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Förord
Mer än 80 procent av alla ungdomar går någon gång med i en idrottsförening. Men vid 20 års
ålder är ”bara” ungefär hälften kvar. Idrottsrörelsen tappar uppenbarligen många unga medlemmar. Frågan är varför. Eller kanske den ännu viktigare frågan: Kan vi göra något för att behålla
dem?
Frågorna är aktuella inte minst i det nuvarande arbetet med det s k Handslaget, där en av uppgifterna är att ”öppna dörrarna för fler”. Lite skulle man kunna säga att vi har ett mindre behov av
att öppna dörrarna för fler än att mer arbeta för att alla som kommit in känner sig hemmastadda
och vill bli kvar.
I den allmänna debatten används ibland begreppet ”utslagning” när man talar om ungdomar
som slutar idrotta. Begreppet frammanar bilden av hetsande ledare som sparkar ut sämre presterande barn ur gemenskapen. Att det kan förekomma ska inte förnekas, men det förklarar bara en
mycket liten del av idrottsföreningarnas medlemsbortfall under tonåren.
Tomas Peterson, professor i idrottsvetenskap vid Malmö Högskola, och Mats Franzen, professor
i sociologi vid Uppsala universitet, har studerat frågan närmare. De har följt ett stort antal fotbollslag, för både pojkar och flickor, över hela landet under ett antal år. Under tiden har många hunnit
sluta. Genom ungdomarnas intervjusvar försöker de analysera vilka faktorer som får vissa att sluta
och andra att fortsätta. Den senare frågan är ju egentligen lika intressant som den förra.
Den främsta slutsatsen av analysen är att det rör sig om komplexa sammanhang, där det inte
finns några enkla svar. Därför kan undersökningen också för den ovane läsaren vara komplicerad
att sig igenom. Men den som gör det får ändå nya infallsvinklar och nya fakta på en av våra viktigaste utmaningar.
Anders Lundin
Breddidrottschef
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Sammanfattning
Utgångspunkten för denna rapport är en önskan
från Riksidrottsförbundet om att belysa problematiken kring varför ungdomar lämnar organiserad idrottsverksamhet i föreningar. Idrotten
utgör på flera sätt en viktig del av det svenska
samhället. Den engagerar med sina nära tre miljoner medlemmar betydande delar av befolkningen - som utövare och åskådare. Vid sidan
av familjen och skolan utgör idrotten idag den
viktigaste organiserade socialisationsmiljön för
barn och ungdom. Samhället ger ett omfattande stöd till idrotten och ställer samtidigt
stora förhoppningar på att verksamheten skall
bidra till en demokratisk och social fostran, till
integration och jämlikhet samt uppmuntra barn
och ungdomar till fysisk aktivitet. Därför finns
det anledning att försöka förstå vilka faktorer
som gör att man börjar, fortsätter respektive
slutar att idrotta.
Studien består av två delar. I den första delen
diskuteras strömmarna in och ut ur idrottsrörelsen. Detta avsnitt bygger på en granskning
av tidigare forskning. Det finns anmärkningsvärt få svenska empiriska studier i ämnet, men
desto fler tidningsdebatter. Problematiken är
mångfacetterad och därför metodologiskt svår
att angripa. Det kan finnas både inre (idrottseller verksamhetsrelaterade) och yttre (samhällsrelaterade) faktorer av betydelse. Dessa
faktorer kan också förväntas samvariera på
olika sätt. Externa skäl handlar om att någon
annan verksamhet har blivit intressantare, eller
att yttre faktorer får en - eller tvingar en - att
sluta. Vill man leta externa faktorer bör man
även fundera över vilka faktorer som hindrar
eller motverkar att barn och ungdomar kommer
till idrotten. Sådana faktorer kan även antas
fortsätta påverka dem när de kommit in i verksamheten. Interna faktorer är sådana som genereras ur själva den idrottsliga verksamheten.
Studiens andra del är en ny undersökning
baserad på material från ett pågående forskningsprojekt, ”De avgörande åren”. I detta projekt följs fotbollsspelande pojkar och flickor
under tre år (13-15 år). Det rör sig om samtliga
spelare i 47 lag som representerar 31 olika föreningar i fotbolls-Sverige, sammanlagt 1 117
pojkar och flickor födda 1984. Dessa lag är med ett undantag - hämtade från sex fotbollsdi-

strikt och från föreningar vars representationslag finns på alla nivåer i seriesystemet från div
sex till Allsvenskan.
Undersökningen är en så kallad panelstudie. Den består av en surveyundersökning som
upprepats två gånger, vilket gör att man kan
följa ungdomarnas utveckling i förhållande till
fotbollen över tre år. Tiden är således inbyggd
i undersökningen. Efter varje säsong har det
samlats in uppgifter om vilka som slutade och
vilka som fortsatte. Dessa kan sedan relateras
till en rad olika variabler, samtliga observerade
kanske redan innan de unga ens tänkt tanken
att sluta. Materialet har bearbetats med hjälp
av s k multivariat analys. Som kompletterande
material har använts dels en telefonenkät till
dem som slutade efter varje år, dels en uppföljningsstudie av spelarna i en av de föreningar
som ingick - Landskrona BoIS.

Studiens resultat
De resultat som framkommer ur studien bekräftar i huvudsak sådant som redan är känt,
nämligen att avhopp kan förklaras med olika
förhållanden som går att hänföra till inre respektive yttre förhållanden samt förhållanden
som gäller de ungas egen utveckling. Lokala
yttre förhållanden, som var föreningen geografiskt är belägen, visar sig i stort sett sakna betydelse för vilka som fortsätter med fotbollen
eller väljer att sluta. Detsamma gäller för bakgrundsvariabler som kön och etnicitet: någon
diskriminering som gör att man slutar om man
inte är pojke eller av svensk härkomst kan således inte konstateras. Här kan poängteras att
samband som förväntats men inte kan bekräftas kan vara lika intressanta som bekräftade
samband.
Däremot visar sig innehav av såväl socialt
kapital i form av skolkamrater eller kompisar
i verksamheten som av fotbollskapital eller
erkännande ha betydelse för viljan att fortsätta
spela fotboll. Även ledarnas kvaliteter visar
sig betydelsefulla. Däremot verkar konkurrens
från andra aktiviteter sakna betydelse. Tvärtom
verkar det som att fotbollen understöds av att
de unga intresserar sig också för andra verksamheter.
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Ett oväntat resultat är dessutom att de som
inte valde studieförberedande gymnasieprogram i skolan i större utsträckning också valde
att hoppa av fotbollen. Det förekommer tydligen att unga flickor och pojkar slutar med idrotten när kraven från skolan börjar uppfattas som
alltför stora. Att vissa då väljer att sluta för
att hinna med skolan bekräftas av andra undersökningar, men detta handlar om att samtidigt
hoppa av både sina skol- och sina idrottsambitioner. Fotbollen fungerar alltså inte som ett
alternativ till skolan när det gäller ungdomar
som inte är särskilt studiemotiverade. Därmed
kan fotbollen inte heller ses som en konkurrent till skolan. En förklaring kan vara att fot-

bollen - som mången annan idrott - bedrivs i
allt mer skolliknande former, vilket gör att den
i mindre utsträckning förmår att attrahera de
mindre skolmotiverade. Under detta samband
ligger högst troligt en klasseffekt. De välutbildades barn är de som väljer att satsa på studier;
skolsystemet selekterar fortfarande uppåt längs
klasslinjer.
Författarna:
Mats Franzen är professor i sociologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet.
Tomas Peterson är professor i idrottsvetenskap
vid Malmö högskola.
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Inledning: Avhopp, utslagning, dropout.
Utgångspunkten för denna rapport är en önskan
från Riksidrottsförbundet om att belysa problematiken ”varför lämnar ungdomar organiserad
idrottsverksamhet i föreningar?”
Frågor om varför barn och ungdomar slutar
idrotta började på allvar diskuteras under
1970-talet. Ett skäl till det är förmodligen att
det var först då idrottens barn- och ungdomsverksamhet kom att omfatta merparten av varje
ålderskull, samtidigt som organiseringen gick
mycket längre ned i åldrarna än tidigare. Ett
annat skäl ligger nog i att samhällsklimatet
skapade mycket debatt kring uppfostran - i
familjen, i skolan och inom den organiserade
fritidsverksamheten.
I en omfattande genomgång av problematiken konstaterade Göran Patriksson1 att kontroverser om positiva och negativa effekter av
ungdomsidrotten fått till följd att en rad viktiga
frågor om medicinska, pedagogiska och sociala effekter uppmärksammades under 70- och
80-talet. Femton år senare kan dock konstateras att det sammantaget har gjorts mycket få
svenska studier av avhopp från idrotten. Internationellt kan man inte heller hitta studier som
fullt ut lyckats förena en mångteoretisk bas, en
longitudinell design och ett urval som täcker
ett representativt urval av idrottsgrenar.2 Ett
skäl till detta är att problematiken är mångfacetterad och därför metodologiskt svår att
angripa. Till att börja med kan det finnas både
inre - idrotts- eller verksamhetsrelaterade och yttre - samhällsrelaterade - faktorer av
betydelse här. Dessa faktorer kan också förväntas samvariera på olika sätt. Externa skäl
handlar om att någon annan verksamhet har
blivit intressantare, eller att externa faktorer
får en, eller tvingar en, att sluta. Vill man
leta externa faktorer bör man även fundera
över vilka faktorer som hindrar eller motverkar att barn och ungdomar kommer till idrotten. Sådana faktorer kan även antas fortsätta
påverka dem om de ändå kommit in i verksamheten. Interna faktorer är sådana som genereras ur själva den idrottsliga verksamheten.
Avhoppsfrågan är minst sagt sammansatt,
något som återkommande döljs genom den
1
2

mediahändelse, ofta förmedlad av någon kvällstidning, som berättar om utslagningen från
barn- och ungdomsidrotten. Det sker genom
berättelsen om att någon inte får vara med för
att hon eller - företrädesvis - han ”inte platsar
längre”. Som regel har vi då att göra med en
elitsatsande verksamhet. I reportaget sammankopplas därför utslagning med elitism. Lösningen på problemet blir gärna en mer uttalad
breddverksamhet - ”utan tävlingshets”.
Att dessa återkommande reportage döljer
avhoppsfrågans sammansatthet, betyder emellertid inte att de historier som de berättar inte
måste tas på fullt allvar. Men de handlar som
regel om extremsituationer både därför att prestationspressen här drivits väldigt långt och
därför att det inte brukar eller behöver gå till på
det sättet. Enkelt uttryckt är utslagning bara en
sida av avhoppsfrågan. Samtidigt är lösningen
på den så kallade tävlingshetsen inte heller att
sluta tävla, ty varje idrottsgren förutsätter ett
bestämt tävlingsmoment, vilket det alltså gäller
att hantera på ett rimligt sätt i verksamheten.
Det som lockar i en bestämd idrottsgren ligger
som regel förborgat i tävlingsmomentets särskilda utformning i grenen ifråga.
Ett första svar på frågan om varför barn och
ungdomar slutar idrotta ligger i en motfråga varför inte? Idrotten är näst familjen och skolan
den mest omfattande organiserade utbildningsoch uppfostringsmiljön i det svenska samhället.
Mer än hälften av alla barn i skolåldern är medlemmar i idrottsföreningar. I vissa åldrar rör
det sig om cirka två tredjedelar. Idag är idrottsdebutåldern för många under skolåldern, och
det finns tvååringar registrerade i verksamheten. Barn och ungdomar är således mer
eller mindre aktiva i idrottsföreningar i princip under hela uppväxtåldern och upp till seniorålder (19-20 år). Idrotten vänder sig mer än
de flesta andra verksamheter just till barn och
ungdom.
Barn- och ungdomen är den tid som utvecklingsmässigt domineras av den fysiska tillväxten och socialisationen - det sociala inväxandet i
samhället. Dessutom innefattar perioden pubertetsåren, den tid då människan genomgår den

Patriksson 1987
Patriksson 2003
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största fysiska och psykiska förändringen i hela
sitt liv. Det är en tid av ständigt prövande och
testande, där det på ett sätt är lika naturligt att
sluta som att börja, annars kan man inte pröva
något nytt. Förutom just familjen och skolan,
som man inte utan vidare kan lämna under
dessa år, är alla andra miljöer - organiserade
som oorganiserade - sådana som man kommer
och går i, som ett naturligt led i uppväxten.
Lika enkelt som man droppar in i en verksamhet, droppar man ut ur den.
Ett andra svar på frågan varför idrotten
överges är alltså att en del ungdomar helt enkelt
vill pröva på något annat, och att detta handlande ligger inbyggt i dagens socialisationsprocesser. Det finns anledning förmoda att
speciellt för barn i de yngre åldersgrupperna
är vandrandet mellan olika fritidsaktiviteter och olika idrottsgrenar - en del av ett naturligt
sökande. Till detta konstaterande skall läggas
att verksamhetens utformning också har betydelse för vilken förening man väljer att stanna
i respektive lämna.
Om vi för in ett tidsperspektiv, kan vi vidare
fråga oss huruvida skälen att lämna idrotten
är desamma för exempelvis en sexåring som
en artonåring. Förmodligen är det inte så, utan
olika åldersgrupper påverkas på olika sätt av
idrottens verksamhet. En första ingång för att
diskutera detta finns i RF-dokumentet Idrotten
vill, där man rekommenderar olika verksamhetsprinciper för olika åldersgrupper. Till de
yttre faktorer som påverkar både varför man

börjar idrotta, varför man fortsätter och varför
man slutar hör alla de grundläggande strukturella faktorer som påverkar all samhällsverksamhet - social klass, kön och etnicitet, liksom
urbanitetsgrad, geografisk hemvist och utbildningsnivå.
Interna faktorer är sådana som alstras
genom idrottens egen verksamhet. Även här
finns många faktorer som måste beaktas. Det
finns inte minst betydande skillnader mellan
olika idrottsgrenar, och de är många. Det finns
lagidrotter och individuella idrotter. Det finns
grenar med stort respektive litet redskapsutnyttjande, arenautnyttjande, behov av ideella
ledare osv. Det finns historiska, kulturella, ekonomiska, geografiska och sociala skillnader i
tillgängligheten mellan olika idrottsgrenar och
mellan föreningar som utövar samma idrottsgren.
Sammantaget finns det stora problem om
man vill säga något med generell giltighet om
varför ungdomar lämnar organiserad idrottsverksamhet i föreningar. Detta gäller också
metodologiskt. Avhopp kan studeras på alla
nivåer, allt från en intensivstudie av de verksamma i en särskild idrottsgren i en bestämd
förening, till försök att kartlägga hela idrottsrörelsen. En enkät som skulle syfta till en övergripande analys av avhoppsproblematiken inom
hela den organiserade idrottsrörelsen skulle,
för att kunna ta hänsyn till alla relevanta faktorer, bli så omfattande att den vore praktiskt
ogenomförbar.
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Svenska avhoppsstudier
Idrottens barn från 1987. Den innehåller en
historisk genomgång av barn- och ungdomsidrottens framväxt, liksom av hur debatten om
utslagning kom igång och utvecklades under
70- och 80-talet, ofta i form av det som sedermera kommit att kallas för moralisk panik.
Vidare redogör han för de svårigheter som
finns med att definiera vad avhopp, utslagning, drop-out och andra beteckningar kan stå
för, samt gör en genomgång av forskningsläget
både nationellt och internationellt. I hans empiriska undersökning, som har inslag av såväl
tvärsnitt som longitudinell uppföljning, följs ett
antal barn och ungdomar (n=657) i åldern 7-18
år under en tidsperiod av 18 månader.
Undersökningen genomfördes i Karlstad
och i fem föreningar. Huvudsyftet för studien
var att kartlägga omfattningen av olika typer
av avbrott inom den föreningsanknutna barnoch ungdomsidrotten samt att försöka ta reda
på varför barn och ungdomar slutar med föreningsidrott. Resultaten i undersökningen visar
på en mycket stor rörlighet både inom och
mellan skilda idrotter samt mellan idrottande
och icke idrottande. Vid båda observationstillfällena - efter 6 respektive 18 månader - var
det 13 procent som hade slutat med all form av
aktiv föreningsidrott. Det fanns emellertid en
stor inre rörlighet så att endast 5 procent var
avhoppare vid båda tillfällena, medan 8 procent av avhopparna vid första tillfället hade
återupptagit sitt idrottande vid andra tillfället
och lika många hade hoppat av mellan de två
tillfällena.
De vanligaste uppgivna skälen till att byta
förening var missnöje med träningen eller tränaren. De som slutade helt uppgav vid båda
tillfällena som viktigaste skäl att det inte var
roligt, att andra fritidsaktiviteter var viktigare
och tidsbrist. Patriksson konstaterar också att
de yngsta (8-9 år) och de äldsta (16-19 år) slutar
i större utsträckning än mellanåldrarna. Den
äldsta gruppen anger betydligt oftare att de
slutar på grund av svårigheter att hinna med
skolarbetet. Patriksson slutsats är att ”tävlingshets” och ”utslagning” inom idrotten mer synes

Eftersom få svenska avhoppsstudier har gjorts
har vi valt att särskilt behandla dem i det här
kapitlet. Det fåtal studier som har gjorts genom
åren i Sverige har ställt sig två huvuduppgifter:
att undersöka dels avhoppens omfattning, dels
deras orsaker.
Det var först på 1980-talet som det började
göras vetenskapliga studier kring avhoppsproblematiken i Sverige. Engström & Eriksson
(1981) studerade 252 nyinskrivna medlemmar
i en simförening under tio månader. Vid det
laget var endast tio procent fortfarande aktiva.
Intervjuer med ett mindre antal (20 som slutat
och 25 som fortsatt) visade att de flesta av dem
som slutat var medlemmar i en annan idrottsförening. Slutsatsen för de övriga var att ”det
finns därför risk att en stor del av dessa barns
karriär inom idrottsrörelsen därmed är avslutad. I synnerhet tycks detta gälla flickor”. Ingen
uppföljning gjordes dock.3
En brett upplagd undersökning gjordes
av Rolf Jonsson för tjugo år sedan. Den innehöll en enkätstudie omfattande 1 000 elever i
årskurs 7, en intervjustudie av 137 simmare i
åldern 7-15 år och en postenkät till 97 föräldrar till barn som slutat med simning. I det förstnämnda materialet konstaterade Jonsson att 16
procent av dem som slutat idrotta i trettonårsåldern gjort det av ”negativa yttre eller inre faktorer”, med betoning på de förstnämnda (långa
resavstånd, sjukdom/skada, flyttat etc.). Postenkäten visade att av dem som slutat simma
hade 89 procent fortsatt med eller påbörjat
minst en annan organiserad aktivitet (vanligast
var annan idrott eller musik). I intervjustudien
kunde han relatera slutat/fortsatt med om simmarna hade prestationsinriktade eller icke-prestationsinriktade mål. Hans slutsats var att ”ju
längre ungdomarna varit med i simningen och
ju bättre de lyckades, desto större andel hade
prestationsinriktade mål”. Hans sammanfattande slutsats var att ”utslagning inte utgör en
huvudorsak till avhopp ur idrottsverksamhet i
de åldrar vi studerat”.4
Den mest genomarbetade svenska studien
av avhoppsproblematiken är Göran Patrikssons
3
4

Engström & Eriksson 1981
Jonsson 1983

Varför lämnar ungdomar idrotten?
9

vara ett problem för vuxna ”experter” än för
barnen själva.5
Efter Patrikssons studie har inga större studier genomförts i ämnet. Även om den inte har
avhoppsproblematiken i fokus kan man emellertid nämna Rolf Carlsons avhandling Vägen
till landslaget från år 1991 i sammanhanget.
Retrospektivt har han sökt belysa viktiga faktorer och förhållanden i den process som ledde
fram till att en grupp elitidrottare i sju utvalda
idrotter nådde landslagsnivå. Studien visar tydligt, trots att fokus ligger på idrottskarriärens
utseende, på den sociala miljöns betydelse för
att utvecklas till en framgångsrik elitidrottare.6
Bra ledare och stödjande föräldrar var viktiga
ingredienser i framgångskonceptet, liksom att
man inte hade specialiserat sig på sin framgångsidrott förrän relativt sent och dessförinnan prövat på andra idrottsgrenar.
I en senare studie har Carlson försökt överbrygga de metodiska begränsningar som ligger
i det retrospektiva angreppssättet från avhandlingen genom att följa en grupp talangfulla
simungdomar - det handlar nu alltså om en
prospektiv studie. Syftet ansluter till avhandlingens problematik och berör bland annat
ungdomarnas socialisation till simsport, socialisationen till elitsimsport samt idrottslig talang.
Även denna studie är emellertid inriktad på en
elitgrupp och belyser därför endast delvis idrottens möjligheter och begränsningar att fungera
som samhällelig uppfostringsmiljö.
En annan studie som indirekt ansluter till
vårt tema är Rolf Jonssons Kroppen eller knoppen - en ESO-rapport om idrottsgymnasierna
från år 2000. Även detta är en form av elitstudie eftersom det övergripande målet för idrottsgymnasierna är att möjliggöra för talangfulla
ungdomar att kombinera elitidrott med gymnasiestudier. I studien, som omfattar 514 elever,
konstateras att 36 procent som seniorer aldrig
satsade på elitidrott och 20 procent aldrig ens
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tävlade på seniornivå. Av de övriga hade 18
procent tagit medalj på SM, 2 procent på EM
och 4,5 procent placerat sig bland de 10 bästa
på VM/OS.
Om dessa resultat motsvarar de förväntningar som låg bakom konstruerandet av
idrottsgymnasierna kan vi lämna därhän. Jonsson konstaterar emellertid att ”ett urvalssystem,
som bygger på resultat uppnådda under tonåren
har en jämförelsevis låg träffsäkerhet”. Enkelt
uttryckt premieras, liksom i barn- och ungdomsidrotten generellt, fysisk mognad i selektionsprocessen.8 Flera undersökningar visar att
sannolikheten att bli utvald ökar ju tidigare
på året man är född.9 Denna fördel relativiseras efterhand som ungdomarna närmar sig
fullvuxen ålder. Därför blir den tidigt duktige
sällan den bäste senioren. Samtidigt slutar
många sent utvecklade efter hand av samma
skäl. Här ansluter Jonssons studie till vårt tema
- ett skäl till avhopp från ungdomsidrotten kan
alltså vara att verksamheten alltför mycket premierar fysisk mognad.
Detta är också en av de faktorer som
behandlas i en studie från år 2002 av Stefan
Holm om dropouts inom ungdomsishockeyn.
Underlaget är 121 enkäter till ungdomar mellan
15 och 20 års ålder, som spelade eller hade
slutat spela ungdomsishockey i Dalarna. Några
av skillnaderna mellan dropouts och aktiva är
att det är större chans att fortsätta spela om
man har börjat innan nio års ålder, att föräldrar till dropouts har högre krav på ungdomarnas skolprestationer, att dropouts har upplevt
tränaren som orättvis samt att de fortsatt aktiva
i större utsträckning är födda tidigt på året.10
När det gäller internationella undersökningar har vi, istället för att göra en översikt,
valt att ta upp dem i nästa kapitel. Där kommer
vi att göra en mer systematisk genomgång av
avhoppsproblematikens olika sidor.

Patriksson 1987
Carlsson 1991
Carlsson 1995
Jonsson 2000, citat s. 76

Carlsson 1991; Peterson 2003
10
Holm 2002
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Avhoppsfrågan
Efter att ha stiftat bekantskap med avhoppsfrågan ur skilda synvinklar och diskuterat den
långt ifrån omfattande svenska forskningen i
frågan vill vi nu stanna upp och betrakta frågan
mer systematiskt. Anledningen till att vi ser det
som väsentligt ligger i själva frågans komplexitet: den undersökning som beaktar alla frågans
sidor samtidigt låter sig inte praktiskt genomföras.11 Syftet är därför att peka ut de faktorer
av olika slag som kan förväntas inverka på
beslutet att sluta med idrotten. Eller för att
vara mer exakt: de faktorer som kan förväntas
inverka, direkt eller indirekt, på beslutet att
lämna en bestämd idrottslig verksamhet.
Att det gäller en bestämd sådan verksamhet
är metodiskt viktigt i sammanhanget - det är
ju den beslutet gäller, och det oavsett om den
som har gjort valet därmed väljer att upphöra
med varje organiserad sportverksamhet, eller
helt sonika byter förening och/eller gren. Det
är ju också så de som är aktiva i verksamheten
möter beslutet: de ser någon försvinna. Att det
för den som försvinner kanske snarare handlar
om att pröva något nytt förbiser de inte sällan.
Metodiskt är det just handlingen - beslutet att
sluta - som står i centrum och som det gäller att
förklara.
Innan vi försöker oss på en mer systematisk redovisning av avhoppsfrågan, två anmärkningar: För det första vill vi påpeka att den
systematiska redovisning vi kommer att ta fram
just pekar ut vad vi ser som för frågan viktiga
faktorer. Att de är viktiga innebär dock inte
att vi vet hur viktiga var och en av dem är.
Eftersom de också samvarierar på olika sätt på grund av så kallade interaktionseffekter - är
det dessutom förenat med betydande svårigheter att göra en sådan tänkt rangordning av dem.
För det andra något om hur vi lagt upp det fortsatta resonemanget - det utgår från själva verksamheten, den organiserade idrottsverksamhet
som flickor och pojkar kan hoppa av ifrån.

bollslag eller en grupp pojkar som tränar friidrott tillsammans. Eftersom vi befinner oss i
Sverige är verksamheten i fråga organiserad i
föreningsform. Det är den verksamheten som
ett beslut att sluta gäller - även om beslutet
leder till att man satsar på en annan gren i
samma förening, till exempel byter handbollen
mot höjdhopp. Med andra ord kan vi tala om
avhopp även när beslutet inte gäller att sluta
med idrotten som sådan, beslutet behöver inte
sluta med total sysslolöshet. Betraktar vi en
sådan idrottsverksamhet går det alltså att se ett
utflöde ur den.
Utflödet kan sedan bestämmas såväl efter
sin sociala sammansättning som sin riktning.
Innan vi behandlar de två sidorna av utflödet
en sammanhängande fråga: den om inflödet.
Ty sammansättningen av utflödet har sina
bestämda gränser. Enkelt uttryckt kan bara
sådana som deltar i verksamheten sluta med
den. Men de som deltar i den kan i sin sammansättning skilja sig markant från vad som
gäller för hela den åldersgrupp som de tillhör.
(Eftersom vi befinner oss i Sverige är verksamheten som regel organiserad åldersgrupp för
åldersgrupp.) Frågan om utflödet måste alltså
förstås i förhållande till inflödet, de som valt
att engagera sig i den aktuella idrottsverksamheten. På samma sätt som utflödet har en social
sammansättning gäller det för inflödet.
I själva verket är frågan om inflödets sociala
sammansättning välkänd under benämningen
social snedrekrytering och därtill förhållandevis välutforskad jämförd med snedrekryteringen i utflödet. Barn och ungdomar ur
samhällets högre sociala skikt, liksom pojkar
jämfört med flickor, tenderar således att i
större omfattning flöda in i den organiserade
idrottsverksamheten.
Men den sociala snedrekryteringen går att
spåra in i just de tänkta idrottsverksamheter
som vi här diskuterar. Dels därför att verksamheten i fråga gäller en bestämd gren, och
idrottsgrenar är socialt märkta på olika sätt.
Grenar som är förhållandevis dyrbara att utöva
vänder sig inte direkt till dem vars föräldrar har
små inkomster. Andra grenar kanske inte anses
som lämpliga för flickor och så vidare. Med

Verksamhetens inflöde och
utflöde
Låt oss börja med en tänkt idrottsverksamhet det kan handla om en grupp flickor i ett hand11

Lindner & Johns 1991
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lätt överdrift kan man säga att uppsättningen
av olika idrottsgrenar sammantaget bildar en
social karta över samhället. Dels därför att
verksamheten i fråga äger rum på en bestämd
plats med en social sammansättning som kan
förväntas avvika från den som gäller befolkningen i sin helhet.
Som regel samvarierar dessa två anledningar till social snedrekrytering eftersom en
plats som domineras av en bestämd social
kategori troligen kommer att - på flera sätt favorisera vissa grenar framför andra. I det
geografiska perspektivet handlar det inte minst
om tillgången på för grenen i fråga lämpliga
anläggningar, även om nu vissa grenar är
mindre anläggningsberoende än andra12.
Om utflödet ur en viss idrottsverksamhet
således framstår som skev - till exempel om de
flesta som lämnar den är flickor - behöver den
för den skulle inte vara socialt skev. Ridsporten
har exempelvis ett starkt inflöde av just flickor,
varför de också kan förväntas bli i majoritet
bland dem som slutar. Motsvarar utflödets sammansättning den som gäller för verksamheten,
är det i stället inflödet som skall karaktäriseras som socialt skevt. Inflödet föregår - sätter
ramar för - utflödet.

sociala sammansättning. Som mest påtagligt
kanske det märks på mindre orter, som brukssamhällen, med starka traditioner eller i vissa
stadsdelar i starkt segregerade större städer.
Men även ortens storlek kan ha betydelse: vi
kan förmoda att det är enklare att bedriva
en stabil verksamhet på en mindre ort än i
storstad präglad av rörlighet därför att olika
verksamheters sociala nätverk tenderar att sammanfalla och (därmed) antalet alternativa sysselsättningar att vara färre.
Förverkligandet av visionen idrott åt alla
förutsätter att snedrekryteringen i alla dessa
olika sociala dimensioner upphör, det vill säga
att olika hinder för allas deltagande nedmonteras.

Mötet med verksamheten
Även om dessa kontextuella faktorer är yttre
i förhållande till verksamheten, det vill säga
föregår den, i meningen är givna, något för
verksamheten i fråga att utgå från, så måste
åtminstone deras inverkan på utflödet förstås
som resultatet av deras möte med verksamheten. Som regel handlar det om ett tämligen
långvarigt möte, det vill säga flera träningar per
vecka plus tävlingar under en följd av år. Mötet
sker genom en persons handgripliga närvaro i
verksamheten. Mötet kan förvisso vara tillfälligt - många har exempelvis varit nere och vänt
i en boxningslokal efter att direkt kunnat konstatera att det inte var som man tänkt sig. Men
som regel är mötet utdraget. Blir det utdraget,
betyder det att utflödet sker efter en längre tids
erfarenhet av en viss idrottsverksamhet.
Tidens verkan - genom vanan - är en ofta
tung kraft som allt starkare inlemmar någon i
en verksamhet. Också i sportens värld är det
därför så att beslutet att sluta från den som
investerat mycket i verksamheten - tränat hårt
och länge - väcker förvåning. Allmänt sett
verkar det vara så att ju längre man hållit på
med något, desto större är sannolikheten för
att man fortsatt kommer att hålla på med det förutsatt naturligtvis att man som i föreningsidrotten deltar frivilligt. Därigenom kommer
man att alltmer anta verksamhetens synsätt och
göra det till sitt eget; man blir alltmer ett med
verksamheten13.

Kontextens betydelse
Både in- och utflödet kan således variera i sin
sociala sammansättning. Här finns med andra
ord en uppsättning yttre, eller kontextuella,
faktorer av ofta stor betydelse: kön, etnicitet,
klasstillhörighet och ort.
När social snedrekrytering till idrottsverksamhet - eller fritidsverksamhet över huvud
taget - har studerats har det som regel handlat
om klasstillhörighet eller, som det också brukar
kallas, socialt ursprung. Emellertid har andra
sociala sidor av snedrekryteringen - och i förlängningen av den, av avhoppsfrågan - mer och
mer hamnat i förgrunden. Inte minst gäller det
från 1970-talet och framåt idrottens jämställdhetsfråga, det vill säga tjejernas likaberättigande
i en från början manligt präglad verksamhet.
Etnicitetsfrågan, eller kanske bättre, integrationsfrågan, är av senare datum, men den hör
oavvisligen till bilden idag. Orten, eller platsen,
har sin betydelse i sammanhanget genom sin
12
13

Brinkhoff 1998, kap. 7; Cachay & Thiel 2000, 225f; Engström 1999, 86-118; Nilsson 1998; SOU 1997:188,17-25; SNA 1993
Se vidare kap. 3, avsnittet undersökningens frågor.
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Det skulle alltså vara enklast att sluta redan
innan man skaffat sig någon erfarenhet av verksamheten, det vill säga på basis av att ens
förutfattade meningar om verksamheten inte
infriades. För idrottens del kompliceras emellertid förhållandet med vanans makt genom
prestationsinriktningen. I sportens värld förväntas man kanske inte att vinna mer och mer,
men åtminstone hela tiden bli bättre. Därmed
uppstår möjligheten att investeringen i verksamheten så att säga ger allt sämre avkastning, varför det till sist kan kännas meningslöst
att fortsätta. Varpå man bestämmer sig för
att sluta.14 I extremfallet kan det handla om
utbrändhet. Vanligare förekommande är vad
som brukar kallas bristande motivation,15 vilket
kan ses som den psykologiska sidan av att
investeringen ger allt sämre avkastning.
Verksamheten som sådan, vad den går ut på
och hur den bedrivs, kan antas vara en viktig
pusselbit härvidlag. Ty det är ju på grundval
av de erfarenheter som den tillhandahåller som
beslutet att sluta grundas.
Det viktigaste målet med ungdomsverksamhet är för de flesta idrottsföreningar att uppfostra och utbilda nästa generation seniorer.
Men de flesta idrottsföreningar ser också ungdomsutbildningen som ett värde i sig - som en
social fostran och som ett sätt att ge så många
ungdomar som möjligt en grund för fortsatt
idrottande i vuxen ålder, oavsett ambitionsnivå.
Utbildningen är grenspecifik, uppfostran kan
handla både om allmän fostran - ofta sammanfattat i uppträdande - dels om tävlingsfostran,
det vill säga fostran till tävlan, vilken avsevärt
skiljer sig mellan olika grenar.
Hur detta sker i den enskilda föreningen
varierar beroende på en lång rad faktorer.
Den kanske viktigaste är vilken idrottsgren
det gäller, men även föreningens karaktär (till
vilket räknas historiska och kulturella traditioner), var föreningen geografiskt är belägen,
organisationens styrka, vilka rekryteringsmöjligheter man har i upptagningsområdet, vilka
verksamhetsprinciper man väljer att arbeta
efter och inte minst var den befinner sig i tävlingshierarkin ger skilda förutsättningar för
verksamheten. Ju mer elitinriktad föreningens
seniorverksamhet är (exempelvis ju högre upp
14

i ett seriesystem man ligger), desto mer betonas gärna den gamla maximen ”hellre färre
men bättre”. Detta sätter i sin tur sin prägel
på verksamhetens inriktning. Gradvis insocialiseras de aktiva i verksamheten, de accepterar (eller inte) ett allt större åtagande i relation
till verksamheten - träningsdosen höjs, kraven
ökar - vilket också medför att den investering
de gör blir allt mer omfattande. I andra änden
finns det urval som obönhörligen kommer att
ske vid övergången till seniorverksamheten.
Kommer man då att tillhöra de relativt få som
blir utvalda, och är det värt att göra investeringen för att få svaret på den frågan? Samtidigt som investeringen gradvis blir allt mer
omfattande, blir den också allt mera värd, och
därmed skapas ett tryck i två motsatta riktningar - både mot att stanna kvar och mot att
sluta.
På individnivå handlar det således mycket
om hur man handskas med detta, så länge valet
är ens eget. Om man avskiljs ur verksamheten
trots att man vill vara kvar ligger förklaringen
däremot inte längre på individnivå. Detta gäller
även om man får skador som är så allvarliga att
man helt enkelt inte kan fortsätta sitt utövande,
eller om ens familj flyttar från orten.
Därmed kommer vi till de så kallade interna
faktorernas betydelse. Detta är ramarna inom
vilka ett antal ”signifikanta andra” påverkar
vilka som slutar eller fortsätter: kompisar,
ledare/tränare och föräldrar. Ofta börjar barn
idrotta i grupp - ett kompisgäng eller klassskolgäng. Att dessa kompisar, eller andra kompisar man får i verksamheten, finns kvar är
en viktig faktor för ens eget val. Därför får
en strikt åldersgruppsindelad verksamhet stor
betydelse - både för att hålla kvar aktiva så
länge gruppen består och de flesta finns kvar,
och för att förklara avhopp när så inte blir
fallet. Förmodligen bidrar kompismiljöns betydelse till att förklara varför barn som börjar
idrotta senare också tenderar att sluta tidigare.
Ledarens betydelse är omvittnad, en ledare
har stora möjligheter att påverka både till fortsatt aktivitet och till avhopp.16 Ledaren är
härvidlag en representant för organisationen,
han/hon skall konkretisera föreningens målsättningar och verksamhetsprinciper. Även för-

Raedeke m.fl. 2002

15 Butcher et. al. 2002; Sarrazin et.al. 2002, 396f; även Weiss & Petlichkoff 1989
16 Jfr Carlsson 1991; Ewing et. al. 2002, 36f, 54f; Sarrazin et. al. 2002, 397ff, 411ff.

Varför lämnar ungdomar idrotten?
13

äldrarnas roll är viktig - för såväl inträdet i
verksamheten och fortsatt aktivitet som för
avhopp. Att föräldrar engagerar sig i hur det
går, att de uppmuntrar, att de underlättar barnens idrottande på olika sätt, ses av många
som en förutsättning för att de fortsätter, och
det finns också exempel på motsatsen bland
dem som slutade. Om ledaren också är förälder, kombineras dessa två goda faktorer, men
resultatet blir därför inte nödvändigtvis positivt. Här finns ytterligare en faktor där både
inflödet i och utfallet i verksamheten påverkas
av idrottsfältet självt. Föräldrar som själv har
idrottat har ett eget sportkapital, vilket gör det
både lättare att motivera sina barn att börja och
att hjälpa dem att fortsätta. De överför sitt eget
sportkapital till sina barn, enligt samma logik
som gör att exempelvis läkarens barn ofta blir
läkare själv.
Här kan vi nu återvända till de kontextuella faktorer som i mötet med verksamheten
bestämmer utflödets sammansättning och i förlängningen av det dess inriktning. Hur mötet
går till kan formuleras på flera sätt, men för
att inte krångla till saken räcker det med att
säga att dessa faktorer hjälper till att forma
erfarenheten av verksamheten. Om verksamheten exempelvis är präglad av svensk manlighet, är det lättare för dem, som redan innan de
kommer till verksamheten präglats av samma
manlighet, att identifiera sig med verksamheten. För icke-svenskar och för tjejer ställer
sig saken annorlunda. Samma resonemang
kan naturligtvis föras vad gäller social klass.
Avhopp för att man inte passar in, det vill säga
när ”fel” kön, etnicitet eller social klass blir
anledning till att sluta, gör diskrimineringshypotesen aktuell17. Diskriminering behöver inte
vara en avsiktlig handling, utan kan lika gärna
vara det oavsiktliga resultatet av ett traditionellt sätt att bedriva verksamheten på.

som mest uppmärksammas och som bekymrar
både RF och andra samhällsaktörer mest är när
avhopp leder till kombinationen overksamhet
och passivitet - den form av de tre som kunde
göra skäl för beteckningen utslagning.
För den unga ser saken emellertid ofta
annorlunda ut än i den vuxnes perspektiv. Vad
som för den vuxne framstår som ett avhopp
från organiserad verksamhet till oorganiserad
overksamhet, är i den ungas egna ögon inte
sällan att välja en egenstyrd verksamhet i stället. Mellan (förenings)organiserad verksamhet
och overksamhet finns alltså ett mer eller
mindre stort område av oorganiserad verksamhet - det vill säga informellt ordnad aktivitet
- som det är viktigt att se. Många former av
motionsverksamhet hör exempelvis som regel
dit. Gränserna är också ofta flytande mellan
det organiserade och det oorganiserade, mellan
verksamhet och overksamhet, särskilt om vi
ser det hela över tid. När blir vila till overksamhet? När blir en avhoppare passiv?
Ty avhopp kan leda till någon annan, mer
eller mindre organiserad ungdomsverksamhet
utan inslag av fysisk aktivitet, som musikskola
eller garageband, politiska organisationer och
nätverk. I dagens samhälle finns vidare många
alternativ som innefattar fysisk aktivitet som
inte självklart organiseras på föreningsbasis.
Det har under en längre tid diskuterats om den
allt mer organiserade ungdomsverksamheten
minskat eller till och med utplånat äldre tiders
”spontanidrott”, det vill säga att ungdomarna
själva organiserade sitt idrottande på ängar,
gårdar eller gator. Om man som spontanidrott
räknar allt idrottande utanför RF finns det
emellertid idag många olika sådana former.
Vi kan här skilja mellan den motionsbaserade
(gympa, gym, fitness centra) och den äventyrsbaserade (”Califonian sports” som olika brädoch strandsporter, klättersporter etc), vilka kan
inrymma tävlingsmoment.
Alla dessa alternativ är organiserade på
andra sätt än RF-idrotten, inte sällan med kommersiella intressen inblandade, ofta i samklang
med ungdomskulturen. Förmodligen finns i ett
sådant val en indirekt kritik mot den traditionella föreningsformen. Samtidigt ingår fysisk
aktivitet på ett mer integrerat sätt i dagens ungdomskultur, än vad som var fallet exempelvis

Efter avhoppet
Om vi närmar oss frågan om utflödets inriktning från en organisatorisk utgångspunkt kan
man tänka sig att RF-idrotten inte förlorar medlemmar genom att det handlar om byte av
verksamhet, gymnastik kanske byts mot simhopp. Men det är möjligt för RF-idrotten att
förlora verksamma åt minst tre håll. Den form
17

Se viadre Kalter 2003, 81-111.
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med den ungdomskultur som formerades på
1960-talet.18 Kort sagt, frågan om vart avhopparen tar vägen är viktig.
Här är det vidare viktigt att uppmärksamma
den problematik som ligger i Lars Magnus
Engströms konstaterande om idrottsvanornas
utveckling under de senaste årtiondena, nämligen att de som idrottar gör det allt mer, och de
som inte gör det alls blir allt fler.19 Frågan är
med vilken form av fysisk aktivitet de senare
lättast kan nås idag.
Förhållandet mellan inre och yttre faktorers
betydelse för utflödets sammansättning handlar slutligen också om relationen mellan det
man kan kalla samhällets tid och idrottens tid.
De uppfostrings- och utbildningsprojekt som
samhället respektive idrotten erbjuder barn och

18

ungdomar sammanfaller till stora delar i tiden
- från dagis till högskola respektive från barntill seniorverksamhet. Med ett grovt raster kan
man tycka att där finns en samtidighet - båda
bygger på en stadieindelning av årsklasser,
var och en med sitt innehåll och målsättning.
Men varje verksamhet har trösklar vid olika
tidpunkter som får konsekvenser för engagemang och fortsatt investering. Dessutom finns
en gradvis ökande konkurrens mellan investeringarna - satsa på skolan respektive satsa på
idrotten20 - som bygger på att båda satsningarna kräver allt större investeringar i tid och
engagemang. En del löser problemet genom att
antingen satsa på båda samtidigt, andra genom
att satsa på ingendera.

Nilsson 1998

19 Engström 1999, 114ff
20 Danish 2002,39f
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Att sluta spela fotboll - en undersökning av
fotbollstjejer och -killar från 13 till 15 års ålder
I en undersökning av vad som får aktiva
att sluta med sin idrott måste lämpligen ett flertal faktorer undersökas. Dessa faktorer faller
sedan inom ett antal olika områden eller, som
vi också kommer att säga, kluster; de kan
alltså grupperas. Ett minimiförslag innebär att
de faktorer som man väljer att undersöka kan
föras till tre kluster: sådana som kan hänföras
till själva idrottsverksamheten, till det omgivande sammanhanget, och sådana faktorer som
handlar om ungdomarnas utveckling (psykosociala och fysiska faktorer i samband med att
den aktiva når och genomgår puberteten).21
Med hjälp av data från vår undersökning De
avgörande åren kan vi undersöka varför ungdomar slutar att idrotta under de kritiska år som
sammanfaller med att de genomgår högstadiet
i den obligatoriska skolan (årskurs 7-9). Detta
är avgörande år för deras fortsatta idrottsengagemang: nu börjar de bli vuxna och står inför
att finna sin plats - sig själva - i samhället samtidigt som idrotten nu börjar ställa särskilda
krav på dem. Undersökningen gäller bara en
idrottsgren, fotboll, vilket är en viktig begränsning, men den har i stället sin styrka i att
vara longitudinell och tämligen täckande. Den
följer således inte bara de unga, flickor och
pojkar, under en treårsperiod, utan den omfattar också aktiva från Västerbotten i norr till
Skåne i söder som spelar fotboll i föreningar
vars representationslag hör hemma från division sex upp till Allsvenskan.
Undersökningen har ytterligare en begränsning som är viktig att omtala: den handlar om
de ungas fotbollsverksamhet under dessa kritiska år ur en mångfald olika aspekter.22 Vem
som slutar spela är bara en av dessa. Med andra
ord har undersökningen inte formats just med
syftet att undersöka vilka som väljer att hoppa
av från verksamheten, även om den kan användas också för det. Såväl sådant som är inneboende i verksamheten som förhållanden som är
yttre till den låter sig undersökas. En fördel
med undersökningen ligger vidare i att vi kan
se förändringen i vilka faktorer som bestäm21

mer vilka som hoppar av år från år. Tiden,
och därmed också ungdomarnas växande, är
inbyggd i studien.
Fokus i undersökningen ligger främst på
fotbollsverksamheten, på fotboll sett inifrån.
Eftersom det samtidigt handlar om en longitudinell studie som kan fånga hur de unga
blir alltmer engagerade i fotbollen - alternativt
hoppar av - har vi teoretiskt valt att utgå från
den franske sociologen Pierre Bourdieu.
Till skillnad från de flesta andra sociologer
har Bordieu särskilt uppmärksammat sportens
värld, vilket redan det gör honom intressant.
Men framförallt är han det för sitt sätt att närma
sig idrott och andra verksamheter i samhället
som ett slags egna världar. Bourdieu kallar dem
för sociala fält, och vi kommer fortsättningsvis
att anta att fotbollen i Sverige utgör ett eget fält.
Fältet tar form genom de krafter som finns där
och kampen om dess centrala värden. För idrottens del gäller det ytterst att vinna. Men vägen
dit förutsätter att man har förvärvat vissa färdigheter och förhållningssätt - vad Bourdieu
kallar för dispositioner. Utan lämpliga dispositioner kan man inte ta del i kampen om fältets
värden, och som regel kan de förvärvas blott på
själva fältet. Därför är vinnaren aldrig novis,
utan just den som under en längre tid gjort sig
förtrogen med fältets krav, gjort dem till sina
egna, och samtidigt förmått skaffa sig de ändamålsenliga dispositionerna.
Med Bourdieu kan vi samtidigt säga att
detta innebär att man förvärvat ett tillräckligt
sportkapital - i vårt fall ett fotbollskapital.
Vilka dispositioner det handlar om - och i förlängningen: hur spelet skall spelas - råder det
samtidigt strid om; här finns intressanta skillnader mellan olika nationella fotbollsfält, men
också hos det svenska fältet i ett historiskt perspektiv.
Viktigare att observera för vår undersökning är emellertid tidsfaktorn. Dispositionerna
förvärvas genom att låta sig exponeras för fältets krav, genom upprepad träning, varigenom
man allt mer kommer att disponeras för upp-
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giften. Ju längre man varit med, desto starkare
kommer man att disponeras för uppgiften och
förkroppsliga det nödvändiga fotbollskapitalet.
Kort sagt handlar det om att skaffa sig vana, i
ordet goda mening av förtrogenhet och skicklighet, det Bourdieu kallar för habitus.23
Frågan är nu om våra unga spelare lyckas
med det, eller om de kommer att sluta.

minst under de levnadsår som vår undersökning omfattar, på tröskeln till vuxenlivet, då
könsidentiteten blir central, kan det vara så.
Skillnader som gäller etnicitet är också centrala, inte minst eftersom integration har hög
prioritet i den svenska idrottsrörelsen. Enligt
en studie av RF deltar tonåringar med en eller
båda föräldrarna födda utomlands i nästan
lika hög omfattning som de andra tonåringarna i organiserad idrottsverksamhet.24 Lyckas
integrationen eller förekommer diskriminering
som gör att de som saknar så kallad svensk bakgrund oftare slutar spela fotboll i vår studie?
Ställer vi frågan så - om diskriminering - är
det måhända ursäktat att vi inte uppmärksammar skillnaderna mellan olika invandrargrupper, hur betydande de nu än må vara. I stället
väljer vi att ta fasta på den diskriminerande
egenheten i det svenska samhället att behandla
dem alla ”i klump” - som andra än oss.
En tredje central bakgrundsvariabel är klass,
vilken vi tyvärr inte har med i den här undersökningen. Däremot har vi tillgång till uppgifter om spelarnas ålder, det vill säga om
de är födda tidigt på året eller inte. Vi vet
att åldersfördelningen är tämligen skev i ungdomsfotbollen, det vill säga att de som är tidigt
utvecklade - vilket genomsnittligt är mer sannolikt för dem som är tidigt födda på året 25 antalsmässigt dominerar verksamheten. Innebär då det att de som är födda sent på året
möter större svårigheter att leva upp till förväntningarna och därmed har lättare att sluta?
Ungdomsfotbollens villkor handlar emellertid också om var verksamheten bedrivs. Den
geografiska lokaliseringen kan förväntas ha
betydelse. Rimligen är det enklare att hoppa
av fotbollen i storstäderna än från en förening
i ett mindre landsbygdssamhälle. Och det av
flera skäl - från det större utbudet av alternativ
i storstaden till styrkan i det sociala trycket att
vara med på den mindre orten där ”alla känner
alla”.
Men också föreningens lokalisering i seriesystemet torde ha betydelse för vem som slutar
att spela. Föreningar med representationslag
högt upp i systemet - Allsvenskan och superettan - kan antas vara mer elitinriktade och
därför ställa högre krav på ungdomarnas pre-

Undersökningens frågor
Som vi redan visat i rapporten, är frågan
om vad som bestämmer varför man eventuellt
kommer att sluta med en viss idrottsgren av
sammansatt natur. Och som vi redan påpekat är
vår studie inte skräddarsydd för just avhoppsfrågan. Dock gör den det möjligt för oss att
uppmärksamma flera olika kluster vilka kan
förväntas vara av betydelse för om man väljer
att fortsätta med fotbollen eller inte. I detta
avsnitt kommer vi att gå igenom dessa kluster
av variabler och diskutera hur de skulle kunna
förklara varför unga hoppar av fotbollen. Eftersom undersökningen inte är skräddarsydd för
att besvara just den frågan, kan kanske några
av våra frågor här framstå som väl indirekta,
men i slutändan är det en empirisk fråga om
något samband går att konstatera eller inte. Vad
vi gör här är en förberedande tolkning av ett
sådant eventuellt utfall - vi ställer alltså hypoteser. Och vi gör det i huvudsak med hjälp av
Bourdieu, vilket kommer att framgå av fortsättningen. Vi kommer också att på en del punkter
relatera undersökningen till tidigare forskning.
Ett kluster består av så kallade bakgrundsvariabler. Tillsammans ingår de i det samhällsmönster som tillhandahåller verksamhetens
förutsättningar. Detta gäller såväl vilka ungdomar som kan rekryteras och därför kommer
att möta verksamheten som dess villkor mer
allmänt. När det gäller vilka som rekryteras
så handlar vår undersökning om flickor och
pojkar, om både flick- och pojklag, vilket gör
det möjligt att undersöka skillnader mellan
de båda könen i valet att fortsätta med fotbollen eller sluta med den. Länge var fotbollen
ett manligt reservat, och verksamheten präglas fortfarande av manliga värderingar, vilket
troligen gör det svårare för tjejerna att fortsätta med fotbollen, jämfört med pojkarna. Inte
23
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låta just de bästa spela betraktas. Skillnaden är
att denna nivågruppering av spelarna äger rum
i det egna laget, vid match, och därför troligen
är en mer påtaglig erfarenhet för dem som inte
blir utvalda än att inte komma med på exempelvis ett zonläger.
Ett tredje kluster av variabler gäller sådant
som handlar om en själv och fotbollen, saker
som är självrelaterade: det gäller hur man
ser på sig själv och uppskattar sig själv. Det
handlar också om egna uppfattningar om verksamheten, subjektiva omdömen och hållningar.
Gemensamt för variablerna i klustret är att de
mäter olika sidor av flickornas och pojkarnas
möte med fotbollsverksamheten, alltså deras
fotbollserfarenheter. De handlar om en själv
och mötet med fotbollen. Det som skiljer är
att medan de självrelaterade sakerna så att säga
riktar sig inåt, är de senare snarare orienterade
utåt, mot verksamheten. Liksom för det tidigare klustret, gäller även det här verksamhetsinterna förhållanden. Klustrets variabler kan
förstås i relation till undersökningens grundfråga: Utvecklar de unga ett habitus i samklang
med verksamhetens krav, eller kommer de att
sluta?
En lika enkel som grundläggande fråga är
hur de unga uppskattar sin egen utveckling
under den senaste säsongen: lyckades de eller
inte? Efter en till synes misslyckad säsong för
egen del blir för de flesta frågan om en fortsättning, om en säsong till, aktuell. För dem som
det gick bra för blir det mycket enklare att närmast automatiskt bara fortsätta. Flera studier
visar på det.28 Om man inte lyckas och anser
sig sakna den färdighet verksamheten fordrar
- vilket är något relativt eftersom det är avhängigt de förväntningar man har - destabiliseras
habitus. Habitus motsvarar inte (längre) fältets
krav.29 Förutom en direkt men allmän fråga
om detta, har vi mätt detta med en mer konkret
fråga, nämligen om man mest fick spela i vad
man uppfattar som sin rätta position eller inte.
Tanken är den att om man inte fick det, destabiliseras också habitus med ökad benägenhet att

stationer. Vi kan därmed förvänta oss att fler
som tillhör ungdomslag hemmahöriga i sådana
föreningar slutar spela fotboll än i de som
befinner sig längre ner i systemet, även om det
inte är svårt att tänka sig undantag här, som ett
division tre-lag med elitambitioner.
Ett andra kluster av variabler handlar om
habitus, de ungas förvärvande av sportkapital,
med andra ord, deras investeringar i fotbollsverksamheten. Tanken är här att ju större dessa
blir, desto större sannolikhet att man fortsätter
att investera i fotbollen.26 Likväl är besvikelse
med vad man håller på med alltid en möjlighet,
och den hotar dessutom att bli större, ju mer
som har investerats i spelarens kropp. Trots det
är detta som vi ser det en högst rimlig hypotes.
Ett mått på investeringens storlek är hur
länge man hållit på med organiserad fotboll investeringens längd. Eftersom vår undersökning (med några få undantag) gäller ungdomar
av årgång 1984, blir frågan om det finns någon
skillnad mellan dem som började relativt sent
och de som började före dem. Ett annat mått
här gäller investeringens intensitet, det vill säga
hur mycket tid man lägger ner på träningen
varje vecka. Vårt mått här väger samman tiden
som lagts ner under sommar- och vinterhalvåret den aktuella säsongen.
Fungerar investeringen kan den unga spelaren kanske se fram emot ett erkännande för
sina mödor, det vill säga om hennes eller hans
fotbollskapital har kommit att särskilt uppmärksammas. Erkännanden ges naturligtvis fortlöpande i verksamheten, på träning som under
match. Men relativt få kommer att tillhöra de
verkligt utvalda, de som upphöjts genom att bli
uttagna till zonläger, distriktslaget eller någon
annan verksamhet som så att säga ligger över
det lag som man till vardags tillhör. Att få tillhöra de utvaldas skara innebär högst troligt
ett så starkt erkännande att det blir svårt att
sluta.27
Fenomenet toppning handlar också om
utvaldhet, eller om att inte få vara med, beroende på ur vems synvinkel tränarens beslut att
25

Peterson 2003. Eftersom den svenska säsongen börjar den 1 januari. I Tyskland däremot (Kalter 2003,77f), där den börjar den 1 augusti, är
det de som är födda i den månaden som är överrespresenterade i verksamheten, så och i andra länder med samma säsongstart. För en
översikt över internationell forskning på detta område, se Musch & Grondin 2002.

26 Bourdieu 1993 a-b, 1996.

27 Bourdieu 2000, 140ff, 164f; Crossley 2001, 87f, 99f, 130.
28 Ewing 1981; Harter 1978
29 Bourdieu 200, 158ff
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sluta som följd. Man fick helt enkelt inte ut vad
man förväntade sig av investeringen. Att tränaren kanske ser saken annorlunda spelar inte
någon roll om hans eller hennes syn inte övertygar den unga spelaren.
Vidare i detta kluster har vi flera olika
aspekter av hur de unga förhåller sig till - värderar - verksamheten. Det gäller flera variabler
om hur de uppfattar det lag i vilket de spelar
och tränar fotboll. Toppningsfrågan som presenterats ovan kan också förstås som en del
av detta kluster, vilket bland annat handlar om
hanteringen av den konkurrenssituation som
all idrottsverksamhet förutsätter. En hypotes
här är att verksamheten kan bli alltför konkurrensinriktad med resultatet att en del slutar
- som andra lagsporter är fotbollen intressant
här genom att konkurrensen i tävlingssituationen inte nödvändigtvis behöver fortplantas in
i själva laget till en kamp mellan dem. Därför
har vi stället en fråga om solidaritet till de pojkarna och flickorna i undersökningen: anser de
att solidaritet är viktigt eller inte. En liknande
fråga tar fasta på en annan sida av detta förhållande: är att vinna det allra viktigaste målet för
deras lag? Frågan gäller alltså inte om de själva
anser det, utan om de anser att det är så för
deras lag.
Konkurrenssituationen går att hantera på
olika sätt i ett lag; det är en fråga om hur verksamheten organiseras, en fråga om ledarskap,
eller coaching som det kommit att heta också
på svenska. En fråga här gäller om de unga
spelarna anser att det är viktigt med bra ledarskap. Frågan är tämligen öppen, men går att
sätta i relation till vem som hoppar av eller inte.
Går det bra och allt känns bra, kanske man
inte anser att det är så viktigt med bra ledare,
men om det inte gör det, eller om man direkt
anser att ledaren eller ledarna, ty ofta är de ju
flera, inte är bra, blir det lättare att samtidigt
instämma i behovet av bra ledare och att sluta
med fotbollen. En mer specifik fråga här gäller
uttryckligen hur ledarskapet utövas. Försöker
ledarna styra laget för mycket under match?
Styr de för mycket, blir det svårare att fortsätta
med verksamheten.
Det fjärde klustret av frågor gäller social
hemhörighet och socialt stöd, vilket Bourdieu
30

förstår som socialt kapital. Mer bestämt gäller
det att viktiga sociala relationer som man är en
del av utanför fotbollen också finns innanför
den. Tanken är att deras närvaro skulle understödja deltagandet i fotbollen och därmed göra
det svårare att sluta.30 Frågan om kompisar ser
vi således som viktig här. Finns de enbart utanför fotbollen blir den mindre attraktiv än om
de också finns i den. Därmed inte sagt att man
inte kan få nya vänner genom fotbollen, men
däremot att den blir lättare att upprätthålla varaktigt om den inte förblir en värld för sig.
Här har vi därför ställt en serie frågor om
kompisar. Dels den om man har kompisar med
i laget eller inte. Dels den om många skolkamrater respektive många klasskamrater är
med i laget. Litet mer speciell här är frågan om
någon eller båda av ens föräldrar är med som
ledare för laget, vilket ju alls inte är ovanligt
i folkrörelsen fotboll. Föräldranärvaro, det är
vår hypotes, skulle fungera på ett liknande sätt
och av samma skäl som kompisnärvaro i laget,
även om det naturligtvis är skillnad på föräldrar och kompisar just under dessa år när
man håller på att bli vuxen. Förmodligen är det
också lättare hänt att föräldrars närvaro i verksamheten upplevs som ett krav på att man skall
vara med. Men i fråga om just ett eventuellt
beslut om att sluta spela fotboll, antar vi att likheterna med kompisnärvaron överväger.
Det femte och sista klustret gäller konkurrerande fält till fotbollen. Dygnet har bara tjugofyra timmar och veckan sju dagar, och våra
unga spelare står inför valet hur de skall disponera sin tid.
Om vi bortser från möjligheten att till synes
inte göra någonting, kan de unga investera i
åtminstone två andra fält förutom idrottens.
Ett är naturligtvis skolan. Eftersom den är obligatorisk tar den allas tid i anspråk, men kanske
mer av dem som har studieambitioner och ser
skolan som en språngbräda för framtiden. Här
är två till synes motstridiga hypoteser möjliga.
Dels den att när skolan blir viktig - inte minst
i nian då det för många gäller att komma in
på ”rätt” gymnasielinje - kommer andra verksamheter i andra hand. Stämmer det, skulle
det leda till en starkare benägenhet att sluta
med fotbollen när betygsallvaret gör sig påmint
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och gymnasiet står för dörren.31 Dels kan man
tänka sig en motsatt hypotes att det går bra
att kombinera skola och fotboll. Gör det det,
så räcker tiden till båda. Vad som annars talar
för just den hypotesen är att ungdomsidrotten
på senare decennier blivit allt mer skollik med
schemalagd verksamhet, till vilken man måste
komma i tid, och med tränaren som lärare.
Paradoxalt nog kan disciplinkraven ställas ännu
hårdare i idrottens värld eftersom det, till skillnad mot skolan, handlar om en frivillig verksamhet. Därmed kan vi förvänta oss att de
som anser att skolan är en trist företeelse också
kommer att sluta med fotbollen, medan de som
satsar på den också gör det på skolan.
En annan möjlighet är att sluta med fotbollen för att satsa på något annat fritidsintresse.
Det kan handla om någon annan idrottsgren,
men lika gärna om till exempel musik, vilket
vi vet intresserar många ungdomar idag. Vår
fråga här gäller om de unga har någon annan
fritidsverksamhet som sin absoluta favorit än
fotbollen. Har de det, skulle de lättare kunna
sluta, är tanken.

frågan och undersöker disengagemanget ändrar
knappast på det.
Undersökningen gäller en årgång spelare,
de som är födda 1984. För att vara mer exakt:
den gäller spelare i lag av årgången 1984. I
undersökningen ingår därför ett litet antal äldre
och yngre spelare. Vi har således undersökt
samtliga spelare i 47 lag som representerar 31
olika föreningar i fotbolls-Sverige, sammanlagt 1117 pojkar och flickor. Dessa lag är med ett undantag - hämtade från sex distrikt i
landet och från föreningar vars representationslag finns på alla nivåer i seriesystemet från div
sex till Allsvenskan. Även om studien därmed
täcker stora delar av fotbolls-Sverige geografiskt och seriemässigt och kan anses fånga upp
mycket av den variation som finns där, är den
inte representativ i statistisk mening. Därför
kan den inte användas till generaliseringar eller
skattningar av hur många som gör eller tänker
en bestämd sak. Däremot kan vi utan svårigheter förklara olika saker med den, som vilka
som slutar och varför. Det är för det slaget av
frågor undersökningen är utformad.
Styrkan i undersökningen - vilket gör den
unik i sitt slag - är att den är en så kallad
panelstudie. I vårt fall handlar det om en surveyundersökning som upprepats två gånger,
vilket gör att vi kan följa ungdomarnas utveckling i förhållande till fotbollen över tre år.
Tiden är således inbyggd i undersökningen.
Tiden är också - om vi följer Bourdieu - en
nyckelfaktor när det gäller sådant som förvärvandet av sportkapital och uppbyggandet av
ett på fältet gångbart fotbollshabitus. Fortsättningsvis kallas undersökningstillfället när de
var 13 år gamla, vilket inträffade 1997, för år
1. År 2 och år 3 gäller således de följande två
åren. En svaghet i undersökningen är att vi
inte fullt ut ställt samma frågor alla tre åren,
vilket vi återkommer till.33
Panelen är inte alldeles konventionell av
skäl som hänger samman med den undersökta
verksamhetens natur. Att en del spelare slutar
efter varje år är som det ska och själva förutsättningen för den här undersökningen. Av
dem som fanns med första året återstod således
46 procent det tredje året, vid sexton års ålder.

Materialet
Med den genomgången av avhoppsfrågan i
ungdomsfotbollen har vi redan kommit in på
det material som den fortsatta analysen grundar sig på genom att peka ut de variabler och de
kluster av variabler som vi kommer att intressera oss för. Eftersom de ingående variablerna
redan har presenterats, nöjer vi oss här med
uppgifter om vad för slags studie det handlar
om.
Data kommer från projektet De avgörande
åren. Av två skäl handlar det om avgörande år,
menar vi. För det första eftersom studien handlar om vad som sker från den unga spelarens
trettonde till och med hennes och hans femtonde år, kort sagt år under vilka de börjar bli
vuxna. Det är, för att göra en lång historia kort,
nu frågor om vem man är och vad man vill
bli pockar på uppmärksamhet.32 Men dessa år
är för det andra kritiska också ur fotbolls-verksamhetens synvinkel. Det är nu som avgörandet står om ett fortsatt engagemang med sikte
på seniorspel. Att vi i det här kapitlet vänt på
32
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33 Tack vare deltagarnas relativt låga ålder kan vi förvänta oss en låg så kallad återintervju-bias, d.v.s. att undersökningarna stör varandra
just genom att upprepas.

Varför lämnar ungdomar idrotten?
20

vilket betyder just att den omfattar fler variabler än två - är ett slags variant av så kallad regressionsanalys: binär logistisk regression. I de
följande styckena behandlar vi vad den innebär
- en diskussion som med nödvändighet blir teknisk (statistisk). Presentationen och diskussionen av resultaten som sedan följer stödjer sig
på de så kallade matriser som analysen ger. Vår
ambition är emellertid att resultaten skall vara
begripliga också för den som saknar vana vid
analyser av detta slag.
Som vid all regressionsanalys innebär binär
logistisk regression att den beroende variabeln
förklaras genom att föras tillbaka på - regression betyder just det - en eller flera oberoende
variabler. Därvid erhålles en så kallad regressionskoefficient (B). Regressionskoefficienten
betraktas som signifikant om analysen ger att
sannolikheten för att B kan avvika från det
uppskattade värdet är mindre än eller lika med
0.05 (p ≤ 0.05). Är sannolikheten ännu mindre
för en avvikelse från det skattade eller förväntade värdet, kan vi tala om signifikans på en
högre nivå. Vi kommer att i den följande analysen urskilja tre olika signifikansnivåer, vilket
brukar noteras med en, två eller tre stjärnor (*).
Om p ≤ 0.05, handlar det om den lägsta signifikansnivån, vilket betecknas med en stjärna.
Nästa nivå, två stjärnor, uppnås när p ≤ 0.01
och tre stjärnor, när p ≤ 0.001.
Att den är logistisk gör att vi kan arbeta
med enkla skalor. Till exempel sådana där man
säger ja eller nej till ett påstående. Att den är
binär betyder att vi valt att i analysen arbeta
med variabler med endast två värden. Alla variabler i vår analys har således bara två värden (1
eller 2). Vad värdena står för på de olika variablerna kommer att framgå vid presentationen
av analyserna. Att arbeta med binära variabler
underlättar tolkning och redovisning av resultaten, även om det har sitt pris: det blir svårare att
få fram signifikanta förklaringar (samband).
Vi kommer att presentera tre avhoppsanalyser, en för varje undersökningsår. För varje
år kommer vi att bygga två modeller - kallade
Modell 1 och Modell 2. I den första modellen
kommer vi att utgå från samtliga tillgängliga
variabler, för att sedan i ett andra steg identifiera ett mindre antal variabler för att om
möjligt bättre förklara beslutet att sluta. Här
finns nämligen ett avvägningsproblem. Fördelen med att ta med många variabler ligger i

Men till denna så kallade naturliga panelmortalitet kommer vad som kunde kallas en panelfertilitet: ett inflöde av nya spelare till våra
undersökta lag. Som regel kom dessa spelare
från andra lag eftersom det är mycket, mycket
ovanligt att börja spela fotboll organiserat vid
fjorton års ålder eller senare. De flesta började
långt tidigare. I övrigt är bortfallet litet, mycket
tack vare att vi haft fördelen av att kunna uppsöka lagen för att få enkäterna besvarade när
de samlats för träning.
Till sist något om den beroende variabeln.
En styrka med vår undersökning är att vi efter
säsongens slut samlat in uppgifter om vilka
som slutade och vilka som fortsatte. Med andra
ord är det det faktiska beteendet som vi observerat, inte en eventuell övervägan att sluta.
Men med denna styrka följer en svaghet som
ett brev på posten: vi vet inte deras skäl för att
sluta som de var för handen inför själva beslutet. Vad vi gör är alltså att förklara beslutet
med en rad olika variabler, samtliga observerade kanske redan innan de unga ens tänkt sig
tanken att sluta. Troligen har det gjort det svårare att hitta förklaringarna till att en del slutar
spela fotboll. Å andra sidan torde de förklaringar vi därför hittar vara rätt robusta.

Analys
För en undersöka varför unga slutar att spela
fotboll - vilket vi alltså nu skall försöka förklara - har vi valt en multivariat analys. Den
grundar sig på de variabler som framkom i
inventeringen ovan av undersökningens frågor.
Sammanlagt rör det sig om tjugoen variabler
med vilka vi ska försöka förklara vilka som
slutar spela fotboll och varför. Vilka som slutar
spela fotboll och varför de gör det är delvis
samma fråga: finns där exempelvis en könsskillnad, kan vi förmoda att förklaringen handlar om just könsskillnader? Är det mest tjejer
som slutar ett visst år, kan vi således förmoda
att det handlar om kön och inte något annat.
Att det inte handlar om något annat kan vi
försäkra oss om genom att hålla andra variabler konstanta. Den analysmetod som vi valt
har förtjänsten att kunna konstanthålla ett stort
antal variabler och betrakta inverkan av en så
kallad oberoende variabel i taget på den beroende variabeln, i vårt fall om man slutat eller
fortsatt med fotboll. Vår multivariata analys -
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en effektiv kontroll av andra variablers inverkan genom så kallad konstanthållning; nackdelen är emellertid att det just därför blir svårt
att etablera signifikanta samband. I bygget av
Modell 2 har vi därför prövat att avlägsna
just de variabler som har minst egen effekt på
avhoppsbeslutet. Samtidigt har vi eftersträvat
att varje kluster skall ha någon variabel med i
analysen.
När vi så gjort dessa tre analyser i sina två
steg kan vi genom att ställa dem efter varandra
granska själva avhoppsprocessen under de tre
åren. Närmare bestämt kan vi se inte bara vad
som får unga spelare att sluta utan också när. I
just den möjligheten ligger mycket av styrkan
med vår undersökning. Den förmår fånga variationer över tid och just under vad vi ser som
de avgörande åren mellan tretton och femton
års ålder. Själva processen tar vi upp efter de
tre avhoppsanalyserna under rubriken ”Slutsatser”.

Siffrorna skall tas med en nypa salt också
eftersom undersökningen, som redan påpekats,
inte är representativ i statistisk mening. Troligt
är att nettoutflödet i många andra föreningars
lag är större än i vår undersökning. Vårt urval
omfattar nämligen lag som av sina distrikt
bedöms ha en stabil verksamhet; vi ville kunna
följa lagen under tre säsonger, vilket också blev
möjligt i samtliga fall utom ett.
Trots det vågar vi säga att de stora tappen
efter just det första och tredje undersökningsåret inte är någon slump, ej heller det relativt
måttliga utflödet ur verksamheten efter det
andra undersökningsåret. Båda tappen bedömer
vi som en konsekvens av ökade krav på ungdomsspelarna just dessa år, medan 14-åringarnas säsong handlar om en mellansäsong. De
ökade kraven kommer från fotbollsfältet som
sådant, inte primärt från de enskilda föreningarna, vilka kan hantera kraven på lite olika
sätt.
Vid tretton års ålder möter de unga en första
tröskel som det gäller att ta sig över. Kort sagt
blir fotbollen allvar för dem på ett helt annat
sätt än förr eftersom det nu gäller att spela
elvamannafotboll. Med den blir spelet svårare,
inte minst taktiskt, och som en konsekvens av
det blir tränarens roll mer central och dennes
krav mer påtagliga. Från och med nu blir det
fråga om fotboll ”på riktigt”. Att kraven skärps
skulle alltså få fler att sluta. Därmed inte sagt
att en verksamhet som inte höjer ambitionerna
skulle behålla alla i den. Men just här tror vi
att man kan tala om ett slags tröskeleffekt på
grund av kraftig ökade krav.
Det följande året däremot kännetecknas av
verksamhetens stabilisering med ett begränsat
utflöde som resultat. För femtonåringarna ställer sig saken annorlunda. De ställs inför en
andra tröskel eftersom det nu börjar bli tydligt
att verksamheten går ut på att producera seniorspelare. Kraven ökar när föreningens sextonårslag skall formas. Tappet till säsongen år
2000 kan alltså ses som en andra tröskeleffekt.
Detta visar samtidigt på en annan begränsning i vår undersökningsmetod. Den kan inte
förklara variationer i nettoutflödets omfattning
över åren, utan snarare vilka som kommer att
sluta och av vilka skäl. Det är till det slags
frågor som vi nu vänder oss.

Översikt
Innan vi kommer till de tre utlovade analyserna vill vi ge en översikt över materialet. Om
inte annat så för att de inte kan förklara omfattningen på utflödet ur verksamheten, vill vi här
ge konturerna av den i grova drag.
Som framgår av tabell 1 har vi att göra med
en stadig minskning, år för år, av aktiva ungdomar i våra undersökningslag. Antalet som
slutat underskattas dessutom i tabellen eftersom det tillkommer nya spelare utifrån inför
varje säsong, vilket delvis motverkar utflödets
omfattning. Dock gäller inte det uppgiften för
säsongen år 2000, där vi saknar uppgifter om
antalet nytillkomna. Med andra ord är den
verkliga minskningen i lagen till säsongen år
2000 mindre än 26 procent. Hur mycket mindre
är svårt att säga, men en kvalificerad bedömning hamnar på att minst 15, kanske 20, procent försvunnit.
Tabell 1. Utflödet av spelare.
Säsong

Spelare vid
säsongsstart

Utflöde
(procent)

1997 (13 års ålder)

907

15

1998

782

6

1999

732

26

2000

539
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kön, så finns angivet att pojkarna har värdet
1; alltså har flickorna värdet 2. Ser vi till den
oberoende variabeln klasskamrater i laget, står
värdet 1 för få, vilket innebär att värdet 2 betyder fler, eller många i laget. Och så vidare.
Om vi nu ser på effekten av kön på beslutet
att sluta återfinner vi den som ett skattat värde
på regressionskoefficienten B. Här blir den
-,144. Detta motsvarar ett p-värde på ,637.
P-värdet är en sannolikhet och kan således
variera mellan 0 och 1. Sambandet här är långt
ifrån signifikant (för det krävs att p ≤ ,05). ,637
är ett värde på p nära 1, varför vi har att göra
med ett icke-samband. I det här fallet är det
inte alls ointressant, det betyder ju att kön inte
har betydelse för valet att sluta. Vad står då
minustecknet vid regressionskoefficienten för
(-,144)? Den anger sambandets riktning. I det
här fallet anger det att om det är någon kategori som tenderar att sluta så är det pojkarna.34
(Eftersom p-värdet är högt, bör man dock
bortse från minustecknet i tolkningen av resultatet.) Samtidigt har alltså övriga variabler hållits konstanta.

Att sluta efter undersökningens
första år
Modell 1 för undersökningen av vilka som slutade - och varför - efter det första året omfattar
nitton variabler. Av dem som vi har redovisat
ovan vid genomgången av undersökningens
frågor är det endast två som inte har tagits med
här: dels den om studieorientering (intressekonkurrens från ett annat fält), dels den om
toppning (utvaldhet). Vi har nämligen ställt de
frågorna endast det tredje året. Därför kommer
de inte heller att ingå i Modell 1 för år två.
De resultat som Modell 1 ger oss finns
samlade i tabell 2, där också resultaten enligt
Modell 2 redovisas. Innan vi går in på själva
resultaten, är det måhända på sin plats med en
läsanvisning för den som inte har vanan att läsa
resultat från en binär logistisk regression. Den
beroende variabeln, att ha slutat med fotbollen,
har alltså två värden, där värdet 2 står för att ha
slutat, värdet 1 för att ha fortsatt en säsong till.
Varje oberoende variabel har samma möjliga
värden, 1 och 2. Vad som står för vad framgår
av tabellen. Ser vi på den oberoende variabeln

Tabell 2. Att sluta spela fotboll efter år 1. Binär logistisk regression
Modell 1
Slutat med fotboll (nej =1; ja = 2)
Kön (1 = pojkar)
Etnicitet (1 = svenskar)
Geografi (1 = storstad)

B

P

B

p

-,144

,637

-,198

,415

,412

,195

,394

,134

,673

,046

Division (1 = elit [Allsvenskan + Div. 1])

-,238

,494

Ålder (1 = yngre)

-,196

,500

Träningsintensitet (1 = )

Modell 2
Sig.a

*

,301

,234

-,297

,214

Sig.

,105

,716

Fotballserfarenhet (1 = kortare)

-,353

,220

Utvaldhet (1 = ja)

1,358

,000

***

1,445

,000

Självuppskattad utveckling under säsongen (2 = dålig)

1,294

,024

*

,604

,216

Fick spela I rätt position (2 = sällan)

,375

,396

Solidaritet är viktigt (2 = starkt instämmande)

,328

,215

För mitt lag är vinna viktigast (2 = ja)

,133

,624

Ledarna bestämmer för mycket under match
(2 = starkt instämmande)

,205

,562

Bra ledare är viktigt (2 = starkt instämmande)

,456

,096

,451

,043

*

Favoritfritidssysselsättning (2 = annan än fotboll)

, 034

,917

Kompisar I laget (1 = nej)

-,499

,130

Skolkamrater I laget (1 = få)

-,466

,119

-,521

,033

*

Klasskamrater I laget (1 = få)

,143

,665

-,557

,119

Föräldrar som ledare I laget (1 = nej)

***

-,400

a Signifikans markeras konventionellt: * indikerar signifikans på 5%-nivån, ** på 1%-nivån och *** på 1‰-nivån.
34

Om värdet 1 på den oberoende variabeln tenderar att ge värdet 2 på den beroende variabeln och värdet 2 på den oberoende variabeln
tenderar ge värdet 1 på den beroende variabeln, blir negativt. Den blir alltså positiv när värdet 1 på den oberoende variablen tenderar att
ge värdet 1 på den beroende och omvänt.
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Modell 1 urskiljer tre signifikanta effekter
på beslutet att sluta spela fotboll efter år 1. För
det första ser det ut att förhålla sig tvärtemot
vad vi förväntade oss för geografins del. Det är
inte spelarna i storstadsklubbarna som främst
väljer att sluta utan de som spelar i föreningar
från medelstora städer ner till landsortsklubbar. Och vi har hållit konstant för föreningens
plats i seriesystemet, så det handlar inte om att
kanske fler elitföreningar hör hemma här. Hur
vi ska förklara detta minst sagt överraskande
resultat är svårt att veta. Svaret får nog snarare
sökas i de inre än i de yttre förhållandena, i
en välorganiserad verksamhet. De mindre samhällenas fördelar brukar ju sägas ligga i goda
yttre förhållanden för verksamheten. Vi vet
också att det är vanligare med kompisar eller
skolkamrater i laget på mindre orter (men inte
med föräldrar), men här hålls ju i stället dessa
variabler konstanta och får inte slå igenom på
geografivariabeln. En del av svaret ligger nog
också i olika inflöden. I storstäderna, med ett
mer rikhaltigt fritidsutbud, är det troligen fler
riktigt fotbollsintresserade som kommer in i
verksamheten från början, medan många på
mindre orter deltar ”för att man ska” eller för
att kompisar med flera gör det.
Mindre förvånande är att de som av fotbollsfältet särskilt valts ut - här genom att
sändas till zonlägret - stannar kvar i verksamheten, medan övriga har en större benägenhet
att sluta. Den rimliga tolkningen här blir den
att de som blir utvalda genom denna händelse
blir mindre benägna (än genomsnittet) att sluta.
Att inte bli uttagen får nog få att sluta. Sambandet är av det starkare slaget. Mindre starkt,
men inte heller det förvånande, är att de som
uppskattar att det gått dåligt för dem under
säsongen väljer att sluta.
Därmed är vi inte färdiga med Modell 1.
Här finns flera icke-samband som är väl så
intressanta som de diskuterade sambanden.
Det gäller t ex att varken kön eller etnicitet
har någon inverkan på vilka som kommer att
sluta. Inte minst intressant är det resultatet mot
bakgrund av diskrimineringshypotesen enligt
vilken båda dessa grupper skulle förväntas
stötas ut ur verksamheten. Så verkar alltså inte
att vara fallet. Även åldersfaktorns svaga inverkan på förekomsten av avhopp kan ses i samma
perspektiv.

Ett annat intressant nollsamband (där p är
mycket nära 1) gäller konkurrensen från andra
fält. Även om den unga spelaren anser att
någon annan fritidsverksamhet än fotboll är
deras favorit, leder det dem inte till att överge
fotbollen i större omfattning än normalt. En
möjlig tolkning av det är att verksamheten i
fråga väl låter sig kombineras med fotbollen.
Att inte heller förvärvat fotbollskapital har
någon roll att spela i sammanhanget, och det
oavsett om vi ser till erfarenhetens längd eller
träningsintensitet, är ett förvånande resultat
och därför svårt att förstå. Inte heller det stora
klustret med frågor om den unga spelarens
möte med och erfarenhet av fotbollen ger några
effekter. Detsamma gäller vidare klustret som
försöker fånga effekter av understödjande socialt kapital. Till en del kan ju detta bero på att
undersökningen inte designats för att studera
just avhoppsproblemet, till en del på att antalet
variabler i modellen är för stort för att fler samband ska falla ut.
Därför vänder vi oss nu till Modell 2. Denna
har tagits fram genom en successiv reduktion
av Modell 1, det vill säga att variabler har
plockats bort ur Modell 1 en efter en. Slutligen
har vi på så sätt kommit fram till Modell 2.
I det här fallet har den emellertid inte blivit
mycket bättre än Modell 1. Antalet signifikanta
samband har således inte ökat, även om antalet
variabler i modellen har reducerats till mindre
än hälften (nio). Samtidigt har två samband
försvunnit och två nya tillkommit. Geografins
betydelse har tillsammans med negativ uppfattning om sin egen utveckling sålunda fallit bort.
Eftersom de kunde konstateras när fler variabler konstanthölls, skall vi nog ändå akta oss för
att skrota dem.
Utvaldheten kvarstår dock som ett starkt
samband. Ett av de två tillkommande sambanden gäller det sociala kapitalet, eller närvaron
av skolkamrater i laget. Nu faller den ut positivt, som förväntat. De som har få sådana med
har lättare att sluta. Det andra gäller bra ledareinte att ha sådana, utan åsikten att det är viktigt
att ha det. De som anser att det är viktigt slutar
oftare än de som inte gör det. Den rimliga tolkningen är att detta återspeglar avsaknaden av
bra ledare.
Vilken modell skall vi då välja? Delvis ger
de ju olika resultat. Båda modellerna tar fram

Varför lämnar ungdomar idrotten?
24

elitvariabeln slår igenom: att föreningen hör
hemma högre upp i seriesystemet får inte heller
det fler att sluta.

förklaringar som ligger i tre kluster: därmed är
de lika sammansatta (eller förenklade om man
så vill se saken). Kanske kunde man ändå välja
Modell 2 med följande motivering: Utvaldheten finns i båda modellerna som förklaring,
och som sådan är den stark. I Modell 1 finns
vidare den självrelaterade frågan om hur det
gick under säsongen. Inte oväntat visar det sig
att de som inte såg några framsteg oftare slutade än de som såg framsteg. Ser vi denna förklaring som andra sidan av utvaldheten, blir
Modell 2 något mer sammansatt och därmed
intressantare. Att sluta år 1 skulle alltså främst
vara en fråga om för det första utvaldhet - de
utvalda stannar i verksamheten. Vidare är det
en fråga om interna förhållanden i laget, närmare bestämt ledarskapets natur: inte tillräckligt bra ledare gör att man slutar. Och slutligen:
saknar man socialt kapital - i det här fallet skolkamrater i laget - blir det lättare att sluta.
Särskilt värt att notera är vidare avsaknaden
av samband beträffande såväl kön som etnicitet. Varken flickorna eller de unga som saknar
svenska föräldrar slutar i större omfattning
än genomsnittligt för årsgruppen. Inte heller

Att sluta efter år två
För analysen av vilka som slutar efter det
andra året har vi inte tillgång till samma
uppsättning variabler som för det första året.
Därför kommer Modell 1 här att av nödvändighet bli mer begränsad. Det största avbräcket
ligger i att samtliga fyra variabler i klustret
för socialt kapital saknas; därmed kan vi inte
fånga effekten av viktiga sociala relationers
närvaro i verksamheten. Jämfört med Modell
1 för år 1 saknas vidare frågan om man fått
spela i rätt position eller inte, vilket torde
spela mindre roll för analysen än avsaknaden
av ett helt kluster. Däremot har vi tagit med
utvaldhetsvariablen också detta år, trots att den
avser zonlägerdeltagande året innan. Frågan
blir om denna utvaldhet har någon märkbar
effekt också året efter, eller om dess starka
effekt tämligen snabbt klingat av. Sammantaget gör det att Modell 1 för år 2 kommer att
bestå av fjorton variabler.

Tabell 3. Att sluta spela fotboll efter år 2. Binär logistisk regression
Modell 1
Slutat med fotboll (nej =1; ja = 2)
Kön (1 = pojkar)

B

P

Sig.a

B

p

Sig.

-,858

,046

*

-1,013

,009

**

,575

,130

***

1,359

,001

***

*

Etnicitet (1 = svenskar)

,505

,278

Geografi (1 = storstad)

2,147

,000

Division (1 = elit [Allsvenskan + Div. 1])

Modell 2

,062

,911

-,343

,369

Träningsintensitet (1 = )

-1,177

,050

*

-1.007

,043

Fotbollserfarenhet (1 = kortare)

**

-,544

,109

,971

,031

*

Ålder (1 = yngre)

-1,087

,008

Utvaldhet (1 = ja)

-,129

,737

Självuppskattad utveckling under säsongen (2 = dålig)

-,344

,696

Solidaritet är viktigt (2 = starkt instämmande)

,354

,340

För mitt lag är vinna viktigast (2 = ja)

,443

,261

Ledarna bestämmer för mycket under match (2 = starkt instämmande)
,026
*
Bra ledare är viktigt (2 = starkt instämmande)

,528

,158

,394

,221

Favoritfritidssysselsättning (2 = annan än fotboll)

,141

,724

,571

,083

,844

a Signifikans markeras konventionellt: * indikerar signifikans på 5%-nivån, ** på 1%-nivån och *** på 1‰-nivån.
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Orsakerna till att sluta spela fotboll har ett
helt annat mönster vid fjorton än vid tretton
års ålder (se tabell 3). I Modell 1 ger fem variabler tillhöriga tre variabelkluster signifikant
effekt. Två av dem är så kallade bakgrundsvariabler. För det första får nu kön en påtaglig
effekt på sannolikheten att fjortonåringen ska
sluta spela, men den går i omvänd riktning mot
vad vi kunde förvänta oss. Pojkarna uppvisar
sålunda vid den här åldern en större benägenhet än flickorna att sluta med fotboll. Diskrimineringshypotesen får inte stöd. Däremot gäller
knappast det omvända: att pojkarna diskrimineras och därför slutar. Eftersom de verksamhetsinterna variablerna hållits konstanta och
inte heller uppvisar någon egen effekt, ligger
förklaringen troligen i förhållanden utanför
verksamheten, kanske i de unga pojkarnas livslopp, i pubertetens osäkerhet. Etnicitet däremot
saknar effekt också detta år.
För det andra slår geografin - men inte platsen i seriesystemet - åter igenom i Modell 1,
men nu starkare än året innan. Även nu går
sambandet i en annan riktning än den förväntade: risken att storstadsklubbarnas unga spelare slutar är således påtagligt mindre än vad
som gäller för dem i de övriga städerna och
på landsbygden. Som för året innan tror vi
att det handlar om en skillnad i inflödet i
föreningarna: i storstäderna skulle alltså de
som inte motsvarar verksamhetens krav valt
bort sig själva från början i större omfattning.
Givet storstädernas större fritidsutbud är det
en rimlig tanke så fort vi avvisar idén om att
de ungas val är slumpmässigt fördelat i befolkningen och utan social bestämning: vi vet ju att
det inte är det.
Inte oväntat visar sig de ungas investering i
verksamheten av betydelse för vilka som slutar
och fortsätter. Ju större sportkapital som förvärvats - mätt såväl i träningsintensitet som i
fotbollserfarenhetens längd - desto mindre är
sannolikheten att man kommer att sluta. I förlängningen av vad vi tidigare har sagt kan en
anledning till att de som kom senare till verksamheten har en större benägenhet att sluta
vara social - man har inte kommit in i det kamratskap som tidigt etablerades i gruppen. Just
det här året, där analysen varken kan fånga
eller kontrollera för variabler som fångar det
sociala kapitalet, visar sig detta. Utvaldheten

har däremot föga betydelse redan året efter zonlägerdeltagandet, utan vi får ett närmast perfekt
nollsamband här. Med andra ord verkar det förkroppsligade sportkapitalet - fotbollskapitalet i längden ha en mer grundläggande betydelse
än utvaldhet, även om utvaldhet naturligtvis
kan uppmuntra till fortsatt förvärv av sportkapital, vilket ju är vad som hände om vi ser
utvecklingen från år 1 till år 2.
Den självuppskattade utvecklingen under
säsongen visar sig sakna betydelse i sammanhanget, vilket styrker något som Bourdieu ständigt inskärper: att vad man gör är viktigare än
vad man föreställer sig. Och liksom året innan
ligger det inget problem i att ha någon annan
fritidssysselsättning som högsta favorit framför fotbollen.
Av de verksamhetsinterna variablerna slår
det här året inte den mer allmänna betydelsen
av bra ledare igenom utan i stället ledarnas
egenskap att bestämma för mycket av hur spelet
skall spelas. Styr de spelet för hårt, ger det en
förhöjd sannolikhet att någon skall hoppa av
fotbollen vid den här åldern. Med ökad erfarenhet - efter två säsonger med elvamannaspel har de unga tydligen fått en mer bestämd uppfattning om vari det bra ledarskapet består: att
inte styra spelet för hårt. Var gränsen går varierar naturligtvis, men det intressanta är att den
finns och att den får effekt.
När vi reducerar modellen händer inte så
mycket. Modell 2 skiljer sig i blott två avseenden från Modell 1. Det som talar för den är
att könssambandet blir ännu tydligare. Det kan
man emellertid inte säga om de övriga. Särskilt
sambandet med det sociala kapitalet försvagas:
fotbollserfarenhetens betydelse faller nämligen
ur modellen. Därför väljer vi här att behålla
Modell 1 som den slutgiltiga för analysen. Vi
får inte fram någon mer information i Modell
2. Tvärtom är resultaten i Modell 1 stabila,
även vid en reduktion av modellen, åtminstone
på klusternivå.

Att sluta efter år tre
Variabeluppsättningen för det tredje året är
bättre än för det andra och det i flera avseenden. Vi har således två olika mått med på
social tillhörighet och sociala relationer, nämligen föräldranärvaro samt frågan om kompisar
i laget. För klustret om till fotbollen konkur-
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rerande fält saknar vi detta år uppgifter om
eventuellt fritidsintresse som är viktigare än
fotbollen. Däremot har vi nu med en fråga
om studieorientering. Vi har skilt ut dem som
väljer studieförberedande till gymnasiet från
resten, och frågan är om skolan står i vägen för
idrotten eller inte. Ny är också frågan om toppning ofta förekommer i laget eller inte, alltså
ytterligare en verksamhetsintern fråga. Däremot saknas här frågan om att för mitt lag är det
viktigast att vinna. Som för år 2 saknas också
självuppskattningsfrågan om man utvecklades
eller ej under säsongen.
Detta ger oss för år 3 en Modell 1 uppbyggd
av sexton variabler i fem kluster. Enligt Modell
1 är det inte mycket som förmår förklara att
man slutar med fotbollen. Brist på kompisar
räcker nästan till för att vi skulle kunna tala
om en orsak till att sluta, men det är i själva
verket bara en variabel som förmår förklara

vilka som slutar. Intressant nog är det den för
året nya variabeln studieorientering. Resultatet
går i riktningen att de som inte väljer studieförberedande gymnasieprogram också väljer att
hoppa av fotbollen. När allvaret samtidigt stegras inom fotbollen och skolan verkar det alltså
som att här finns en grupp som vänder båda
ryggen, även om det är en överdrift att säga så
vad skolan anbelangar eftersom de flesta ändå
valt att fortsätta efter grundskolan. Fotbollen
fungerar alltså inte - åtminstone inte för de
ungdomar som inte är särskilt studiemotiverade - som ett alternativ till skolan. Och detta
gäller med samtliga bakgrundsvariabler konstanthållna - i detta avseende finns det ingen
skillnad mellan flickor och pojkar, storstad och
övriga landet och så vidare. Därmed kan fotbollen inte heller ses som en konkurrent till
skolan.

Tabell 4. Att sluta spela fotboll efter år 3. Binär logistisk regression
Modell 1
Slutat med fotboll (nej =1; ja = 2)

B

P

,298

Etnicitet (1 = svenskar)
Geografi (1 = storstad)

Modell 2
B

p

,457

,132

,615

-,339

,464

,026

,924

,499

,124

,145

,441

-,240

,622

Ålder (1 = yngre)

-1,033

,346

,172

,695

Toppning (1 = ja)

-,028

,946

Solidaritet är viktigt (2 = starkt instämmande)

-,381

,375

-,105

,688

Ledarna bestämmer för mycket under match
(2 = starkt instämmande)

-,366

,513

Bra ledare är viktigt (2 = starkt instämmande)

-,039

,927

Kompisar i laget (1 = nej)

-,711

,087

-,669

,010

**

Föräldrar som ledare i laget (1 = nej)

-,061

,890

Studieorientering (2 = stark)

-,914

,013

-,555

.019

*

Kön (1 = pojkar)

Division (1 = elit [Allsvenskan + Div. 1])

Sig.a

*

Sig.

a Signifikans markeras konventionellt: * indikerar signifikans på 5%-nivån, ** på 1%-nivån och *** på 1‰-nivån.
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När vi sedan reducerar modellen med sikte
på att ta fram vår Modell 2 händer två saker vid
sidan av att det redan konstaterade sambandet
består. Samtliga kvarvarande variabler får svagare effekter med ett undantag. Närvaron av
kompisar visar sig även för det tredje året betydelsefull: saknar man sådana i laget, blir det
lättare att sluta. Effekten av detta blir nu till
och med något starkare än avsaknad av studieorientering för att förklara avhoppen. Ser vi
närmare på materialet är det inte heller så att
de som har kompisar i laget också är mer studieorienterade. Tvärtom har vi här att göra
med två även i förhållande till varandra oberoende variabler (konstanthållningen mellan dem
gör varken till eller från för deras respektive
effekt). Därmed har vi kunnat konstatera två
anledningar till att sluta spela fotboll efter år 3.
Därför väljer vi Modell 2 för år 3.
Varken investering i eget sportkapital, eller
någon av de verksamhetsinterna variablerna
gav detta år någon effekt på avhoppsbenägenheten. När det gäller det senare klustret av faktorer säger oss våra resultat något. Stämmer
de resonemang vi fört så här långt, är det rimligt att för många ungdomar av idag så liknar
skolan och idrotten varandra, det vill säga det
handlar om verksamheter som är uppbyggda på
liknande sätt, inte bara därför att verksamhetens är årsgruppsbaserad, utan därför att det
handlar om att engagera sig i en bestämd läroprocess (i skolan flera: varje ämne kan nämligen liknas vid en idrottsgren). Idrotten har
här för- och/eller nackdelen av att vara frivillig jämfört med skolan. För dem som nu hoppar
av fotbollen handlar det således inte sällan om
att fotbollen är alltför lik skolan i hur verksamheten organiseras. Genom att vara frivillig kan
idrotten för somliga till och med vara värre
än skolan ty de har ju själva ställt upp på den
varför kraven kan hissas upp på ett annat sätt
där jämfört med skolan (se vidare kap 4).

detta med att sluta spela fotboll som process,
det vill säga över tid. Våra data gör ju det möjligt. Ett annat är att inte så mycket fästa oss vid
vilka enskilda variabler det är som ger effekter
som vilka kluster det är som är viktiga (och när
de är det).
När det gäller det första klustret ställer sig
dock saken något annorlunda eftersom vi i det
har en uppsättning bakgrundvariabler som tillsammans ger grundläggande förutsättningar
för verksamheten. De bildar tillsammans en
viktig kontext för verksamheten. Vi får därför
diskutera dem en och en. Dessa variabler ger
intressant nog litet utslag när det gäller förklaringen av vilka som kommer att sluta spela
fotboll under den studerade treårsperioden.
Möjligen hade saken ställt sig något annorlunda
om vi också haft tillgång till en klassvariabel
- en fråga vi återkommer till i slutet av dessa
slutsatser.
Ett första av flera intressanta nollsamband
gäller föreningens seniorverksamhets plats i
seriesystemet, där man kunde ha förväntat sig
en mer elitinriktad verksamhet för de föreningar som ligger högt upp i det, i Allsvenskan
och i superettan, med fler avhopp som konsekvens. Nu bekräftas emellertid inte ett sådant
mönster av våra data för något av de tre studerade åren. Slutsatsen av det blir nu inte den
att verksamheten under de här åren saknar
elitinriktning, utan snarare att verksamheten
också i föreningarna längre ner i seriesystemet bedrivs professionellt. Kort sagt: skillnaden mellan division sex och Allsvenskan är
inte så stor - åtminstone inte i de relativt stabila och välskötta föreningar som ingått i vår
undersökning.
Inte heller förefaller det finnas några påtagliga geografiska skillnader i verksamheten som
får några effekter på vilka som slutar spela fotboll, med ett påtagligt och oväntat undantag.
Efter det andra av oss studerade året kunde en
stark skillnad observeras mellan storstadsföreningarna och de andra till de förras fördel.
Det vill säga att benägenheten att sluta är större
utanför storstäderna under detta mellanår i
verksamheten - mellanår eftersom de tröskeleffekter med förhållandevis stora utflöden av
spelare som vi kunnat konstatera i verksamheten gäller året före och året efter det här observerade. Som redan påpekats tror vi att detta

Slutsatser
Vilka blir då slutsatserna av vår undersökning
av ungdomsfotbollen när det gäller vilka som
slutar? Ett första svar på frågan ligger i en sammanfattning av de resultat som framkommit,
år för år. I stället för att upprepa oss, skall vi
dock försöka att lyfta våra resultat en smula.
Ett sätt att lyfta resultaten är att försöka se på
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samband, vilket går tvärtemot det vi förväntade oss, kan förklaras med skillnader i inflödet
i verksamheten, med relativt fler lämpade för
verksamheten i storstäderna - ett slags självselektion med andra ord - tack vare ett större
utbud av alternativa fritidsysslor. Varför detta
förhållande får effekt just det år då spelarna
fyller fjorton, vågar vi emellertid inte spekulera i.
Av de individrelaterade bakgrundsvariablerna saknar såväl etnicitet som ålder effekt på
vilka som slutar med fotbollen, vilket gäller
över alla tre åren. Vi kan därmed inte konstatera någon diskriminering av de så kallade
ickesvenska spelarna - åtminstone inte av det
slaget som får dem att vända sig från verksamheten. Ett kanske oväntat men för svensk fotboll hoppfullt resultat. Inte heller ålder - när
man är född på året - ger någon påtaglig effekt.
Vi vet samtidigt att det finns en stark selektion
i detta avseende, men den riktar sig framförallt uppåt i systemet och gäller uttagning till
distrikts- och landslag. Neråt ger den alltså
inget utslag. Slutligen kön, där vi åter kan konstatera en effekt av omvänt slag till vad vi förväntat oss. Den gäller vid fjorton års ålder och
innebär att pojkarna uppvisar en starkare benägenhet än flickorna att sluta, ett resultat vi vill
sätta i samband med puberteten. Åttonde klass
brukar exempelvis vara den oroligaste tiden
i grundskolan. Att diskrimineringshypotesen
inte heller låter sig bekräftas i fråga om kön,
mätt som ökad benägenhet att avsluta fotbollen, är också det ett hoppfullt resultat.
Det andra klustret gäller förvärvande av
sportkapital - fotbollskapital - och erkännande
för sina prestationer. Klustret ger påtagliga
effekter under studiens två första år, men inte
under det tredje. Under det första året är det
erkännandet i form av deltagande i zonlägret
som alltså äger rum detta år som får den förväntade effekten: de utvalda stannar kvar i
verksamheten, medan de som väljer att sluta
återfinns bland dem som inte fått detta särskilda erkännande. Effekten av denna särskilda
uppmärksamhet klingar dock ut året efter, då i
stället den möda de unga direkt med sin kropp
investerat i verksamheten ger resultat så att
de som investerat förhållandevis mycket - som
kunde förväntas - också är de som tenderar att
vilja satsa åtminstone ett år till. Rimligen har

de också - på skilda sätt - fått mer av erkännande under säsongen än de som inte investerat
lika mycket. För det tredje året ger emellertid
klustret inget utslag, vilket vi inte heller vill
spekulera över orsaken till.
När det sedan gäller det tredje klustret kan
vi direkt konstatera att ingen självrelaterad
variabel givit upphov till någon observerbar
effekt. Däremot har vi kunnat konstatera att
erfarenheten av mötet med verksamheten har
betydelse för vem som slutar med fotbollen
under såväl det första som det andra året. Över
tid finns här en skillnad som vi vill tolka som
att de unga allt bättre lär sig vad det är som
de tycker inte fungerar bra i verksamheten och
som därmed kan tas till intäkt för ett beslut att
sluta med fotbollen. Vid tretton års ålder handlar det således helt enkelt om att ledarna inte är
tillräckligt bra, medan det året efter gäller att
de styr spelet för hårt. Inte heller detta kluster
ger någon påtaglig effekt under det tredje året.
Betydelsen av socialt kapital i form av
skolkamrater eller kompisar i verksamheten
bekräftas både för studiens första och sista
år. Närmare bestämt verkar det förhålla sig så
att saknar man detta slags stöd i verksamheten, som också kan liknas vid en kontinuitet
mellan fotbollen och ens övriga vardag, ger det
en påtagligt förhöjd sannolikhet att sluta. Med
andra ord: tar det emot en smula, kan detta stöd
vara tungan på vågen som gör att man fortsätter trots allt. Vi vet inte hur det ser ut härvidlag för det mellersta året i vår observationsserie
eftersom vi saknar data här. Vi tror emellertid
att om vi haft det, skulle tillgången på socialt
kapital ha visat sig betydelsefullt också då. Här
torde vi i så fall ha att göra med ett förhållande
av mer generell betydelse för vilja att stanna i
verksamheten.
När det slutligen gäller konkurrenter till fotbollen visar de sig inte ha någon betydelse för
viljan att stanna kvar, även om vi här mer än
vanligt lider brist på kontinuerliga mått. Således kan vi för år 1 och för år 2 observera att
även om man har någon annan favoritsysselsättning på fritiden än fotbollen, så hindrar den
en inte att fortsätta med fotbollen. Och året efter
visar det sig att inte heller skolan, här i form
av valet av studieförberedande, alltså mer tidskrävande, gymnasieprogram, har någon sådan
effekt. Däremot visar det sig att vi då har att
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göra med ett samband som går i motsatt riktning. Det är bland dem som inte valt de mer
krävande studierna som fotbollens avhoppare
framförallt återfinns. Fotbollen - som mången
annan idrott - bedrivs, skulle vi vilja säga, i allt
mer skolliknande former, vilket gör att den nu,
vid femton års ålder, inte längre förmår att attrahera de mindre skolmotiverade. Under detta
samband ligger högst troligt en klasseffekt. De
välutbildades barn är de som väljer att satsa
på studier; skolsystemet selekterar fortfarande
uppåt längs klasslinjer.35 Eventuellt har vi att
göra med ett liknande samband också tidigare,
om det nu inte är så att detta ställs på sin
spets just genom tvånget att välja en fortsättning efter grundskolan.
För att summera visar sig de omgivande
förhållandena i stort sett sakna betydelse för
vilka som fortsätter med fotbollen eller väljer
att sluta. Detsamma gäller för bakgrundsvariabler som kön och etnicitet: någon diskriminering som gör att man slutar om man inte
är pojke eller av svensk härkomst kan inte
konstateras. Däremot visar sig såväl innehav
av socialt kapital som av fotbollskapital eller
erkännande (tack vare sådant) ha betydelse för
viljan att fortsätta spela fotboll, även om vi nu
inte kunde konstatera det senare för studiens
tredje år. Det kunde vi inte heller när det gäller
erfarenheter av mötet med verksamheten, där
ledarnas kvaliteter annars visar sig betydelsefulla. Inte heller konkurrens från andra fält har
någon betydelse, tvärtom verkar det som fotbollen understöds av att de unga intresserar sig
också för andra verksamheter.

göra det. Det sker i skolan, på fritiden tillsammans med kompisar eller så tränar man
själv. Spontanfotboll var dubbelt så vanligt
bland pojkar som bland flickor. Nästan hälften
utövade i trettonårsåldern även någon annan
idrott vid sidan om fotbollen. Det fanns en
klar tendens till att spelarna i elitföreningarna
i mindre utsträckning ägnade sig åt detta. Det
var också något vanligare att pojkarna kombinerade fotbollen med någon annan idrott än
flickorna. De vanligaste tillkommande idrottsgrenarna framgår av tabell 5.
Tabell 5. Utövare av en andra idrottsgren
Gren

Utövare (%)

Innebandy

22

Ishockey

13

Golf

9

Basket

7

Handboll

7

Ridning

7

Bandy

4

Friidrott

4

Tennis

4

Bordtennis

2

Dans

2

Annan

19

Summa

100

Avhoppsintervjun innehöll delfrågor relaterade till två huvudfrågor: ”Varför hoppade du
av”? och ”Vad gör du istället”? I det följande
behandlar vi båda huvudfrågorna för varje år.
Vi hade i förväg förväntat oss att det vanligaste
skälet till att sluta idrotta skulle vara att ”det
var tråkigt” (liksom att det vanligaste skälet
till att fortsätta är ”det är roligt”).36 Dessa formuleringar används förmodligen för att sammanfatta en eller flera av en rad skäl som
är relaterade till ovanstående faktorer. Som
D. Gould har påpekat är detta ett ”ytsvar”,
som kan innehålla en mängd olika skäl som
kan sammanfattas på detta sätt - antingen av
bekvämlighet eller som ett uttryck för självcensur. 37

Epilog
Som tidigare nämnts genomfördes en enkät
baserad på telefonintervju med de spelare som
lämnade sin förening under de två första åren.
Svarsprocenten var 66 procent år 1 och 83 procent år 2. Att göra intervjuer med dem som slutade under det tredje året låg utanför ramarna
för studien.
Innan vi presenterar resultaten skall vi redovisa några andra uppgifter som insamlades om
spelarna år 1. Vi frågade om de spelade fotboll
även i andra sammanhang. Över 90% sade sig
35
Ahrne, Roman & Franzén 2003, 180ff.
36
Butcher et.al.2002; Weiss 2000.
37
Gould 1987
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Två tredjedelar av de intervjuade uppgav
att de slutat därför att det var tråkigt och att
intresse och motivation försvunnit. En uppföljningsfråga innehöll därför ett antal alternativ
till konkretisering - problem med tränaren, problem med andra spelare, att man blivit petad,
att kompisarna hade slutat, att blivit skadad
eller att intresset för något annat tagit överhand. Det näst vanligaste skälet, uppgivet av
cirka en tredjedel, var att intresset för något
annat tagit överhand (man kunde svara på fler
än ett alternativ). En första slutsats är därför att
de skäl som uppgavs i första hand var internt
relaterade, det vill säga var orsakade av själva
verksamheten. Av övriga skäl som angavs var
det två som förekom oftare än de andra: problem med tränaren och problem med andra
spelare.
När vi ser hur de olika svarsalternativen
hänger ihop med varandra framkommer följande. Tråkigt och annat intresse hänger tydligt samman, vilket kan tolkas så att intresset
för något annat kommer före och definierar
den interna verksamheten som just tråkig(are).
Problem med tränaren hänger på samma sätt
samman med att man anser sig ha blivit petad
samt att man har haft problem med andra spelare. Här är det lättast att förstå det första
sambandet, för vem skulle peta en om inte tränaren? I det andra fallet kan man tänka sig att
problemet med tränaren har blivit ett individuellt problem och att det inte delas med resten
av spelarna i laget, varvid problem naturligtvis
kan uppstå även gentemot dem.
En fråga som ligger mellan de två huvudfrågorna är huruvida föreningen i efterhand har
försökt påverka avhopparen att komma tillbaka
till verksamheten. År 1 uppgav två av tio att så
varit fallet. Här kan man fråga sig dels varför
inte fler blir kontaktade, dels vilka det är som
blir kontaktade. Troligen är det i första hand
dem som anses värdefulla för verksamheten
som man försöker övertala.
Vart tar då spelarna vägen? De svarsalternativ som användes här var att man hade bytt
förening (vilket skall förstås som byte till en
annan fotbollsförening), att man satsade på en
annan idrottsgren, att man satsade på ett annat
intresse (skolan, musik, tjejen/killen etc), eller
att man inte gör något särskilt. Ungefär hälften
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uppgav att de satsade på en annan idrottsgren,
lika många att de satsade på ett annat intresse
och var fjärde att de bytt fotbollsklubb. Även
här kunde man således ange fler än ett skäl.
Det visar sig att bytt förening och annan
idrott korrelerar negativt, vilket är rimligt. Det
var fotbollen som gällde, och vi vet att det vid
denna ålder nästan enbart handlar om antingen
att man flyttar från orten eller att det rör sig
om ett ”uppköp”, man anser att man för att
kunna utvecklas måste söka sig till en förening högre upp i seriesystemet. Vi vet också att
detta gäller i påtagligt högre grad för pojkarna
än för flickorna, och bland pojkarna i påtagligt
högre grad för dem med invandrarbakgrund.38
Man kan också dra den försiktiga slutsatsen att
de som slutar spela fotboll och istället väljer en
annan idrottsgren i mindre grad har invandrarbakgrund.
Av materialet framgår att merparten av de
som slutar även fortsättningsvis befinner sig
inom föreningsidrott. Exakt hur många går inte
att ange. Att byta förening innebär klart att
man fortsätter inom föreningsidrotten, men att
man har bytt idrottsgren behöver inte göra det.
Vad som är RF-idrott är i denna ålder, i denna
tid och i detta samhälle inte självklart. Dels är
föreningsidrotten betydligt bättre på att lära ut
grenspecifik kunskap och tävlingsfostran än föreningskunskap, dels präglas ungdomskulturen
av flytande gränser mellan olika organisationsformer (ideella, kommersiella, egenorganiserade), dels är idrottsbegreppet i sig självt brett
och öppet för olika tolkningar. Därför kan
”annan idrott” lika väl betyda regelbundna
gymbesök, rullskridskoåkning, streetbasket
eller beachvolleyturneringar som föreningsidrott.
Allmänt kan man säga om skillnaderna
mellan år 1 och år 2 att de urskiljbara skillnaderna minskar. Andelen som uppger att det
var tråkigt minskar till ungefär hälften och att
intresset för något annat tagit överhand till en
fjärdedel. Detta tolkar vi som att verksamheten
har fångat upp och fångat in de som är kvar,
det som Bourdieu skulle kalla inkorporering av
habitus. De aktiva tar till sig - fysiskt och socialt - de krav som fältet ställer på den som vill
vara med.
På grund av att andelen uppgivna skäl mins-

Peterson 2000, Fundberg 2003
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kar blir de som uppgivit skada som skäl till
avhopp den tredje största gruppen. Här finns
emellertid ett negativt samband med ”tråkigt”,
man var tvungen att sluta med något som man
tvärtom tyckte var roligt. Kvarstår gör, trots det
mindre antalet, sambandet mellan tränaren och
att ha blivit petad. Därtill finns även ett samband mellan att uppge sig ha blivit petad och
att kompisarna har slutat, vilket i detta fall
skulle kunna höra samman med att även kompisarna har blivit besvikna på verksamheten.
Här kanske ett individuellt beslut istället har
övergått i ett kollektivt.
Andra året var det fler som uppgav att föreningen försökt få dem att stanna. Även detta
kan relateras till fältets logik; för varje år som
går blir investeringen i de kvarvarande större.
Både andelen som bytt förening och andelen
som bytt idrottsgren blir färre och allra mest
minskar andelen som har bytt till ett annat
intresseområde. Det är fortsatt pojkarna som
byter till en annan förening, förmodligen fortfarande av samma skäl som tidigare. Däremot
finns det inte längre någon skillnad mellan
pojkar med invandrarbakgrund och resten.
Frågan till sist blir vilka som inte gör någonting alls. Bland våra svarsmöjligheter fanns

39

också ”jag gör inget särskilt”. Att instämma
med detta kan tolkas som att den som slutar
med fotboll inte ersätter den med någon annan
idrott eller fritidssysselsättning. Därmed inte
sagt att detta val kommer att bli bestående,
utan flickan eller pojken kan med tiden komma
att engagera sig igen. I runda tal handlar detta
om en femtedel av ungdomarna (båda åren). Vi
kan också notera att åtminstone för det första
året gäller att inte göra något särskilt hänger
samman med instämmandet i att fotboll är tråkigt. Därtill att detta synes vara ett storstadsfenomen.
Till detta vill vi göra två påpekanden. För
det första att det är den här relativt lilla undergruppen bland dem som har slutat som kan
liknas vid det som brukar kallas dropouts:
de har inte bara slutat, utan därtill valt att
inte ersätta fotbollen med någon annan aktivitet. Skall man tala om utslagning, så är det
också den här gruppen som det gäller först och
främst. För det andra att måttet på gruppens
storlek - runt en femtedel av alla som slutat i sin
förening - inte förvånar. Siffran, som är behäftad med en viss osäkerhet, ligger i linje med
vad som framkommit i andra svenska studier.39

Se ovan kap. 1.
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Exemplet Landskrona BoIS
För att konkretisera vardagen bakom siffrorna
vill vi i det följande kortfattat beskriva utvecklingen i en förening som ingått i De avgörande
åren: Landskrona BoIS. Vid tretton års ålder
fanns det 22 pojkar i Landskrona BoIS P84verksamhet, varav två var födda 1985. Som
förstaårsseniorer fanns av dem fyra spelare
kvar i föreningen. Årsgruppens historia framgår av tabell 6.

Ungdomsarbetet från 1985 och fram till idag
har burit god frukt. Verksamheten har producerat ett antal spelare till A-truppen, varav några
därefter har blivit proffs utomlands, och den
har också varit ett viktigt led i en omvandling
av Landskrona BoIS spelstil under de senare
åren. Traditionellt har laget haft en tung, fysisk
och kollektiv spelstil, i samklang med stadens
industriella framtoning. Idag skulle man kunna
karakterisera spelstilen som postindustriell den är snabb, teknisk (holländskt inspirerad)
och mer individualistisk, och ligger därmed
mer i linje med den nya identitet staden söker
som en kultur- och fritidsstad.41
Hösten 2002 intervjuade vi samtliga 20
spelare födda 1984, som kom med i undersökningen 1997. Av dessa fanns sex kvar i
verksamheten, dessa intervjuades på Landskrona Idrottsplats. Resterande fjorton intervjuades per telefon. Inte heller i denna delstudie
var avhoppsproblematiken huvudtemat, men ett
antal frågor som ställdes kretsade kring varför
vissa var kvar och andra inte. Ett sätt att förstå
vad som gör att vissa hoppar av verksamheten
och andra fortsätter är att jämföra skolan och
ungdomsidrotten som utbildnings- och uppfostringssystem. Utgångspunkten var således
antagandet att ju mer professionaliserad en
idrottsförening blir, desto mer kommer dess
ungdomsverksamhet att likna det allmänna
skolsystemet. Detta kommer i så fall också att
påverka vilka som vill och får vara med och
vilka som inte vill eller får vara med.

Tabell 6. Antal P 84-spelare i Landskrona BoIS (+ 85:or)
1997

1998

20 (+2) 12 (+2)

1999

2000

2001

2002

2003

9 (+2)

9 (+2)

8 (+1)

6 (+1) 4

Detta räknas som ett mycket bra resultat.
Landskrona BoIS är en allsvensk förening, och
på den nivån anses det som ett bra resultat
om man lyckas få upp en spelare per årgång
till seniorverksamheten. Därmed också sagt att
exemplet Landskrona BoIS inte är representativt för alla svenska fotbollsföreningar. Möjligen för de svenska elitföreningarna, men inte
heller detta är säkert, eftersom verksamhetens
inriktning och utformning skiljer sig från andra
elitföreningars.
Från mitten av 1980-talet har Landskrona
BoIS ungdomsverksamheten byggts på en
annorlunda grundtanke. Arkitekterna var tre
tidigare BoIS-spelare - Bosse Augustsson, Hans
Farnerud och Bernt Lindgren.40 Den nya satsningen grundades på en annorlunda fotbollsfilosofi. Den var inte väsensskild från andra
föreningars, men den hade en klar och konsekvent betoning på teknikträning, och motsvarande nedtoning av andra moment. Tekniken
sattes i centrum, och det som formulerades och
utvecklades i Landskrona BoIS under dessa
första år skulle så småningom utvecklas till
en utbildningssatsning i Svenska Fotbollförbundets regi under namnet ”Vän med bollen”.
Sedan Bosse Augustsson värvats över till
Malmö FF 1987 har Bernt Lindgren varit
ansvarig för ungdomsverksamheten i Landskrona BoIS med hjälp av Hans Farnerud, och
de har envetet och konsekvent hållit fast vid
den ursprungliga pedagogiska idén.

Läroplanen
En utbildning bedrivs i en viss form, det finns
allmänna regler som styr skoldagens uppläggning, längd och de uppföranderegler som gäller
för elever och lärare. Inom idrotten är det föreningsstadgan och dess praktiska tillämpning
som utgör motsvarigheten. Här stadgas träningstidens omfattning för varje åldersgrupp,
de seriesystem som föreningen väljer att
delta i, samt cuper och träningsmatcher. Det
finns träningsscheman - omfattande tider, rutiner för träning, uppvärmning, övning, spel,

40
Jönsson (1990)
41
Andersson (2002)
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avslappningsövning, fram- och borttagning av
träningsredskap, lekar, tävlingar, som starkt
påminner om skoldagens uppläggning. En
föreningspolicy konkretiserar det idrottsliga
innehållet, liksom uppförandenormer för deltagarna. I Landskrona BoIS, liksom i de flesta
andra fotbollsföreningar, finns en kumulativ
utvecklingstanke som styr verksamheten från
fotbollsskolan för 5-6-åringar och upp till de
18-åriga sistaårsjuniorerna. Det handlar dels
om baskunskaper, som tränas från början och
med upprepningens hjälp fördjupas genom hela
utbildningen, dels om en additativ pedagogik,
där nya moment tillkommer efter hand som
spelarnas anses kunna tillgodogöra sig dem.
Den pedagogiska grundtanke som man
började arbeta med var att sätta individens
behärskande av bollen i centrum. Därför blev
teknikträningen dominerande. Målet är att
ingen skall misslyckas. Spelarna har alltid en
boll var, och det är relationen mellan spelaren
och bollen som är avgörande. De uppförandenormer och värderingar som omgärdar verksamheten i Landskrona BoIS skiljer sig inte
nämnvärt från andra föreningar, även om man
talar om en ”BoIS-anda”. Liksom i skolan skall
man komma i tid till träning och match, anmäla
förhinder, man skall vara uppmärksam och
koncentrerad under inlärning, man skall lyda
instruktion, man skall vara samarbetsvillig och
man bör följa rekommendationer för livet utanför fotbollen/skolan: äta ordentligt, få tillräckligt med sömn, sköta sig på fritiden.
Ett mått på i vilken utsträckning man har
lyckats är att fråga de spelare som har gått
igenom hela denna utbildning. Här följer några
olika röster från dem som fortfarande fanns
kvar i verksamheten. Först gäller det vilka
regler för uppträdande som man har lärt sig:

när man inte kan komma, ordningsregler, att
inte äta godis under cuper, att man uppträder
för klubben.
- Vad som är rätt eller fel, i fotbollen som i
skolan, det vet man, det är inte speciellt i fotbollen, det kommer mer från föräldrarna
- Att man spelar i BoIS, att man uppför sig
bra, så att BoIS inte får skit…och att aldrig ge
upp.
- Man är en lugnare person, man har fotbollen, och skolan, så man inte får ut sitt namn
ute i skiten.
- Att det är roligt, att ha blivit bättre människa, jag skulle varit helt annorlunda annars,
varje år som gått har jag skärpt mig mer, både
inom fotbollen och utanför. På planen när jag
var liten fick jag massa röda kort, men man
lärt sig av sina misstag, man måste ha gränser.

När man istället frågar dem som har slutat
under åren får man i stor utsträckning samma
svar. Både vad gäller uppföranderegler, normer
och värderingar känner man igen formuleringarna. Det är inte lika levande i dessa spelare,
både för att minnena har bleknat och för att
de har ersatts av andra erfarenheter, medan de
som finns kvar har fortsatt att formas i samma
tänkande. Men det finns en rimlig blandning
av erkännande av det BoIS-tiden gav och distans till en verksamhet som man antingen frivilligt eller ofrivilligt lämnade:
- Jag lärde mig inte så mycket, jag hade mest
roligt, lite disciplin - att komma på träningarna och alltid ringa om man inte kunde
komma, att det är viktigt med sammanhållningen.
- Alla borde spela lagspel, lära sig att ta hand
om varandra, de som har sysslat med lagidrott
är bättre på att samarbeta, peppa varandra,
och sen, min envishet har jag fått av fotbollen, att vara en dålig förlorare, att alltid vilja
vinna, att jobba hårt för att uppnå ett mål.
- Tränaren var bra, han tänkte på laget, lärde
beteende, hur man behandlar andra människor, att respektera andra, regler och normer.
Fast han hade humör.

- Följa reglerna för att det skall gå bra, på
och utanför planen. Det går väl att lära sig på
andra ställen också, men då får man nog leta
på många olika andra ställen.

När det gäller vad utbildningen i Landskrona BoIS har givit fotbollsmässigt är samstämmigheten också stor. Först de spelare som
fortfarande är kvar. Vad är BoIS-modellen för
dig?

- Att samarbeta och anpassa mig till gruppen, visa respekt för andra, komma i tid, ta
hänsyn.
- Man lär sig normer, etikett och vett, både i
och utanför klubben och rättar sig efter hur
det är i samhället, så att man inte skämmer ut
klubben. Men det är inte annat än det man lär
sig hemifrån, bara det att BoIS ligger efter en
och påminner.

- Teknik, vän med bollen, det man jobbar med
de fyra-fem första åren för att kunna hantera
bollen. Inte så mycket systemtänkande förrän
vid femton. Dribbla, man uppmuntras att göra
det man är bra på.

- Att respektera regler - passa tider, meddela
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liseras via nya utbildningar på högskolenivå.
Den omgivning som ungdomsledaren arbetar
i har också professionaliserats. Grunden för
idrottsrörelsens omfattning och aktivitet som
ungdomsfostrare är dock det frivilliga, oavlönade arbetet. Ungdomsledarna rekryteras i
första hand bland föräldrar som vill följa sina
barn, ofta med begränsad föreningskunskap
och ibland utan idrottsutbildning. Dessa trängs
mellan två sköldar - engagemanget dels som
förälder och dels som idrottsledare. De uppgifter de tilldelas av föreningen har de svårt att
leva upp till, samtidigt som de är oumbärliga
för verksamheten.42
Det finns två viktiga skillnader mellan
skolan och idrotten som utbildningssystem som
bör uppmärksammas här. Det första är att
skolan är obligatorisk medan idrotten är frivillig. För fotbollens del synes den första skillnaden inte ha så stor betydelse eftersom det är så
många pojkar och flickor i varje ålderskull som
är intresserade av att spela fotboll. De flesta
spelare accepterar villkoren för att delta - som
om den vore obligatorisk - de kommer regelbundet till träningar och matcher, underordnar
sig de regler som föreningar har satt upp, lyder
instruktion osv. Givet detta har idrotten tillgång till ett av de hårdaste disciplineringssystem som finns i det svenska samhället - ”om du
inte sköter dig får du inte vara med på tävlingarna”. I den utsträckning detta tillämpas är det
en betydligt mer hårdhänt pedagogik än den
som det allmänna skolsystemet tillämpar.
I och med att verksamheten är frivillig kan
idrotten också på ett annat sätt än skolan ägna
sig åt selektion och rangordning. I modern tid
skulle man kunna säga att skolan och idrotten
i detta avseende under efterkrigstiden har gått i
olika riktningar. Det gamla skolsystemet, som
ovanför folkskolan var ett elitistiskt och privilegiebaserat system, har idag ersatts med
ett system där betygen är avskaffade upp till
femton års ålder, och målet är att hälften
av varje ålderskull skall genomgå högskoleutbildning. Idrotten har under samma tid sänkt
rekryteringen för sin verksamhet från juniorer
till förskolebarn, och därigenom i betydande
utsträckning fört ett selektions- och rangordningstänkande nedåt i åldrarna.
I Landskrona BoIS betonar man starkt kopp-

- Spela teknisk fotboll, teknik före sparka och
spring, lite sydeuropeiskt… det var annorlunda, i andra lag vill tränarna hellre vinna…
det var mest teknik hela vägen upp, ända till
U-laget. Man förbereder sig bäst så, det taktiska lär man sig sedan.
- Jag kom hit för att man vill satsa, och här
lär man sig spelsystem, allmänt, och att inte
spela för sig själv. Jag har haft lätt för tekniken, men man får bättre tempo och då utvecklar man tekniken. Det var nästan bara teknik
på träningen de första åren, bara teknik, skott
och spel. Och det är så himla roligt…

De som har slutat uttrycker i stor utsträckning samma sak:
- Teknik och passningsövningar.
- Teknik väldigt mycket.
- Teknik och att använda bollen.
- Mycket teknik, kondition och speluppfattning.
- Jag lärde mig allt med bollen.
- Jag lärde mycket teknik med bollen och speluppfattning.

Men flera ger också svar som avspeglar
det faktum att 84-orna ändå fram till 14-15årsåldern hade en tränare som inte bara betonade individuell teknik och speluppfattning:
”han var intresserad av laget, som en familj,
inte bara vinna, han hade hårda träningar, men
klubben tyckte inte om det, för dom var den
individuella spelaren viktigast”, ”han hjälpte
spelare som kommit på sned i samhället”, ”han
var annorlunda, det var mycket disciplin och
han försökte engagera alla”, ”det var viktigt
med sammanhållningen, vi var ute och gick
för att lära känna varandra, det har inte andra
gjort”.
Att föräldrarnas roll är viktig framgår tydligt av intervjuerna. Samtliga spelare som fanns
kvar i verksamheten år 2002 betonade att deras
föräldrar hade stöttat och hjälpt dem i deras
satsning. Även de som hade slutat framhöll föräldrarnas betydelse - några också som bidragande till att de själva inte hade fortsatt med
fotbollen.

Lärarrollen
En annan faktor som påverkar vilka som blir
kvar och vilka som slutar är ledarna. Det ökade
behovet av ungdomsledare har gett upphov till
ett antal yrken, vilka tenderar att professiona42

Lundkvist 1996
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lingen mellan spelarnas engagemang i fotbollen och skolan. Alla uppmuntras att ta skolan
på allvar, man har ett nära samarbete med
idrottsgymnasiet men också med andra skolor
där man har elever. Liksom det finns en naturlig koppling mellan ”på plan” och ”utanför
planen” så finns det en koppling mellan ”i fotbollen” och ”utanför fotbollen”. Hur går det
då i skolan? De som är födda 1984 påbörjade
hösten 2002 sista året i gymnasiet. Vi har frågat
de spelare som finns kvar i BoIS hur det går att
kombinera skolgången med fotbollssatsningen:

- Skolan, jag hade inte tid med fotbollen
(kanske gympalärare)”.

Den andra skillnaden mellan skolan och
idrotten som utbildningssystem är att en stor
del av idrottsledarna arbetar ideellt, medan
lärarrollen är professionell. Ju mer idrotten
professionaliseras, desto mer ökar emellertid
kraven på professionellt ledarskap. På svensk
elitnivå, där tränarna är professionella, är det
jämförelsevis många som har en lärarutbildning. Om vi vänder oss mot Landskrona BoIS
kan vi konstatera att både Bosse Augustsson
och Bernt Lindgren har lärarbakgrund medan
Hans Farnerud har en fritidsledarutbildning. I
deras beskrivningar av den pedagogiska tanken
finns hela tiden direkta och indirekta referenser till skolan. Men samtidigt har den stora
gruppen av ungdomsledare i Landskrona BoIS
inte denna bakgrund och det har hela tiden funnits vad man kan kalla ett implementeringsproblem. Lindgren säger självkritiskt:

- Jag har gått ut, läser på högskolan. Inga problem. I grundskolan tar det ju inte så mycket
tid, och på gymnasiet - i och med att jag gick
fotbollsgymnasiet gick det bra. Men fick läsa
lite längre på kvällarna.
- Inte så bra, det skulle i så fall var en fotbollsklass som hade fått göra allting tillsammans.
Det går till en viss gräns, men sen kommer
man efter i skolan, och lärarna säger att ’skall
du nu vara borta igen’. Jag ser fotbollen redan
nu som ett yrke.

Att en sådan dålig verksamhet har fått fram så
många bra spelare är konstigt. Vi har inte bra
ledare, för dålig styrning och kontroll på vad de gör
ute på planen. Vi har inte haft någon som kan gå
utanför och se vad de gör. Samtidigt är det största
problemet med verksamheten att vi inte får tag i
ledare. Jag vill ju strukturera upp det här och ge
det klara linjer. Vi har ju haft det på papper hela
tiden, men nu vill jag gå in och jobba med det även
i praktiken, jag skall arbeta med individuell ledarutbildning nu. Jag kommer att gå in i varenda lag
och prata om ledarskap och tränarskap, vilken linje
vi skall driva, vilken röd tråd vi skall ha….och
för mig känns det nästan som en förutsättning att
man har lärarbakgrund, för att klara detta. Är man
lärare så drar man åt det hållet, eftersom det är det
man känner…

- Det går bra för mig, hur bra som helst. Det är
tuffare nu, men det går.
- Bra, inga problem alls. Det vi skall sköta
hinner jag med på skoltid, utom när vi skall ha
prov, då läser jag på kvällarna.

Det verkar inte finnas några större hinder
att kombinera skolgång och fotbollssatsning.
Via en annan fråga (vad skulle du göra om
du var tvungen att sluta spela fotboll) fick vi
också, indirekt, uppfattningen att de flesta i så
fall skulle fortsätta läsa på högskolenivå. Bland
dem som har slutat finns däremot en utbredd
uppfattning om att det hade varit svårt att kombinera fotboll och studier. Merparten kommer
emellertid inte att läsa vidare, antingen skall de
börja arbeta eller ta sabbatsår. För fyra spelare
blev skolan å andra sidan anledningen till att
hoppa av fotbollen:

Betygssystem och selektionsstruktur
Ungdomsverksamheten i en elitförening är idag
en starkt enhetlig, strikt hierarkisk struktur där
avgångsbetyget är sammanfattat, entydigt och
lättolkad: godkänd eller icke godkänd. Godkänd betyder uppflyttning till A-truppen, icke
godkänd betyder att man får söka sig till någon
annan fotbollsförening eller sluta. Liksom skolsystemet har även fotbollen sina karakteristiska
förutsättningar: i ena änden alla (i idrottens
fall alla som vill), i andra änden universitetet/
elitfotbollen.
I Landskrona BoIS är det uttalat att man

- Det gick inte för mig att kombinera, du kan
bli bäst på bygglinjen och fortfarande spela
fotboll, men jag går naturvetenskapliga linjen
och det går inte (skall söka in på Chalmers).
- Fotbollen började ta tid, jag prioriterade
skolan, det blev för seriöst, det var ett svårt
val men jag fick väga. Nu är jag nöjd, det var
lika bra (skall läsa juridik).
- Det är väl inte omöjligt att kombinera, men
hade jag varit kvar hade jag kanske slutat
idag, för det är rätt jobbigt (skall söka in på
Chalmers).
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har en elitverksamhet från tretton års ålder.
Det innebär att upp till den åldern får alla
som vill vara med, därefter kan spelare som
inte anses ha tillräckligt med talang för att bli
elitspelare avskiljas från verksamheten. I praktiken har denna princip sällan tillämpats, eftersom underlaget inte är större än att man har
ungefär så många spelare som krävs till en
trupp i varje åldersgrupp. Det innebär att om
en spelare är beredd att lägga ned all den tid
och det intresse som krävs, kan han i de flesta
fall spela kvar i föreningen fram till junioråldern, även om han inte bedöms som tillräckligt talangfull. De flesta väljer dock att sluta
tidigare.
Hur fungerar då selektionssystemet? Hur
görs bedömningarna och hur formas karriärstegen? Grundtanken från början är att ingen
skall misslyckas. Sedan har alla olika förutsättningar, och en viktig förutsättning om man
skall bli riktigt bra är att man från början tränar
extra, ensam eller genom spontanfotboll, att
man ”lever med bollen”. Längre upp i åldrarna
översätts detta i egenskaper som målmedvetenhet, envishet, förmågan till koncentration och
fokusering. I vilket fall sammanförs ofta allt
detta till begreppet talang, som i Landskrona
BoIS förknippas med bra teknik och bra speluppfattning.
Denna betoning av teknik och bra speluppfattning är något som skiljer BoIS från de selektionskriterier som annars synes vara vanligast
inom svensk elitfotboll. Inom Svenska Fotbollsförbundets ungdomsutbildning finns det en systematisk skillnad i sannolikheten att man blir
framselekterad mot ungdomslandslagen som
säger att ju tidigare på året man är född,
desto större sannolikhet att man blir uttagen.
Denna sannolikhet kvarstår för varje steg upp
på ”selektionsstegen” man kommer, från föreningsnivå till landslagsspel. De egenskaper
som skapar skillnader mellan individer som är
födda inom samma år är i första hand relaterade till fysisk mognad och kan enkelt uttryckas
i längd, bredd, tyngd och motorik (Peterson
2002).
Den pedagogiska grundidé som Landskrona
BoIS ungdomsverksamhet grundar sig på betonar andra egenskaper än fysisk mognad. Samtidigt bedriver man en elitverksamhet från
tretton års ålder. Relativt tidigt används såle-

des bedömningar för att skilja en spelare från
en annan. De mest utvecklade flyttas från
tolv-trettonårsåldern upp och får spela med en
årgång äldre pojkar. Å ena sidan håller man
hela tiden dörren öppen för omvärderingar, å
andra sidan sker det sällan några, i vart fall att
döma av 84-orna. De sex spelare som fortfarande var med i verksamheten 2002 är också
samma spelare som lyftes upp i tidig ålder.
Ett selektionssystem - oavsett om det är inom
idrotten, skolan eller på andra områden - har en
inneboende logik, som gör att det ofta fungerar
som en självuppfyllande profetia. Sen kan det,
som i BoIS fall, finnas andra anledningar till
selekteringen - några valde att satsa på andra
idrotter, några på skolan. Men ett antal slutade
för att de inte lyftes upp.
I Landskrona BoIS blir rangordningssystemet inte ett selektionssystem förrän i skarven
mellan pojk- och juniorlag. Detta styrs dock
mindre av principiella än av praktiska skäl. Det
handlar om tillgången på spelare och ledare.
Men skulle BoIS få resurser för att skaffa fram
fler ledare skulle dessa användas till att förstärka kvalitén på den befintliga verksamheten,
inte till att bygga ut den så att man till exempel
kunde ha två lag i varje åldersgrupp.
Den stora och viktiga skillnaden i detta avseende mellan det pedagogiska projekt som BoIS
driver och stora delar av den övriga elitverksamheten i Sverige är därför att man använder
ett annat selektions- och rangordningskriterium: teknik och speluppfattning istället för
fysisk mognad. Hur har då detta avsatt sig när
det gäller årgång 1984? När spelarna kom med
i vår undersökning 1997 bestod truppen av 20
spelare. Efter tretton års ålder har det inte tillkommit någon spelare född 1984 utifrån. Därefter har truppen gradvis minskats. Ett antal
spelare uppger att de fick klart för sig att de
inte var tillräckligt bra. Andra slutade eftersom
de ville ägna sig åt annat - några prioriterade
skolan, några valde en annan idrottsgren. Vissa
slutade självmant men kände att beslutet på ett
eller annat sätt hade planterats in i dem.
Hur gick då selektionen till konkret, och
vilket utfall fick den? Vilka faktorer kan tänkas
påverka vilka som slutar och vilka som är
kvar? I enlighet med vad som framgått från de
ansvarigas sida borde det främsta selektionskriteriet var teknisk färdighet och speluppfatt-
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ning. Detta är vad som har betonats - starkare
än i de flesta jämförbara uppfostringsmiljöerna
inom svensk fotboll. Som framgått är det också
vad de flesta spelarna, oavsett om de finns kvar
eller har slutat, har internaliserat.
Inför eller under säsongen 1998 slutade åtta
av de 20 som kom in i undersökningen föregående år. Av dessa åtta blev ungefär hälften efter egen utsaga - avskilda ur verksamheten:
”vi fick en lapp där det stod att dessa spelare
ska vara med på inneträningen i vinter, resten
får lämna”, ”jag fick ett brev hem”. De andra
slutade med en blandning av motiv (skolan,
innebandy) men även ”för att kompisarna slutade”. Från föreningens sida menar man att ett
antal spelare inte hade den rätta motivationen
och inte var tillräckligt beredda på att göra
den satsning som krävdes i en elitverksamhet.
Denna bedömning lades ovanpå den som handlar om ”talang” och som redan vid tretton års
ålder hade lett till att man flyttat upp ett antal
spelare till 83-verksamheten.
Inför 1999 hade man således 14 spelare,
varav sex huvudsakligen tränade och spelade
i en 83/84-grupp. Ytterligare två var födda
1985. Det gick inte att skapa ett lag av de
kvarvarande, och den ledare som dittills hade
följt 84-verksamheten slutade. Egentligen slutar
också historien om 84:orna som grupp här. Den
grundläggande selektionen hade redan gjorts
vid tretton års ålder, och de som valdes ut
då är desamma som 2002 fanns kvar i U-lag
och seniorverksamheten. Även om man fortsatt
höll möjligheten öppen för att ytterligare någon
spelare skulle ”kliva fram” efter hand var det
som hände att man gradvis ”kokade ned” gruppen till de individer som bedömdes ha en möjlighet att en gång ingå i seniortruppen. Inför år
2000 hade ytterligare tre slutat, alla efter eget
beslut - två för att satsa på skolan, men även här
fanns det sociala skäl - ”kompisarna slutade”,
”trivdes inte med kompisarna”. Under år 2000
slutade två spelare, en för att börja som ungdomsproffs utomlands och en som fick lämna
verksamheten. 2001 slutade ytterligare två, en
av dem (född 1985) gick till Helsingborgs IF
och en slutade (”jag slutade själv, men annars
hade jag blivit utslängd”). Kvar 2002 fanns sju
spelare (en är född 1985). Säsongen 2003 har
ytterligare två spelare slutat, en flyttat utom43

lands, två hade A-kontrakt och två U-kontrakt.
Det är således klart uttalat att man har
använt teknik och speluppfattning istället för
fysisk mognad som selektionskriterium. Delvis
låter sig detta prövas empiriskt. Ett antal av
dem som har slutat menar själv att de utifrån
teknik och speluppfattning hade kunnat fortsätta konkurrera, men att de slutade eller fick
sluta av andra skäl. Mot detta står ledningens
bedömning att de som är kvar är de som har
bäst teknik och speluppfattning - en bedömning som grundlades så tidigt som vid 13 års
ålder, då de som nu är kvar ”lyftes upp” och
började spela med ett år äldre.
Ett sätt att i efterhand bedöma precisionen i
selektionen är att se på vad som hände idrottsmässigt med dem som har slutat under åren.
Nästan alla fortsatte - fem med fotboll, två med
innebandy, en med handboll, en med friidrott
och två med rullskridskor. Idag har en slutat
helt, på grund av knäproblem, två ägnar sig
sporadiskt åt styrketräning och en åt rullskridskoåkning. Fem spelar fotboll i lägre serier,
”på egna villkor”, och en gör en satsning på
innebandy. Den retrospektiva frågan om vad
som hade hänt om de fått lika mycket uppmuntran och samma positiva prognos som de
som ”lyftes upp” förblir, som så ofta i dessa
sammanhang, hypotetisk.
Vad som kan prövas är emellertid vilka
effekter selektionen har fått utifrån fysisk
mognad - vilket vi mäter indirekt via födelsemånad. I tabell 1 finns den procentuella andelen uppdelat på födelsekvartal dels för de 20
spelarna vid 13 års ålder, dels för de som var
kvar 2002. Vi räknar även in den spelare, som,
om han inte valt att lämna Landskrona BoIS
för att bli ungdomsproffs utomlands, säkerligen hade tillhört de kvarvarande.
Tabell 7: 1984-spelare i Landskrona BoIS efter födelsekvartal år 1997 och 2002 (procent)
Kvartal 3

Kvartal 4

13 år (n=20)

Kvartal 1 Kvartal 2
30

25

30

25

18 år (n=7)

43

29

14

14

Från ett icke-samband 1997 - spelarnas
födelsekvartal är slumpvis fördelade över året
- finns det fem år senare ett tydligt samband
efter födelsetid på året för de spelare som är

Peterson 2002
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kvar. Nu skall man vara försiktig med samband
baserade på ett så litet underlag som det här
är fråga om. Men det mönster som har framkommit i Landskrona BoIS selektionsprocess
är tämligen likartat det mycket entydiga samband som kunnat konstateras i Svenska fotbollförbundets selektionssystem.43 Låt oss jämföra
de 1984-spelare som är kvar i Landskrona
BoIS som artonåringar med samtliga spelare
i Sverige av samma årgång och som fram till
och med år 2001 hade spelat landskamp (se
tabell 8).

klubben, men att leva upp till det... Det är lätt
för mig att säga det här, som har nått en viss
status, en viss säkerhet, och blivit ännu mer
övertygad genom åren, genom kunskap, det
är mycket lättare för mig att säga det än för
någon annan. I och för sig är jag inte överraskad över att det är så här i vår klubb, för jag
tror inte att vi har kommit så långt, men det vi
har, tycker jag, det är att vi har en filosofi. När
vi tar hit talanger säger vi att i vår förening
så har vi en förkärlek för små tekniska spelare
för vi vet att ni också blir stora och starka en
vacker dag. Så vi försöker göra det så tydligt
som möjligt. Men att resultatet är som det är
beror på att vi inte har lyckats övertyga alla så
starkt, de har inte kommit så långt så att de ser
det här riktigt tydligt.

Tabell 8. Spelare födda 1984 i Landskrona BoIS och
landslaget år 2002 efter födelsekvartal (procent)
Landslagsspelare
Landskrona BoIS

Vi finner i Landskrona BoIS ungefär samma
skäl för spelare att sluta respektive fortsätta
som vi funnit i de andra materialen. När man
kommer närmare inpå den lokala verksamheten ser vi också vilken sammansatt uppsättning av faktorer det är som inverkar i varje
enskilt fall. I ett förtroendefullt samtal kan man
komma längre och finna fler nyanser än i enkätens standardiserade information.
Vi har tidigare kunnat konstatera att det
vanligaste skälet till att sluta idrotta är att ”det
var tråkigt” samt att denna formulering ofta
används för att ge en tämligen neutral sammanfattning av ett eller flera bakomliggande
skäl. Exempelvis angav flera spelare i avhoppsintervjun år 1999 just att de slutade för att
”det var tråkigt”. Tre år senare framkommer i
Landskrona BoIS-undersökningen att de anser
sig ha blivit avförda - ”utslängda” - ur föreningen. Om detta är en efterhandskonstruktion,
eller om det den gången handlade om självcensur för att dölja ett personligt nederlag, eller om
de gav uttryck för en kvarvarande lojalitet med
föreningen - det vet endast de själva. Vad vi vet
är att detta exempel mycket väl visar på ett av
flera metodologiska problem som avhoppsfrågan ställer oss inför.

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
42
36
13
9
43

29

14

14

Även om man i BoIS har betonat andra kriterier än fysisk mognad har utfallet således
ändå blivit ungefär detsamma, även om åldersskevheten bland landslagsspelarna är något
större med fler från det andra och färre från det
fjärde kvartalet. Likheten i utfall behöver inte
betyda att man har arbetat på ett annat sätt än
vad man uppger. Det empiriska underlaget vad
gäller Landskrona BoIS spelare födda 1984 är
så litet att slumpen kan ha spelat in. Men framför allt finns nog förklaringen i de problem som
hela tiden har funnits med att få ”det som finns
på pappret” att nå ut i praktiken. Bernt Lindgren:
Det tillhör det som vi skall försöka förbättra,
hur enhetligt vi ser på det här i Landskrona
BoIS. När vi har diskussionerna så är alltid
det här med, det är inte de fysiska kvaliteterna i ungdomsfotbollen ni skall döma efter
utan helt och hållet de tekniska och spelförståelsemässiga. Men självklart har vi ju också
ledare, och förmodligen kanske någonstans
långt inne i mig så finns det där också vid ett
specifikt tillfälle att fan, han är ju bättre just
nu, när jag vill vinna en match, någonstans,
mer eller mindre omedvetet. Jag vet att vi har
grupper här i BoIS, där de inte har levt upp
till de här förväntningarna som de skall jobba
efter. Varför? Det är det här med att vinna.
Det måste finnas, och har säkert funnits hos
mig också, även om jag har blivit mer och mer
övertygad i min tro. När jag tänker på ledarna,
generellt i BoIS, så är viljan att vinna starkare
på många håll än det långsiktiga tänkandet.
Sen finns det vissa som kan gå igenom, och
hänga med, trots att de är små, så att de kan
hänga med här ändå. Budskapet har vi här i
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Avslutning
ett byte till något annat slags fritidsintresse,
organiserat eller inte. Kort sagt finns här en
betydande rörlighet, vilket framkommit i flera
studier.
Som framkommer bland annat i vår studie
av fotbollsungdomar mellan tretton och femton
års ålder förekommer det i en viss utsträckning
att unga flickor och pojkar slutar med idrotten
när kraven från skolan börjar uppfattas som
alltför stora. Och då tänker vi inte på dem som
väljer att sluta för att hinna med skolan, vilket
bekräftats av andra undersökningar, utan de
som så att säga samtidigt hoppar av både sina
skol- och sina idrottsambitioner. Om de väljer
att inte göra någonting, det kan naturligtvis
diskuteras: en hel del som i vuxnas ögon framstår som overksamhet eller passivitet, handlar
om något annat i ungdomarnas egna ögon,
umgänge till exempel (också över datanätet).
Ändå finns här ett problem för verksamheten: skall man kunna hålla kvar dessa ungdomar, verkar det vara viktigt att verksamheten
inte bedrivs i alltför skollika former. Vår undersökning handlar om fotboll, en gren som relativt många engagerar sig i. Vår förmodan är att
det här slaget av problem är större i grenar som
drar till sig många utövare, om inte annat så
därför att i många andra grenar gäller det att ta
hand om de intresserade på ett annat sätt. Att
det handlar om en kollektiv gren, gör den också
mer skollik: laget blir som en skolklass och
tränar-spelarrelationen tämligen lik den mellan
läraren och eleven. I individuella grenar, särskilt de med relativt få utövare, är det förmodligen lättare för tränaren att ta sig an den unga
adepten på ett mer lyhört och mindre standardiserat sätt. Å andra sidan kan beroendet
av ledaren bli större i en individuell sportgren
med ökad risk för avhopp som följd - om tränaren inte förmår agera på det sättet.
Betydelsen av skillnaderna mellan olika
idrottsgrenar är svår att uttala sig om mer allmänt redan på grund av mångfalden grenar.
Skillnaderna handlar dock med säkerhet inte
bara om hur många unga som de drar till
sig, deras popularitet, eller om de är individuella eller kollektiva. Grenens egen utformning
har säkert sin betydelse för beslutet att sluta.
Exempelvis är såväl fotboll som simning bil-

Frågan varför ungdomen lämnar föreningsidrotten är som vi har försökt visa - inte minst
genom dess systematiska behandling i kapitel 2
- av sammansatt natur. Men ett svar som nöjer
sig med att konstatera att frågan är högst komplex är i grund och botten lika otillfredsställande som det förenklade mediasvaret att det
handlar om utslagning på grund av tävlingshets. Vi måste alltså försöka hitta en medelväg
här som både respekterar frågans mångsidighet
och ändå vågar peka ut vad som mer bestämt
ligger bakom avhoppen från ungdomsidrotten.
För att formulera uppgiften i mer positiva
ordalag: den kunskap vi har skaffat oss just om
frågans komplexitet gör det möjligt för oss att
bedöma hur långt de tämligen fragmentariska
resultat som vi har att utgå från ändå kan generaliseras. Svaret på frågan om vad som får ungdomar att sluta kan alltså besvaras mer precist
än med att ”det beror på”. Vi kommer nu att försöka oss på ett sådant mer precist svar - även
om graden av precision självfallet skall tas med
en stor nypa salt. Som sagt, det handlar om en
bedömning. Vi kommer också att komma fram
till några för verksamheten praktiska slutsatser.
Hade all idrott bedrivits i bara en gren, hade
saken ställt sig så mycket enklare för oss, men
varit så mycket tråkigare för våra ungdomar.
Idrottsrörelsens kanske största tillgång ligger
i mångfalden idrottsgrenar som den tillhandahåller. Mängden grenar och variationen i vad
de kräver av sin utövare gör att tanken idrott åt
alla faktiskt inte är en utopi, medan simhopp,
handboll eller curling, liksom varje annan gren
åt alla är det.
Oavsett vilken gren det än handlar om, har
de emellertid det gemensamt att verksamheten
i fråga bedrivs i ett sammanhang, det vill säga
det finns yttre förhållanden som inverkar på
verksamheten, och därmed också på ett eventuellt beslut att sluta med sin idrottsgren. Ett
svar på frågan om varför man slutar är alltså att
något annat intresse tar överhanden. Men som
vi sett kan det mycket väl betyda någon annan
idrottsgren, och den kan mycket väl bedrivas
som föreningsidrott. Handlar det om byte av
förening behöver det inte ens vara fråga om
ett grenbyte. Men inte sällan är det fråga om
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liga grenar att ägna sig åt, men avhoppstempot
i Carlssons simstudie ligger på en helt annan
nivå - en snabbare avhoppstakt - än den vi fann
i vår studie. Systematiska studier av skillnader
mellan olika grenar i hur många som finns kvar
efter exempelvis ett år vore givande och förhållandevis enkla att genomföra.
De resultat som framkommer ur vår
avhoppsstudie är knappast sensationella. I
huvudsak bekräftar den sådant som vi redan
kände till, nämligen att skälen för avhopp kan
förklaras med olika förhållanden som går att
hänföra till tre kluster: inre respektive yttre förhållanden samt förhållande som gäller de ungas
egen utveckling. Att vi utgått från fem kluster
ändrar inte på den slutsatsen. Bakgrundsvariablerna, det sociala kapitalets variabler och
konkurrensen från alternativa fält hänför sig
sålunda till det yttre klustret. Det vi kallat för
fotbollskapital, utvaldhet och tidsfaktorn (som
ligger i själva panelen) avser de ungas egen
utveckling, medan resten motsvarar de inre
faktorerna i verksamheten.
Även om nu resultaten inte förvånar, är det
några som vi avslutningsvis vill fästa uppmärksamhet vid. Inte minst gäller det betydelsen av
socialt kapital för att man skall stanna i verksamheten, vilket mer konkret verkar gälla just
kompisar. Detta verkar dessutom vara en faktor
med relativt generell verkan över tid. Problemet
ur verksamhetens synvinkel är naturligtvis att
detta är något som man inte har någon direkt
kontroll över, om man nu inte kan rekrytera
just grupper av unga, som redan känner varandra och umgås, till verksamheten. Kanske
gäller det att särskilt ta hand om dem som
kommer in i den senare.
Viktigt är också att i det långa loppet verkar
ansamlandet av sportkapital viktigare än mer
spektakulära erkännanden - utvaldhet - för
viljan att fortsätta. Men vi tror samtidigt att
ansamlandet av sportkapital förutsätter erkännanden, även om de ges i en mindre och mer
kontinuerlig skala - uppmuntran med andra
ord. För fotbollens del har vi också kunnat konstatera att etnicitet inte har någon betydelse
för vilka som väljer att sluta, samt att kön har
en lite oväntad sådan eftersom det är pojkarna
som i högre grad lämnar verksamheten, vid
fjorton års ålder. Att diskrimineringshypotesen
här inte vinner stöd är förvisso glädjande, men

ett resultat som man skall vara försiktig att
generalisera av flera skäl. Vi har också kunnat
belägga ledarskapets betydelse för beslutet att
sluta, ett resultat som kanske också kan anses
gälla över tid, det vill säga alla tre åren, givet
den tilltagande skollikheten i verksamheten vid
femton års ålder.
Trots att vår fotbollsundersökning omfattar
tre avgörande år, har det varit svårt att identifiera någon specifik tidsföljd när det gäller vilka
faktorer som förklarar avhoppen. Ändå handlar det om ett för de unga i tiden utdraget möte
med verksamheten, under vilket de ansamlar
allt mer sportkapital och samtidigt alltmer
antar verksamhetens synsätt och förhållningssätt som sina egna. I stället verkar det som
att en annan tidsrelaterad faktor har avgörande
betydelse för avhoppen, nämligen de skärpta
kraven vid övergången till elvamannaspel och
vid femton års ålder. Här kan finnas viktiga
skillnader mellan olika grenar som kan vara
värda uppmärksamhet såväl av forskarna som
av verksamhetens företrädare och ledare.
Om vi sammanfattningsvis alltså vill fortsatt framhålla treklustermodellens giltighet när
det gäller avhoppsfrågan, vill vi samtidigt peka
på en specifik kunskapslucka vid sidan om
detta med grenskillnaderna. Det gäller hur
olika faktorer som leder till avhopp samverkar. Är det så att några av dem understödjer
eller motverkar varandra? Som vi redan pekat
på i vår granskning av avhoppsproblematiken
i kapitel 2, är själva avhoppsbeslutet resultatet
av just en kombination av faktorer. Eller bättre
uttryckt, hur olika externa och interna faktorer
möts i verksamheten. Vidare att det gäller ett
möte genom tiden, det vill säga samtidigt med
den unga flickans eller pojkens utveckling. Det
gäller hur de olika faktorerna möts över tid.
I den svenska idrottsmodellen kommer
ledarskapet även framgent, trots både inre och
yttre tryck i riktning mot en ökad professionalisering, i huvudsak att utövas som ideellt
arbete. Det man kan önska är ändå att de som
utför detta arbete tar till sig delar av lärarens
pedagogik. Inte minst gäller detta det långsiktiga tänkandet bakom kunskapsuppbyggnad
och förståelse för det fysiska och psykiska växandet hos barn och ungdomar.
Egentligen är de grundläggande verksamhetsprinciper som både skapar de bästa sociala
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idrottsmiljöerna och ger de bästa idrottsresultaten i vuxen ålder mycket enkla. Avslutningsvis vill vi därför säga: Se till att så många
som möjligt är med så länge som möjligt, låt
varje individ utvecklas enligt sina egna förutsättningar, jämför individen i sin utveckling
endast med sig själv och ge alla en bra grenspecifik utbildning. I vardagen tummas det
alltför ofta på dessa principer - när de kortsiktiga framgångarna lockar, när man glömmer att
barn inte är förminskade kopior av vuxna, när
överambition och förment professionellt elittänkande får råda. Att barn och ungdomar frivilligt eller ofrivilligt lämnar en verksamhet
som är behäftad med sådana problem är kanske
inte så konstigt.
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