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Inkilningar hotar 
idrottens trovärdighet 
Få huvudet rakat, bli fastbunden naken eller tvingad att äta äcklig mat. 
Många har upplevt kränkande och ofta sexuellt laddade situationer 
inom idrotten. Nästan hälften av eleverna på idrottsgymnasier har 
någon gång blivit inkilade.

I  e n s t u d I e  s o m  nyligen genomförts på 
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) 
framkommer att 40 procent av ungdomar 
som studerar på idrottsgymnasium någon 
gång har blivit inkilade inom idrotten. 
Samma erfarenhet har 25 procent av en 
grupp studenter på GIH. 

En majoritet av de inkilade ungdo-
marna (drygt 70 procent) uppger att de 
blivit inkilade en gång. Hälften av idrotts-
studenterna (drygt 50 procent) uppger att 
de varit med om det två gånger eller fler.

En inkilning eller nollning är de 
aktiviteter som idrottsutövare ibland får i 
uppdrag att utföra när de kommer till ett 
nytt lag eller en ny grupp. Aktiviteter 
iscensätts av de befintliga medlemmarna 
men de utförs av de nya – ofta i åsyn av de 
gamla medlemmarna. Aktiviteterna kan 
variera från lättsamma inslag, som att 
leka olika lekar, till mer grövre aktiviteter 
(1,2). 

En idrottskultur?
Under senare år har medierna uppmärk-
sammat händelser, med potentiellt 
kränkande inslag, som har skett i idrotts-
föreningar och på olika idrottsgymnasier, 
där ungdomar med elitinriktade ambitio-
ner idrottar och studerar. Bland annat ska 
16-åriga elever vid olika skidgymnasier ha 
tvingats strippa och svara på frågor om 
sitt sexliv medan andra tvingats äta 
kattmat (3,4). 

För några år sedan uppmärksammades 
ett fall där ett antal ungdomar i AIK 
fotboll åtalades för våldtäkt, efter att de 
tvingat ned sina yngre kamrater på golvet 

och fört in galgar och PET-flaskor i deras 
ändtarmar (5). I mer seniora samman-
hang ska spelare i Leksands ishockeyherr-
lag tvingats hoppa från en femton meter 
hög bro medan andra fick köpa korv 
nakna (6,7). 

Frågan är om det här är enskilda och 
extrema händelser – eller om de är 
uttryck för en kultur inom idrotten som 
det sällan talas om. 

Kartläggande studie
För knappt tio år sedan utförde idrotts-
forskaren Jenny Svender, på uppdrag av 
Riksidrottsförbundet, en studie om 
inkilning (1). Studien gav viktig informa-
tion om vad som kännetecknar en inkil-
ning och den visade att inkilning är något 
som förekommer inom den svenska 
idrottsrörelsen. Då den var av kvalitativt 
slag gav den dock inga svar på hur vanligt 
förekommande inkilningar är. 

Med stöd av Centrum för idrottsforsk-
ning har vi därför genomfört en studie av 
mer kartläggande karaktär (8). Syftet var 
att studera ungdomars och unga vuxnas 
erfarenheter och upplevelser av inkilning i 
idrottsliga sammanhang. Centrala fråge-
ställningar var: I vilken utsträckning har 
ungdomar och unga vuxna erfarenhet av 
att ha blivit inkilade? Hur går inkilningar 
till? Hur beskriver ungdomar och unga 
vuxna sina upplevelser av inkilning? 
Vilken inställning har de till inkilning? 

Vi ville nå individer som har lång 
erfarenhet av föreningsidrott på olika 
nivåer, och som dessutom kunde tänkas 
ha varit med i flera olika föreningar. Valet 
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FAKTA

Studien bygger på en enkät 
med ett fyrtiotal frågor. De 
flesta hade fasta svarsalterna-
tiv, men enkäten innehöll 
även frågor där de svarande 
själva kunde skriva ner sina 
erfarenheter. Totalt deltog 
300 aktiva eller tidigare 
aktiva idrottare i studien (209 
ungdomar från åtta idrotts-
gymnasier samt 91 studenter 
från GIH:s lärar- och 
tränarprogram).

Ett antal framträdande teman kunde 
urskiljas som var desamma i både ungdo-
marnas och idrottsstudenternas berättel-
ser. Inkilningsaktiviteterna handlade ofta 
om att man skulle dricka sprit, delta i 
aktiviteter med sexuell anspelning, upp-
träda framför andra eller inta ”äcklig” mat 
eller dryck:

 
”Vi fick ögonbindlar och blev körda av de äldre 
eleverna till någons lägenhet där vi fick massa sprit 
och blev rätt hetsade att dricka och sen gjorde vi 
lite olika lekar typ danslekar och lekar med 
sexskämt.” 
(Kvinna, 16 år) 

”Fick dansa framför alla och göra en lek. Sen fick 
killarna slicka grädde från mig.” 
(Kvinna, 18 år) 

”Måste stå naken inför en grupp människor och 
besvara massa frågor relaterat till sex.” 
(Kvinna, 28 år) 

”Sedan fick man dricka något som de påstod var 
Cola blandat med rapsolja men som jag senare fick 
reda på innehöll annat också.” 
(Man, 18 år) 

föll därför på elever vid idrottsgymnasier 
runt om i Sverige, samt studenter på 
idrottsutbildningar. 

Inkilning i olika miljöer
Vi var också intresserade av att undersöka 
var, det vill säga i vilken miljö, inkilningen 
ägde rum. Här fick de svarande välja ett 
eller flera av följande alternativ: på 
idrottsgymnasiet, i den nuvarande 
föreningen, i en tidigare förening de 
tillhört samt i andra sammanhang. 

Av de ungdomar som blivit inkilade 
uppgav närmare 80 procent att det skett 
vid deras idrottsgymnasium, var femte 
(20 procent) svarade att de blivit inkilade 
i deras nuvarande förening medan åtta 
procent blivit inkilad i en förening de 
tidigare varit med i. Bland idrottsstuden-
terna svarade närmare 40 procent att de 
blivit inkilade i sin nuvarande förening 
och 70 procent svarade att det skett i en 
förening de tidigare tillhört.

Sprit och sexuella anspelningar
De tillfrågade fick även svara på frågor i 
vilket sammanhang inkilningar sker. 
Majoriteten av ungdomarna uppgav att de 
blivit inkilade utanför den direkta idrotts-
liga verksamheten (59 procent), medan 
hälften (52 procent) av idrottsstudenterna 
svarade att de blivit inkilade i samband 
med ett läger eller en turnering. 

I 25 procent (för ungdomarna) respek-
tive 65 procent (för idrottsstudenterna) av 
fallen förekom alkohol i samband med 
inkilningen. I 16 procent (för ungdo-
marna) respektive 73 procent (för idrotts-
studenterna) av fallen deltog dessutom 
gruppens eller lagets ledare, antingen 
aktivt eller passivt (aktivt i 5 respektive 30 
procent av fallen, passivt i 19 respektive 
43 procent av fallen). Totalt sett har även 
32 procent av ungdomarna och 24 procent 
av idrottsstudenterna någon gång inkilat 
andra idrottare.

Nästan samtliga av de idrottare som 
någon gång blivit inkilad (107 stycken) 
beskrev med egna ord hur det gått till. 
Följaktligen fick vi in drygt hundra 
exempel på hur de kan gå till. I flertalet 
fall beskrev ungdomarna och idrottsstu-
denterna i mer allmänna ordalag att de 
fått utföra lekar, uppdrag, tävlingar eller 
aktiviteter, ibland med tillkommande 
straff för de som misslyckats eller förlorat. 

Andelen studenter på Gymnastik- och idrottshögskolan 
som blivit inkilade i idrottsliga sammanhang

Andelen elever på idrottsgymnasier som blivit inkilade i 
idrottsliga sammanhang

B

A
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A
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Vidmakthålla en maktordning
Sammantaget karaktäriseras berättelserna 
av att den inkilade ska klara någon form av 
utmaning eller genomgå en prövning. 
Genom att klara dessa prövningar och 
utmaningar visar den inkilade att denne är 
en värdig medlem i gruppen. Inkilningens 
syfte är också ofta att vidmakthålla en 
maktordning inom gruppen eller laget.  
     Här följer ytterligare exempel på hur 
utmaningarna eller prövningarna kan gå 
till:  

• Blivit fastbunden naken vid en stol och 
fått svara på frågor om mitt privatliv. 

• Fått springa naken eller i underkläder 
alternativt tvingats klä ut sig i skolan. 

• Blivit nedsmutsad på offentlig plats 
där andra sett på. 

• Blivit fastbunden vid ett träd och fått 
mat kastad på mig. 

• Blivit (sken)kidnappad och lämnad i 
skogen för att hitta hem själv. 

• Blivit ”duschad” med kläderna på och 
mottagit slag ”på skoj”. 

• Blivit rakad på huvudet. 
• Fått mitt rum”upp-och-ned-vänt” eller 

fyllt med snö. 
• Blivit inlåst i ett rum. 
• Fått gå till skolan i underkläder. 
• Fått genomstå bestraffning eller hård 

fysisk träning alternativt hån om jag 
vägrat att utföra uppdrag. 

• Blivit uppmanad alternativt tvingad att 
inta ”äcklig” mat eller dryck. 

Man förväntas göra det
Var fjärde tillfrågad har någon gång varit 
med om en inkilning de upplevde som 
obehaglig. Ungdomarna och idrottsstuden-
terna upplevde det till exempel som 
obehagligt när de själva eller någon annan 
blev tvingad att göra något de inte ville 
eller då det var svårt att säga nej.  
     Att känna sig fysiskt eller psykiskt 
blottad, kränkt och förödmjukad; att 
tvingas dricka mer alkohol eller äckliga 
blandningar än de själva ville; att känna sig 
utsatt och osäker samt att tvingas göra det 
de blev tillsagda upplevdes också som 
obehagligt. Den typen av inkilningar 
beskrev med adjektiv som: ”jobbigt”, ”pres-
sat”, ”skamligt”, ”pinsamt”, ”äckligt” och 
”kränkande”.

Nio av tio tillfrågade instämde helt eller 
mestadels i påståendet att ”du förväntas 

göra det du blir tillsagd vid en inkilning”. Så 
gott som alla instämde helt eller mestadels i 
att ”det är de befintliga gruppmedlem-
marna som styr inkilningens regler”. Drygt 
sju av tio tillfrågade instämde helt eller 
mestadels i att det också är svårt att säga 
nej till att delta i en inkilning. Drygt sju av 
tio tillfrågade instämde även helt eller 
mestadels i att den som blir inkilad är i en 
utsatt position. Sex av tio instämde helt 
eller mestadels i att en inkilning ofta 
innehåller drag av kränkningar och föröd-
mjukelse.  
     Samtidigt svarade en majoritet av de 
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tillfrågade helt eller mestadels att deras 
upplevelser av inkilning är positiva liksom 
i påståendet att den som blir inkilad 
brukar tycka det är en kul grej. 

Kränkta men positiva
En majoritet av de tillfrågade instämde 
alltså i att inkilningar ofta innehåller drag 
av kränkningar och förödmjukelse på 
samma gång som de också instämde i att 
deras upplevelser mestadels varit positiva, 
liksom att den som blir inkilad brukar 
tycka att det är en kul grej. Hur kan denna 
paradox förstås? I vår analys tog vi hjälp 
av Pierre Bourdieus teoretiska begrepp 
symboliskt våld för att öka förståelsen av 
det till synes motstridiga uppfattningar 
som många har om inkilningar (9). 

Symboliskt våld handlar i det här fallet 
om att den som blir inkilad, som blir 
dominerad, införlivar de värden och 
normer som är förknippade med inkil-
ningar och som konstrueras ur de domi-
nerades perspektiv. De som utser andra 
för inkilningar överför alltså vissa värde-
ringar som de som blir inkilade tar till sig 
och gör till sina egna. Värderingarna 
framstår därför som naturliga och riktiga. 
Att de som blir dominerade rättfärdigar 
dessa handlingar eller föringar dem och 
ser (potentiellt kränkande) inkilningar 
som ”en kul grej” är en indikator på att 
det handlar om symboliskt våld.  
     Att tolka inkilningar på det sättet ger 
också en förklaring till varför aktiviteter 
som inkilningar reproduceras från en 
generation idrottare till en annan.

Ojämn maktrelation
I den här studien betraktar vi inkilningar 
som ett uttryck för en specifik idrottskul-
tur; inkilning säger något om de värden 
och normer som produceras och reprodu-
ceras i och genom idrotten. En sådan 
idrottskultur finns dock inte i alla fören-
ingar eller på alla idrottsgymnasier, men 
där den finns synes fenomenet också 
traderas år från år. 

Resultatet i vår studie, såväl som i 
tidigare forskning, visar att inkilning alltid 
innebär en ojämn maktrelation; det är de 
befintliga medlemmarna som anordnar 
(utsätter) de nya medlemmarna för 
inkilningen. Ungdomarna och idrottsstu-
denterna beskriver också återkommande 
att inkilning har som syfte att inordna den 

nye idrottaren i ett lags eller en grupps 
hierarki och att den nye ska lära sig (att 
veta) sin plats. 

Detta, menar vi, går väl i linje med 
idrottens logik som i mycket bygger på 
tävling, det vill säga rangordning och 
konkurrens, och att underkasta sig regler 
och välmående för ett kollektiv som är 
större och mer värt än jaget. Hälften av de 
tillfrågade instämde i att det gäller att visa 
sig stark inför gruppen eller laget vid en 
inkilning. Sex av tio instämde helt eller 
mestadels i att det gäller att visa sig lojal 
mot gruppen eller laget vid en inkilning.

Följaktligen lyfter socialpsykologen 
Tore Brännberg också det kollektiva 
värdet av en inkilning (2). Det är inte bara 
individen som ska introduceras i en 
befintlig grupp- eller lagkultur. Inkilning 
hjälper också kollektivet att reproducera 
denna områdesspecifika idrottskultur och 
de beteenden som eftersträvas och 
premieras. Den specifika kulturen behöver 
nämligen hela tiden återskapas för att 
fortgå och överleva. Härvidlag blir 
inkilning ett utmärkt instrument för att 
mejsla ut vilka egenskaper, normer och 
regler som ska gälla för just den gruppen 
eller kulturen.  
     Hur ska vi då tolka dessa resultat? Är 
inkilningar problematiska? 

Hot mot idrottens trovärdighet
Resultaten i såväl Svenders tidigare studie 
som denna undersökning visar att inkil-
ning ofta har en kränkande potential och 
därmed riskerar att skada individer 
psykiskt (och i vissa fall även fysiskt). En 
av våra slutsatser är därför att inkilning 
uteslutande bör ses som något negativt 
och potentiellt kränkande. Skälet är att 
inkilning alltid placerar en part i en utsatt 
position och att den bygger på en ojämn 
maktrelation. 

Att inkilning eller nollning förekommer 
är förvisso inte något unikt för idrottsrö-
relsen. Inkilningar och liknande aktivite-
ter sker på flera högskolor i landet och, 
vilket vi blivit varse senaste året, även på 
gymnasieskolor som till exempel Lunds-
berg. Men det som delvis skiljer idrotten 
från andra miljöer är att den ofta utger sig 
för att vara, och har samhällets förtroende 
att vara, positiv och utvecklande för våra 
barn och unga.  
     Idrotten sägs spela en viktig roll i 
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många barns uppväxt och den beskrivs av 
Riksidrottsförbundet som den viktigaste 
fostringsmiljön efter hemmet och skolan. 
De attityder som förmedlas i idrottsrörel-
sen kommer att påverka barns och ungdo-
mars personliga utveckling och värde-
ringar, heter det. 

Följaktligen är det idrottsrörelsens 
ambition att aktivt ta ställning mot det 
som är dåligt och nedbrytande (10). Därför 
bör också samhället ställa höga krav på 
verksamheten. 

Mot bakgrund av de beskrivningar av 
hur inkilningar kan gå till är förekomsten 
av inkilningar inom idrotten uppenbart 
problematisk. Om idrotten aktivt ska ta 
ställning mot det som är dåligt och nedbry-
tande borde det råda en nolltolerans mot 
inkilning, eftersom den hotar idrottsrörel-
sens målsättning.  
     Att fyra av tio ungdomar som studerar 
på ett idrottsgymnasium har varit med om 
en inkilning är särskilt oroväckande, då 
många av dessa ungdomar flyttat till en 
annan ort långt ifrån familj och nära 
vänner. Att många ungdomar och idrotts-
studenter i denna studie så utförligt 
beskrivit sina upplevelser och erfarenheter 

vittnar om att de blivit berörda av inkilning 
på ett eller annat sätt. 

Utmana strukturen
Så vad ska vi använda dessa nya kunskaper 
till? Att belysa problemet är viktigt, men de 
försvinner inte för att vi blir medvetna om 
riskerna. Vi kommer inte undan inkilning-
ens ojämna maktrelation för att vi upp-
märksammas på den. Strukturen som 
möjliggör maktrelationen måste utmanas 
för att nya och äldre medlemmar av en 
grupp eller ett lag ska kunna samexistera 
på lika villkor.  
     Idrottens positiva värden kommer 
således inte fram av sig själva – de kräver 
en aktiv handling. Idrottsrörelsen och dess 
företrädare måste därför aktivt synliggöra 
och öppet diskutera inkilningar, utbilda 
sina ledare i idrottens värdegrund och vad 
den innebär i praktiken och på olika sätt 
förebygga att inkilningar förekommer i 
föreningarna och vid idrottsgymnasierna. 
Våga säg stopp! Och ta initiativ till andra 
aktiviteter som leder till verklig gemenskap 
och sammanhållning istället för maktord-
ningar och hierarkier. 
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