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Abstract: 

This study was made on request from Västerbottens Football Association and treats the 

problem with youth players who drop out from football in Västerbotten, Sweden. 

Västerbottens Football Association has noticed that more and more players are leaving 

football at the age of 15-16. The purpose of the study was to examine the perceptions that 

youths in Västerbotten had about why they decided to leave football. Questions of why the 

youth players are leaving football and causes that could have made them stay was examined 

in this study. Also possible differences between genders were examined. The data was 

collected through a web-based survey where 40 youths answered. The results showed that the 

most common reasons of leaving football were lack of motivation and that they choosed 

another sport instead. There were a significant difference between the genders in some 

questions, for example more girls than boys meant that bad coaches had affected their 

decision of leaving football. 
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1. Inledning 

80% av alla ungdomar i Sverige går någon gång med i en idrottsförening. Av dessa är ungefär 

hälften kvar när de fyllt 20 år. När ungdomar slutar idrotta kallar man det i den allmänna 

debatten för “utslagning”. Det uttrycket försöker framvisa en bild av hetsiga ledare som 

sparkar ut barn, som inte är tillräckligt bra, ur gemenskapen. Det ska inte förnekas att detta 

förekommer i vissa fall men det är inte den största orsaken till idrottsföreningarnas 

medlemsbortfall under tonåren. (Lundin, 2004) 

 

Enligt Idrotten vill (2009) är idrotten ett instrument för att folk ska må bra, ha roligt och bidra 

till utveckling på många olika plan. Det finns en vision om att den svenska idrotten ska vara 

bäst i världen och till för alla. Idrotten ska också vara tillgänglig för alla oavsett vilka 

förutsättningar vi har.  

 

Trots detta är det många som slutar med föreningsidrotten redan som unga. Inom området 

varför ungdomar hoppar av föreningsidrotten finns det få studier gjorda. I Sverige finns det 

endast ett fåtal studier som i första hand riktar sig mot detta område. Vissa av studierna är 

gjorda med en kvalitativ ansats och andra med en kvantitativ ansats vilket gör att båda typerna 

av forskningsmetod finns representerade. Den tidigare forskning som området har att tillgå 

visar på en mängd olika orsaker till varför ungdomar väljer att sluta. Vissa saker påverkar mer 

och vissa saker mindre, exempelvis visar det sig att den ekonomiska aspekten nästan inte 

spelar någon roll alls medan kompisar har en större påverkan. I de tidigare studierna har 

ungdomar över hela landet ingått i undersökningen. 

 

Denna studie har genomförts på uppdrag av Västerbottens fotbollsförbund (VFF). De vill veta 

vilka orsaker som kan ligga bakom att fotbollsspelare slutar spela fotboll i åldrarna 15-16 år i 

Västerbotten. De har hittills inte hittat någon specifik orsak till detta utan endast kunnat 

spekulera. Avsikten med denna studie är att presentera ett underlag som pekar ut olika orsaker 

till varför spelare slutar och på så sätt hjälpa till att utveckla fotbollen och förhoppningsvis 

idrotten i stort. Förutom att återigen belysa vilka orsaker som kan ligga bakom ungdomarnas 

beslut att göra ett avhopp från fotbollen kommer även faktorer som kunnat göra att de fortsatt 

att belysas. Detta gör att denna studie skiljer sig från andra studier som berör samma område. 

Slutat spela fotboll innebär i denna studie att ungdomarna inte längre spelar fotboll i en 

förening som är med under Riksidrottsförbundets (RF) seriespel. 
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1.2 Bakgrund 

Varje år avsätter regeringen 500 miljoner kronor till svensk barn- och ungdomsidrott genom 

projektet Idrottslyftet (tidigare Handslaget, vår anm.). Syftet med satsningen är att få fler barn 

och ungdomar att börja idrotta samt utveckla verksamheten så fler fortsätter högre upp i 

åldrarna. Denna satsning har pågått sedan 1 Juli 2007 och beräknas fortsätta fram till 30 Juni 

2011. Utfallet av hela satsningen har således ännu inte visat sig. (RF, 2011) 

 

VFF ser ett ”stort tapp” på spelare, både för pojkar och för flickor, delvis när spelet övergår 

från sju- till elvamanna (13 år) och dels då spelare licensieras för en förening (15 år). Detta 

avhopp märks även tydlig i det följande året efter licensiering. I Västerbotten är 

ungdomsfotbollsserierna uppdelade i norr (eg. Skellefteå med omnejd), söder (eg. Umeå med 

omnejd) och väster (eg. inlandet). 2009 fanns det 12 fotbollslag i det norra distriktet för pojkar 

15 år. När det nästa säsong skulle anmälas lag till serien för pojkar 16 år, anmäldes endast tre 

lag. Varje lag innehåller cirka 25 spelare och med nio lag som försvinner, försvinner också 

ungefär 225 fotbollsspelare. Överlag sker dock den största andelen avhopp i 13 och 15 års 

ålder. (M. Sundqvist, personlig kommunikation, 20 mars, 2011) 

 

I Idrotten vill (2009), under området Idrott för ungdom står det att “Det ska finnas plats för 

alla ambitionsnivåer i idrottsrörelsen, och det måste finnas möjlighet för ungdomar att över 

tid byta ambitionsnivå”. Det finns en stark målsättning i att idrotten ska vara till för alla, 

oavsett etnicitet, social bakgrund eller om man har ett funktionshinder. Idrotten ska också vara 

tillgänglig för alla oavsett var du bor geografiskt. Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) bildades 

1904 och hade 2009 över en miljon medlemmar där ungefär hälften var aktiva spelare. 2010 

fanns det 299 855 licensierade spelare (över 15 år) varav 77 661 var damer. (Svenska 

Fotbollsförbundet, 2011) 

 

I SvFF:s Fotbollens spela, lek och lär - mål och riktlinjer för svensk barn- och 

ungdomsfotboll (2001) står det om den Svenska barn- och ungdomsfotbollens inriktning. Där 

går det bland annat läsa att fotbollen ska vara en positiv och meningsfull sysselsättning och att 

alla som vill ska kunna vara med. Detta oavsett om man vill satsa eller bara “hålla på”. 

Fotbollen ska också bidra till “barns och ungdomars allsidiga fysiska utveckling i en 

stimulerande och personlighetsutvecklande miljö” och att alla “barn och ungdomar får 
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chansen att utvecklas i den takt som passar varje individs förutsättningar.” 

 

1.3 Tidigare forskning 

Att idrottsrörelsen ska behålla så många som möjligt av sina aktiva ungdomar är självklart ett 

önskemål från samhällets sida. Det är även en grundförutsättning för att idrotten ska uppnå 

sina egna mål. I och med att fler ungdomar stannar kvar och får tid att mogna inom sin idrott 

blir det även ett större urval senare av potentiella talanger till senior elitverksamhet (SOU, 

2008). 

 

I RF:s (2005) studie Ungdomars tävlings- och motionsvanor uppgav 37 procent av de 

tillfrågade i 13-20 års-åldern att de slutat att föreningsidrotta. Målpopulationen i 

undersökningen var alla folkbokförda personer i Sverige mellan 13 och 20 år. 

Undersökningen omfattade ungefär 3000 personer, med en svarsfrekvens på 63,4%, och 

gjordes i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). 1998 genomförde RF en liknande 

undersökning med nästan identiska frågor som studien de gjorde 2005. Resultaten från de 

båda undersökningarna gav dem en möjlighet att jämföra ungdomarnas tävlings- och 

motionsvanor mellan de sju åren som har gått. En motsvarande undersökning gjorde 

Trondman (2005) på 1580 ungdomar i åldern 13-20 år där de svarade på en enkät angående 

deras förhållande till föreningsidrotten,  det visade sig att 41 procent hade hoppat av 

föreningsidrotten. Det framkom både i RF:s (2005) studie och i Trondmans (2005) studie att 

parallellt med att barnidrotten övergår till ungdomsidrott börjar föreningarna att tappa 

medlemmar. Avhoppen ökar därefter i takt med stigande ålder. Det framkom även att flickor 

tenderar att sluta tidigare än pojkar. De vanligaste anledningarna till varför ungdomarna slutat 

att föreningsidrotta är att de förlorat intresset, fått andra intressen eller har tidsbrist. De svarar 

sällan att det har att göra med faktorer som ekonomi, skador, föräldrapress eller utslagning. 

 

I Trondmans (2005) studie hävdade drygt hälften av de som hoppat av att de troligen kommer 

börja föreningsidrotta igen någon gång i framtiden. 7 procent av de svarande hävdade att de 

absolut inte skulle kunna tänka sig att börja om igen. Trondman studerade även om 

samhälleliga faktorer kunde kopplas till de som valt att lämna föreningsidrotten. Det visade 

sig att andelen avhoppare var större hos unga som endast bodde med en förälder, hade svag 

sociogeografisk förankring, kom från invandrartäta segregerande områden och de som hade 

föräldrar som saknade egna erfarenheter av att vara ledare eller aktiva inom föreningsidrotten.  
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I sin studie påpekar Trondman att idrottens “kärnlogik” (tävlingsfostran) inte samspelar 

särskilt bra med den idrottspolitiska ambitionen att erbjuda en bred folkhälso- och 

folkrörelseinriktad verksamhet till så många som möjligt. Med idrottens kärnlogik menar han 

att det utbud som erbjuds av föreningsidrotten tenderar att bli alltmer krävande på många 

olika punkter ju äldre utövarna blir. Exempelvis menar han att den blir mer tidskrävande, mer 

tävlings- och träningsinriktad och resultat- och prestationsinriktad med selektering som följd. 

Han påstår att problemet är att de som hoppar av föreningsidrotten i stor utsträckning 

kännetecknas av att de 1) tilldelar idrotten mindre betydelse än de som stannar kvar 2) har ett 

svagare socialt nätverk av föreningsidrottande vänner och familjemedlemmar 3) ser målet 

med idrotten snarare som rekreation än prestation 4) har sämre förutsättningar att leverera 

högkvalitativa idrottsprestationer (eftersom de inte tränat och tävlat lika mycket som de som 

är mer idrottsaktiva i laget). (Trondman, 2005) 

 

Enligt Trondman (2005) håller föreningsidrotten idag på att styras av just idrottens kärnlogik 

och blir alltmer tränings- och tävlingsintensiv, tidskrävande, kravfylld, selekterande och 

exkluderande, och att arbeta med breddverksamhet blir även det alltmer ointressant för 

föreningar. Han menar att detta i praktiken medför att de som vill komma tillbaka till 

föreningsidrotten får svårt att ta plats med tanke på kärnlogiken som är väldigt utbredd i de 

flesta föreningar. Vidare fortsätter han att om idrottsrörelsen har en ambition att minska 

avhoppen och locka nya ungdomar till föreningarna, måste nya verksamheter utformas eller 

att redan aktiva verksamheter försöker bryta med idrottens kärnlogiska mönster. 

 

I. Eliasson (2009) har i en studie följt ett pojk- och flicklag i fotboll från då de var elva år tills 

de fyllt tretton år. Barnen i denna studie vill att ledarna ska bemöta dem på ett positivt sätt 

oavsett om de har gjort något bra eller dåligt. Barnen menar att med ett positivt 

tillvägagångssätt skulle också spelarna bli gladare och spela bättre vilket i sin tur skulle leda 

till att tränarna/ledarna blir nöjda. “Spelarna vill uppenbarligen gärna lära sig fotboll och få 

en positiv återkoppling från ledarna på sitt lärande men inte att ledarna ska kräva för mycket 

av deras prestationer på matcherna.” (s.89) 

Det framgår också av studien att barnen vill att alla ska behandlas lika oavsett vilken 

kunskapsnivå spelarna ligger på. Det blir alltså viktigt för ledarna att inte favorisera vissa 

spelare för att de är bättre eller bete sig annorlunda mot de som är lite sämre. Samtidigt visar 
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en artikel skriven av Dahlin (2004) att många ledare saknar kunskap om ungdomarnas behov 

och de skillnader som finns mellan individerna i fysisk och psykisk utveckling. 

 

I. Eliassons (2009) studie visar också att barnen och ledarna har olika syn på fotbollen, de 

delar inte samma värderingar. Ledarna agerar som att barnen tycker att det viktigaste är att 

lära sig fotboll, även om de är medvetna om att så inte är fallet, medans den synen inte finns 

hos barnen. Vidare beskrivs det att det endast är ledarna som har rätt att kritisera spelarna. Till 

exempel i vissa fall riskerar spelarna att inte få fullfölja en match om de kritiserar en 

lagkamrat. Ledarna gör detta för att skapa en positiv stämning bland barnen och vill att alla 

ska vara kompisar oavsett om de är det eller inte. Socialisationsprocessen som barn och 

ungdomar genomgår påverkas då av ledarna eftersom ledarna har mest makt. Detta gör att 

spelarna inte har samma möjlighet att integrera och påverka varandra så som de skulle ha 

gjort i ledarnas frånvaro. Hela tiden pågår en process mellan barnen och ledarna för att skapa, 

förhandla om och behålla de normer som finns för hur de ska bete sig mot varandra. Peterson 

och Franzén (2004) menar också att ledarna har en mycket stor möjlighet att påverka 

ungdomarnas beslut om fortsatt spel eller ett avhopp. Ledaren ska också fungera som en 

representant för föreningens mål och principer och på så sätt hjälpa till att forma barnen och 

ungdomarna utifrån dessa. 

 

I Patrikssons (1987) studie Idrottens barn, som handlar om utslagningens storlek, orsak och 

effekter inom barn- och ungdomsidrotten kartlägger han  hur många och varför barn och 

ungdomar slutar med föreningsidrotten. I sin studie skriver han att ett av de vanligaste skälen 

till att byta förening var ett missnöje med tränaren eller träningarna. Tidsbrist och att andra 

aktiviteter var roligare var de största orsakerna till att sluta helt med föreningsidrotten. Han 

kom fram till att specialiseringen kom när ungdomarna var relativt gamla (16-19 år) och 

provat på flera olika idrotter och att utslagning mer var ett problem för vuxna “experter” än 

för barnen och ungdomarna. 

 

Peterson och Franzén (2004) gjorde en kvantitativ studie med ungdomar som spelar fotboll 

från då de var tretton år tills de var 15 år. Studien grundades på ett projekt som kallas för De 

avgörande åren och sträcker sig från Västerbotten i norr till Skåne i söder. Det var en så 

kallad panelstudie, som innebär att upprepade mätningar av samma individer görs, där en 

enkät har delats ut vid två tillfällen. Första utdelningstillfället var när ungdomarna var tretton 
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år gamla och det andra utdelningstillfället gjordes för vissa år två (alltså då ungdomarna var 

14 år) och för andra år tre (alltså då ungdomarna var 15 år). Fokus i deras studie var på 

fotbollsverksamheten och fotboll sett inifrån där de ville ta reda på vad som gjorde att 

ungdomarna valde att sluta eller inte sluta spela fotboll. 

 

De slutsatser som Peterson och Franzén (2004) drog var att det både finns yttre och inre 

faktorer som påverkar ungdomarna att lämna fotbollen. Yttre faktorer så som geografisk 

belägenhet av föreningen, kön eller etnicitet har en liten påverkan till beslutet att lämna 

fotbollen. Det som framförallt verkar ha betydelse är de sociala kapital som finns inom 

idrotten till exempel kompisar och skolkamrater. De menar att vad kompisar och skolkamrater 

gör påverkar i stor utsträckning även andras beslut. Att få ett erkännande från sitt idrottande 

visar sig också vara en viktig faktor i beslut om fortsatt idrottande. Det visar sig också att 

andra aktiviteter inte bidrar i någon stor utsträckning till att ungdomarna slutar med fotboll, 

det är snarare så att fotbollen gynnas av att ungdomarna har andra aktiviteter vid sidan av. 

 

Peterson och Franzén (2004) skriver om att utslagning från föreningsidrotten ofta 

sammankopplas med elitism i tidningsartiklar och den lösning som föreslås på det problemet 

är en verksamhet mer inriktad på bredd istället för tävlingshets. Utslagningen har dock en 

liten del i avhoppen från föreningsidrott även om den så klart finns där. Men de fall som 

utslagningen berör handlar allt som oftast om extrema situationer där prestationspressen har 

drivits väldigt långt. De menar alltså att utslagningen bara är en liten del och att lösningen inte 

är att ta bort tävlingsmomentet helt eftersom varje idrott innehåller tävlingsmoment. 

Dessutom anser barn att matcherna är något utav det roligaste med fotbollen (I. Eliasson, 

2009). Peterson och Franzén (2004) menar att det gäller att försöka hantera detta moment på 

ett rimligt sätt inom verksamheten för att så många som möjligt ska vilja fortsätta. Att 

ungdomar väljer olika idrotter är inte heller ovanligt eftersom det ingår i 

socialisationsprocessen, det vill säga ett sorts sökande efter sig själv och sin roll bland andra. 

Detta gör också att föreningens utformning har en stor del i om ungdomarna väljer att stanna 

eller lämna. Med utformning menas i detta fall vilken målsättning föreningen har, alltså hur 

hårt de satsar på att nå framgång och hur hårda krav föreningen ställer på ungdomarna. Dock 

är det svårt att ge någon generell anledning till varför ungdomar lämnar organiserad 

idrottsverksamhet i föreningar. 
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Enligt Peterson och Franzén (2004) finns det också ett samband mellan om föräldrarna stöttar 

sina barn eller inte för om de ska fortsätta spela fotboll. Det visar sig också att föräldrar med 

idrottslig bakgrund har ett eget idrottskapital vilket ger dem en bättre förutsättning att 

motivera sina barn att börja och sedan även fortsätta idrotta. Barnen i I. Eliassons (2009) 

studie uttrycker också en trygghet i att ha med föräldrarna, framförallt på matcher. Deras 

blotta närvaro gör att barnen känner ett stöd och på så sätt blir mer motiverade. Barnen vill 

också gärna visa upp sig och visa vad de kan för föräldrarna vilket stärker teorin ytterligare. 

 

Den tidigare forskningen har alltså hanterats både med en kvalitativ ansats och med en 

kvantitativ ansats där undersökningspersonerna följts under en viss tid. Det som skiljer 

tidigare studier mot denna studie är att den tidigare forskning som har gjorts både haft längre 

tid och mer resurser att genomföra undersökningarna. Den tidigare forskningen har också 

varit mer inriktad mot hela landet. Kraven för att delta i dessa undersökningar skiljer sig 

också lite från vår studie. Exempelvis har kraven på föreningarna som har följts i en av de 

tidigare undersökningarna varit att de ska ha lag som representeras i alla serier i systemet, 

 från lägsta till högsta, både på dam- och herrsidan. Några sådana krav på ungdomarna från de 

representerade föreningarna i vår studie har vi inte haft (se mer under 2.2 Urval). De frågor 

som tidigare har undersökts inriktas främst mot varför ungdomarna har slutat och vilka 

faktorer som påverkat detta beslut. Det som saknas i den tidigare forskningen är frågan om 

vad som kunde ha gjort att de fortsatt med fotbollen. Denna studie kommer, förutom att ta 

reda på vilka faktorer som påverkar ungdomarna i deras beslut att sluta med fotbollen, även 

att innehålla en fråga om vad som hade kunnat få ungdomarna att fortsätta med fotboll för att 

få in ytterligare ett perspektiv på avhoppsproblematiken inom fotboll. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att granska 15-16 åriga flickor och pojkar som har slutat med 

fotboll i Västerbotten. Studien kommer att beskriva och analysera de uppfattningar 

ungdomarna har om beslutet att sluta spela fotboll samt vad som kunde fått dem att fortsätta. 

 

Frågeställningar: 

 Vilka faktorer påverkar ungdomarnas beslut att fortsätta respektive sluta med fotboll? 

 Vilka skillnader och likheter finns det mellan varför pojkar och flickor slutar spela 

fotboll? 
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 Vilka andra aktiviteter ägnar sig ungdomarna åt istället för att spela fotboll? 

 

2. Metod 

I denna studie har vi samlat in kvantitativa data via en internetbaserad enkät. Studien baseras 

på enkätsvar från  40 (29 pojkar 11 flickor) ungdomar i Västerbotten som slutat spela fotboll 

någon gång när de varit 15 eller 16 år gamla.  Enligt Backman (2008) innebär en kvantitativ 

metod att man genom olika mätningar kommer fram till kvantitativa resultat som 

säkerhetsställs med hjälp av statistiska metoder. 

 

Den kvantitativa forskningstraditionen siktar på att ge ett så objektivt synsätt på verkligheten 

som möjligt och vill ha absoluta sanningar. Inom denna tradition är intresset för variabler en 

stor del. Dessa variabler ska vara mätbara annars anses de inte vara forskningsbara. En 

enkätstudie är en form av kvantitativ forskningsmetod som innebär att 

undersökninspersonerna ska svara på ett antal frågor. (Sohlberg & Sohlberg, 2002). 

 

2.2 Urval 

Urvalet gjordes i samråd med uppdragsgivaren, VFF. Kraven för att få delta i undersökningen 

var att informanten skulle slutat spela fotboll när denne var 15 eller 16 år gammal. De spelare 

som valdes ut hade slutat efter säsongen 2009 eller 2010 eftersom det var dessa som hade sina 

mailadresser tillgängliga via Fogis (Fogis är det system som används av alla distriktsförbund 

under SvFF. Anledningen till att endast kontaktuppgifter från 2009 och 2010 fanns 

tillgängliga är för att alla distriktsförbund inom fotbollen bytte system till Fogis mellan 

säsongerna 2008-2009. I Fogis finns det mail-adresser till kontaktpersonerna för alla lag inom 

det distriktet. Fogis används också för att lotta serier, distriktsmästerskap med mera.). Det 

spelade ingen roll om det var pojkar eller flickor som slutat, men avsikten var att få ungefär 

lika många från båda grupperna representerade för att kunna jämföra skillnader och likheter 

könen emellan. Det fanns inga krav på att föreningen skulle ha ett representationslag på någon 

viss nivå. Anledningen till att just denna åldersgrupp är intressant är som vi tidigare nämnt att 

ett stort antal spelare slutar med fotboll inom dessa åldrar. Dessa personer valdes för att de 

skulle få chans att ge sina åsikter och tankar åt eventuella problem inom fotbollen i 

Västerbotten.  
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Via Fogis kontaktade vi de tillgängliga föreningarna och tillgängliga kontaktpersoner för 

föreningarna i Västerbotten för att be dem skicka kontaktuppgifter till de spelare som slutat. I 

mailet till föreningarna fanns det information om studien och vad som gällde för deltagandet. 

Totalt kontaktades 71 lag (44 pojklag och 27 flicklag), bland de lagen fanns det 44 föreningar 

representerade. Totalt fick vi tillgång till 92 mailadresser till spelare som slutat och föräldrar 

till spelare som slutat. De tillgängliga adresserna var fördelade på 63 pojkar och 29 flickor. Ett 

följebrev skickades med både i mailet direkt till spelarna (se bilaga 1) och i mailet till 

föräldrarna (se bilaga 2). Eftersom vi inte vet exakt hur många som har slutat och inte heller 

VFF har tillgång till den statistiken är det svårt att veta exakt hur många av den totala 

populationen som representeras i denna undersökning. Enligt VFF är det ungefär 200-300 

ungdomar som har slutat under säsongerna 2009 och 2010. Av de svarande var det 17 som var 

15 år när det slutade och de resterande 23 var 16 år när de slutade spela fotboll. 

 

2.3 Mätinstrument 

I denna studie har en enkät används, enkäten var internetbaserad och har skickats ut via mail 

där en bifogad länk har tagit svarande direkt till svarsformuläret. Enkäten bestod av frågor 

som var av nominalskala eller ordinalskala, alltså både öppna och slutna frågor samt 

fleralternativsfrågor. Frågor med nominalskala är frågor där svaren inte har någon 

rangordning och frågor med ordinalskala är frågor där svarspersonen får rangordna mellan 

olika alternativ (Sohlberg & Sohlberg, 2002). 

 

Enkäten utformades med hjälp av ett program som finns att hämta på 

www.surveymonkey.com. För att klargöra eventuella missförstånd eller oklarheter med 

enkäten är en pilotstudie ett bra alternativ. Detta genomfördes på vänner och bekanta och det 

visade sig att enkäten var enkel att fylla i och frågorna var lätta att förstå. 

 

Enkäten formades genom tio olika frågor utifrån de frågeställningar som vi hade (se bilaga 3). 

De områden som undersöktes var: 

- Varför de började samt slutade spela fotboll 

- Vad som var det bästa med att spela fotboll 

- Vad som skulle kunnat få dem att fortsätta spela fotboll 

- Vad de gör istället för att spela fotboll 
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- Hur bra de tycker deras tränare var samt vad som kännetecknar en bra tränare 

 

En enkät som skickas via internet erbjuder många fördelar för forskaren jämfört med den 

traditionella pappersbaserade enkäten. Några fördelar med internetbaserad enkät är: 

- Det går att få tag på de personer man vill undersöka lättare, att skicka och få tillbaka enkäter 

till andra sida jorden går lika snabbt som att skicka till någon i samma stad. 

- Datan blir “renare”. Det blir färre felvärden jämfört med pappersbaserade enkäter. 

- Mer tidseffektivt genom att det går snabbare att sända ut och även snabbare att analysera 

data jämfört med att manuellt skriva in allting. 

- Det kostar mindre att skicka ut enkäterna och det behövs inte heller skriva ut några papper 

som även det kostar pengar. (Gratton & Jones, 2010) 

 

Det finns även nackdelar med internetbaserade enkäter som gör att pappersbaserade enkäter 

framstår som det bättre alternativet: 

- Det kan bli få som svarar eftersom det kommer fler och fler “spam”mail vilket gör att 

undersökningspersonerna kan välja att inte öppna mailet som skickats till dem för att de tror 

att det är “spam”. 

- När det erbjuds priser för att svara på enkäter kan det medföra att en person fyller i flera 

enkäter för att öka sin vinstchans. 

(Gratton & Jones, 2010) 

 

Vi valde en internetbaserad enkät eftersom det var lättare att nå ut till 

undersökningspersonerna på det sättet jämfört med att söka upp dem personligen eller skicka 

ett brev via posten. Att det var ett billigare och mindre tidskrävande alternativ vägdes även in 

i valet av enkätinsamling. De farhågor som fanns med en internetbaserad enkät var att vi inte 

skulle få nog bra svarsprocent. Detta eftersom personer ofta ignorerar mail de får av en 

avsändare de inte känner igen för att de tror att det är “spam” eller för att de helt enkelt inte 

får ut något själv av att svara. För att försöka förhindra detta fick vi tillgång till en mail-adress 

från VFF så att de stod som avsändare. Det finns också en risk att man inte är så motiverad att 

svara på en enkät som handlar om fotboll när avhoppet redan har skett. Efter första mail-

utskicket ansåg vi att vi hade fått för lite svar att analysera så vi skickade ut en påminnelse 

och efter det fick vi tillräckligt många svar för analysen. 
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För att kunna jämföra skillnader mellan könen användes ett Chi-2 test som innebär att vi 

kunde beräkna skillnader och samband mellan olika variabler i undersökningen. I denna 

rapport har en signifikansnivå på p-värdet <0,05 använts. P-värdet visar hur stor 

sannolikheten är att den observerade skillnaden beror på slumpen eller inte. Eftersom vi har 

använt oss av p-värdet <0,05 betyder det att de skillnader som har p-värde under 0,05, till max 

5 % sannolikt beror på slumpen. (Henriksson, 1997) 

 

Enkäten innehöll tio frågor. Antalet frågor kan ses som något lite, men det kompenserade vi 

med flera alternativ på frågorna så att svaren kunde täcka syftet med studien. Dock anser vi att 

en kortare enkät kan öka svarsfrekvensen eftersom den tar mindre tid att fylla i. Den 

genomförda pilotstudien var nödvändig och gav oss de svar vi både hade förväntat oss och 

hoppats på. Istället för att genomföra den på vänner och bekanta som alla var äldre än de 

åldrar som studien omfattade hade vi kunnat fråga ungdomar i de åldrarna. Detta för att 

ytterligare säkerhetsställa eventuella missförstånd eller funderingar angående frågorna. Men 

detta ansåg vi inte vara nödvändigt eftersom kritiken från deltagarna i pilotstudien var av den 

art att även 15-16 åringar skulle förstå innebörden av frågorna. 

 

2.4 Procedur 

Första kontakten med VFF tog vi redan innan kursstart. Vi fick sedan träffa kontaktpersonen 

under en konferens i Umeå där hela tävlingskommittén för Västerbottens fotbollsförbund var 

samlade. Där fick vi presentera hur hela upplägget för kursen såg ut och sedan bollades tankar 

och idéer. Efter detta skrevs en forskningsplan som sedan godkändes av vår handledare. När 

vi hade planen godkänd och problemställning klar började vi söka tidigare forskning. Vi läste 

igenom den tidigare forskning som vi kunde hitta och kopplade den till det som vi ämnade att 

undersöka och började sedan skriva en inledning. 

 

Vi besökte sedan VFF för se hur de jobbade och  för att kunna diskutera mera och försöka få 

tag i de personer som skulle ingå i undersökningen. Vi fick tillgång till en användare i Fogis. 

Där fanns mail till föreningen och även till lagansvarige i varje lag i Västerbotten som var 

aktuella för studien. Vi började med att skicka ut mail till de som var kontaktpersoner för de 

lag som föll inom ramen för undersökningen eftersom det inte fanns några mail-adresser 

direkt till spelarna. Via dessa kontaktpersoner och föreningar fick vi sedan mail-adresser till 

de spelare som hade slutat i respektive förening. När dessa mail-adresser var insamlade 
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skickade vi ut ett mail som innehöll ett följebrev med information om undersökningen samt 

en länk till enkäten. När sedan svaren började komma lade vi in dem i statistikprogrammet 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Med hjälp av SPSS sammanställdes 

datamaterialet och signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor testades. Vi valde att 

kategorisera svaren på de öppna frågor vi hade eftersom många av svaren liknade varandra. 

På frågan “Vad hade kunnat få dig att fortsätta med fotboll?” kom vi fram till fyra kategorier 

(se resultat) och på frågan “Vad gör du på fritiden istället för att spela fotboll?” kom vi fram 

till fyra kategorier (se resultat). 

 

När vi har referat i texten har vi använt oss av Harvardsystemet. Det innebär att man sätter ut 

författarens namn inom parentes följt av ett komma och årtalet. I rapporten har vi använt oss 

av stapeldiagram och tabeller. Stapeldiagram är främst till för att visa absoluta värden. Vi har 

använts oss tabeller och figurer eftersom det är det mest informationsrika sättet att redovisa 

sitt resultat. (Backman, 2008) 

I denna studie visas alla tabeller och diagram i procent och i analystexten till tabellerna och 

diagrammen skrivs antalet ut. Detta för att kunna ge en bild av hur stor del av de som svarat 

som har tyckt vad samt att kunna visa hur många av de svarande som tyckt vad. Ytterligare en 

anledningen till att både procent och antal har använts är för att det skiljde sig mellan  hur 

många pojkar och flickor som hade svarat och vi kan då ge en rättvisare bild. Till exempel om 

50 % av pojkarna svarat något är det 14-15 svar medan det för flickorna är fem, sex. 

 

2.5 Etiska riktlinjer 

För att kontrollera att studien är etiskt korrekt har vi följt Forskningsrådets (2002) etiska 

principer. Det finns fyra huvudprinciper som anses grundläggande för individskyddskravet, 

dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet - innebär att forskaren måste informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare vad deras medverkan i studien innebär och vad de har för uppgift. Det 

ska framgå att deras medverkan är frivillig och att de har rätt att avbryta sin medverkan när de 

helst önskar. 

Samtyckeskravet - innebär att personerna i undersökningen själva har rätt att bestämma över 

sin medverkan. Forskaren bör få undersökningspersonernas samtycke och i vissa fall bör även 

förälder/vårdnadshavare samtycka om undersökningen är av etisk känslig karaktär. 
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Konfidentialitetskravet - innebär att personerna i undersökningen så långt som möjligt ska 

garanteras anonymitet och att ingen utomstående kan härleda svaren tillbaka till deltagarna. 

Nyttjandekravet - innebär att det insamlade materialet endast används för forskningsändamål 

och att den insamlade data inte får användas för kommersiellt bruk eller lånas ut till en tredje 

part. 

 

För att uppfylla Informations och samtyckes-kravet informerade vi deltagarna i följebrevet om 

vad undersökningen gick ut på och att deras medverkan var frivillig. Vi ansåg inte att 

förälders samtycke var nödvändig eftersom frågorna inte var av etisk känslig karaktär. Vi 

garanterade också anonymitet för att uppfylla konfidentialitetskravet. Svaren går inte att 

härleda tillbaka till individen då bara vi vet vad personerna svarat, inte vem som svarat vad. 

För att uppfylla nyttjandekravet meddelade vi att deras svar endast skulle användas i syfte att 

fullborda denna studie. 

 

2.6 Validitet och reliabilitet 

För att studien inte ska brista i trovärdighet krävs det att den har en hög reliabilitet och 

validitet. Reliabiliteten handlar om hur pålitlig undersökningen är, om den går att upprepa och 

ge samma resultat. Detta är viktigt för att andra ska kunna kontrollera de data som 

undersökningens slutsatser bygger på. Om det inte går att kontrollera data kan den 

vetenskapliga trovärdigheten ifrågasättas och de slutsatser som kommit fram genom studien 

(A. Eliasson, 2010). För att höja studiens reliabilitet använde vi oss av en pilotstudie för att 

kontrollera att frågorna var rätt ställda och inte skulle kunna missuppfattas. 

 

Validitet innebär att metoden som har använts har undersökt det den menade att undersöka. 

Detta är viktigt för att veta om data som använts i studien är korrekt. Det finns olika typer av 

validitet, två av dessa anses vara relevanta för denna studie: 

Face validity - vilket innebär om den valda metoden är den bästa för att undersöka studiens 

syfte. 

Predictive validity - kan resultatet även förutspå framtida beteenden? Skulle samma 

undersökning ge samma resultat senare? 

(Gratton & Jones, 2010) 
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Syftet med studien var att analysera uppfattningar från 15-16 åriga ungdomar som har slutat 

spela fotboll. Validiteten i undersökningen är därför beroende på hur väl enkätfrågorna svarar 

mot det syfte som valts och hur bra urvalet svarar mot den grupp som skulle undersökas. 

 

2.7 Bortfallsanalys 

Av de 92 personer som enkäten skickades ut till var det 40 som svarade. Detta ger ett bortfall 

på 52 personer vilket är ungefär 57%. Anledningarna till att personerna inte svarar på enkäten 

kan vara många. Vi tror att vissa helt enkelt kan ha bytt mailadress och därav inte haft 

möjlighet att svara. Vidare anser vi att personerna kan ha antagit att det varit “spam”-mail och 

därför valt att inte öppna mailet. Detta var också en av de farhågor vi hade inför insamlandet 

av enkäten. Vidare tror vi att folk har struntat i det eftersom de antagit att det inte skulle ge 

dem något att fylla i enkäten samt att de ansett att de helt enkelt inte haft tid. Vi anser också 

att vissa kan ha läst det och tänkt “jag gör det sen” och sen glömt bort det, trots påminnelsen. 

För att kunna få in mer svar anser vi att det skulle behövas mer tid att samla in enkäterna och 

på så sätt även ha möjlighet att skicka fler påminnelser. Vi diskuterade även en utlottning av 

bio-biljetter men ville inte riskera att anonymiteten som vi garanterade skulle kunna röjas.  

 

3. Resultat 

Av de personer som matchade kriterierna för denna undersökning var det 40 av dem som 

svarade, fördelat på 11 flickor och 29 pojkar. Resultatet kommer att redovisas i form av 

tabeller och diagram med text som beskriver resultatet. I tabellerna kommer andelen svar på 

de olika alternativen att visas i procentform eller antal, det står vad som används i 

tabellbeskrivningen. I tabellerna presenteras ett medelvärde för att kunna utläsa vilken 

anledning som hade störst påverkan totalt sett.  De öppna frågorna har kategoriserats och varje 

öppen fråga presenteras utifrån fyra kategorier. 

  

3.2 Anledningar som påverkar beslutet att sluta 

De personer som svarade på enkäterna fick 20 påståenden att besvara gällande hur stor 

påverkan olika faktorer haft i deras beslut att sluta spela fotboll. Inom varje påstående fick 

svarspersonen välja mellan följande alternativ; Ingen påverkan, liten påverkan, stor påverkan 

eller mycket stor påverkan. P-värdet räknades ut genom att alternativen ingen påverkan och 
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liten påverkan slogs ihop till en kategori och stor påverkan och mycket stor påverkan till en 

annan kategori. Detta gjordes för att se om det fanns någon signifikant skillnad mellan könen 

utifrån de olika svaren som de angett. Den största enskilda anledningen till att ungdomarna 

valde att sluta spela fotboll enligt denna studie var att de tappade motivationen, följt av att 

annan idrott tog över, kompisarna slutade, dåliga tränare/ledare och för många träningar (se 

tabell 1) 

 
TABELL 1 Anledningar som påverkar varför ungdomarna slutade spela fotboll (procent), medelvärde och p-värde 

 

  
 
 

n 

  
 

Ingen 
påverkan 

 

 
 

Liten 
påverkan  

 
 

Stor 
påverkan 

 

 
 

 Mycket stor 
påverkan 

 
 
Anledningar  

 
Fl. 

 
Po. 

 
Medelvärde 

(tot.) 

 
P-

värde 

 
Fl. 

 

 
Po. 

 
Fl. 

 
Po. 

 
Fl. 

 
Po. 

 
Fl. 

 
Po. 

  
Tappade 
motivationen 

 
10 

 
27 

 
2,78 

 
,847 

 
10 

 
15 

 
20 

 
18,5 

 
30 

 
48 

 

 
40 

 
18,5 

Annan idrott 10 28 2,42 ,043* 60 39 20 4 0 11 20 46 

Kompisarna 
slutade 

10 28 2,00 ,900 60 28,5 10 39 20 28,5 10 4 

Dåliga 
tränare/ledare 

10 27 1,65 ,046* 50 63 10 26 20 11 20 0 

För många 
träningar 

11 27 1,61 ,559 36 59 46 30 18 11 0 0 

                                                             * p < 0,05 

 

Sju flickor (70 %) och 18 pojkar (66,5 %) svarade att det hade stor eller mycket stor påverkan 

att de slutade på grund av att de tappade motivationen. Endast en flicka (10 %) och fyra 

pojkar (15 %) svarade att det inte hade någon påverkan alls. 

Av alla anledningar som skulle besvaras i enkäten var det annan idrott som flest personer 

angav hade mycket stor påverkan till beslutet att sluta spela fotboll, två flickor (20 %) och 13 

pojkar (46 %). Det visade sig även att det fanns en signifikant skillnad mellan män och 

kvinnor gällande hur många som slutade på grund av en annan idrott (p-värde = 0,043). 

Resultatet visar att det är fler pojkar procentuellt som slutar för att börja eller fortsätta med 

annan idrott istället för fotboll än flickor. Denna studie visar att fyra flickors (40 %) beslut av 

att sluta spela fotboll påverkats till stor eller mycket stor del av att de haft dåliga 

tränare/ledare. Ingen av pojkarna menar att det haft mycket stor påverkan och endast tre (11 
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%) menar att det haft stor påverkan. Det visade sig att det fanns en signifikant skillnad mellan 

män och kvinnor gällande hur många som slutade på grund av en dålig tränare/ledare (p-värde 

= 0,046). Resultatet visar att det är fler flickor som slutar på grund av att de har en dålig 

tränare/ledare än pojkar. 

 

Efter de fem vanligaste orsakerna att sluta spela fotboll var de fyra efterföljande 

anledningarna; Dålig lagsammanhållning, tråkiga träningar, skador och annan aktivitet, till 

exempel musik, teater, dator. (Se tabell 2) 

 
 
TABELL 2 Anledningar som påverkar varför ungdomarna slutade spela fotboll (procent), medelvärde och p-värde 

 

  
 

n 

  
Ingen 

påverkan  

 
Liten 

påverkan  

 
 

Stor påverkan 
 

 
Mycket stor 

påverkan 
 

 
Anledningar  

 
Fl. 

 
Po. 

 
Medelvärde 

(tot.) 

 
P-värde 

 
Fl. 

 

 
Po. 

 
Fl. 

 
Po. 

 
Fl. 

 
Po. 

 
Fl. 

 
Po. 

 
Dålig 
lagsammanhållning 

 
10 

 
27 

 
1,59 

 
,399 

 
70 

 
59 

 
20 

 
19 

 
0 

 
22 

 
10 

 
0 

Tråkiga träningar 10 27 1,51 ,272 70 52 30 37 0 11 0 0 

Skador 10 27 1,41 ,143 90 70 10 11 0 15 0 4 

Annan aktivitet, tex 
musik, teater, dator 

10 27 1,41 ,197 100 67 0 19 0 7 0 7 

 

 

Det var endast en flicka (10 %) som tyckte att någon av anledningarna i ovanstående tabell 

hade stor eller mycket stor påverkan i deras beslut att sluta. Flickan angav att den dåliga 

lagsammanhållningen hade mycket stor påverkan i beslutet att sluta. Sex pojkar (22%) ansåg 

att den dåliga lagsammanhållningen haft stor påverkan, tre pojkar (11 %) angav även att 

tråkiga träningar haft stor påverkan. Fem pojkar (19 %) menade att skador till stor eller 

mycket stor del påverkade deras beslut att sluta och fyra pojkar (14 %) angav att en annan 

aktivitet till stor eller mycket stor del varit en påverkan i deras beslut. 
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De anledningar som hade lite lägre medelvärde än de i tabell 2 var; För mycket elitsatsning 

från klubben, för lite elitsatsning från klubben, platsade inte, för dåligt lag och svårt att ta sig 

till träning och match. (Se tabell 3) 

 
 
TABELL3 Anledningar som påverkar varför ungdomarna slutade spela fotboll (procent), medelvärde och p-värde 

 
  

 
n 

  
Ingen 

påverkan  

 
Liten 

påverkan  

 
 

Stor påverkan 
 

 
Mycket stor 

påverkan 
 

 
Anledningar  

 
Fl. 

 
Po. 

 
Medelvärde 

(tot.) 

 
P-värde 

 
Fl. 

 

 
Po. 

 
Fl. 

 
Po. 

 
Fl. 

 
Po. 

 
Fl. 

 
Po. 

 
För mycket 
elitsatsning från 
klubben 

 
11 

 
27 

 
1,37 

 
,007* 

 
64 

 
93 

 
0 

 
3,5 

 
9 

 
3,5 

 
27 

 
0 

För lite elitsatsning 
från klubben 

10 26 1,31 ,895 90 81 0 8 0 11 10 0 

Platsade inte 10 27 1,27 ,376 70 82 30 11 0 7 0 0 

För dåligt lag 10 27 1,24 ,537 100 70 0 26 0 4 0 0 

Svårt att ta sig till 
träningar och match 

10 27 1,22 ,798 90 89 0 4 0 7 10 0 

                                                                * p < 0,05 

 

Det var en signifikant skillnad mellan flickor och pojkar gällande hur de tyckte att för mycket 

elitsatsning påverkade deras beslut att sluta fotboll (p-värde = 0,007). Det var fyra flickor (36 

%) och en pojke (3,5 %) som angav att den hårda elitsatsning som klubben haft till stor eller 

mycket stor del påverkat deras beslut att sluta. Det var dock en flicka (10 %) som tyckte att 

avsaknaden av elitsatsning till mycket stor del påverkat henne att sluta. Det var ingen flicka 

som till en stor del slutade var för att hon inte platsade, det var dock två pojkar (7 %) som 

angav att det hade stor påverkan i deras beslut. Ingen tjej svarade att de slutade för att de 

spelade i ett dåligt lag, endast en pojke (4%)  menade att det hade stor påverkan i hans beslut. 

Problem att ta sig till träningar och match var det en flicka angav som en mycket stor 

påverkande faktor i hennes beslut av att sluta fotboll, två pojkar (7 %) menade att det hade 

stor påverkan för dem. 
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De sex anledningar som var minst vanliga att påverka ungdomarnas beslut att sluta spela 

fotboll var; Att de kände sig utanför, ville satsa mer tid på skolan, för få träningar, för dyrt, för 

hårda krav hemifrån och för dåligt stöd hemifrån. (Se tabell 4) 

 
TABELL 4 Anledningar som påverkar varför ungdomarna slutade spela fotboll (procent), medelvärde och p-värde 

 

  

 
n 

  
Ingen 

påverkan  

 
Liten 

påverkan  

 
 

Stor påverkan 
 

 
Mycket stor 

påverkan 
 

 
Anledningar  

 
Fl. 

 
Po. 

 
Medelvärde 

(tot.) 

 
P-värde 

 
Fl. 

 

 
Po. 

 
Fl. 

 
Po. 

 
Fl. 

 
Po. 

 
Fl. 

 
Po. 

 
Kände mig utanför 

 
10 

 
27 

 
1,22 

 
,376 

 
100 

 
85 

 
0 

 
7,5 

 
0 

 
0 

 
0 

 
7,5 

Ville satsa mer tid 
på skolan 

10 27 1,16 ,096 80 89 10 11 10 0 0 0 

För få träningar 10 27 1,11 - 100 85 0 15 0 0 0 0 

För dyrt 10 27 1,05 - 90 96 10 4 0 0 0 0 

För hårda krav 
hemifrån 

10 27 1,05 - 100 93 0 7 0 0 0 0 

För dåligt stöd 
hemifrån 

10 27 1,05 ,537 100 96 0 0 0 4 0 0 

 

 

Det var två pojkar (7,5 %) som angav att de slutade till mycket stor påverkan för att de kände 

sig utanför. En flicka (10 %) menade att hon ville satsa mer tid på skolan och att det hade stor 

påverkan i hennes beslut att sluta. En pojke (4 %) svarade att för dåligt stöd hemifrån till stor 

del påverkade hans beslut att sluta. Nästan alla angav att alternativen i tabell 4 inte hade 

någon påverkan i deras beslut att sluta fotboll. 

 

3.3 Tränare/ledares betydelse 

Ungdomarna fick i en fråga besvara hur bra de tyckte att deras tränare var och alternativen 

var; Mycket bra, bra, sådär, dålig och mycket dålig (se figur 1). 
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FIGUR 1 Hur ungdomarna tyckte att deras tränare var. Flickor n=11. Pojkar n=29 

 

Det var endast en flicka (9 %) och två pojkar (6 %) som tyckte att deras tränare var dålig eller 

mycket dålig. Fyra flickor (37 %) angav att deras tränare var mycket bra, det angav även sex 

pojkar (21 %). 

 

I en fråga fick ungdomarna besvara vilka egenskaper som var viktigast för att en tränare ska 

vara bra. Att vara bra inom själva fotbollssporten tyckte de flesta var viktigast då 

egenskaperna bra på att lära ut och bra fotbollskunskaper fick högst medelvärde på svaren. 

Det minst viktiga av de alternativen vi frågade om var att låta alla spela (se tabell 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37% 

27% 27% 

9% 

21% 

38% 

35% 

3% 3% 

Mycket bra Bra Sådär Dålig Mycket dålig

Flickor Pojkar
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TABELL 6 Egenskaper som ungdomarna tycker påverkar vad som gör en tränare bra (procent), medelvärde och 

p-värde 

  
 

n 

  
Ingen 

påverkan 
 

 
Liten 

påverkan  

 
 

Stor påverkan 
 

 
Mycket stor 

påverkan  

 
Egenskaper  

 
Fl. 

 
Po. 

 
Medelvärde 

(tot.) 

 
P-värde 

 
Fl. 

 
Po. 

 
Fl. 

 
Po. 

 
Fl. 

 
Po. 

 
Fl. 

 
Po. 

 
Bra på att lära ut 

 
11 

 
28 

 
3,54 

 
- 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
27 

 
54 

 
73 

 
46 

Bra 
fotbollskunskaper 

11 28 3,41 ,363 0 0 0 7 45 50 55 43 

Ha roliga träningar 11 28 3,31 ,258 0 0 0 11 55 54 45 36 

Bra på att ge 
beröm 

11 29 3,20 ,519 0 0 9 17 27 59 64 24 

Kunna säga när 
man gjort fel 

11 28 2,92 ,014* 0 3 0 36 45 50 55 11 

Vara snäll 11 28 2,64 ,198 0 7 27 43 64 36 9 14 

Vara sträng 11 28 2,13 ,022* 0 21 45 61 55 18 0 0 

Låta alla spela 11 28 2,00 ,124 37 29 27 57 9 11 27 3 

                                                                    * p < 0,05 

 

Att en tränare ska vara bra på att lära ut tyckte alla ungdomar hade stor eller mycket stor 

påverkan på vad som gör en tränare bra, åtta flickor (73 %) och 13 pojkar (46 %) menade att 

det hade mycket stor påverkan. Alla flickor tyckte även att bra fotbollskunskaper och att ha 

roliga träningar har stor eller mycket stor påverkan att en tränare är bra. Det var ingen som 

tyckte att egenskapen ”vara sträng” till mycket stor del påverkar vad som gör en tränare bra. 

Dock fanns det en signifikant skillnad mellan flickor och pojkar gällande hur många som 

tyckte att en bra tränare ska vara sträng (p-värde = 0,022), det framkom genom att sex flickor 

(55 %) tyckte att det till stor del påverkade och endast fem pojkar (18 %) tyckte det. Det fanns 

även en signifikant skillnad mellan flickor och pojkar gällande hur många som tyckte att en 

bra tränare ska kunna säga till när man har gjort fel (p-värde = 0,014) och det framkom genom 

att alla flickor tyckte att det till stor del eller mycket stor det påverkade vad som kännetecknar 

en bra tränare, endast 17 pojkar (61 %) var av samma åsikt. 
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3.4 Varför börja och vad är bäst med fotboll 

Ungdomarna som var med i studien fick svara på en fråga om hur mycket vissa faktorer 

påverkade deras beslut att börja spela fotboll. De två anledningarna som de flesta ansåg 

påverkat dem mest i valet av att börja spela var för att det verkade kul och för att kompisarna 

spelade/skulle börja (se tabell 7). 

 

TABELL 7 Anledningar som påverkar varför ungdomarna började spela fotboll (procent), medelvärde och p-värde 

  
 

n 

  
Stämmer inte 

alls 
 

 
 

Stämmer lite  

 
 

Stämmer bra 
 

 
Stämmer 

mycket bra 
 

 
Anledningar  

 
Fl. 

 
Po. 

 
Medelvärde 

(tot.) 

 
P-värde 

 
Fl. 

 

 
Po. 

 
Fl. 

 
Po. 

 
Fl. 

 
Po. 

 
Fl. 

 
Po. 

 
För att det verkade 
kul 

 
10 

 
27 

 
3,49 

 
,798 

 

 
0 

 
3,5 

 
10 

 
3,5 

 
10 

 
41 

 

 
80 

 
52 

För att kompisarna 
spelade/skulle börja 

10 27 3,11 ,624 10 7 20 15 40 30 30 48 

För att jag märkte 
att jag var bra 

10 28 2,39 ,572 46 30 0 30 18 22 36 22 

För att föräldrarna 
ville det 

10 25 2,06 ,252 40 20 50 52 10 16 0 12 

 

 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan flickor och pojkar gällande deras val att börja 

spela fotboll. De flesta började spela för att de verkade kul, vilket kan ses genom att nio 

flickor (90 %) och 25 pojkar (93 %) medgav att det stämde bra eller mycket bra varför de 

började. Sju pojkar (28 %) angav att det stämde bra eller mycket bra att de börjat spela fotboll 

för att deras föräldrar ville det, ingen flicka angav det. Som Franzén och Petersons (2004) 

studie har visat har kompisar en stor betydelse både varför man börjar spela fotboll och varför 

man slutar. Denna studie har, som visats tidigare i resultatet, tagit reda på hur mycket 

kompisarna betyder i valet att sluta spela fotboll (enligt medelvärdet den tredje mest 

bidragande orsaken). Det är även en mycket bidragande orsak till varför ungdomarna började 

spela fotboll där sju flickor (70 %) och 21 pojkar (78 %) svarat att det stämde bra eller mycket 

bra att de började spela för att kompisarna spelade/skulle börja. 
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Att umgås med kompisarna och spela matcher var det som ungdomarna tyckte var det bästa 

med att spela fotboll. Det som hade lägst medelvärde av alternativen angående vad som var 

det bästa med att spela fotboll var att få röra på sig. Inom denna fråga kategoriserades inte 

svarsalternativen ihop när ett signifikanstest skulle göras, detta eftersom att det var svårt att 

kategorisera ihop ett alternativ med ett annat. Varje svarsperson fick endast välja varje 

svarsalternativ en gång, vilket medförde att de var tvungna att ranka anledningarna vad som 

var bäst, näst bäst, och så vidare (tabell 8). 

 
TABELL 8 Det som ungdomarna tyckte var det bästa med att spela fotboll (procent), medelvärde och p-värde 

  
 
 

n 

  
 
 

Minst bra 
 

 
 

Fjärde 
bäst  

 
 

Tredje 
bäst 

 

 
 
 

Näst bäst  

 
 
 

Bäst 
 

 
Anledningar 

 
Fl. 

 
Po. 

 
Medelvärde 

(tot.) 

 
P-värde 

 
Fl. 

 
Po. 

 
Fl. 

 
Po. 

 
Fl. 

 
Po. 

 
Fl. 

 
Po. 

 
Fl. 

 
Po. 

 
Kompisarna 

 
11 

 
26 

 
4,19 

 
,219 

 
9 

 
8 

 
18 

 
0 

 
0 

 
8 

 
18 

 
23 

 
55 

 
61 

Matcherna 10 26 3,92 ,489 10 0 10 11 0 8 50 54 30 27 

Träningarna 10 27 2,84 ,080 0 11 0 37 80 33 10 11 10 8 

Få beröm när 
man gör något 
bra 

9 25 2,24 ,062 67 24 11 28 0 40 11 4 11 4 

Att få röra på sig 10 26 2,08 ,219 10 54 60 19 10 11 20 8 0 8 

 

 

Att umgås med kompisarna var det flest som tyckte var det bästa med att spela fotboll, sex 

tjejer (55 %) och 16 pojkar (61 %). Det var dock en tjej (9 %) och två pojkar (8 %) som tyckte 

att det som var minst bra av de fem alternativen var att umgås med kompisarna. Det var två 

pojkar (8 %) som svarade att det bästa med fotbollen var att få röra på sig, ingen flicka tyckte 

dock det. Både flickorna och pojkarna tyckte att matcherna var betydligt roligare än 

träningarna och ifall man kategoriserar ihop det som ungdomarna tyckte var näst bäst och bäst 

kommer matcherna på ”första plats” för tjejerna, före att umgås med kompisarna (80 % mot 

73 %).  Att få beröm när man gör något bra var det som var minst bra enligt sex flickor (67 

%) men även av sex pojkar (24 %).  
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3.5 Vad hade kunnat få dem att fortsätta spela fotboll? 

Ungdomarna i studien fick besvara vad hade kunnat få dem att fortsätta spela fotboll. Det var 

tio flickor och 25 pojkar som svarade på frågan. Fem svarade inte alls på frågan, fördelat 

mellan en flicka och fyra pojkar, och hamnar därför inte under någon kategori. Svaren delades 

in i kategorier enligt följande: 

1. Annan idrott - som innebär att om en annan idrott inte tagit över hade de kunna 

fortsätta. 

2. Bättre tränare/träningar - som innebär att om tränarna och/eller träningarna hade varit 

bättre hade de fortsatt spela fotboll. 

3. För hård satsning - som innebär att kraven från klubbens sida att nå framgång har ökat 

vilket inneburit hårdare satsning och selektering inom laget. 

4. Övrigt - som innebär de övriga svar som kommit där de varit för få svar för att kunna 

bilda en egen kategori. 

Under kategori 1. Annan idrott var det sju av svaren som passade in. Av dessa sju var det en 

flicka och sex pojkar som svarat. En person svarade: 

Det handlade bara om intresse för min egen del, jag gillade att spela basket mer, eftersom jag 

spelade i länslaget i båda så var jag tvungen att välja om jag skulle vara kvar i länslaget, man 

ville då att man skulle spela en sport året runt, då slutade jag fotboll eftersom basketen var nr 

1 för mig. 

 

Till kategori 2. Bättre tränare/träningar passade åtta av svaren in. Av dessa var det sex 

flickor och två pojkar som svarat.  En av de svarande tyckte att “Hjälp av tränarna att 

utvecklas individuellt” hade kunnat bidra till en fortsättning med fotbollen. 

 

Det var fem av svaren som passade in under kategori 3. För hård satsning. Svaren var 

fördelade mellan en flicka och fyra pojkar. En person svarade: 

I första hand hade det helt klart varit att man toppade laget mindre. Jag spelade för att jag 

älskade sporten och sammanhållningen i laget. Men det hjälper inte mycket när målet ALLTID 

är att vinna, oavsett vad det kostar laget. Det gjorde att man tappade motivationen och lusten 

för något man egentligen älskar att göra. Och för att tillägga en sak så tror jag att det är ett 

stort problem idag, att toppning av lag börjar i en ALLDELES för tidig ålder. När man når en 

viss nivå så är det väl oundvikligt. Men jag tycker att så länge ingen spelare får betalt så 

tycker jag att alla spelare ska få spela på lika villkor: Tränar man så spelar man. 
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I sista kategorin Övrigt var det 15 av svaren som passade in. Av dessa 15 var den två flickor 

och 13 pojkar som hade svarat. Några exempel på vad folk har svarat här: 

“Gratis medlemsavgift och bättre planer för lägre divisioner” 

“Hade jag inte flyttat hade jag förmodligen fortsatt lite längre” 

Tre (alla tre pojkar) av de svarande under denna kategori svarade “Pengar” som en faktor till 

att de skulle kunna tänka sig att börja om med fotboll. 

 

 3.6 Andra föreningsidrotter 

Av de ungdomar som deltagit i studien är det stor skillnad mellan pojkar och flickor gällande 

vilka som är med i någon annan föreningsidrott än fotboll idag. 66% av pojkarna håller på 

med en annan föreningsidrott medan endast 18% av flickorna gör det (se figur 2). Det visar 

sig att det finns en signifikant skillnad mellan könen (p-värde = 0,007). 

 

 
FIGUR 2 Andelen som är med i någon annan idrottsförening idag. Flickor n=11, Pojkar n=29 

 

Av de som deltagit i denna studie är det hälften av de svarande (n=20) som håller på med en 

annan föreningsidrott idag, tolv av dessa säger att de håller på med ishockey på fritiden 

istället för att spela fotboll. Andra idrotter som ungdomarna utövar istället för fotboll är 

amerikansk fotboll, bandy, basket, boxning, innebandy, jibbing, motocross och styrketräning 

(se tabell 9). 

 

 

18% 

82% 

66% 

34% 

Ja Nej

Flickor Pojkar
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TABELL 9 De föreningsidrotter som ungdomarna håller på med istället för fotboll (antal) 

 
 
Kön  

 
Amerikansk 

fotboll 

 
 

Bandy 

 
 

Basket 

 
 

Boxning 

 
 

Ishockey 

Ishockey 
och 

innebandy 

 
 

Jibbing 

 
 

Motocross 

 
 

Styrketräning 

 
Flickor 
 

  
1 

 
1 

      

Pojkar 
 

1 1  1 11 1 1 1 1 

 
Flickor n=2, Pojkar n=18 

 

 

3.7 Fritiden 

Tittar man på svaren på frågan “Vad gör du på fritiden istället för att spela fotboll?” visar det 

sig att 24 av de svarande håller på med flera saker istället för fotboll och resterande 16 bara 

har svarat att de sysslar med en sak istället.  Svaren delades in i kategorier eftersom många 

hade svarat att de gör samma sak. I detta fall kan en och samma persons svar hamna under 

olika kategorier eftersom de angett fler än en sak som de gör på fritiden istället för att spela 

fotboll. En pojke och en flicka har inte svarat på frågan. Följande kategorier har tagits fram: 

 

1. Fysisk aktivitet - De som fortfarande håller på med någon fysisk aktivitet både i en 

förening eller på egen hand. 

2. Dator - De som spelar dator på fritiden 

3. Kompisar - De som umgås med kompisar på fritiden 

4. Övrigt - Övriga svar som inte platsar i någon av de andra kategorierna 

 

Under den första kategorin, Fysisk aktivitet, var de 28 av de svarande som passade in. Detta 

var fördelat mellan tio flickor och 18 pojkar. Det är främst ishockey (n=10) och motion 

(löpning, gym, gruppträning och promenader, n=15) som ungdomarna sysslar med på fritiden 

istället. Det är bara pojkar som har svarat att de håller på med ishockey istället samtidigt som 

det är nio flickor och sex pojkar som motionerar istället för att spela fotboll på fritiden. Åtta 

av de svarande passar in under kategorin Dator, alla var pojkar. Under den tredje kategorin, 

kompisar, passade tio av svaren in och alla av dessa var pojkar. Nio av de svarande passar in 

under kategorin Övrigt. Här är det exempelvis meka i bilar, fiska och jaga som ungdomarna 

gör istället för att spela fotboll på fritiden. Alla svarande under denna kategori var också 

pojkar. 
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4. Diskussion 

 

4.2 Metoddiskussion 

Vi valde, i samråd med VFF, att göra denna studie utifrån ett kvantitativt synsätt. Eftersom 

VFF ville ha så många åsikter som möjligt med i resultatet så kändes enkät som ett naturligt 

alternativ. Vi anser att en intervjustudie visserligen hade kunnat ge en djupare förståelse för 

spelarnas beslut att sluta med fotboll, men att antalet intervjuer vi skulle hunnit med inte 

skulle ge en rättvisande bild över vad de flesta tycker. Vi anser att en kvalitativ studie skulle 

kunna ha medfört att VFF haft svårare att få till eventuella förbättringar för fotbollen i 

Västerbotten eftersom för få ungdomar då hade fått komma till tals. Att skicka ut enkäten via 

mail kändes också som det bästa alternativet då det skulle vara alldeles för tidskrävande att 

skicka ut via vanlig post. Dessutom ansåg vi att vi hade en större chans att få in mer svar på 

det valda sättet. Detta står vi fortfarande fast vid om vi dessutom utgår från hur vi själva 

skulle ha tänkt i 15-16 års ålder. Totalt fick vi in 40 stycken svar på enkäten fördelat på 29 

pojkar och 11 flickor. Detta ger ett bortfall på 52 personer och ger en svarsfrekvens på 

ungefär 43 %.  

 

För låg svarsfrekvens kan leda till frågor angående varför vissa inte har svarat. En faktor som 

kan ge en låg svarsfrekvens är till exempel att enkäten är för komplicerad att svara på. Vid 

sämre svarsfrekvens minskar trovärdigheten att svaren gäller för hela populationen. För att 

undvika detta kan man skicka enkäten till en testgrupp och se hur väl de förstår frågorna. Det 

finns även andra sätt att öka svarsfrekvensen till exempel att skicka påminnelse, vilket vi 

gjorde i denna studie, och/eller lotta ut priser. (Gratton & Jones, 2010) 

 

4.3 Andra idrotter 

Denna studie visar att andra idrotter har en påverkan på beslutet att sluta spela fotboll. 

Exempelvis var det sju av de svarande på frågan “Vad skulle kunna fått dig att fortsätta spela 

fotboll?” som menade att om en annan idrott inte tagit över hade de fortsatt med fotbollen. 

Enligt Franzén och Petersons (2004) undersökning visade det sig dock att andra idrottsliga 

aktiviteter inte hade någon påverkan på ungdomarnas beslut att göra avhopp från fotbollen. 

De menade att det snarare gynnade fotbollen att ungdomarna var aktiva inom andra idrotter.  

Vi anser att det är bra för alla idrotter om utövaren så länge som möjligt håller på med många 
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idrotter samtidigt. Dock kommer man alltid till den nivå då kraven, i form av ökad 

träningsdos och hårdare satsning, från idrotterna blir för stora att ett val måste göras.  

 

Vi anser att resultaten från denna studie skiljer sig från Franzén och Petersons studie på grund 

av att vi har granskat en annan åldersgrupp än vad de har. De som ingår i denna studies 

åldersgrupp har hunnit bli så pass gamla att kraven har blivit så stora att det tvingas välja 

idrott. Dock är frågan varför så många (n=20) väljer bort fotbollen i förmån för en annan 

idrott istället för att stanna inom fotbollen och välja bort den/de andra idrotten/idrotterna. 

Många anser att träningskraven har blivit för hårda i den andra idrotten eller att den helt 

enkelt har varit roligare. Frågan är då varför det är så? Ställer inte fotbollen nog med höga 

krav eller handlar det helt enkelt om intresse? Vi anser i det här fallet att det vore gynnande 

för alla idrotter om de kunde jobba mer tillsammans. De skulle kunna skapa ett samarbete 

eller ett upplägg där olika idrotter kompletterar varandra genom gemensamma målsättningar 

för individerna. Att säga att exempelvis fotbollen ska begära att folk tränar mer tror vi inte är 

lösningen för att ungdomarna ska stanna längre. Vi anser att det är bättre att tillsammans med 

andra skapa förutsättningar som gör att ungdomarna kan stanna längre. Detta är också i 

enlighet med regeringens satsning, Idrottslyftet. 

 

4.4 Motivationen 

Innan denna studie resonerade VFF att de flickor som ”försvann” från Västerbottens 

ungdomsserier oftast gick upp i ett a-lag och de som inte platsade där slutade. De spekulerade 

i att detta dock inte gällde för pojkarna. Enligt denna studie stämde inte de antagandena. Det 

var ingen flicka som angav att deras beslut att sluta till stor eller mycket stor del berodde på 

att de inte platsade. Det var dock färre flickor än pojkar som angav att det inte hade någon 

påverkan. 

 

I Trondmans studie (2005) framkom det att de vanligaste anledningarna till varför 

ungdomarna slutat att föreningsidrotta är att de förlorat intresset, fått andra intressen eller har 

tidsbrist. Dessa resultat är väldigt likt de resultat som denna studie visar. Att ungdomarna 

förlorat intresset kan jämföras med motivationsbristen som blev denna studies vanligaste 

orsak till valet att sluta spela fotboll. Andra intressen, som andra sporter, hamnade även det 

som en av de vanligaste orsakerna i denna studie. Att fotbollen tog mycket tid var inget som 

granskades av oss men den femte vanligaste orsaken som påverkade beslutet att sluta spela 
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fotboll var för att det var för många träningar vilket går att dra en viss parallell med att 

fotbollen tog för mycket tid. Vi anser att problematiken med dålig motivation är något att 

verkligen fundera över. Att hålla spelare motiverade anser vi vara en vital del i arbetet runt 

och inom laget. Här anser vi att tränarna har ett stort ansvar att se till att alla är motiverade. Vi 

tror att många av tränarna har tillräckligt med fotbollskunskaper men kanske saknar den 

pedagogiska kunskapen att leda och motivera sina spelare. 

 

4.5 Föräldrarna, skador och selektion 

I denna studie, likt Trondmans (2005), var det nästa ingen som svarade att de slutat för att det 

var för dyrt, press från föräldrarna eller att de inte platsade. Däremot var det fem pojkar (19 % 

av pojkarna) som menade att skador haft stor eller mycket stor påverkan i deras beslut att 

sluta spela fotboll, dock ingen flicka. Vår uppfattning är att skadorna givetvis kan vara en stor 

orsak till avhopp men att det är få som drabbas av en så pass allvarlig skada att de måste sluta. 

Peterson och Franzén (2004) menar att föräldrarna, speciellt de med egen idrottslig bakgrund, 

har en stor inverkan på barnen och ungdomarnas beslut i att börja och sedan även fortsätta 

med fotboll. Vår uppfattning är att ungdomarna kan ha svårt att i åldern 15-16 år uppskatta 

och förstå hur mycket föräldrarna verkligen betyder. Vi anser att som tonåring vill 

ungdomarna göra allt för att distansera sig från föräldrarna. I dessa åldrar när puberteten 

börjar göra sig påmind för de flesta försöker ungdomarna främst hitta sig själva. Det är först 

när spelarna blir äldre det börjar uppskatta allt som föräldrarna gjorde under de tidigare åren 

med skjutsning och deltagande på match även om barnen i I. Eliassons (2009) studie säger att 

de uppskattar sina föräldrars närvaro på matcher och träningar. Selektionen är också något 

som hamnar långt ner på listan till varför ungdomarna slutar, det visar sig också att 

egenskapen “låta alla spela” hos en tränare inte heller är särskilt viktigt för ungdomarna i 

denna studie. Vi är av uppfattningen att de som slutar för att de “petas” eller för att de inte 

platsar kan känna en liten skam och kanske därför inte anger det som en orsak. Många tycker 

att matcherna är det bästa med att spela fotboll och får ungdomarna aldrig spela menar vi att 

de tillslut kan tappa suget. En person i denna studie menade att toppningen började för tidigt 

och detta gjorde att denna person tappade motivationen. 
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4.6 Tränarna/ledarna 

I denna studie visar det sig att ledarna har en ganska stor påverkan i ungdomarnas beslut att 

sluta med fotboll. Precis som tidigare studier av både I. Eliasson (2009) och Peterson och 

Franzén (2004), där de skriver om tränaren/ledaren betydelse, visar denna studie att 

tränaren/ledaren är viktig för ungdomarna och deras vara eller icke vara inom fotbollen. Att 

sluta spela fotboll på grund av dåliga tränare/ledare var också den fjärde högst rankade 

orsaken till att sluta av ungdomarna i denna studie. Dock visade det sig vara en skillnad 

mellan hur flickor och pojkar ansåg att deras beslut att sluta påverkats av dåliga 

tränare/ledare. 40 % av flickorna menade att det haft en stor eller mycket stor påverkan vilket 

skiljer sig mot pojkarna där endast 11 % ansåg detsamma.  

 

På frågan “Vad skulle kunnat fått dig att fortsätta spela fotboll?” svarade dessutom sex flickor 

att en bättre tränare/träningar hade kunnat få dem att fortsätta vilket ytterligare stödjer 

tränarnas påverkan för flickorna. De egenskaper som ungdomarna tyckte var viktigast för att 

en tränare ska vara bra, var främst de kunskaper som denne hade inom sporten. Detta kan 

möjligtvis ha speglat av sig på hur de svarade i frågan om hur bra de tyckte deras tränare var. 

I den frågan var det ganska lika åsikter från både flickor och pojkar, nästan ingen tyckte deras 

tränare varit dålig. Det kan ha varit på det sättet att flickorna tyckte att deras tränare hade bra 

fotbollskunskaper men hade brister i annat, som till exempel de pedagogiska kunskaperna. 

Anledning till att så många flickor svarat att de slutat på grund av dåliga tränare/ledare kan ha 

att göra med dåligt pedagogiskt ledarskap istället för tränarens fotbollskunskaper.  

 

4.7 Förslag på åtgärder 

VFF bör titta över fotbollens status samt göra den mer attraktiv för ungdomarna i 

Västerbotten. För att fotbollen inte ska tappa ungdomar till andra sporter gäller det att erbjuda 

något som de andra idrotterna inte har. Eftersom kompisarna är viktiga för att fortsätta gäller 

det även att försöka ta hand om varje individ och få alla att känna gemenskap. Detta skulle 

resultera i en god cirkel och i framtiden kunna fostra mer duktiga spelare som sedan kan agera 

som förebilder för unga. 

 

VFF bör också fundera över tränarnas pedagogiska färdigheter, som motivation, förmågan att 

ge rätt sorts kritik, med mera. Dessa färdigheter anser vi är vitala för att fortsätta att hålla 
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ungdomarna motiverade och villiga att satsa på fotboll. Eftersom alla ledare i hela Sverige går 

igenom samma typ av tränarutbildning tror vi inte att det saknas fotbollskunskaper.  

 

För att underlätta för liknande undersökningar i framtiden och för att hålla bättre koll på vilka 

spelare som slutat spela fotboll anser vi att VFF bör försöka samla in namn och 

kontaktuppgifter från föreningarna på dessa spelare. Detta skulle även ge en klarare bild på 

exakt hur många som lämnar fotbollen varje år i Västerbotten. 

 

4.8 Vidare forskning 

Att studera tränarnas pedagogiska egenskaper är ett intressant område som denna studie inte 

har täckt. Eftersom många slutar på grund av motivationsbrist kan det vara intressant att se 

hur spelarna upplever sina tränare och hur pass viktigt detta faktiskt är. Förslagsvis görs detta 

genom en mer djupgående studie med exempelvis intervjuer. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Följebrev till spelarna 

 

Hej 

Vi är två studenter på Umeå Universitet som tillsammans med Västerbottens fotbollsförbund 

gör en enkätundersökning om anledningar till varför ungdomar i 15-16 års åldern väljer att 

sluta spela fotboll. Vi har fått uppgifter att du har valt att sluta med fotboll och vi skulle vara 

mycket tacksamma ifall du har möjlighet att fylla i den enkät vi skickar med i mailet. Svaren 

som vi får är mycket viktiga för att få tillförlitliga och användbara resultat som underlag för 

att utveckla fotbollen i Västerbotten. 

 

De uppgifter du lämnar hanteras anonymt och det kommer inte gå att koppla några svar 

tillbaka till dig. Den data som enkäten ger kommer enbart att användas i forskningssyfte och 

kommer inte att spridas vidare till en tredje part. Enkäten tar cirka 5 minuter att besvara och 

du hittar den på följande länk: 

 

http://www.surveymonkey.com/s/9TXGVLB 

 

Har du några frågor rörande enkäten eller undersökningen i övrigt, kontakta oss på denna 

mailadress eller via telefon. 

 

Många vänliga hälsningar 

Simon Eriksson, 070-6476210 

Andreas Ögren, 073-8283430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2. Följebrev till föräldrar 

 

Hej 

 

Vi är två studenter på Umeå Universitet som tillsammans med Västerbottens fotbollsförbund 

håller på med en enkätundersökning om anledningar till varför ungdomar i 15-16 års åldern 

väljer att sluta spela fotboll. Vi har fått uppgifter att ditt barn valt att sluta med fotboll och vi 

skulle vara mycket tacksamma ifall han/hon har möjlighet att fylla i den enkät vi skickar med 

i mailet. Svaren som vi får är mycket viktiga för att få tillförlitliga och användbara resultat 

som underlag för att utveckla fotbollen i Västerbotten. 

 

De uppgifter undersökningspersonerna lämnar hanteras anonymt och det kommer inte gå att  

koppla några svar tillbaka till dem. Den data som enkäten ger kommer enbart att användas i 

forskningssyfte och kommer inte att spridas vidare till en tredje part. Enkäten tar cirka 5 

minuter att besvara och du hittar den på följande länk: 

 

http://www.surveymonkey.com/s/9TXGVLB 

 

 

Har du några frågor rörande enkäten eller undersökningen i övrigt, kontakta oss på denna 

mailadress eller via telefon. 

 

Många vänliga hälsningar 

Simon Eriksson, 070-6476210 

Andreas Ögren, 073-8283430 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3. Enkät 

 

1. Kön 

Man 

Kvinna 
 

2. Varför började du spela fotboll? Fyll i hur väl följande stämmer för dig 

  Stämmer inte alls Stämmer lite Stämmer bra 
Stämmer mycket 

bra 

Föräldrarna ville det     

Kompisarna spelade/skulle 
börja     

Det verkade kul     

Märkte att jag var bra på 
fotboll     

 

3. Vad var det bästa med att spela fotboll? (Rangordna alternativen där 5 är 
bäst, 4 näst bäst, osv, och 1 minst bra) 

  1 2 3 4 5 

Kompisarna      

Få beröm när man gör något 
bra      

Matcherna      

Träningarna      

Att få röra på sig      

 
 

4. Hur gammal var du när du slutade spela fotboll? 

 

  
 

 
5. Varför slutade du spela fotboll? Fyll i hur stor påverkan följande hade för dig 

  Ingen påverkan Liten påverkan Stor påverkan 
Mycket stor 
påverkan 

För dyrt     



 
 

  Ingen påverkan Liten påverkan Stor påverkan 
Mycket stor 
påverkan 

För många träningar     

För få träningar     

Dåligt lag     

Dålig lagsammanhållning     

Ville satsa mer tid på skolan     

Tråkiga träningar     

För dåligt stöd hemifrån     

För hårda krav hemifrån     

Svårt att ta sig till träningar och 
match     

Dåliga tränare/ledare     

Kompisarna slutade     

Annan idrott     

Kände mig utanför     

För mycket elitsatsning från 
klubben     

För lite elitsatsning från klubben     

Tappade motivationen     

Jag platsade inte     

Skador     

Annan aktivitet, tex musik, 
teater, dator     

 
 

6. Vad skulle kunnat fått dig att fortsätta spela fotboll? 

 

 
 

7. Vad gör du på fritiden istället för att spela fotboll? 

 

 



 
 

8. Hur bra tycker du att din tränare var? 

Mycket bra 

Bra 

Sådär 

Dålig 

Mycket dålig 
 
 

9. Hur stor påverkan har följande påståenden på vad som gör en tränare bra? 

  Ingen alls Liten Stor Väldigt stor 

Bra på att lära ut     

Bra fotbollskunskaper     

Bra på att ge beröm     

Kunna säga när man gjort 
fel     

Ha roliga träningar     

Vara snäll     

Vara sträng     

Låta alla spela     

 
 

 
10. Är du med i någon annan föreningsidrott idag? 

Ja 

Nej 

Om Ja, vilken/vilka idrott/idrotter?  
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