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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-
ningens 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 Rik-
sidrottsförbundet (RF) att avsätta medel för att låta genomföra forskning för att 
ytterligare öka kunskapen inom barn- och ungdomsidrotten. RF och SISU Idrottsut-
bildarna identifierade tillsammans med specialidrottsförbund (SF) och distrikt följan-
de områden att närmare studera: Vad får barn och unga att vilja stanna kvar inom 
idrottsrörelsen? Vilka faktorer har betydelse för och driver på idrottens kostnader? 
Hur fungerar idrottsrörelsens mål- och regelstyrning samt hur är det ställt med ledar-
kompetens 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 
professor Susanna Hedenborg och doktorand Marie Larneby vid Malmö högskola. 
Titeln är Skilda världar – unga i och om framtidens föreningsidrott och syftet är att 
fördjupa förståelsen för hur ungdomar boende i storstadsregionerna Stockholm, 
Göte borg och Malmö ser på föreningsidrotten. 

Studien visar bland annat att kraven från skolan samt föreningsidrottens förväntning-
ar är två skäl till att ungdomar väljer att avsluta sitt idrottande och istället söker sig 
till gym eller annan verksamhet. Där kan de själva bestämma vilken tid de ska vara på 
plats, hur mycket tid de ska lägga på sin fysiska aktivitet och vad de ska göra. Denna 
frihet kan dock upplevas som ett problem och några av de ungdomar som kommit 
till tals i studien menar att de skulle behöva fastare rutiner och någon som talar om 
vad de ska göra, vilket de i sin tur förknippar med föreningsidrotten. För att främ-
ja möjligheten för fler att vara aktiva inom föreningslivet tror ungdomarna på mer 
”prova-på-aktiviteter” samt ökad samverkan mellan skola och föreningsidrott. Från 
studiens resultat är det också värt att notera att ungdomarna inte ser föreningsidrot-
ten som en del av att vara vuxen, vare sig som aktiva idrottare eller ledare. Förening-
sidrott är således något de förknippar med barn- och ungdomsåren. 

RF:s förhoppning är att studien ska utgöra underlag för diskussion i föreningar, för-
bund och skolor om hur idrottsverksamheten kan utformas för att attrahera så många 
ungdomar som möjligt. Studien är även ett viktigt inslag kopplat till idrottens över-
gripande 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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Tack!

Stort tack till alla er som har ställt upp och uttryckt era tankar om vad ni tycker om 
idrotten och hur ni skulle vilja att idrotten organiserades i framtiden. Utan er hade 
rapporten inte varit möjlig och vi hoppas att vi har förstått hur ni funderar kring de 
frågor som ni har diskuterat! Studien hade inte kunnat bli av utan ett engagemang 
hos flera lärare – tack för att vi fick diskutera idrott under era lektioner! Vi vill även 
tacka Veronica Sjöholm som transkriberat en del av intervjuerna (de andra är trans-
kriberade av Marie Larneby). Ett stort tack till Wade Knez, som förutom att samtidigt 
behöva lära sig svenska, har hjälpt oss med bearbetningen av enkäterna. Susanna 
Hedenborg och Marie Larneby har arbetat med att planera rapporten tillsammans 
med representanter från Riksidrottsförbundet. Hedenborg och Larneby har mött 
olika fokusgrupper men analysen av det insamlade materialet och den slutliga ver-
sionen av rapporten är bearbetad av oss båda. Vidare har representanter från Rik-
sidrottsförbundet och andra forskargrupper inom idrottslyftet läst och diskuterat 
rapporten innan den gått i tryck. Vi vill passa på att tacka alla er för gott samarbete!

Susanna Hedenborg och Marie Larneby
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Sammanfattning

Ungdomarna i den här studien lever mitt emellan vuxenhet och barndom, och de 
upplever att gymnasiestudierna utgör ett viktigt steg in i vuxenvärlden. Skolan och 
studierna, samt föreningsidrottens förväntningar på dem, anges av ungdomarna som 
skäl till att de slutar med fysiska aktiviteter som de hållit på med tidigare. Det gäller 
inte alla; ungdomarna menar även att aktiviteter inom föreningsidrotten är en viktig 
del av deras liv – nu och i framtiden. Vi har valt att kalla studien Skilda världar – unga 
i och om framtidens föreningsidrott och vill på detta sätt markera att ungdomarna i 
studien resonerar om idrotten på flera sätt. Att världarna skiljer sig åt är även tyd-
ligt när ungdomarna för ekonomiska resonemang. Vi har talat med 105 ungdomar i 
gymnasieåldern som går i skolan i tre storstadsregioner (Stockholm, Göteborg och 
Malmö). Nedan försöker vi sammanfatta resultaten av denna studie i några punkter. 

nn Precis som tidigare studier visar har ungdomarna i denna studie provat flera olika 
idrotter. När ungdomarna blir äldre minskar antalet idrotter, men tiden som läggs 
på fysisk aktivitet blir inte nödvändigtvis kortare. 

nn Idrottsaktiviteter konkurrerar med många aktiviteter i ungdomarnas liv, såsom 
skola, kompisar och andra fritidsaktiviteter. Några ungdomar menar att de lär sig 
att prioritera mellan dessa aktiviteter; andra menar att de slutar med idrotten ef-
tersom de upplever att de inte hinner med allt de skulle vilja göra.

nn Andra faktorer som gör att ungdomarna slutar med idrott är att de upplever att de 
inte ”kommer att bli något inom idrotten”, att kompisarna har slutat och att det 
då inte är lika roligt längre, samt att idrotten ”blev tråkig”, att det bara blev ”mer 
av samma sak”.

nn Ungdomarna upplever att de inte kan börja med en ny föreningsidrott i sin ålder 
och att de bara kan fortsätta med sin idrott om de vill ”satsa”.

nn Ungdomarna talar om att de istället för föreningsidrotten sökt sig till gym. Ett skäl 
till att välja gymmet är att de själva kan bestämma vilken tid de ska gå dit, hur 
mycket tid de ska lägga på sin fysiska aktivitet och vad de ska göra där. Friheten 
upplevs även som ett problem och några menar att de skulle behöva fastare ruti-
ner, en ledare eller kanske någon som talar om vad de ska göra – något de förknip-
par med föreningsidrotten. 

nn Ett annat skäl till att ungdomarna inte är med i en idrottsförening eller utövar an-
dra fysiska aktiviteter, är kostnader. För några är idrotten alltför dyr, för andra inte.

nn Ungdomarna resonerar i huvudsak om två sätt utifrån vilka de tror att fler skul-
le kunna aktiveras inom föreningsidrotten: ”prova-på-aktiviteter” och samverkan 
mellan skola och föreningsidrott.

nn Att vara en del av föreningsidrotten är inte något som ungdomarna ser som en del 
av att vara vuxna – vare sig som aktiva idrottare eller ledare. Några har föräldrar 
som varit ledare – få har varit det själva. När de talar om ledare handlar det mer 
om hur ledare borde vara snarare än att de själva skulle bli ledare som vuxna. 
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Inledning

En majoritet av alla barn och ungdomar i Sverige deltar i föreningsidrott, men under 
senare år har aktivitetsnivån inom föreningsidrotten gått ned. Aktivitetsnivån bland 
äldre ungdomar och flickor minskar mer än för andra grupper. I Centrum för idrotts-
forsknings (CIF) årliga utvärdering av idrotten konstateras att minskningen inte kan 
förklaras demografiskt (CIF 2014, s 17–18). Utvecklingen är paradoxal; samtidigt som 
aktivitetsnivåerna inom föreningsidrotten minskar visar Ungdomsbarometern att in-
tresset för träning tycks öka, liksom antalet som anger att de tränar flera gånger i 
veckan (Ungdomsbarometern 2014; Andreasson & Johansson 2014). Generellt sett 
är dessutom andelen medborgare som är fysiskt aktiva högre i Sverige än i andra Eu-
ropeiska länder. I Sverige anger 70 procent att de tränar eller idrottar minst en gång 
i veckan, vilket är mycket högt i jämförelse med exempelvis Italien där 60 procent 
anger att de aldrig tränar eller idrottar (Europeiska kommissionen 412, 2014). Hur 
kan dessa till synes motstridiga tendenser förstås? I CIFs rapport diskuteras hur för-
eningsidrotten utmanas av den kommersiella idrotten som en tänkbar förklaring till 
minskningen. Det styrks av Ungdomsbarometern där det framkommer att ungdomar 
från 15 år uppger att de exempelvis löptränar (i egen regi) eller går på kommersiella 
gym i högre utsträckning än de deltar i föreningsidrott. Syftet med denna studie är 
att fördjupa förståelsen för hur ungdomar, boende i storstadsregionerna Stockholm, 
Göteborg och Malmö, ser på föreningsidrotten.
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Material och metod 

I den här studien har enkäter och fokusgruppsintervjuer använts.1 Vi har intervjuat 
105 personer i 21 fokusgrupper. Unga kvinnor och unga män i tre storstadsregio-
ner (Stockholm, Göteborg och Malmö) har svarat på enkäter och blivit intervjuade. 
En av skolorna ligger i en av Sveriges rikaste kommuner nära Stockholm. Den andra 
skolan i Stockholm ligger i ett av Sveriges fattigaste områden. De två skolorna i Mal-
mö är innerstadsskolor och där studerar ungdomar som kommer från många olika 
delar av Malmö och orter i Malmös närhet. Skolan i Göteborg är en innerstadsskola, 
men eleverna rekryteras från Göteborg med omnejd. Därmed kommer ungdomarna 
i denna studie från flera olika socioekonomiska områden i storstadsregionerna och 
deras berättelser om idrotten kan sägas spegla hur föreningsidrotten kan vara för 
någon som är ung i en stor stad. Elevernas bakgrund skiljer sig även individuellt sett.

Ungdomarna är mellan 16 och 19 år och de går studieförberedande eller yrkesför-
beredande program på gymnasiet (se tabell 1, bilaga 4). För att komma i kontakt 
med ungdomarna skickade vi e-mail och ringde rektorer och idrottslärare på skolor i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Lärarna i idrott och hälsa har spelat en nyckelroll. 
De har varit intresserade av studien och har upplåtit lektionstid för att vi ska kunna 
ställa frågor till ungdomarna. De har även velat ha återkoppling efter studien. Vi har 
träffat ungdomarna på deras skolor eller i andra faciliteter där deras idrott och häl-
sa-undervisning bedrivs.2 Vi har presenterat studiens syfte och informerat dem om 
att vi ville att de skulle fylla i en enkät samt att de i grupp skulle diskutera frågor om 
föreningsidrott och fysisk aktivitet. Eleverna är anonyma i studien och de uppger inte 
namn eller andra personuppgifter. Ingen av de tillfrågade avböjde deltagande efter 
att ha fått information om studien.3

1  Efter överenskommelse med RF. Den enkät som användes återfinns i FoU-rapport 2013:2 (Heden-
borg & Glaser 2013). För fokusgruppsintervjuer, se Bryman 2002.
2  En av skolorna vi var på har ingen egen idrottshall utan genomför sin idrott och hälsa-undervisning 
på ett större rekreationscenter i närheten av skolan. Där intervjuades eleverna i konferenslokaler. 
3  För en mer utförlig redogörelse av material och metod, ungdomarnas bakgrund samt om studiens 
teoretiska utgångspunkter, se bilagor. 
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Framställningssätt

Det material som framkommit genom enkäter och intervjuer kommer att presente-
ras som berättelser, eller så kallade narrativ. Den narrativa analysen kan se ut på olika 
sätt; den kan handla om att fokusera på hur människor berättar, men den kan även 
skapa berättelser utifrån det källmaterial som står till buds (Thing & Ottesen 2015; 
Denzin & Lincoln 2011; Dowling 2004; Dowling, Garrett, Hunter & Wrench 2015; 
Dowling, Fitzgerald & Flintoff 2012; Barker-Ruchti 2008; Denison & Markula 2003; 
Richardson & Adams St. Pierre 2005; Ellis 2004; Linghede 2014). Fokusgruppsinter-
vjuerna har tillsammans med materialet som inhämtats med hjälp av enkäter legat 
till grund för berättelserna i denna studie.4

4  För ett djupare resonemang om framställningssättet, se bilaga 3. 
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Berättelser om idrott:  
Samuel, Sanna, Simon, Sara, Soran 
och alla de andra

Samuel
Hur länge sen var det egentligen? Samuel hade svårt att komma ihåg när han först 
började med fotboll, eller var det handbollen som kom först? Kalle, Erik, Adrian, To-
bias och några till var de som började på handboll tillsammans när de gick på ”sex-
års”. Kalles pappa höll i det då. Sen tränade de handboll på vintern och fotboll på 
sommaren. Fotboll spelade de dessutom på varje rast i skolan. Det var kul! De hade 
spelat innebandy också – först i skolan och sen var det några av dem som hade spe-
lat i innebandyföreningen. Ishockey hade han också provat, men det var svårt med 
skridskorna. Ja, han hade nog börjat lite för sent med ishockey för att det skulle gå. 
Kan han ha varit 11 år då kanske? Det var också lite svårt att hinna med. Fotbollen, 
handbollen och innebandyn räckte, förutom skolan då, tyckte mamma och pappa. 

I högstadiet hade det blivit för mycket att hålla på med tre sporter – och inte kunde 
man bli bäst på någon sport om man gjorde flera samtidigt? Handbollstränaren de 
hade fått efter Kalles pappa hade talat om att de faktiskt måste komma på varje trä-
ning – annars fick de inte spela match. Då var han 10 år. Och det var ju matcherna 
som var roligast! Så, ja, då valde han handbollen och slutade med fotboll och inne-
bandy. Där fanns flest kompisar och det var ju kul att hinna träffas så mycket som de 
gjorde. Men bli något inom handbollen, nej, det var inte direkt aktuellt. Ett tag tyckte 
han att det inte gjorde så mycket. Det var ju kul att träna och spela match. Men ibland 
fick han inte spela match fast han kom till träningarna. Det var nästan alltid samma 
killar som spelade. Det blev alltid några över som inte ens fick sitta på avbytarbän-
ken. Hur kul var det att träna då? När Kalles pappa var tränare, då fick alla spela och 
turas om att sitta på bänken. Det hade känts mer rättvist. De hade varit några som 
snackat om det och försökt säga till tränaren att de ju faktiskt kom på träningarna och 
skulle de inte få spela match då? Han hade svarat: ”men killar, det är väl viktigt att vi 
vinner serien – det blir ju roligast för alla då”. En del av kompisarna tyckte likadant. 
Fast det var ju lätt för dem att säga – de var duktiga och fick alltid vara med. Och det 
var faktiskt en av deras pappor som var tränare nu. Att tränare kunde vara dåliga på 
att lyssna visste han redan då. De, och då var faktiskt alla i laget överens, hade redan 
bett om att få slippa träna så tidigt på lördagsmorgnarna. Men vad hjälpte det. Lör-
dagsmorgnarna passade tydligen både klubben och den där pappan bäst. Föräldrar 
borde inte vara tränare, tyckte Samuel. I alla fall inte när spelarna blev äldre. Det var 
svårt det där för det behövdes föräldrar som ställde upp. Men egentligen tyckte han 
att det borde vara självklart att alla tränare gick utbildningar. Han trodde faktiskt inte 
att hans tränare hade gjort det.
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Nu gick Samuel naturprogrammet. När gymnasiet började så hade de allra flesta i 
det gamla killgänget slutat med handbollen. Kalle hade också slutat – trots att han 
var en av lagets bästa. Vid en match hade Kalle blivit tacklad och trillade så illa att 
han skadade korsbandsfästet i höger knä. Han blev opererad och gipsad och när han 
tagit bort gipset så skulle han gå på sjukgymnastik. Hur kul var det? När han väl kom 
tillbaka till handbollen var det som att han inte tyckte det var lika roligt längre, eller 
kanske blev han lite rädd för att skada sig igen? Knäskadan gjorde att det inte gick att 
satsa hundra procent längre och han tyckte att det inte var riktigt värt det då. Efter 
det började Kalle på gymmet. Han fick med sig några andra från laget och det var 
som att när de slutade spela handboll en efter en så började de på gymmet allihop 
istället. Där fanns inga fasta tider. Samtidigt var det roligt att gå tillsammans med de 
andra – så de bestämde egna tider. Men såklart spelade det inte samma roll om man 
inte dök upp, det var ju inte någon som inte fick spela match. Handbollsträningen 
hade faktiskt varit bra för disciplinen och det kändes inte som att man tränade när 
man spelade – allt man tänkte på var bollen och att göra sitt bästa på planen för de 
andra i laget. Att träna kroppen kom liksom på köpet. Nu var det lite annorlunda. Det 
var skönt att kunna välja fritt, men ibland hade det behövts att någon bestämde när 
man skulle träna, hur länge och vad.

Samuel hade funderat en hel del på det där med gymmet. Varför gick de dit? Ja, 
förutom det där med tiden då. ”Snygg överkropp”, hade de skojat när han försökte 
snacka med de andra. ”Större muskler!” De hade skrattat allihop, men nog fanns det 
en del sanning i det? Hinna med skolan var också viktigt och naturprogrammet kräv-
de mycket. Att träffa kompisar, festa lite och kolla på serier var något alla ville hinna 
med. Det var inte så lätt att börja med en ny idrott heller. Trots att han hade bra boll-
sinne låg han alldeles för långt efter även om han skulle börja med innebandy igen. 
Började han där nu, ja, då skulle han vara sämst och inte få spela matcher i alla fall. 

Det var inte alla som börjat på gymmet. Några hade provat amerikansk fotboll. De 
tränade bara på sommaren och alla var ju nybörjare. Kampsport och golf talade någ-
ra andra om att de skulle prova. Det kanske gick att lära sig? En del löptränade eller 
joggade. Några fortsatte att spela fotboll på ganska hög nivå, och några spelade lite 
med kompisar. I en annan del av Stockholm fanns det faktiskt något som kallades 
”fotbollskvällar”. Det verkade gå ut på att en fotbollsförening bokade en plan, stod 
för bollar och några ledare. Sen fick den som hade lust att spela komma dit. Det lät 
ganska kul. Några kompisar talade om att starta ett lag i Korpen. Han visste inte riktigt 
vad det var. Det lät mer som något som pappa och hans kompisar höll på med.

En av dem som inte verkade göra någon särskild träning på fritiden längre var Erik. 
Samuel hade frågat honom varför och lagt till att han kanske kunde hänga på till gym-
met någon gång. ”Och betala 6 000 kronor”, hade Erik svarat. ”Det kan inte jag betala 
– vet du hur många helger jag måste jobba för att få ihop de pengarna?” Det hade 
Samuel inte tänkt på. De där pengarna hade han fått från sina föräldrar. De tyckte att 
det var bra att han rörde på sig. Ibland var det till och med pappa som sa: ”Hänger 
du med till gymmet?” Det var lite orättvist att inte alla hade råd att gå på gymmet. 
Från en annan av de gamla kompisarna hade han hört att det på några skolor fanns 
gym som eleverna kunde använda. En del fick gymkort av skolan – det kanske hade 
varit en bra idé? 
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Sanna
Vad var det nu den där forskaren som kom till skolan hade frågat? Har ni hållit på med 
någon idrott? Har ni varit med i en idrottsförening? Sanna hade undrat en del när 
hon hörde frågan. Vad var det egentligen som räknades som idrott? Räknades dans 
och hur var det med ridning? Och vad var en idrottsförening egentligen? Sanna hade 
faktiskt frågat forskaren vad hon menade och berättade att hon dansat, ridit, spelat 
fotboll, handboll och simmat. Just nu gick hon mest på pass på ett gym i staden – var 
det en idrottsförening? Och var ett pass på gymmet att idrotta? En av kompisarna i 
gruppen som intervjuades berättade att hon spelade fotboll med sina kompisar på 
kvällarna. Det var väldigt organiserat – alla visste tiden och platsen och de kom varje 
gång – men var det en förening? Sanna visste inte riktigt, och spelade det egentligen 
någon roll? Huvudsaken var väl att man rörde på sig? Forskaren hade förklarat det 
där med förening och berättat att det fanns olika sätt att påverka vad en förening 
skulle göra. Det hade Sanna inte märkt mycket av. Det var väl bara de vuxna – tränar-
na, ledarna och föräldrarna – som gick på föreningens möten någon gång om året. 
De bestämde väl om pengar och vem som skulle sälja korv på turneringar och sådant. 
Ibland gick det att påverka träningen lite, exempelvis fick de på fotbollen bestämma 
vad de skulle göra på träningen de sista tio minuterna. Men något annat hade inte 
varit möjligt att bestämma om. Samtidigt var det ju tränarna som visste bäst i alla fall. 
Hon visste att damlaget hade ett slags spelarråd, men vad de fick bestämma visste 
hon inte. Hon spelade ju inte längre fotboll.

Det var skönt att gå på passen på gymmet. Hon bokade de pass hon ville gå på via 
hemsidan och så kom hon dit och gjorde yoga eller till exempel Pilates. Det fanns 
redskap där också, men Sanna tyckte det var lite svårt att koncentrera sig på de olika 
maskinerna. Ibland fick hon nästan panik över hur många olika saker hon kunde göra. 
Då var det skönt att någon sa till henne vad som skulle göras och som visade rörel-
serna. Därför var de ledarledda passen Sannas favoriter. Kadidya däremot gick bara 
på ett gym där det fanns ett särskilt rum för tjejerna. Hon pratade mycket om att hon 
inte ville bli tittad på när hon tränade, så hade inte gymmet erbjudit ett särskilt rum 
hade det inte blivit någon träning för Kadidya. 

Det var skönt att tänka på något annat än skolarbetet. Det var kanske det bästa av 
allt med att träna. Sen hon började gymnasiet hade det blivit jättestressigt. Ja, det 
började kanske egentligen redan i högstadiet, när hon tänkte efter. Men då hade hon 
haft många fler aktiviteter. Hon red, dansade och spelade fotboll. Hon tyckte det var 
ganska kul att spela fotbollsmatch, men dansen handlade mest om den egna känslan 
och inte om prestation. Och i ridningen tävlade tjejer och killar mot varandra och det 
gjordes ingen skillnad. Tyvärr var det nästan alltid bara killarnas fotboll som hade 
räknats i klubben. Tjejerna hade alltid fått sämre träningstider än killarna och tjejerna 
fick alltid spela på grusplanen, aldrig på gräsplanen. Ridningen kändes annorlunda. 
Men sen slutade hon att rida när hon trillade av. Det var helt enkelt inte kul längre. 
My, Sannas kompis, hade trillat av och fått hjärnskakning, men hon fortsatte i alla fall. 
Sanna tyckte att det var konstigt att hästarna kunde locka så. Sen den där hjärnskak-
ningen hade My råkat ut för det mesta lät det som. Biten, sparkad och allt möjligt. 
Men det hade varit mysigt i stallet. Sanna gillade mest att hålla på med hästarna. Det 
var verkligen speciellt. My, däremot, älskade att tävla. Nu började hon att tröttna 
lite – hon sa att det kändes så orättvist att tävla mot de som hade egna hästar när 
hon själv red på ridskola. Fast My blev nog kvar ett tag till. Hon var ungdomsledare i 
stallet och de hade verkligen fått mysig stämning där. My och de andra tog hand om 
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de som var yngre och gjorde en massa roliga saker på eftermiddagarna och helgerna. 
För stallet var ju så mycket mer än ridningen. Sanna hade hört att det inte direkt var 
så i alla stall. På en del håll var det jättedålig stämning. 

Elin, som hade varit med i början, tröttnade snabbt på att rida ”runt, runt, runt”, 
som hon sa. Hon ville dessutom koncentrera sig på fotbollen. Elin var jätteduktig på 
fotboll. Hon satsade och hade redan en fast plats i damlaget. Men Elin valde att plug-
ga mycket så att hon hade möjlighet att gå på högskolan om hon inte lyckades med 
fotbollen. Och det var så mycket bråk i fotbollen. Alla tjafsade hela tiden och bara 
skrek på varandra. Det var nog det tredje eller fjärde laget som Elin var med i nu. Ett 
lag efter det andra hade lagts ned – det var som att det inte fanns tillräckligt många 
tjejer som spelade. Det gjorde att de åkte jättelångt när de skulle spela match. Det 
hade Sanna aldrig hunnit med nu om hon fortsatt med fotbollen. För att inte tala om 
simningen. När de hade sagt att de skulle börja med morgonträning, då slutade San-
na. Det var kul med träning men inte så kul att all tid utanför skolan skulle gå till den. 

Skolan tog jättemycket tid och Sanna visste att det var viktigt att det gick bra i skolan 
om man skulle få jobb sen. Hon gick samhällsprogrammet. Det var bra för då kunde 
hon ju välja så mycket sen. Hon jobbade på ett kafé någon lördag och ibland en kväll i 
veckan. Det var roligt med egna pengar, men det var inte på kafé hon ville jobba sen. 
Ibland låg hon och tänkte på det på nätterna. Hon hade faktiskt lite svårt att sova och 
när hon sov dåligt fick hon ont i huvudet. 

Det där med ett framtida jobb verkade inte påverka hennes pojkvän Fabian alls. Fa-
bian tränade ishockey jämt. Han hade börjat med hockeyn tidigt och ja, nu tränade 
han varje dag. Han spelade ofta matcher och var med på läger och cuper. Som tur 
var hade hans föräldrar råd att hjälpa honom med vad det kostade. Flera av Fabians 
kompisar hade inte alls råd att vara med på läger eller cuper. Det kostade alltid extra. 
Den där medlemsavgiften räckte inte till mycket. En del skydd, dräkter och skridskor 
fick Fabian av sponsorer till klubben, men räckte det? Sanna fick betala sitt tränings-
kort själv, numera. Tur att det fanns studentpriser. Tidigare hade mamma och pappa 
betalat. Det var ju bra att hålla igång, sa de, men att hon ändå måste sköta skolan i 
första hand. 

Hur skulle idrottsföreningarna kunna få fler att komma till deras aktiviteter, hade den 
där forskaren frågat. Sanna visste inte riktigt, trots att hon ju hade provat flera olika 
idrotter. Vad var det som hade gjort att hon valt just dessa idrotter? Kompisar förstås, 
och att hon älskade djur. Men hur skulle de kunna få fler som kom? På gymmet var 
det ju bra. Där kunde man prova olika aktiviteter. Inte allt förstås. Men tänk om an-
dra idrotter på något sätt skulle kunna skapa ett slags ”event” där ungdomar kunde 
få prova på många olika saker? Det fick inte kosta för mycket förstås, men om man 
fick prova först utan att betala? Och tänk om alla fick samsas om de bra och dåliga 
träningstiderna i fotboll och så, så att inte killarna fick bättre tider. Ja, det kunde 
gott byggas fler gräsplaner också, för fotbollen och för andra aktiviteter. Tänk om det 
fanns en gräsplan som alltid var öppen och gratis och som inte var för ett speciellt 
fotbollslag, så att alla kunde komma dit när de ville! 

Simon
Det var väl klart att det fanns tid till idrott. Det tyckte alla killar som var med på 
intervjun. Alla hade idrottat och några höll fortfarande på. De som inte idrottade 
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längre gymmade. Det kändes självklart att hålla på med någon träning. Det var inga 
problem att hinna med på grund av skolan; Simon och de andra i hans klass på El- 
och energiprogrammet hade knappt några läxor. Inte de på VVS-programmet heller, 
bara i svenska och engelska men det var ju inte så mycket. Och matte när de hade 
haft det i ettan. Det var schysst att slippa läxor, de hade mycket praktiska moment 
istället och praktik. Simons kompisar, som gick på Samhällsvetenskaps- eller Natur-
vetenskapsprogrammet, pratade alltid om hur många läxor de hade och att de inte 
hann lika mycket längre på fritiden. Det är klart, då fanns det ju inte så mycket tid 
till idrott heller kanske? Hans flickvän, Nadja, gick Naturvetenskapsprogrammet och 
hon hade slutat med sin friidrott när hon började tvåan. De flesta tävlingarna låg så 
långt bort och då gick ju hela helgen! Hon kände att hon inte hann med något annat 
då. Så hon slutade för att hinna med skolan och kompisarna, och för att kunna vara 
mer med honom.

Simon hade spelat mycket fotboll. Först i hemmaföreningen, men där hade nivån i 
laget varit alldeles för låg och flera killar tramsade sig mest. Spelade du i ett lag, då 
skulle du komma till träningarna och skärpa dig, tyckte Simon. Alla kanske inte ville 
satsa, och det var såklart okej, men det var inte schysst att larva sig på träningarna 
eller att tränarna var för slappa. Det blev ju inte kul för någon! Han hade börjat spela 
med ett elitsatsande pojklag på annan ort, men det tog tid att ta sig dit. Hade han tur 
skjutsade morsan eller farsan honom, det var schysst. Oftast tog han bussen, men 
den gick inte så bra. Vissa dagar kom han för tidigt och andra dagar fick han vänta 
efteråt på klubben. Det blev mycket dödtid. Ja, det tog så mycket tid att han till slut 
inte orkade längre, det var ju nästan varje dag, även om han hann med skolan. Nu 
hade han mer tid att träffa polarna och Nadja.

Simon och hans polare hade varit med i massa olika idrotter: fotboll, innebandy, ten-
nis, golf, ishockey och olika kampsporter. Han kände nästan ingen kille som inte hade 
testat i alla fall någon idrott. Emil gick på parkour, det var häftigt! Det var coolt när 
Emil ibland visade de andra vad han kunde när de gick upp i city på långrasterna. 
Han rörde sig som en gymnast och akrobat i cementtrappor och slog bakåtvolter från 
bänkar! Abbe höll på med brasiliansk jiu-jitsu. Det verkade faktiskt som att alla hade 
slutat med fotboll, innebandy och sånt, och fortsatt med nya och annorlunda idrotter 
eller börjat på gym. Förutom Andy som fortfarande spelade golf. Men det gjorde han 
lika mycket som ett fritidsintresse, sa han. 

Alla andra i gruppen gymmade också, ja, de flesta han kände på skolan. Simon gym-
made för att må bra. Visst, där var några som snackade om att bygga muskler och 
bli snygg och så, men de flesta han kände gjorde det för hälsans skull. Det var lätt 
att fortsätta med gym om du slutat med idrotten. Gymmet var en plats att träffas 
på, och att känna sig lite mer vuxen. Och för att ha något att göra på fritiden, något 
meningsfullt, var det bra att gå dit. Inte bara spela Counter Strike eller hänga på sof-
fan! De flesta polarna spelade olika dator- och TV-spel och eftersom de kunde spela 
tillsammans via nätet så gick en del av hans fritid till att hänga med polarna på det 
sättet. Det blev några sena kvällar ibland! Då var det skönt att röra sig på gymmet. 
Inte ville han bli stel i förtid, jobbet som elektriker skulle han se till att kunna hålla på 
med länge. 

Att idrotta eller gymma verkade vara något alla killar gjorde. Han hade frågat Nadja 
någon gång varför det inte var lika många tjejer som höll på med träning. Hon sa att 
de flesta testade någon idrott när de var yngre, men att det var vanligt att sluta när 
kompisarna slutade. Som tjej visste man att det inte fanns mycket att sikta på inom 
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idrotten som yrke, det var bättre att satsa på skolan. Själv hade hon fortsatt ganska 
länge ändå. Hon sa också att flera av hennes klasskamrater som kom från Irak, Syrien 
eller Somalia måste hjälpa till mycket hemma med syskon och andra sysslor. Ja, och 
att deras föräldrar tyckte att utbildning var det absolut viktigaste, även om hon visste 
att flera ville börja träna på gym. 

Betalade för gymmet gjorde han delvis själv, men det mesta betalade morsan och far-
san. Han visste att Ahmed fick betala själv, han jobbade ganska mycket på gatuköket 
hos sin farbror. Andys föräldrar pröjsade hans golf, annars hade han antagligen inte 
kunnat fortsätta, sa han. Det var tydligt i klassen att alla inte hade samma ekonomis-
ka möjligheter för att idrotta och träna, några kom från stadens fattigaste delar och 
andra från rika förorter. Det var inte rättvist. Egentligen snackade de inte så mycket 
om sånt, det var liksom lite känsligt. 

Och det var inte aktuellt för honom att börja med någon idrott igen, om nu inte gym-
met räknades som idrott? Det verkade inte heller som att de andra i intervjugruppen, 
eller hans polare, tänkte börja igen. För vad fanns det att börja med, egentligen? 
Det räckte gott och väl för honom med gymmet och att lattja med en boll då och då 
med polarna. Idrottade gjorde han när han var yngre, det var liksom något som man 
började med tidigt för att föräldrarna ville eller för att kompisarna gjorde det och sen 
blev det kul att hålla på. Men det kändes inte konstigt att sluta. Lika naturligt som 
det var att börja som barn var det att sluta när man började bli vuxen, tyckte Simon. 
Alla kanske inte ville sluta att idrotta men vissa gjorde det ändå. För de som inte ville 
börja på gym, kanske det skulle finnas möjlighet att organisera något mer själv, men i 
idrottens lokaler? Han tyckte det var svårt det där! För som idrotten såg ut nu kändes 
det naturligt att sluta eftersom man kanske inte tyckte det var kul eller inte platsade 
längre. Och det var väl ok?

Sara
Åh skit, var är den där bussen? Det här var tredje veckan på praktiken och Sara ville 
verkligen inte komma för sent. Rebecka, som var hennes handledare, blev faktiskt 
skitsur om hon kom sent. De brukade börja med morgonmöte och att komma in mitt 
i mötet var inte populärt. Det var ju då de fick reda på vad de skulle göra under dagen 
och vilka patienter, eller klienter som de ibland kallades, som behövde vad. Dessut-
om var uppgiften från skolan denna vecka att anteckna från morgonmötet för att se 
hur uppdelningen av arbetsuppgifter gick till. Hon kunde ju inte hjälpa att bussen inte 
kom. Hon orkade inte cykla även om det nog hade gått fortare än bussen. 

Vård och omsorg hette gymnasieprogrammet som Sara gick och hon tyckte att det var 
jättebra att hon fick jobba så mycket samtidigt som hon gick i skolan. Det var myck-
et praktik och om praktiken fungerade bra så fick man snabbt jobb där man hade 
praktiserat. De flesta i klassen jobbade redan på äldreboenden eller som personliga 
assistenter runt om i Malmö. Sara också. Hon var personlig assistent på helgerna 
och några kvällar i veckan. Tur att hon hade lite tid att chilla runt med kompisarna 
också. Det bästa var att nu hade hon egna pengar. Och att hon fick använda dem på 
det hon ville. Det var flera i klassen som jobbade men som måste betala hemma och 
hjälpa familjen. En del föräldrar hade inte jobb och då måste alla i familjen hjälpas 
åt. Det kanske mest var tjejerna från Somalia, fast Zainab från Afghanistan betalade 
väl också hemma? Fast vad då ”varifrån”? Zainab var precis som Sara född i Sverige, 
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fast Saras mamma kom från Libanon. Varken hon eller Zainab hade varit i Afghanistan 
eller Libanon. 

Hon blev verkligen trött av att jobba. Igår hade det blivit sent också. Tur att hon och 
Karin, som klienten hette, kunde titta lite på serier tillsammans. I skolan hade de pra-
tat om det där att försöka äta rätt och träna så att de skulle orka med jobbet. Det lät 
ju inte så kul att jobbet kunde göra en sjuk. De hade blivit varnade för att de kunde 
få ont i ryggen om de lyfte fel och inte tränade. Idrottsläraren hade i och för sig visat 
några övningar de kunde göra hemma för att stärka skuldror, rygg och mage samt hur 
de stretchade. Fast vadå träna? När då? Hon hade aldrig idrottat, men skulle börja 
träna och då skulle det bli på gymmet. Det var flera tjejer i klassen som aldrig hade 
idrottat och inte heller tränade något annat. Varför visste hon inte, och det spelade 
väl ingen roll? Alla gör ju som de själva vill. Det fanns faktiskt mer att göra på fritiden 
än att vara med i en idrott. Samtidigt ville hon träna för att gå ner i vikt.

Men några i klassen idrottade. Aisha hade kört basket jämt. Hon tränade flera kvällar 
i veckan i ett lag och höll alltid på med en boll. Men det var inte lika kul längre. Det 
hade varit något bråk om att tränaren i laget mest ville att hans dotter och hennes 
kompisar skulle spela. Även om Aisha också fick spela kändes det konstigt med en så-
dan stämning i laget. Hon ville att alla skulle få spela. Aishas mamma stöttade henne 
så mycket hon kunde, men hon hade inte någon bil. Därför åkte Aisha ofta med trä-
naren och hans dotter och hörde en del av skitsnacket. Hon tyckte det var jobbigt att 
höra, så hon hade varit med lite mindre fast hon var skitduktig. Bäst i laget! Undrar 
om hon tänkte bli proffs? Zainab körde fotboll, fast mest med sina brorsor hemma på 
gården. De verkade ha kul tillsammans. Zainab var duktig men ville inte spela i något 
lag, hon ville bara ha kul och de lag hon kände till tog seriöst på att toppa laget och 
vinna matcher. 

Yun hade tränat boxning och basket. Det hade låtit kul – särskilt boxning. Där verkade 
det som att det var okej att vara nybörjare även om flera var riktigt duktiga. Man kör-
de visst ganska individuellt men alla värmde upp tillsammans och kunde öva slag mot 
varandra i alla fall. Men Yun hade fått ont i handlederna så hon hade slutat. Boxning 
var ju coolt, eller någon kampsport – det kanske Sara skulle prova? Det gick väl att 
börja med fast hon var 17 år? Eller var det som så många andra sporter, att det liksom 
var kört? Måste man verkligen börja som liten? Soheyla tränade karate. Det var väl 
inte så länge sen hon började? Hon var ju inte den enda i klassen som inte hade trä-
nat något alls. Eller förresten vadå, de hade ju idrott i skolan – i alla fall någon gång i 
veckan. Fast det var tråkigt. Jämt var det fotboll. Killarna skrek att de ville ha fotboll 
och då blev det så. Sara och några till ville dansa, men de blev nedröstade hela tiden. 
Men de hade så mycket praktik och ibland orkade hon inte vara med på idrotten i 
skolan. Skolan hade ett gym och dit kunde man gå, men hur kul var det att gå dit? Det 
var mest idrottsklassernas killar som höll till där. 

Om hon skulle gå på gym fick det bli ett annat än i skolan. Men hur skulle hon hinna 
det nu? Skolan tog rätt mycket tid. Mycket läxor och så praktiken med alla extra upp-
gifter. Men ändå. Fast om hon skulle börja på gymmet måste hon ha nya tränings-
kläder. Man vill ju vara snygg när man tränar, och det måste vara tröjor som täckte 
valkarna. Det kostade pengar – kläder och skor var skitdyrt! Självklart betalade hon 
allt själv. Det hade varit jättekonstigt att be mamma om pengar för att träna. Mamma 
hjälpte till med det hon kunde, men hennes lön gick ju till hyran och maten. Fast 
träningen gjorde en snyggare – Sara hade gärna blivit lite smalare. Och hon var lite 
orolig för hur kroppen skulle orka med jobbet i framtiden om hon inte började träna 
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nu. Men hon skulle ha mer tid när skolan var slut om hon bara jobbade. Det var ju 
aldrig för sent att börja. 

Det kanske ändå var lättare om det fanns något i skolan, eller i alla fall på skoltid och 
om de gick tillsammans flera stycken. Då skulle hon nog gå. Men det var nog inte så 
bra om idrottsläraren höll i det – då kanske det blev fotboll här också. Men då slapp 
hon betala gymmet. Men det gällde ju att bestämma sig förstås. Om hon träffade 
kompisarna samtidigt som hon tränade, då blev det mindre chillande.

Soran
Hur då inte tid att träna? Han fattade faktiskt inte vad de andra i gruppen snackade 
om. Men de gick ju inte idrottsinriktning. Det handlade väl egentligen bara om att 
prioritera och sköta allt det som skulle skötas under de timmar som fanns till för-
fogande? Idrott kunde väl vara lika viktigt som skolan, ja, för honom var fotbollen 
faktiskt viktigare! Det var klart att på ett sätt hade det blivit enklare nu i gymnasiet än 
i högstadiet. I högstadiet hade han själv fått tala om för skolan att han faktiskt måste 
till träningen innan skolan slutat, att han ibland var sen på måndagar efter helgens 
cup och att han måste förlänga påsklovet med några dagar eftersom hela laget skulle 
på träningsläger. De hade blivit lite sura på skolan, men det hade inte varit något mot 
vad tränaren skulle blivit om han hade avstått från att spela cup!

Nu var det bättre. Fantastiskt mycket bättre. Och tänk att han kom in på det han ville 
– ekonomiprogrammet med idrottsinriktning. Han klarade fystesterna lätt och hade 
egentligen varit mer orolig för hur det skulle gå med de andra betygen. Nu visste 
han att han verkligen hade hamnat på rätt ställe. Det var kul att alla hade samma 
ambition med idrotten, de ville verkligen bli något. Skoldagen började med frukost 
och träning. Då tränade de från olika idrotter tillsammans – ibland var de på gymmet, 
fast de hade också tränare från alla idrotter. Efter morgonträningen var det skola. De 
hade något som kallades komprimerad skoldag. De hade helt enkelt ett mycket bätt-
re schema som anpassade sig efter deras träning. På eftermiddagen var det träning 
igen. Fast då tränade alla med sina egna klubbar. Några gånger hade det kommit en 
kille som hade snackat om att det var viktigt att äta rätt om man tränade så mycket 
som de gjorde. Frukost och lunch fick de av skolan – fett bra. Och på väg till träning-
en slängde han i sig det han hann på vägen. För några av tjejerna verkade det mer 
besvärligt. De hade faktiskt haft flera timmar med den där nutritionisten. De verkade 
ha svårare för att hinna äta och behövde planera ätandet jämt. Ta med sig frukt och 
extra mackor och så. Några pratade mycket om att äta, och om att de kände sig tjocka 
när de tog mycket till frukost eller lunch. Tjocka var de ju inte alls, bara vältränade. 
Och att ha muskler var ju inte att vara tjock! Han tyckte att har man valt att satsa på 
idrott då får man anpassa sig efter vad som behövs för att bli så bra som det går. 

Men de flesta tjejer han kände som gick idrottsinriktning hade precis samma inställ-
ning som han. Man var där för att satsa på sin idrott och de flesta var skitbra. Anna, 
hon var helt grym. Hon tävlade redan på internationell nivå i sina friidrottsgrenar. 
Anna hade testat hur mycket idrotter som helst innan hon valde friidrott och var 
grym på allt hon gjorde på den vanliga skolidrotten. Anna snackade om att vilja kun-
na vidareutbilda sig när friidrotten var över, men Soran tänkte inte på sådant nu. För 
honom räckte det med godkänt. 
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Kompisarna fick han träffa när han hade tid. I fotbollslaget umgicks de inte så mycket. 
De andra var något äldre. Han spelade i ett bättre lag där alla ville satsa lika seriöst 
som han själv. Det gällde att pressa sig upp på deras nivå. Han hade gymnasieåren på 
sig att visa för laget att han kunde ta en plats i startelvan, annars skulle han förlora 
sitt kontrakt. De såg honom som en talang, men det gällde att visa vad han gick för. 
Därför var det bra att även ha fotbollsträningar på skoltid. Det handlade om att satsa 
allt. För Soran var det viktigast att utvecklas, prestera och bli en av de bästa. Fast så 
var det ju inte för alla. Patrik, som hade spelat badminton, han var skitduktig. Han 
ville egentligen också satsa, men plötsligt var det bara han kvar i sin förening i den 
åldersklassen. Det gick ju inte. Då slutade Patrik, fast han var bäst. Skönt med fotbol-
len på det sättet. Det var så många som spelade fotboll. Och de som inte ville att det 
skulle vara seriöst fick väl sluta eller börja i andra lag. Han tänkte inte ändra sina mål 
bara för att andra inte ville satsa, och för att bli bra måste alla i laget dra åt samma 
håll. Skulle han vara ärlig ville han inte spela med någon som inte hade samma ambi-
tion, även om han skämdes lite för att känna så. Det var ju många som slutade när de 
inte längre hängde med, speciellt om tränaren sa att de inte platsade längre, inte ens 
att träna med laget. Att sluta med fotboll det hade Soran inte planerat. Visserligen 
hade han haft ett uppehåll när han skadade ledbandet i knäet. Men då hade han fått 
hjälp med rehab på skolan. Här fanns det faktiskt både idrottspsykologer och fysio-
terapeuter som hjälpte till om man blev skadad och tränarna gav också individuella 
träningsupplägg. 

Det var inte helt gratis att spela så mycket fotboll. Visst hade laget han spelade med 
sponsorer. Av dem fick de en del kläder och skor. Klubben betalade för några resor 
och om de måste bo på hotell. Så hade det såklart inte varit jämt. Men hans pappa 
hade alltid sagt att det var viktigt att satsa allt om han ville bli bra och hade betalat 
de där tidiga träningslägren. Nu var resorna längre bort och de hade faktiskt varit på 
träningsläger nere i södra Europa. Fotboll var ju verkligen hans grej. 

För honom var det självklart att fortsätta. Han hade inte tänkt på det som ett problem 
att fler och fler slutade. Men visst, det var kanske inte så bra. Vad kunde idrotten göra 
för att få fler att stanna, som forskaren frågade? Gjorde det något att de som slutade 
att idrotta valde att gymma istället? Han kände många som hade slutat, ja, faktiskt de 
flesta av hans kompisar. De hade tappat intresset eller så hade de haft problem med 
tränare som tjatade om disciplin, att ge allt på alla träningar och att offra sig för laget. 
De tyckte att det blev för mycket. Men för Soran var det självklart – det var ju vad 
idrotten handlade om! Han visste också att speciellt tjejer slutade när de tyckte att 
det blev för seriöst. De sa att de ändå inte kunde bli något inom idrotten, så ”varför 
skulle det vara så himla seriöst” hela tiden på träningarna då? Och det var väl lättare 
för killar att bli något i idrott? Fast det stämde inte helt, för de flesta tjejer som gick 
idrottsinriktning på gymnasiet satsade och hoppades på karriärer som elitidrottare. 
Han trodde att några av dem skulle nå hela vägen. 

Han hade inte riktigt tänkt så innan, men egentligen borde idrotten inte bara vara för 
dem som ville satsa och för dem som hade störst chans att bli något. Det var ju inte 
därför man började idrotta när man var sex-sju år och testade allt. Det var ju för att 
det var kul! Självklart skulle väl idrotten kunna bara vara kul också, för dem som ville 
det, oavsett ålder? Men det skulle inte heller störa dem som ville satsa. Gick det att 
lösa?
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Sammanfattande diskussion

En gemensam nämnare för de ungdomar vi har träffat är att de bor och går på gym-
nasiet i en storstadsregion. Det gör att andra ungdomar, än de som hördes i FoU-rap-
port 2013:2 kommer till tals (Hedenborg & Glaser 2013). Framför allt är det en större 
mångfald vad gäller etnicitet bland ungdomarna.5 Det innebär att dessa ungdomar 
har olika idrottskontexter med sig, som kan skilja sig markant åt, vilket kan påverka 
deras sätt att se på idrott och fysisk aktivitet. I denna studie har vi inte sett några 
större skillnader inom gruppen män i hur de talar om och engagerar sig i idrott och 
träning som kan relateras till etnicitet, men däremot inom gruppen kvinnor. Detta 
återkommer vi till nedan. Även den socioekonomiska spridningen är större för denna 
studie (på både gruppnivå och individuell nivå), med ungdomar från Sveriges fattigas-
te förorter till några av Sveriges rikaste kommuner. 

När det gäller ungdomarnas resonemang om idrotten finns det både likheter och 
skillnader mellan denna studie och den föregående som är värda att peka på. I likhet 
med den tidigare studien önskar storstadsungdomar exempelvis större flexibilitet, 
möjlighet att prova idrotter som de inte har provat tidigare, de upplever att idrottens 
tävlingsfostran ökar med stigande ålder, de önskar att idrotten inte ska ställa för sto-
ra krav på närvaro och träningsmängd och att det ska kunna fungera att vara med i 
föreningsidrotten på ett slags hobbynivå. Ungdomarna i denna studie har inte flyttat 
hemifrån i samma utsträckning som i den förra studien. De har inte heller flyttat till 
en annan ort för att gå i gymnasiet. Deras ekonomiska situation uttrycks annorlunda 
och många har föräldrar som betalar för deras idrottande. I denna studie har inte 
lokalfrågan framkommit på samma sätt som i den tidigare studien, men tiden som 
ungdomarna lägger på resor till och från skolan och idrotten, spelar roll även i denna 
studie. Ungdomarna önskar att den idrott de är eller har varit aktiva inom skulle fin-
nas närmre eller på hemorten, många får pendla för att vara med i en idrottsförening. 
Sena träningstider på vardagarna eller tidigt på helgerna i kombination med avstånd 
till idrotten upplevs som krångligt. Samtidigt inser ungdomarna när de resonerar om 
detta, att alla orter inte kan erbjuda alla idrotter, även om de tycker att det hade 
varit bekvämt. Vi har delat in den följande diskussionen i tre avsnitt: Erfarenheter, 
Förväntningar samt Barndom och ungdom.6 

Erfarenheter
Precis som FoU-rapport 2013:2 och andra studier har visat talar majoriteten av ung-
domarna i denna studie om att de har provat flera olika idrotter (jämför Hedenborg 
& Glaser 2013; Thedin Jakobsson 2015). När de blir äldre har antalet aktiviteter bli-
vit färre, men tiden som läggs på fysisk aktivitet blir inte nödvändigtvis kortare. En 
anledning till att börja idrotta anges vara att kompisarna idrottade. Liknande reso-

5  Med Sverige inkluderat är 29 nationaliteter representerade i studien. Av de ungdomar som anger att 
båda föräldrarna är födda i annat land än Sverige, är Somalia (12 stycken), Irak (10) och Libanon (7) de 
vanligaste länderna. 
6  För ett längre resonemang om de teoretiska utgångspunkterna, se bilaga 1.
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nemang återfinns i FoU-rapport 2013:2 och andra studier om varför barn och unga 
idrottar (Engström 2010; Hedenborg & Glaser 2013, s 44; Eliasson 2009, s 67; Thedin 
Jakobsson 2013). Tidigare forskning har även pekat på att det är viktigt att känna att 
man är en betydelsefull person i träningsgruppen, välkommen och respekterad av de 
andra samt att det är viktigt att kompisarna finns kvar i träningsgruppen annars är det 
lätt att sluta själv (Thedin Jakobsson 2013, s 72). Den typen av resonemang återfinns 
även i denna studie. 

Ungdomarna menar att under högstadiet och gymnasieåren förändras idrotten. Sam-
tidigt som antalet träningar ökar, ställs det högre krav från tränare om att vara på 
träningarna. Ungdomarna berättar att de har behövt välja en idrott och därför slutat 
med andra, dels för att hinna med det som de vill göra på fritiden, dels för att leva 
upp till kraven som ett lag eller en tränare ställer. Detta är erfarenheter som delas 
med ungdomarna i FoU-rapport 2013:2 (Hedenborg & Glaser 2013, s 51). En annan 
vanlig erfarenhet av lagidrott som framkommit är att om en person inte är på träning-
arna får denne ofta inte spela matcher. Det är inte heller självklart att få spela match 
även om man är på alla träningar. I vissa föreningar måste man vara tillräckligt duktig 
för att över huvud taget få vara med på träningarna. Dessa erfarenheter är kompo-
nenter i en av idrottens centrala uppdrag ”tävlingsfostran”, vilket tidigare forskning 
beskriver som att vinna och att förlora, att följa reglerna, att göra en satsning för att 
uppnå sina mål (Peterson 2002). Tävlingsfostran sporrar många och får dem att vilja 
bli ännu bättre. Den kan även uppskattas av de som inte nödvändigtvis vill bli bäst i 
sin idrott, för att de tycker om att prestera. Denna upplevda förändring, alltså att täv-
lingsfostran blir mer framträdande, diskuteras som ett vägskäl för många ungdomar 
och ger upphov till frågan om de ska fortsätta eller sluta idrotta. 

Britta Thedin Jakobsson har utifrån intervjuer med 18 unga vuxna visat att de som 
stannar kvar i idrotten förstår och uppskattar idrottens logik med närvarokrav på trä-
ning och att tävling är sammankopplat med idrottande. Dessutom var det ingen av 
dem hon intervjuade som idrottade för att bli framgångsrik i sin idrott (Thedin Ja-
kobsson 2014). På samma sätt godtar och uppskattar ungdomarna i vår studie, som 
har fortsatt med idrott, de ökade kraven på närvaro, prestation och engagemang 
eftersom de menar att idrotten är organiserad på det sättet. Mats Trondman men-
ar att ungdomar som har en så kallad stark idrottsidentitet tillskriver idrotten stor 
betydelse, de tillbringar mycket tid på idrotten och vill bli framgångsrika (Trondman 
2011). De ungdomar i vår studie som fortsätter att föreningsidrotta (37 procent), 
passar väl in i denna beskrivning, men endast några få av dem talar om att de vill 
satsa på sin idrott. 

Det finns även de i vår studie som är kritiska mot det som kan kallas tävlingsfostran. 
För dem har upplevelsen av det de kallar “seriositet” överskuggat känslan av att idrot-
tandet är kul. Dessa ungdomar har, för att tala med Trondman, en svag idrottsiden-
titet. De tillskriver idrottandet mindre betydelse, idrottar något mindre och idrottar 
för att det är kul och slutar när det blir för seriöst (Trondman 2011, s 39). Ett liknande 
synsätt återkommer i ungdomars svar i Ungdomsbarometern (2014), där ungdomar 
talar om att “möjlighet att utöva bara på skoj” är en faktor som skulle kunna få dem 
att börja med en idrottsaktivitet. Samtidigt menar de att de gärna hade fortsatt om 
det inte hade blivit för seriöst. Liknande erfarenheter framkommer även i FoU-rap-
port 2013:2 och andra studier om unga i föreningsidrotten (Thedin Jakobsson 2013, s 
64; Hedenborg & Glaser 2013, s 35). Ungdomarna visar under intervjuerna en med-
vetenhet om att idrotten på detta sätt ibland utestänger ungdomar som vill idrotta, 
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men som inte hinner eller vill göra det i den utsträckning som de upplever att tränar-
na/föreningsidrotten kräver. Utifrån vårt material kan vi inte säga hur stor andel av 
ungdomarna som har slutat på grund av att de inte har uppskattat eller passat in i vad 
de upplever vara selektering, specialisering och seriositet, men de upplevda ökade 
kraven var exempel på erfarenheter som lyftes fram under alla intervjuer. 

Precis som i FoU-rapport 2013:2 var en återkommande erfarenhet bland de ungdo-
mar som inte har fortsatt att idrotta att de upplevde att de inte heller ”kunde” börja 
med en ny idrott (Hedenborg & Glaser 2013). Hade de kunnat det, menar flera av 
dem att de fortfarande hade idrottat. Inte heller här kan vi säga hur många ungdomar 
som har slutat att idrotta på grund av detta, men det var tydligt att det betraktades 
som ett problem. Att det är svårt att börja med en ny idrott som tonåring, särskilt i 
lagidrotter, framkommer även av andra studier. I Thedin Jakobssons studie var det 
ingen av de unga vuxna som hade börjat med en ny idrott efter att de var 13 år gamla, 
och de som hade bytt idrott började i en som de redan hade någon form av erfaren-
het av (Thedin Jakobsson 2014). Ungdomarna i vår studie understryker att det beror 
på att de inte är på samma nivå, att det inte är kul att känna sig sämre och att det är 
för sent att ”kunna bli något” i en ny idrott. Samtidigt som ungdomarna accepterar 
den struktur idrotten har, ifrågasätter de den när de har möjlighet att reflektera över 
hur de hade velat att den skulle se ut för att möjligen fortsätta idrotta. Några berättar 
att de har sökt sig till individuella idrotter som boxning, kampsporter och parkour 
– verksamheter som i jämförelse med lagidrotter framställs som bredare och mer 
tillåtande vad gäller krav på färdighet och ambition hos utövarna. 

Det finns även andra faktorer som gör att ungdomarna har slutat med idrott. De 
uttrycker att idrotten ”blev tråkig” och att det bara blev ”mer av samma sak”. En ge-
nomgående orsak är att de upplever att de inte ”kommer att bli något inom idrotten”. 
Idrott beskrivs på detta sätt – man ska bli något. Vidare konkurrerar idrottsaktiviteten 
med många andra aktiviteter i ungdomarnas liv, som till exempel skola och kompisar. 
Majoriteten av ungdomarna talar om att de ägnar mycket tid åt internetbaserade 
fritidsaktiviteter såsom att titta på serier, vara på olika sociala medier och att spela 
dator- och TV-spel. Att ”vara på internet” flera timmar om dagen upplevs som na-
turligt. Att ungdomarna tillhör en generation som är vana internetanvändare är inte 
förvånande, men det gör dem till en grupp som skiljer sig från många av de vuxna 
som har sin bakgrund i föreningsidrotten (Ungdomsbarometern 2014). Talet om so-
ciala mediers roll i ungdomarnas liv var inte lika framträdande i FoU-rapport 2013:2. 
Om det betyder att sociala medier spelar större roll för storstadsungdomarna är svårt 
att säga. Skillnaden kan ha att göra med att det är några år sedan intervjuerna med 
ungdomarna i den studien gjordes och att medieutvecklingen går snabbt. 

Eftersom idrotten, liksom läxor och att umgås med vänner och familj, sker under 
fritiden framhålls det i fokusgrupperna som viktigt att kunna kombinera idrott och 
umgänge med andra jämnåriga (jämför Hedenborg & Glaser 2013, s 36–52). Av Ung-
domsbarometern (2014) framgår också att ”mer fritid än jag har just nu” skulle kunna 
få ungdomarna att prova på en idrott. Idrotten måste även kunna kombineras med 
skolarbetet om ungdomarna ska kunna fortsätta. Flera säger att de bara vill ha möj-
lighet att känna sig unga och att leva livet, det finns så många krav på dem i alla fall 
och att kravet på att träna ibland kan kännas övermäktigt. Unga män och kvinnor 
berättar ganska lika om vad de vill göra på sin fritid: hänga med kompisar, chilla, 
kolla på serier och vara med familjen. Några menar att de lär sig att prioritera, andra 
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menar att de slutar med idrotten eftersom de upplever att de inte hinner med allt de 
skulle vilja göra. 

Vad gäller delaktighet och medbestämmande inom föreningsidrotten berättar ung-
domarna att de är nöjda med hur det har varit i de föreningar de varit medlemmar i 
(jämför Trondman 2011). Liksom i FoU-rapport 2013:2 talar ungdomarna om att de 
tycker att tränarna ska bestämma, under förutsättning att tränaren är bra och utbil-
dad (Hedenborg & Glaser 2013, s 62–72). Samtidigt framhålls det att de flesta tränare 
faktiskt lyssnar på önskemål om träningsinnehåll. Däremot tycks det inte ha funnits 
utrymme för att påverka vem som ska bli uttagen till matcher och vem som ska få 
tävla. Vad dessa ungdomar framför allt talar om, är att de hade velat vara delaktiga i 
träningstider och plats för träningen även om de samtidigt talar om att de tror att det 
skulle vara svårt att genomföra. 

Ungdomarna talar om idrottens kostnader och de för, liksom ungdomarna i FoU-rap-
port 2013:2, komplexa resonemang. Höga kostnader anges vara ett skäl för att inte 
vara med i en idrottsförening. Vad ungdomarna uppfattar som dyrt eller inte är sub-
jektivt och kopplat till om de betalar själva samt till deras socioekonomiska bakgrund. 
Det är markant att ungdomarna i vår studie lever i socioekonomiskt ”skilda världar”. 
Detta är mycket tydligare i denna studie än i FoU-rapport 2013:2. Det är troligt att 
det beror på vårt urval – där vi strävade efter att tala med ungdomar med skilda 
socioekonomiska bakgrunder. En del ungdomar berättar att de åker på träningsläger 
utomlands varje år och att det förutom medlemsavgifter finns träningsavgifter att 
betala, liksom skor och kläder, medan andra tydligt uttrycker att de inte har råd att 
idrotta. Det sistnämnda gällde i synnerhet kvinnorna på de yrkesförberedande pro-
grammen. Det finns en medvetenhet om dessa skillnader bland ungdomarna som 
talar om att inte alla kan vara med på grund av kostnaderna. Flera av ungdomarna på 
Vård- och omsorgsprogrammet berättar att de jobbar vid sidan av skolan och att de 
själva betalar för sina fritidsaktiviteter. Samtidigt hade ungdomarna svårt att göra ett 
överslag på vad deras idrott egentligen kostar. ”Inget i världen är gratis”, säger en och 
en annan talar om att de aldrig skulle kunna lägga 6 000 kronor på ett gymkort. Andra 
berättar att de lägger runt 200 kronor i månaden på ett gymkort. 

I CIF-rapporten framkommer att det i Sverige läggs i genomsnitt drygt 6 000 kronor 
per person och år på idrottsrelaterad verksamhet. Det är de unga som har högst 
utgifter för avgifter kopplade till idrottande. Dessutom är avgifter högre i stora stä-
der än på mindre orter (CIF 2014). Av Ungdomsbarometern (2014) framkommer att 
ungdomar som lever i familjer där ekonomin beskrivs som ”långt under medel” är 
deltagandet i idrotten lägre. Där framkommer även att ungdomarna menar att lägre 
kostnader skulle kunna få dem att börja med en idrott och att deras föräldrar har hin-
drat dem från att börja med en idrott på grund av kostnader. Det sista gäller särskilt 
i familjer med sämre ekonomi. I studien ”Idrottens pris” analyseras föräldrars syn 
på föreningsidrott respektive den kommersiella idrotten utifrån vilka insatser (eko-
nomiskt och ideellt engagemang) som krävs. Undersökningen visar att det finns en 
ambivalens kring kostnaderna – det ideella engagemanget anses viktigt, samtidigt 
önskar många föräldrar att de kunde köpa sig fria från det, men menar att om de 
ekonomiska kostnaderna ökar så skulle inte alla kunna vara med (CIF 2015:2). 

Tidigare studier har visat på att deltagande i föreningsidrotten generellt sett är högre 
för yngre åldersgrupper, barn till föräldrar med hög utbildning, samt pojkar. Lägst är 
deltagandet bland flickor med utländsk bakgrund. Studier har även visat att unga 
kvinnor, generellt sett, slutar tidigare med föreningsidrott än unga män (CIF 2014, 
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s 8–9). Forskning har pekat på att det kan bero på att unga kvinnor inte känner sig 
hemma i föreningsidrotten. Samhällets förväntningar spelar också in. I vår studie 
idrottar 23 procent av de unga kvinnorna och 54 procent av de unga männen i fören-
ingar vid tidpunkten vi träffar dem (se tabell 2, bilaga 4). Vad gäller orsaker att sluta 
för de unga kvinnorna anges skolarbete som den främsta orsaken, men även att bara 
”hinna med livet”. Däremot uttrycker de att de känner sig hemma i föreningsidrotten. 
De talar om att de uppskattade den så länge de tyckte att den var kul. Samtidigt är det 
självklart problematiskt att tolka vad ”kul” betyder – att känna sig hemma kan vara en 
förutsättning för att kunna ha roligt. 

Att det anses vara typiskt tjejer att vara bra i skolan har tidigare forskning visat. Det 
framkommer även i denna studie när ungdomarna talar om hur mycket tid skolar-
betet tar (Öhrn & Holm 2014). Precis som var fallet för ungdomarna i FoU-rapport 
2013:2, så talar flera unga kvinnor om att skolarbetet är så viktigt att de inte har tid 
att föreningsidrotta. Även om unga män i intervjuerna säger att skolarbetet tar upp 
en del av fritiden, så är det flera av dem som anger att det inte tar så mycket av deras 
tid att det är skäl nog att sluta med idrott eller andra fysiska aktiviteter. Det är inte 
någon större skillnad mellan de orsaker som kvinnor och män anger till varför de vill 
idrotta – det är kul, de tycker om att tävla, att utveckla sig, att prestera och att verkli-
gen få ta ut sig fysiskt. Tävling, prestation och att ta ut sig fysiskt sammankopplas ofta 
med män och maskulinitet, men i de unga kvinnornas berättelser framstår detta som 
viktiga orsaker till varför de idrottar. De ser det som naturligt att man inom idrotten 
satsar och blir något, annars kan man sluta. Däremot resonerar flera unga kvinnor 
om att det är svårt att bli något på grund av att de är tjejer, medan männen resonerar 
om att elitidrottsnivå bara kan nås av några få. Julia Rönnbäck (2015) visar, på samma 
sätt som Jenny Svender (2012), på att unga kvinnor idag förhåller sig till flera diskur-
ser om tjejer och idrott. Dels förväntas de vara aktiva i idrotten och vara hälsosamma. 
Dels uppfattas de som problematiska i idrotten. I Rönnbäcks studie problematiseras 
den girl power-diskurs som de unga kvinnorna möter och inom vilken de förvän-
tas idrotta. Diskursen hänger nära samman med en nyliberalism och utvecklingen av 
konsumtionssamhället och tidigare forskare pekar på att den framför allt rör unga 
vita medelklasskvinnor (Dworkin & Wachs 2009; LeBesco 2001). Att förväntningarna 
är olika på olika grupper av unga kvinnor är även tydligt i vår studie. Lite schematiskt 
skulle man kunna säga att unga kvinnor på de studieinriktade programmen uttrycker 
att de är eller har varit med i föreningsidrotten och att de känner krav på sig att hinna 
med både idrott och skola. Idrotten är en naturlig del av deras liv och de menar att 
idrott är bra för dem. Samtidigt berättar kvinnor på yrkesinriktade program om andra 
erfarenheter och tankar om vad de förväntas vara och göra. Skolarbete, arbete och 
att ställa upp för den egna familjen är mer framträdande i deras berättelser. Det ska 
tilläggas att de unga männen inte talar om förväntningar och idrott på det sätt som 
de unga kvinnorna gör. 

Några av ungdomarna, 14 stycken eller 9 procent (12 kvinnor och 2 män), berättar 
att de inte har deltagit alls i föreningsidrottens aktiviteter. Flera av dessa ungdomar 
talar om att de tränar eller har tränat på gym, eller har tänkt börja träna på gym. I vår 
studie ser vi inte några tydliga skillnader när det gäller relationen till föreningsidrot-
ten när vi jämför unga män i studieförberedande och yrkesförberedande program. 
Mönstret är något annorlunda när det gäller de unga kvinnorna. De unga kvinnor 
som har föräldrar födda i andra länder än Sverige och studerar på Vård- och omsorgs-
programmet, anger en lägre grad av fysiskt aktivitet än kvinnor på studieförberedan-
de program (oavsett föräldrarnas födelseland). Att flickor med utländsk bakgrund är 
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aktiva i lägre grad än andra har andra studier visat (CIF 2014, s 9). Varför det är på det 
viset är svårt att säga. Den här gruppen fanns inte alls med i FoU-rapport 2013:2 och 
därför kan vi inte jämföra med den undersökningen och försöka se mönster. Om det 
har att göra med förväntningar på vad fritiden ska innehålla, om det kan kopplas till 
vilken bakgrund deras föräldrar har, om de är födda i Sverige eller hur länge de har 
bott i Sverige, om föreningsidrotten helt enkelt inte passar dem eller om det finns 
andra orsaker vet vi inte. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att bilden är kom-
plex. 16 av 26 kvinnor i denna studie som går Vård- och omsorgsprogrammet är eller 
har varit aktiva i en idrottsförening, och 10 stycken uppger att de är fysiskt aktiva på 
annat sätt än inom en förening (jämför tabell 2, bilaga 4). Det betyder att majoriteten 
inom denna grupp är eller har varit aktiva i föreningsidrotten (61 procent). Det kan 
jämföras med CIFs utvärdering 2014 där motsvarande siffra var 43 procent för flickor 
med utländsk bakgrund (CIF 2014, s 8). Det är svårt att veta varför våra resultat skiljer 
sig från CIFs, men den grupp vi har undersökt är förhållandevis liten, vilket gör att 
några få personers svar påverkar andelen beräknad som procent avsevärt. En annan 
orsak kan ha att göra med urvalet. Den grupp vi talar med kanske är mer intresserade 
av idrott än genomsnittet – annars kanske de inte hade ställt upp på en intervju. 

Förväntningar
I vår studie presenterar ungdomarna flera tankar om hur föreningsidrotten skulle 
kunna göra för att locka fler och att få fler att stanna, samtidigt som någon person 
i nästan varje fokusgrupp menar att det faktiskt är bra som det är – även om den 
personen har slutat att föreningsidrotta. Hur idrotten ska organiseras är svårt att tala 
om. Överlag är ungdomarnas resonemang väldigt lika ungdomarnas diskussioner i 
FoU-rapport 2013:2 (Hedenborg & Glaser 2013, s 87–88). Det handlar främst om att 
idrotten borde bli mer flexibel när det gäller träningstider, krav på närvaro och möj-
lighet att byta idrott eller att börja idrotta även som tonåring. 

Ungdomarna resonerar i huvudsak om två sätt att göra fler aktiva inom förening-
sidrotten: mer ”prova-på-aktiviteter” och att skolan och föreningsidrotten bör sam-
arbeta mer. Ungdomarna anser att samhället borde ta ett större ansvar för ungas 
hälsa genom att erbjuda mer fysisk aktivitet. Idrott och hälsa-undervisningen räck-
er inte. I intervjugrupperna efterfrågas fler undervisningstimmar i skolämnet idrott 
och hälsa eftersom det är den enda träning många hinner med. Men flera ungdomar 
anser att undervisningen har ett innehåll som mest liknar den idrott som utförs på 
fritiden i föreningar och som gynnar de som är aktiva i föreningsidrott, vilket tidigare 
studier visar (exempelvis Ekberg 2009; Londos 2010). Samtidigt talar ungdomarna 
om att fysisk aktivitet skulle kunna erbjudas genom skolan, men att den ska vara ett 
komplement till och måste vara mer varierad än idrott och hälsa-undervisningen. 
De menar att det inte alltid skulle vara idrottslärarna som leder den fysiska aktivitet 
som erbjuds utanför idrott och hälsa-undervisningen. Om det finns idrottsaktiviteter 
och andra fysiska aktiviteter som genomförs i skolans lokaler, frivilligt, men i direkt 
anslutning till skoldagens slut eller under håltimmar, då skulle fler ungdomar vara 
aktiva och ha möjlighet att hitta en aktivitet som passar dem, tror ungdomarna i stu-
dien. Det framkommer att det ska handla om fysisk aktivitet genom idrottsaktiviteter 
snarare än att idrottens regler, prestationslogik och tävlingsfostran ska vara styrande 
för innehållet. Ungdomarnas tankar om vad som kan få fler unga aktiva och att börja 
idrotta går i linje med vad regeringens och Riksidrottsförbundets satsning Handslaget 
handlade om åren 2004–2007: att ”aktivera barn och ungdomar som inte redan är 
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 fysiskt aktiva och skapa intresse för en fortsatt aktivitet utanför skolan” (Peterson 
2007, s 31). En kritik som lyftes i utvärderingen av Handslaget var att föreningsidrot-
ten kom att ersätta skolämnet idrott och hälsa (Peterson 2007, s 37–38). Det vill ung-
domarna i den här studien undvika. 

Ungdomarna önskar även att föreningsidrotten aktivt ska arbeta för att marknadsfö-
ra sitt innehåll och värde; tydliggöra vad den kan göra för att skapa en meningsfull 
fritid. Föreningsidrotten bör även arbeta aktivt för att få medlemmar att stanna kvar 
i verksamheten. En tolkning av ungdomarnas önskemål och förslag för att få fler att 
stanna, samt fler att börja, är att föreningsidrotten bör luckra upp (men behålla det 
bästa av) sin kollektiva struktur så att även den faktiska och upplevda självständighet-
en i större utsträckning kan få plats inom det kollektiva. De understryker att inte alla 
ungdomar vill vara aktiva i en idrottsförening på fritiden utan bara ha möjlighet att 
idrotta, exempelvis att spela tennis, fotboll eller innebandy på egen hand i en idrotts-
hall. Det verkar även som att de menar att det är enklare att få detta till stånd inom 
de individuella idrotterna. Några talar även om nyare idrotter, exempelvis parkour, 
som inte finns inom föreningsidrotten, som goda alternativ. Att ”komma och gå” i 
större utsträckning, snarare än ett strikt närvarokrav, tycks vara mer möjligt i idrotter 
som parkour, boxning och kampsporter som det har framställts av dessa ungdomar. 
Om någon sedan vill börja i en idrottsförening är det väl bra, menar ungdomarna. Då 
har idrotten kommit till dem och inte förväntat sig att ungdomarna ska komma till 
idrotten (jämför Larsson 2013). Eftersom skolan är central i ungdomarnas liv uppfat-
tas den som en naturlig plats att engagera och rekrytera unga till idrott och träning. 

Ungdomarna talar även om hur de anser att ekonomiska medel ska fördelas till ung-
domsidrotten. De menar, att om idrotten och staten vill få fler barn och ungdomar 
aktiva – och om folkhälsomässiga skäl är anledningen – borde de lyssna på unga. Att 
subventionera medlemsavgifter och låna ut utrustning samt möjliggöra idrottande 
på fler orter, är förslag som lyfts fram av ungdomarna, förslag som kräver ekonomiska 
medel och i varje fall en regional samordning. Dessa önskemål ger även uttryck för 
ett slags delaktighet och medbestämmande i föreningsidrotten. Men ungdomarna 
uttrycker tvivel om att deras röster verkligen kommer att ha någon betydelse i en 
sådan diskussion på föreningsnivå, där de tror att sådana initiativ måste starta. 

Det finns även ungdomar från olika gymnasieprogram, både män och kvinnor, som 
inte är fysiskt aktiva inom en idrott eller går på gym vid intervjutillfället men som 
uppger att de vill träna på något sätt. Flera har varit fysiskt aktiva tidigare, en del med 
föreningsidrott och andra på gym, och precis som annan forskning visar söker sig 
ungdomarna i denna studie till gym när de slutar föreningsidrotta (Blomdahl, Elofs-
son, Åkesson & Lengheden 2014, s 26; Hedenborg & Glaser 2013, s 86; Ungdomsba-
rometern 2014). Även om de talar om att de inte är intresserade av idrott, eller hän-
visar till att de har eller har haft idrott och hälsa i skolan, anser de att det är viktigt att 
träna kroppen, främst för hälsans skull (jämför Ahlberg 2015, Bringeus 2013; Johns 
& Tinning 2006; Quennerstedt 2006; Thedin Jakobsson 2005; Wright & MacDonald 
2010). Av de som anger att de inte är fysiskt aktiva alls, vill alla utom en börja träna 
på något sätt, och gym är det aktivitetssätt som oftast anges.

Ett skäl till att välja gymmet är att de själva kan bestämma vilken tid de ska gå dit och 
hur mycket tid de ska ägna åt att träna. De kan träna under en period, ta ett uppehåll 
några veckor och sedan komma tillbaka. Detta upplevs som svårt att göra i förening-
sidrotten. De kan även bestämma vad de ska göra på gymmet och hur länge de ska 
träna. En del menar att detta är ett problem och att de skulle behöva fastare rutiner, 
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en ledare eller kanske någon som talar om vad de ska göra – något de förknippar med 
föreningsidrotten. Det individuella och självständiga som gym innebär uppfattas som 
en kontrast till föreningsidrottens ledarledda kollektiva struktur med tider att passa, 
närvarokrav och en successivt ökad förväntan på prestation i relation till ålder. Gym, 
i motsats till föreningsidrotten, omtalas som lättare att anpassa efter skolarbetet. In-
dividualiseringsprocessen rör inte bara idrotten. Ett annat tydligt exempel ges i Ung-
domsbarometern med avseende på medieanvändning. Här finns en utbudsexplosion 
och en fragmentisering som flera pekat på (Ungdomsbarometern 2014). Att gå till 
gymmet passar bra in i en sådan utveckling. 

Det är 73 procent av ungdomarna som talar om att de är aktiva på annat sätt än i 
en idrottsförening, och de flesta av dessa anger att de är aktiva på ett gym (se tabell 
2, bilaga 4). På samma sätt som i FoU-rapporten 2013:2 talar ungdomarna om att 
de tränar på gym för att må bättre och för att det är bra för hälsan, men även för 
att bli starkare och få bättre kondition. Ungdomarna, både män och kvinnor, anger 
att styrketräningen är bra för att forma kroppen, att bli snyggare och gå ner i vikt. 
Skälen till att gå på gym skiljer sig från det ungdomarna anger som skäl till att de 
föreningsidrottar (för att det är kul, för att kompisarna idrottar eller för att de gillar 
tävlingsmomentet och utmaningen). Att gå till ett gym framställs som ett aktivt sätt 
att ta ansvar för sin kropp och för sin hälsa. Vissa tycker om att gymma, andra men-
ar att det är ett nödvändigt måste för att må bra även när de blir äldre. Med andra 
ord är det något man ska eller borde göra. Träningens ökade betydelse framkommer 
även i Ungdomsbarometern (2014). Stefan Wagnsson och Christian Augustsson visar 
i sin studie att föräldrars inställning till barns idrottsaktiviteter (vare sig det är inom 
föreningsidrotten eller den kommersiella idrotten) är mycket positiv (CIF 2015, s 56). 
Barn ska helt enkelt ges möjligheter att idrotta och kanske kan det tolkas som att man 
upplever sig som en sämre förälder om man inte låter sina barn idrotta eller träna. 

Det är tydligt att självständig och strukturerad träning är att föredra för många ung-
domar. Men om den självständighet de upplever i gymkulturen även hade funnits i 
föreningsidrottens struktur, då kanske fler hade stannat i sina idrottsföreningar. Sam-
tidigt framkommer det i intervjuerna att ungdomarna faktiskt också vill göra något 
annat än vad föreningsidrotten kan erbjuda dem. Det kan helt enkelt vara så att man 
känner sig färdig med idrotten, och att olika faktorer vid sidan av idrotten påverkar 
huruvida man fortsätter eller slutar – eller börjar. Ungdomarna ställer frågan: ”Varför 
måste det vara just idrott vi ska syssla med på fritiden?”

Barndom och ungdom
Låt oss nu vända oss till barndomssociologins sätt att analysera barn och barndom 
för att förstå ungdomarnas resonemang.7 Ungdomarna har i den här studien kommit 
till tals och i deras tal finns en underliggande berättelse som handlar om förvänt-
ningar på vad det är att vara barn och vuxen. Enligt den nya barndomssociologin är 
förväntningar på vad barndomen ska innehålla och vad barn ska göra bestämda av 
det historiska och sociala sammanhang som barnet befinner sig inom. Perspektivet 
öppnar upp för att det vi idag anser vara självklara rättigheter för barn, såsom det till 
exempel uttrycks i barnkonventionen, är frukterna av ett nutida sätt att se på barn 
och unga. Lite kort skulle man kunna säga att det som vi idag anser att barndomen 

7  För en längre presentation av detta, se bilaga 1.



27

Skilda världar – unga i och om framtidens föreningsidrott

ska innehålla, skola och lek, växte fram under 1800-talet, medan tidigare förvänt-
ningar på barn handlade om att de, långt tidigare än idag, skulle lära sig ett arbete. 
Under 1900-talet kom tankarna om ”det arbetande barnet” som den riktiga barndo-
men till och med att ersättas av tankar om ”skolbarnet” och ”det lekande barnet”. Det 
är rimligt att tala om att dessa tankestrukturer om barn och barndomen kan relate-
ras till en tredje – ”det idrottande barnet” – åtminstone sedan mitten av 1900-talet 
(Hedenborg 2012). Barn och unga förväntas idrotta, men ju äldre man blir desto mer 
förväntas man att satsa på skola och arbete samt att göra andra saker på fritiden. Det 
verkar inte som att ungdomarna tänker sig att de ska vara kvar inom föreningsidrot-
ten som ledare. Några har erfarenheter av att ha sina föräldrar som ledare, och några 
har själva varit ledare. Det verkar dock inte ha fått dem att tala om att de själva ska 
vara ledare som vuxna.

Att ungdomar förväntas idrotta kommer även fram i studien ”Idrottens pris”. Här ut-
trycker föräldrar att de känner att de inte är goda föräldrar om de inte ser till att deras 
barn idrottar. Att ungdomarna i vår studie resonerar på liknande vis framkommer när 
de ska försöka förklara varför de har idrottat. Idrott är främst något de gjort som barn 
och ungdomar för att det är kul och för umgänget med kompisar. Gym är något de gör 
som unga vuxna. En annan intressant iakttagelse är att bland de som inte var fysiskt 
aktiva alls, eller som var det i väldigt liten utsträckning, var det väldigt få som sa att de 
har dåligt samvete för att de inte idrottar, men flera som talade om att de har dåligt 
samvete för att de inte tränar på gym. Det stärker tanken om att föreningsidrott är 
något du gör som barn och ungdom för att det är kul, medan gym är något du gör 
som vuxen för att ta hand om hälsan och kroppen.

Om vi dessutom studerar vad ungdomar säger att deras föräldrar gör kan vi konstate-
ra att knappt hälften av ungdomarnas föräldrar utövar någon idrott och majoriteten 
av dessa går till ett gym. Ungdomarna i denna studie lever mitt emellan vuxenhet och 
barndom, där barndom förknippas med föreningsidrott, medan vuxenhet förknippas 
med andra (fysiska) aktiviteter. 
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Avslutning

I FoU-rapporten 2013:2 var det framför allt ungdomar från mindre orter som kom till 
tals. Fler än som var vanligt för åldersgruppen hade flyttat hemifrån och majoriteten 
hade föräldrar som var födda i Sverige. Det gjorde att vi i den rapporten ifrågasat-
te om de svar vi fick fram där verkligen var representativa för gymnasieungdomar i 
stort. I föreliggande rapport har därför ungdomar med annan bakgrund intervjuats. 
När de här grupperna jämförs finns det både likheter och skillnader mellan deras 
erfarenheter och förväntningar när det gäller föreningsidrotten. De flesta har varit 
aktiva i föreningsidrotten och många har slutat för att istället träna på egen hand. 
Ungdomarna talar om att de tycker om föreningsidrotten, men att de önskar flexibi-
litet, möjlighet att prova idrotter som de inte provat tidigare, och föreningsidrott på 
ett slags hobbynivå. Samtidigt verkar det, i storstadsregionerna, finnas större ekono-
miska skillnader mellan olika grupper. Detta påverkar ungdomars möjligheter att vara 
med i idrotten – inte minst när det gäller de unga kvinnornas idrottande. 
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Rekommendationer

I det följande har vi försökt att identifiera några rekommendationer till föreningar 
inom Riksidrottsförbundet utifrån hur ungdomarna har berättat om sitt idrottsintres-
se. Våra huvudpunkter handlar om flexibilitet, samverkan och inflytande. 

Flexibilitet
Vad gäller flexibilitet talar många ungdomar om träningstider, att ha möjlighet att 
träna olika idrotter samtidigt och att kunna göra det på olika nivåer utifrån ambition, 
lust och förkunskaper. 

Föreningsidrotten bör 

nn respektera om unga vill vara aktiva i flera idrotter samtidigt, vilket exempelvis 
innebär att det inte går att vara närvarande på alla träningstider

nn arbeta med olika typer av aktiviteter som tillåter att några ungdomar tränar mer, 
andra mindre och att det finns möjlighet att börja med en idrott även om man är 
i äldre tonåren

nn respektera att skolarbetet är viktigt för många och att ha större överseende med 
att unga faller bort från några träningar då och då på grund av studier. 

Samverkan
Samverkan handlar dels om att olika föreningar bör samverka, dels om att förening-
sidrotten bör samverka med skolan. 

Föreningsidrotten bör

nn respektera att unga vill vara aktiva i flera idrotter samtidigt och samverka mellan 
föreningarna för att göra detta möjligt

nn samarbeta med gym så att ungdomar kan gymma inom föreningsidrotten

nn samverka med skolan och förlägga en del aktiviteter nära skolan (tid och plats).

Inflytande
Många ungdomar upplever att de inte har något inflytande i sin föreningsidrott.

Föreningsidrotten bör

nn skapa kanaler för ungdomars inflytande

nn vara lyhörd för när unga vill påverka och när de är nöjda 

nn acceptera att det finns unga som inte vill idrotta. 
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Utifrån studien kan även några rekommendationer riktas till föreningsidrotten till-
sammans med staten: Om staten för föreningsidrotten vill att fler är fysiskt aktiva 
måste resurserna fördelas så att även de ungdomar vars familjer som har sämre eko-
nomi än andra får möjlighet att idrotta och vara fysiskt aktiva. För att skapa incita-
ment för idrottsföreningar att ha aktiviteter för vuxna medlemmar borde aktivitets-
stöd erbjudas även för sådana aktiviteter.
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Bilaga 1:  

Teoretiska utgångspunkter

En första teoretisk utgångspunkt för studien är barndomssociologins resonemang 
om vikten av att ha ett barnperspektiv. Ett sådant perspektiv innebär här för det förs-
ta att synliggöra barn och vad barn gör, och för det andra att lyfta barns egna röster. 
Ett barnperspektiv är även att analysera och lyfta fram hur barndomen, liksom andra 
åldersgrupper, förhåller sig till varandra och vilka föreställningar som finns om dessa 
grupper. Det är ett relationellt perspektiv och ett maktperspektiv på samma sätt som 
genusperspektivet (Hendrick 1997; Hedenborg 2011). De som är föremål för denna 
undersökning är gymnasieungdomar.8 De tillhör en generation som inte endast ål-
dersmässigt skiljer sig från äldre generationer; det som binder samman denna gene-
ration och skiljer den från äldre är även deras sociala eller historiska uppväxtmiljö. 
Det kan gälla värderingar, skola eller som i detta fall synen på eller möjligheten till 
idrottsaktiviteter. Barnperspektivet används tillsammans med de analytiska verkty-
gen genus, social klass och etnicitet (Andreasson 2007; Grahn 2008; Larsson 2001; 
Ljunggren 1999; Lundquist Wanneberg 2004; Olofsson 1989; Pfister 2013; Tolvhed 
2008; Tolvhed 2015; Rönnbäck 2015; Strandbu 2006; RF-rapporter om mångfald). 
Självklart är det så att ungdomarnas erfarenhet varierar från en individ till en annan, 
avhängigt faktorer som bostadsort, social klass, genus eller etnicitet, men samtidigt 
kan vi tala i termer av gemensamma erfarenheter som formar ungdomars syn på 
idrotten och idrottsutövandet. Det är denna kollektiva erfarenhet som utgör grunden 
för den generation ungdomarna tillhör. En sådan gemensam erfarenhet för de ung-
domar som undersöks här är att de har växt upp i en tid och en kontext där datorn, 
mobiltelefonen och tillgång till internet är en del av livsstilen för många i samma 
ålder (jämför Ungdomsbarometern 2014).9 Det är denna gemensamma erfarenhet 
som skiljer dessa ungdomars uppväxt från deras föräldrars, och några forskare menar 
att den är en bidragande orsak till att ungdomar lämnar föreningsidrotten (Tofte-
gaard Støckel, Strandbu, Solenes, Jørgensen & Fransson 2010).10 Huruvida det finns 
ett tydligt orsakssamband är dock tveksamt. 

För att förstå ungdomarnas resonemang har vi även valt att använda de analytiska 
begreppen erfarenhetsrum och förväntningshorisont (Koselleck 2004, s 171–172). 

Erfarenheten kan förstås som att något som är historia finns i våra minnen samtidigt 
som det är en del av samtiden. Denna erfarenhet är bevarad och förmedlad av gene-
rationer och institutioner. Ur denna erfarenhet väcks förväntan som även existerar i 
nuet. Det är förväntan på det som ska komma och på sådant vi ännu inte vet någon-
ting om. Trots att dessa begrepp möts i nuet är de inte varandras spegelbild. I denna 

8  Denna text återfinns även i FoU-rapport 2013:2 (Hedenborg & Glaser 2013, s 13–14). Här utvecklas 
dock ramen med hjälp av sociologisk barndomsforskning.
9  Att det finns stora skillnader mellan olika generationer när det kommer till internetanvändningen och 
den nya tekniken, framkommer tydligt i Ungdomsbarometern (2014).
10  Jämför även Lars-Magnus Engström (Engström 2010, s 10) som menar att dagens ungdomars 
möjligheter till utelek och annan fysisk aktivitet, som inte sker i föreningsidrottens regi, har blivit mer 
begränsad samtidigt som aktiviteter som inte kräver någon fysisk ansträngning, som dataspel och TV, har 
ökat.
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studie ska ungdomarnas röster göras tydliga. Något förenklat utgår studien från två 
huvudfrågor. Den första handlar om synen på idrott. Hur gestaltas ungdomsidrotten 
av ungdomarna själva? Dessa synpunkter tillhör erfarenhetsrummet. En central ut-
gångspunkt är att förståelsen av ungdomsidrotten är avhängig vem som tillfrågas. 
Den andra frågan, som belyser förväntningshorisonten, handlar om hur ungdomar 
vill att framtidens idrott ska se ut. Samtidigt hör frågorna nära samman. Den första 
frågan styr faktiskt ungdomars uppfattning om idrott enligt principen: vet man inget 
annat kanske man heller inte kan visualisera något helt nytt. Frågorna är även viktiga 
eftersom de knyter samman erfarenhetsrummet med förväntningarna på framtiden. 
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Bilaga 2:  

Material och metod 

I enkäten finns bakgrundsfrågor om kön, ålder, boendesituation, fritidsmöjligheter, 
föräldrars arbete, utbildning och födelseland. Ungdomarna svarade även på frågor 
om sina, sina föräldrars och syskons idrottsaktiviteter inom och utom föreningsidrot-
ten. Slutligen fick de ange vilka aktiviteter de lägger mest tid på och uppskatta hur 
mycket tid de la på dessa aktiviteter. I syfte att få en bättre förståelse för hur ungdo-
marna resonerade om idrott och för att kunna ställa för undersökningen intressanta 
följdfrågor har intervjuerna denna gång genomförts av Hedenborg och Larneby var 
för sig och inte av andra samtalsledare som vid den tidigare studien.11 

I fokusgruppsintervjuerna utvecklas mer komplexa resonemang i grupper om 2–6 
personer. Att intervjua flera på en gång i en fokusgrupp ger ytterligare möjligheter 
att fördjupa förståelsen för ett fenomen eller en process genom att personerna i 
fokusgruppen kan ge varandra stöd, väcka nya tankar eller diskutera någons svar. 
I fokusgruppsintervjuerna undersöktes ungdomarnas egna erfarenheter av idrotts-
verksamheten samt hur ungdomarna vill att föreningsidrotten ska se ut i framtiden 
utifrån tio huvudfrågor.12 Dessa frågor har fungerat som ett slags intervjuguide och 
intervjuerna är semistrukturerade. Det innebär att frågorna inte nödvändigtvis har 
följt den ordning som de presenterades och att vi har arbetat med flera följdfrågor. 
Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av diktafon samt Iphone och transkribe-
rats. Varje träff med ungdomarna tog ungefär en timme, vissa uppemot 90 minuter.

De transkriberade intervjuerna har lästs flera gånger, dels för att se om vi ur inter-
vjuerna kunde få fram olika teman, dels utifrån olika frågor. Hur såg ungdomarna på 
idrott och fysisk aktivitet? Fanns det skillnader och likheter i varför de hade idrottat, 
fortsatt och slutat eller varför de inte hade idrottat – och vad kunde ligga till grund för 
dessa? Vilken betydelse hade tiden för ungdomarna – för idrott/fysisk aktivitet, skola 
och andra aktiviteter? Några av läsningarna gav inga tydliga svar. Exempelvis hade 
det varit rimligt att tänka sig att ungdomar från de olika städerna skulle tänka på olika 
sätt i relation till tillgång på hallar och andra idrottslokaler. Av intervjuerna framkom 
dock inte sådana skillnader.

11  I FoU-rapport 2013:2 (Hedenborg & Glaser 2013) genomfördes intervjuerna av samtalsledare från 
RF. Intervjuerna transkriberades av RF, och Hedenborg och Glaser erhöll transkriptioner, de inspelade 
intervjuerna och de ifyllda enkäterna.
12  Dessa frågor användes även i FoU-rapport 2013:2 (Hedenborg & Glaser 2013) och utarbetades 
tillsammans med RF i samband med planeringen av det projektet.
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Bilaga 3:  

Framställningssätt

Det material som framkommit genom enkäter och intervjuer kommer att presen-
teras som berättelser, eller så kallade narrativ. Den narrativa analysen kan se ut på 
olika sätt. Den kan handla om att fokusera på hur människor berättar, men den kan 
även innebära att skapa berättelser utifrån det källmaterial som står till buds (Thing 
& Ottesen 2015; Denzin & Lincoln 2011; Dowling 2004; Dowling, Garrett, Hunter & 
Wrench 2015; Dowling, Fitzgerald & Flintoff 2012; Barker-Ruchti 2008; Denison & 
Markula 2003; Richardson & Adams St. Pierre 2005; Ellis 2004; Linghede 2014; Spar-
kes 1997). 

Fokusgruppsintervjuerna har tillsammans med materialet som inhämtats med hjälp 
av enkäter legat till grund för berättelserna i denna studie. Enkäterna har samman-
ställts och intervjuerna har analyserats och kodats. Därefter har centrala teman i de 
transkriberade intervjuerna sammanställts och fiktiva berättelser har skapats. Berät-
telserna kretsar runt fem personer utifrån deras relation till idrott. Vi låter även de 
fem personerna tala om klasskamrater och andra kompisar för att kunna spegla fler 
röster. Även om berättelserna är fiktiva så bygger de på källmaterialet och på det sät-
tet är berättelserna autentiska. Avsikten är att, genom att använda en litterär form, 
göra analysen av ungdomarnas berättelser tillgänglig för många läsare. Det sker till 
exempel genom att låta resultaten engagera läsaren känslomässigt. Genom fiktionen 
försöker vi visa på den komplexitet som finns i de utsagor som framkommit runt 
erfarenheterna av idrott och tankar om den framtida idrotten. Vår tanke är att dessa 
berättelser kan läsas helt fristående från de andra delarna av denna rapport och ut-
göra underlag för diskussioner om hur framtidens idrott kan organiseras.

De fem huvudpersonerna utgörs av tre unga män och två unga kvinnor. Detta följer 
inte fördelningen av män (48 stycken) och kvinnor (57 stycken) i studien. Narrativen 
är därmed inte neutrala – de berättas på ett visst sätt eftersom vi har velat tydliggöra 
delar av intervjupersonernas svar på våra frågor. Alla berättelser kretsar dessutom 
kring ett då, ett nu och ett sedan, eftersom vi menar att erfarenheterna spelar roll för 
vad personerna kan tänka om framtiden. Mot slutet av rapporten diskuteras narrati-
ven i relation till våra analytiska verktyg och tidigare forskning.
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Bilaga 4:  

Ungdomarnas bakgrund 

Genom att utgå från gymnasieungdomar kan vi i analysen även få syn på förhållandet 
mellan föreningsidrott och utbildning. 

Tabell 1. Antal unga män och unga kvinnor i studieförberedande samt yrkesförberedande 
program uppdelade efter stad (N=105).

Gymnasieprogram Stockholm Göteborg Malmö

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Summa

Yrkesförberedande 12  2  6 0  8 19  47

Studieförberedande 17 17  4 6 10  4  58

Summa 29 19 10 6 18 23 105

Källa: Enkätmaterial för denna studie.

Som framgår av tabell 1 har vi intervjuat fler ungdomar i Stockholm och Malmö än i 
Göteborg. Det beror på att det var lättare att få tillgång till skolor där. Med förbehåll 
för att det inte är lika många intervjuade i Göteborg är inte skillnader mellan städerna 
framträdande i studien. 

Ungdomarna i denna studie skiljer sig på några sätt från de ungdomar som intervju-
ades i FoU-rapport 2013:2. I den tidigare studien var det många av ungdomarna som 
hade eget boende och majoriteten hade föräldrar som var födda i Sverige. Så var inte 
fallet i denna studie. Majoriteten bor i lägenhet eller villa (53 respektive 38 av 105 
stycken) och endast två ungdomar angav att de bodde i eget boende (sex stycken 
uppgav inte boendeform). Drygt hälften (53 procent eller 56 stycken) av ungdomarna 
har föräldrar där båda eller den ena är född i Sverige, medan knappt hälften av dem 
har föräldrar där båda är födda i andra länder (46 procent eller 48 stycken). Många 
olika länder är representerade, men ungdomar med föräldrar födda i Somalia ut-
gör den största gruppen (12 av 48 stycken). Tidigare forskning har pekat på att flick-
or med utländsk bakgrund är till lägre grad aktiva inom föreningsidrotten än andra 
flickor, medan det inte verkar finnas några skillnader mellan olika grupper av pojkar. 
Dessutom visar studier att barn till föräldrar med högre utbildning är mer aktiva inom 
föreningsidrotten än andra barn (CIF 2014, s 8). Det senare är dock inget vi analyserar 
i denna studie, då det ofta visade sig vara svårt för ungdomarna att bedöma sina för-
äldrars utbildning.13 Knappt hälften av ungdomarna har föräldrar som har idrottat (47 
av 105, flest inom fotboll). En majoritet av de föräldrar som fortfarande anges vara 
aktiva går på gym eller är fysiskt aktiva på egen hand.

Majoriteten av ungdomarna, 87 procent eller 91 stycken, är eller har tidigare va-
rit medlemmar inom föreningsidrotten (79 procent av kvinnorna och 96 procent av 
männen) (jämför CIF 2014, s 8). När vi mötte ungdomarna var 39 stycken (37 pro-
cent) fortfarande aktiva i en idrottsförening, men många, 52 stycken, hade av olika 
anledningar slutat. I tabell 2 är ungdomarnas idrottserfarenheter sammanställda. 

13  Under det att enkäten fylldes i var det många frågor som ställdes om detta.
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Tabell 2. Erfarenheter av föreningsidrott och fysisk aktivitet fördelat på kön. N= 105.

Kvinnor (N=57) Män (N=48)

Aktiv i idrottsförening 13 26

Inte aktiv i idrottsförening 44 22

Har tidigare varit aktiv i idrottsförening 32 20

Aktiv på annat sätt än i idrottsförening 37 40

Källa: Enkätmaterial för denna studie.

Anmärkning: Totala antalet kvinnor respektive män som ingått i undersökningen är 
57 respektive 48. Kolumnerna och raderna kan dock inte summeras till det totala 
antalet som ingått i studien eftersom det exempelvis finns de som inte är aktiva i en 
idrottsförening men som tidigare varit det, eller de som inte är aktiva i en idrottsför-
ening, men är aktiva på annat sätt.

Det ska poängteras att en del av de som anger att de är aktiva i en idrottsförening 
också har angett att de är aktiva på annat sätt, detta gäller för sex av de 13 kvinnorna 
och 17 av de 26 männen. Av de som anger att de är fysiskt aktiva utanför förening-
sidrotten, totalt 73 procent eller 77 stycken, så dominerar gym som fysisk aktivitet 
(65 procent av kvinnorna och 83 procent av männen). I relation till gymnasieprogram 
och kön ser fördelningen av de som är eller har varit aktiva i en idrottsförening samt 
är fysiskt aktiva på annat sätt ut som följer: Bland kvinnorna på de studieförberedan-
de programmen är eller har 29 av 31 varit aktiva i en idrottsförening, och 28 stycken 
uppger att de är fysiskt aktiva på annat sätt – oberoende av var deras föräldrar är 
födda. Motsvarande siffror för kvinnor på yrkesförberedande program är att 16 av 
26 är eller har varit aktiva i föreningsidrotten, samt att 10 av dem uppger att de är 
fysiskt aktiva utanför föreningsidrotten. Bland männen är 20 av 21 på de yrkesför-
beredande programmen aktiva eller har varit aktiva i en idrottsförening, och 16 är 
aktiva på annat sätt. 26 av 27 män som går ett studieförberedande program är eller 
har varit aktiva i en idrottsförening, och 24 uppger annan fysisk aktivitet. Vi vill dock 
understryka att detta inte är ett statistiskt säkerställt resultat.

Förutom idrottserfarenheter fick ungdomarna ange vilka tre aktiviteter de ägnade 
mest tid åt efter att skoldagen var slut. De vanligaste aktiviteterna var skolarbete, 
jobb, umgänge med kompisar eller flick- och pojkvän, umgänge med familjen och 
idrott. Enligt ungdomarna la majoriteten av dem som idrottade 15–20 timmar per 
vecka på sitt idrottande. Det är svårt att avgöra vad detta betyder, eftersom det är 
troligt att många ungdomar överdriver sitt idrottande när de mötte oss. Möjligen 
räknar de även med den tid som går åt skolans idrott och hälsa-undervisning. Det 
kan även vara så att de räknar in restid och andra kringaktiviteter i denna tidsåtgång.
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