 
att båda logikerna har svårt att inrymmas i dessa typer av idrotter. Svårigheten för de 
båda logikerna att komplettera varandra inom de lagidrottsföreningar som ingår i stu-
dien, blir synlig i både ungdomarnas och ledarnas berättelser. En del av ungdomarna 
pekar här på att de vill ha en möjlighet till elitsatsning i föreningen, medan ledarna å 
sin sida klargör att föreningen har valt en tydlig breddinriktning. Det intressanta är att 
de individuella idrotterna som ingick i studien inte bara lyckas utan även har en klar 
strategi för att kombinera föreningsfostran och tävlingsfostran i sina idrottsförening-
ar. Att få ihop de två logikerna i föreningar är en stor utmaning för idrottsföreningar, 
menar Peterson (2008). 

Delaktighet som behållarfaktor synliggörs även genom ungdomarnas och ledarnas 
tal om att föreningarna strävar efter att alla ska få vara med oavsett	vilken	bakgrund 
de har. Ur ett intersektionellt perspektiv (se exempelvis de los Reyes & Mulinari, 
2005; Mattsson, 2010) kan resultatet förstås som att det är lättare för ungdomar, som 
inte alltid har samma värderingar eller samma referensramar som majoritetssam-
hället, att känna sig välkomna i dessa föreningar. Samtidigt visar resultaten att det i 
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huvudsak handlar om att alla ungdomar får vara med oavsett kön, ålder och sexuell 
läggning. Det är dock viktigt att komma ihåg att inte alla föreningar representeras 
av ungdomar med någon form av funktionsnedsättning, från olika socioekonomiska 
positioner eller olika etnisk härkomst. Flera av föreningarna har uppenbarligen svårt 
att inkludera ungdomar över huvud taget, oavsett socioekonomi och etisk härkomst. 
Det beror dock inte på att de inte kan behålla dem, utan istället på att de inte lyckas 
rekrytera barn och yngre ungdomar från andra områden än från närområdet. Det kan 
å ena sidan vara som Wagnsson (2009) diskuterar utifrån Bronfenbrenners makro-
system, nämligen att ungdomar som möter en idrottsmiljö som socialt matchar och 
stämmer överens med vad de känner till sedan tidigare, ökar sannolikheten för att 
de både socialiseras in i och blir kvar inom föreningsidrotten under en längre period. 
Det kan å andra sidan vara så att alla mångfaldsfrågor inte värderas lika högt i dessa 
föreningar (Spaaij, Farquharson, Magee, Jeanes, Lusher & Gorman, 2014). Emellertid 
finns det ett par föreningar som inkluderar ungdomar med funktionsnedsättning, oli-
ka sociala positioner och olika etnisk härkomst, vilket betyder att det finns en social 
rättvisa som präglar dessa idrottsföreningar – alla ungdomar får vara med på lika 
villkor och behandlas lika.

Delaktighet i form av inflytande är också en behållarfaktor. Det understryks bland 
både ungdomar och ledare att ungdomar får göra	sina	röster	hörda på olika sätt. 
Överlag blir de lyssnade på för hur de vill ha det när det gäller tävlings- och trä-
ningsverksamhet, så att verksamheten bättre passar deras behov. Det är inte bara de 
ungdomar som idrottar i överensstämmelse med idrottens interna kärnlogik som ges 
utrymme att komma till tals och få inflytande. Alla ungdomar som finns represente-
rade i föreningarna ges möjlighet till inflytande, men som tidigare påpekats är inte 
mångfalden i varje förening så påtaglig. Den svaga representationen av mångfald i 
föreningarna kan naturligtvis påverka att minoriteters möjligheter till inflytande, del-
aktighet och medbestämmande inskränks i föreningarna. Det är dock så att några 
ungdomar i den deltagande lagidrotten är de som understryker att de vill ha mer 
inflytande över föreningens inriktning. Mer precist vill de att föreningen ska satsa 
mer ekonomiskt på det bästa dam- och herrlaget för att det finns en oro för att det 
blir avhopp från föreningen bland ungdomar med högre ambitioner. Samtidigt har de 
en förståelse för varför föreningen valt en strategi som baseras på att inte göra skill-
nad mellan lagen. Denna förening begränsar således det reella inflytandet bland de 
ungdomar som känner stor tillhörighet till idrottens kärnlogik. Det här stärker bilden 
av att båda logikerna, tävlingsfostran och föreningsfostran, har svårare att finnas sida 
vid sida och komplettera varandra inom lagidrott än inom individuella idrotter idag 
(jämför med Peterson, 2008; SOU, 2008). Ett sätt att öka ungdomars inflytande och 
delaktighet, oavsett bakgrund eller ambition, är att ha ett ungdomsråd. Det är dock 
ingen som explicit talar om denna möjlighet i någon av de deltagande föreningarna. 

Sociala möten och stöd
Gemenskap som uppkommer via sociala möten och stöd är också en betydelsefull 
behållarfaktor, enligt både ungdomarna och ledarna. Ungdomarna ger visserligen ut-
tryck för att de idrottar av flera olika skäl, som exempelvis att det är roligt med idrott 
eftersom idrotten har ett egenvärde och att de vill utvecklas. Det är emellertid upp-
levelserna av gemenskap, positiva relationer med ledare och kamrater, klubbkänsla 
och stöd i föreningen som förs fram som viktiga skäl till att de stannar kvar i idrotts-
föreningen. Både ungdomarna och ledarna vittnar om att de känner en gemenskap 
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över både köns- och åldersgränser. Att det anordnas aktiviteter i föreningarna som 
inte relateras till själva idrottsutövandet, beskrivs som mycket betydelsefullt av ung-
domarna. Deltagande i en eller flera idrottsföreningar visar sig påverka människors 
känsla av social samhörighet, även om den mätbara effekten är liten (Hoye, Nicholson 
& Brown, 2015). Gemenskap kan ses som en form av social samhörighet och det visar 
sig vara viktigt för människors välbefinnande (detta är dock inte relaterat till idrotten, 
se Lee & Robbins, 2000) och en känsla av meningsfullhet (Thedin Jakobsson, 2014; 
Thedin Jacobsson et al., 2014). Att gemenskap är viktigt för att ungdomar ska stanna 
kvar i föreningsidrotten framkommer även i andra studier (se exempelvis Goncalves 
et al., 2011; Light et al., 2013; Lindgren, 2002; Ulrich-French & Smith, 2009; Thedin 
Jakobsson, 2014; Thedin Jakobsson et al., 2014). 

Ibland finns det anspelningar på att idrott leder till social inkludering genom att idrott 
för samman människor över socioekonomiska, kulturella och etniska gränser (Kelly, 
2011). I resultatet från denna studie kan det bara ses i ett par av föreningarna där 
föreningarna utgör en mötesplats, där alla blir respekterade och där det bildas en 
gemenskap och klubbkänsla trots allas olikheter. Forskare har visat att det för minori-
teter går att främja social tillhörighet och gemenskap i en förening där det finns stora 
socioekonomiska klyftor, men att det kan vara svårt (Walseth, 2006). 

I den här studien talar ungdomarna om att träningsmiljön	 är	 stödjande och där 
framför allt ledarna, men även kamraterna, är stödjande och att detta är av bety-
delse för att de ska stanna kvar i sina idrottsföreningar. I en litteraturöversikt fram-
kommer att det är tränarna som är dem som erbjuder ungdomar mest socialt stöd 
i form av materiellt, informativt och känslomässigt stöd. Dessutom framkommer att 
det är tränare, föräldrar och kamrater som spelar en betydelsefull roll i ungdomars 
upplevelser av stöd, men då ur ett både positivt och negativt perspektiv (Sheridan, 
Coffee, & Lavallee, 2014). Det vill säga stödet kan leda till såväl positiva som nega-
tiva konsekvenser. Som positiv konsekvens betraktas stöd som är både stärkande 
och betydelsefullt för ungdomars upplevda förmåga (se exempelvis Bunke, 2011). I 
denna studie får ungdomarna stöd av ledarna även utanför idrotten och därför talar 
ungdomarna om att föreningen är en plats där de känner sig trygga och som upplevs 
som ett extra hem för dem. Stöd både i och utanför idrottssammanhanget har visat 
sig vara den vanligaste orsaken till en känsla av tillhörighet i en norsk studie bland 
unga muslimska kvinnor med invandrarbakgrund (Walseth, 2006). 

Goda villkor
En annan förutsättning för att kunna behålla så många ungdomar så länge som möj-
ligt i idrottsföreningarna är, enligt framför allt ledarna, idrottsföreningarnas beslut 
att ha låga	kostnader som till exempel minskade medlems-, tränings-, och tävlings-
avgifter, samt möjligheten att få låna idrottsredskap. Det innebär att föreningarnas 
öppenhet att behålla ungdomar inte villkoras av ungdomarnas ekonomiska resurser, 
till skillnad mot hur det ser ut i många andra idrottsföreningar (se exempelvis Ro-
bertsson & Hvenmark, 2015). Däremot är det en del ledare som är oroliga för att de 
ekonomiska bidragen till föreningarna ska minska. Det riskerar att drabba ungdomar 
som inte har råd att betala. Därför kan de ekonomiska bidragen endast ses som en 
tillfällig försäkran om att de strukturella villkoren är gynnsamma. En annan förutsätt-
ning för att kunna hålla kostnaderna nere i föreningarna är att de har omfattande 
ideell arbetskraft (Robertsson & Hvenmark, 2015), men det är inte något som fram-
kommer som ett specifikt behållarperspektiv i vår empiri även om det är högst troligt.
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I sammanhanget är det också värt att notera att föreningarnas anläggningar är en 
stor kostnad för föreningarna, men samtidigt viktiga för att alla medlemmar ska kun-
na mötas och få plats. I denna rapport framkommer att föreningarna har utvecklat	
anläggningarna för att kunna tillgodose möjligheten att ta emot alla som vill vara 
med och att dessa ska utgöra en trevlig mötesplats för alla medlemmar. Det är inte 
något som alla föreningar har möjlighet till, dels eftersom kapaciteten att ta emot alla 
saknas i många föreningar, dels att de ekonomiska resurserna brister av olika skäl (se 
exempelvis Robertsson & Hvenmark, 2015). Det är mycket möjligt att de idrotter som 
ingår i denna studie är billigare att utöva och att idrottsföreningarnas breddinriktning 
är billigare att driva än andra idrotter och idrottsföreningar. Trots denna passus är 
det viktigt att konstatera att det krävs relativt omfattande ekonomiska resurser och 
bidrag för att driva en idrottsförening där alla ungdomar kan beredas plats.

Konklusion
Hur idrottsföreningar arbetar med socialt ansvarstagande och social rättvisa och vad 
som påverkar ungdomars vilja att vara kvar i föreningarna, har vi belyst med flera 
exempel från både ungdomars och ledares uttalanden. Den gemensamma kärnan i 
resultatet, och som också är centrala värden i föreningarna, är att ungdomarna – oav-
sett ambition och bakgrund – blir sedda i den gemenskap som idrottsföreningen ut-
gör. Här blir också ungdomarna satta i främsta rummet. Det är inte ledarnas intressen 
och behov som är i fokus i föreningarna, utan ungdomarnas. Att sätta ungdomarna 
i centrum och ha deras bästa för ögonen har hög prioritet i föreningarna. Däremot 
har det gått till på olika sätt i de föreningar som ingått i studien. Vissa av föreningarna 
kan sägas representera  en organisationskultur med fokus på ungdomars olikheter, 
där mångfald och social inkludering är en del i föreningarnas kärnverksamhet. Upp-
levelserna av gemenskap och stöd samt goda villkor för ungdomarna i föreningarna, 
bidrar också till att de vill och kan vara kvar. Tillsammans uppvisar dessa idrottsfören-
ingar en gemensam bild av social inkludering gällande en idrott för alla, social sam-
manhållning och att låta ungdomar göra sina röster hörda. Däremot uppnår de olika 
föreningarna var för sig i varierande grad framgång gällande social inkludering. De 
aspekter som framkommer bland idrottsföreningarna för att behålla sina ungdomar 
är inte minst viktigt att belysa med tanke på att idrottsrörelsen får medel för att öka 
fysisk aktivitet bland barn och ungdomar. 

Avslutningsvis är det viktigt att konstatera att det är omöjligt att, utifrån denna stu-
die, få ett entydigt svar kring vad det är som gör att ungdomar i generell mening 
stannar kvar i sina idrottsföreningar, men däremot har vi en klar bild över hur det ser 
ut i de studerade föreningarna. Det är också rimligt att anta att det kan förhålla sig 
på motsvarande sätt i liknande föreningar som lyckas behålla sina ungdomar långt 
upp i åldrarna.

Implikationer
Det teoretiska ramverket har implikationer för att hjälpa till att fokusera relevanta 
faktorer till varför ungdomar vill och kan stanna kvar i idrottsföreningarna. Dessa fak-
torer ger en fingervisning om hur idrottsrörelsen på central nivå, på SF-nivå och bland 
idrottsföreningar kan utveckla insatserna för att stärka mänskliga resurser, ekonomi, 
planering och organisering. 
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Central nivå (RF)
nn Skapa resurser för att arbeta med integrationsfrågor (etnicitet och socioekonomi).

nn Premiera eller ta fram bra förutsättningar för de SF som satsar på mångfald.

Specialidrottsförbund (SF)
nn Lyssna på och hämta idéer från föreningar som har lyckats behålla så många ung-

domar som möjligt och så länge som möjligt, där de har satt individen i centrum 
och skapat en mångfald i föreningen.

nn Utforma riktlinjer för integrationsarbete (etnicitet och socioekonomi).

nn Skapa ledarutbildningar för att organisera idrott för alla. 

nn Arbeta med kommuner för att skapa förutsättningar för föreningarna att arbeta 
med inkluderande idrott.

Föreningsnivå 
Organisera föreningen för att möjliggöra att fler ungdomar kan och vill vara kvar:

nn Sätta ungdomars behov och önskemål i centrum, där alla blir sedda och får vara 
med oavsett ambition, förutsättningar och bakgrund. För att kunna nå detta inne-
bär det att ledarna måste lyssna på vad ungdomarna har att säga om saken.  

nn Lyfta mångfaldsfrågor i både utformningen av handlingsplaner och utbildning av 
ledare/tränare, så att föreningen genomsyras av idén att alla kan inkluderas oav-
sett ambition, förutsättningar och bakgrund. 

nn Där det finns behov, skapa en miljö som även är stödjande för ungdomar utanför 
idrotten.

nn Göra ungdomar delaktiga. Informera och diskutera med ungdomarna hur de kan 
få inflytande och påverka verksamheten i föreningen, inte bara när det gäller trä-
ningar och tävlingar. Hjälpa ungdomar att lära sig hur de kan ”hitta beslutsvägar”.

nn Försöka kombinera ”breddverksamhet” med ”elitverksamhet” i de föreningar där 
det är möjligt. Det ena utesluter inte det andra utan bidrar till gemenskap.

nn Hålla nere kostnaderna för ungdomarna.

nn Försöka utveckla föreningens anläggningar så att alla kan träffas och vilja komma 
dit.

nn Locka ungdomar att utbilda sig till ledare eller tränare.

nn Ha ett långsiktigt mål med utvecklingsarbetet och ta hjälp av SISU Idrottsutbildarna.

Slutligen, de föreningar som på ett professionellt sätt vill utveckla sin verksamhet 
för att ungdomar ska vilja och kunna stanna kvar i verksamheten, kan titta på hur 
man gör i andra professionella verksamheter som arbetar med utvecklingsarbete, 
exempelvis skolor. Det behöver inte kosta pengar, däremot tid. Det som avses här 
är kollegialt lärande. Det kan sammanfattas som en term för olika former av kompe-
tensutveckling, där kollegor (läs här: ledare) genom strukturerat samarbete tillägnar 
sig kunskaper, färdigheter och normer. Det handlar om att formulera problem, lösa 
uppgifter och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete, där beto-
ningen är långsiktighet, systematik och fokus i det kollegiala samtalet. Det kollegiala 
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samtalet behöver ha Idrotten vill (Riksidrottsförbundet, 2009) och tidigare forskning, 
inklusive denna forskningsrapport, för ögonen för att komma framåt. De som deltar 
bör träna på att ge varandra feedback på hur olika uppgifter kan genomföras i fören-
ingen och som i något skede av arbetet kan handledas av exempelvis SISU Idrottsut-
bildarna. 
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