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Abstract 
This study was made in collaboration with the Sport Association of Norrbotten and the purpose 
of this study were to further explore the consequenses of the talent development programmes 
taking place in Sweden. We analyzed the opinions of those who had experience of development 
programes and subsequently what this provides for their future interest in football. It is well 
known that a lot of people drop out of organized sport during their youth and one of the 
objectives of this study was to investigate the extent to which those who participated in talent 
development programs continues or drop out of football. The data in this study was recovered 
through a web-based survey with representatives from both sexes. 86 people answered all of 
whom had participated in the Swedish Football Association camp called Halmstadlägret. The 
birth date among the participants were examined and this study illuminates that relative age 
effect had a strong connection among the boys and to some degree among the girls. The result of 
this study showed that there are several different reasons why people choose to continue or to 
quit playing football, though a common reason for quit playing football were resettling in a 
different town for studies. There were some difference between the genders regarding how long 
they stayed in football and at what level they played organized football. In general, the 
participants of Halmstadlägret and distriktslaget felt invigorative with their experience which 
was one of the main goals for the talent development program. There are still room for 
improvement regarding keeping the participants involved in football. 
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Inledning  
Uttagning och selektering inom idrott är och förblir ett omdebatterat ämne med många skilda 
åsikter. Detta är speciellt inom barn- och ungdomsidrott ett aktuellt ämne då många ställer sig 
undrande över om det går att kombinera ungdomssatsningar med ett idrottande på barnens 
villkor. Peterson (2011) lyfter fram att uttagningar bland barn och tonåringar oftast resulterar i 
att fysisk mognad premieras trots att det är talang som efterfrågas. Vidare menar forskaren att 
uttagningarna sker vid den minst lämpliga åldern i ungas liv ifall det är talang som efterlyses. 
När uttagningarna sker vid 13 års ålder kan de som är välutvecklade vara 5 till 6 år längre 
komna i sin personliga utveckling än de som är sent utvecklade. Dessa ungdomar konkurrerar 
sedan om samma platser i uttagningssystemen (Peterson, 2011). Det finns även forskning som 
visar på att tidigt specialisering inom en idrott ökar risken för utbrändhet med skador eller 
avhopp som konsekvens (Coakley, 1992). Inom ungdomsfotboll är distriktslag och Svenska 
Fotbollsförbundets Elitläger, även kallat Halmstadlägret, ett sätt att förena ungdomssatsning 
och talangidentifiering i Sverige.  

Regeringen har sedan tidigare beslutat att all idrottslig verksamhet som mottar statliga bidrag 
och riktar sig mot barn och ungdomar ska vara samstämmig med FN:s barnkonvention, att alla 
ska behandlas lika. Riksidrottsförbundet [RF] har skapat idédokumentet Idrotten Vill som ska 
genomsyra hela idrottsrörelsen med FN:s barnkonvention som utgångspunkt för barn- och 
ungdomsidrotten (Riksidrottsförbundet, 2009). Svenska fotbollsförbundet har anammat detta 
dokument och skapat ett eget måldokument som är utformat med ett fotbollsperspektiv 
Fotbollens spela, lek och lär (Svenska Fotbollsförbundet [SvFF], 2014). När ungdomar kommer 
upp i tonåren tar ofta elitsatsningarna över och de som är mindre utvecklade som 
fotbollsspelare kommer lätt i kläm och de som presterar bättre upplever högre krav och större 
press att prestera. Detta kan för båda grupperna leda till ett minskat intresse och sedermera en 
förtidigt avslutad fotbollskarriär (Patriksson, 1987). Denna elitsatsning är en balansgång som är 
svår att klara av och med det som inledning ska vi utvärdera hur det svenska 
utvecklingsprogrammet inom fotboll upplevs av deltagarna som blivit utvalda och vilken effekt 
det har på deras fortsatta deltagande i fotboll. 

Syfte  
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka vad deltagande i idrottslig 
talangsatsning betyder för fortsatt idrottsintresse. 

Det övergripande syftet med denna studie är att närmare undersöka vilket resultat det ger för 
framtida idrottsintresse hos individer som deltagit i talangsatsningar. Det avgränsande syftet är 
att närmare undersöka vilka erfarenheter unga fotbollsspelare har av talangsatsningar och vad 
det har för betydelser för individen. Den specifika talangsatsningen som studerats är 
distriktslagsmedverkan i Halmstadlägret. 

• Vad är fotbollsspelarnas upplevelser av deltagandet i distriktslaget och Halmstadlägret?  

• Hur många av dem som medverkat på Halmstadlägret är fortfarande aktiva respektive 
före detta aktiva fotbollsspelare idag och hur skiljer det sig mellan könen? 

• Vilka faktorer har påverkat individerna till att fortsätta respektive sluta spela fotboll och 
vilka likheter och skillnader finns det mellan de som fortsatt och slutat spela fotboll?  

• Hur ser den relativa ålderseffekten ut bland deltagarna på Halmstadlägret och hur 
skiljer det sig åt mellan könen? 
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2. Bakgrund 
Idrottslyftet infördes 2007 av regeringen och uppdaterades 2013 i syfte för att dess bidrag skulle 
nå fler organisationer och möjliggöra för fler individer att utöva den idrott de är intresserade av 
(RF, 2014). Syftet med Idrottslyftet är att stärka och utveckla barn- och ungdomsidrotten i 
Sverige så den blir bäst i världen. Idrottslyftet utgår ifrån Idrotten vill som är ett idédokument 
om hur idrotten ska fungera i praktiken hos idrottsföreningarna. Idrotten vill belyser vikten av 
att alla ska få vara med inom idrotten oavsett psykiska och fysiska förutsättningar. Ett mål är att 
alla ska få ta del av idrottens fostran inom demokrati och jämställdhet, samt införliva ett 
livslångt intresse inom idrott och skapa mer hälsosamma invånare i Sverige (RF, 2009).   
Svenska fotbollsförbundet har skapat ett eget styrdokument utifrån Idrotten vill som heter 
Fotbollens spela, lek och lär (SvFF, 2014). Där beskriver de hur föreningarna ska arbeta för att 
skapa en fotbollsrörelse som är tillgänglig för alla och skapar gemenskap samt kamratskap inom 
fotbollen för att på så vis attrahera så många som möjligt att vilja fortsätta med fotboll. 
Samtidigt har fotbollsrörelsen en ambition att producera elitfotbollsspelare på hög nivå för att 
konkurrera på en internationell nivå (SvFF, 2014).  

Inom alla 24 distrikt i Sverige anordnas så kallade zonläger för 13-åriga fotbollsspelare varje år. 
Föreningarna inom distriktet får skicka, enligt dem, sina mest framstående spelare till dessa 
läger. Distrikten väljer sedan ut spelare via olika fotbollsläger under de två kommande åren för 
att forma ett lag som ska representera sitt distrikt i Halmstadlägret (Peterson, 2002). Endast ett 
fåtal av de uttagna från dessa 24 distrikt bildar sedermera de kommande pojk- och 
flicklandslagen, cirka 40 av 760 spelare. Någonting att ha i åtanke när det pratas om 
elitsatsningar är att 0,3 % av alla registrerade fotbollsspelare i världen når professionell nivå 
enligt en uppskattning som FIFA genomförde 2007 (Fallby, Hellström & Carlsson, 2014).   

Sedan 1965 genomförs Svenska Fotbollsförbundets Elitläger i Halmstad där 15-åriga 
fotbollsspelare från alla 24 distrikt i landet samlas och deltar i både träning och fotbollsmatcher 
under sex dagar. Från början var det enbart pojkar som deltog och det första Svenska 
Fotbollsförbundets Elitläger för flickor genomfördes 1981. Varje distriktsförbund skickar idag 16 
flick- och pojkfotbollsspelare som anses ha kommit längst i sin sportsliga utveckling. 
Målsättningen med detta läger är att utbilda och stimulera samtliga involverade spelare och 
ledare samt ligga till grund för att forma ett ungdomslandslag för pojkar och flickor. Under 
Halmstadlägret närvarar de framtida förbundskaptenerna för årskullen, alla 
distriktsförbundskaptenerna för både pojkar och flickor samt representanter från Svenska 
fotbollsförbundet (SvFF, 2014). Detta kan liknas vid den så kallade pyramidmodellen som är en 
av de två dominerande modellerna internationellt när det gäller att identifiera talanger bland 
ungdomar och barn. Den andra, uppsökande modellen, går istället ut på att genom tips från 
exempelvis skolor, scouter eller andra kunniga fotbollsledare undersöka barn och ungdomars 
möjligheter att prestera. För att sedan välja ut de mest lovande spelarna och ge dessa speciella 
möjligheter att utveckla sin förmåga (Hoare & Warr, 2000).    

Skåne är med 27,1 % det distrikt som har flest representanter i herrlandslaget. Inte en enda 
herrlandslagsspelare de senaste fem åren kommer från distrikt som Gästrikland, Hälsingland, 
Jämtland-Härjedalen, Norrbotten och Ångermanland (Fallby et al, 2014). I damlandslaget ser 
det ut på liknande sätt, i VM-truppen 2015 fanns det inte några spelare från Norrbotten (SvFF, 
2015).  ”Fotbollsutveckling – Elitfotboll herr/pojk” är ett projekt inom SvFF som startade i 
januari 2014 och kommer avslutas 31 december 2016. Målet med detta projekt är att dagens och 
framtidens landslag ska nå internationella framgångar på herrsidan. För att åstadkomma detta 
så är en åtgärd ett så kallat skugglandslag, något som bland annat Danmark och Belgien 
använder sig av. Detta innebär att det numera finns ett slags andralag för ungdomslandslagen 
med spelare som bedöms ha en hög framtida potential, men som fortfarande inte är tillräckligt 
långt utvecklade jämfört med de som tagit plats i de ordinarie ungdomslandslagen. Projektet 
finansieras av det överskott som blev från herrarnas EM i Ukraina med en budget på två 
miljoner kronor per år (Fallby et al, 2014). 
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Det finns ett gemensamt intresse för staten och idrottsrörelsen att involvera så många som 
möjligt inom idrotten samtidigt som det ska utvecklas elitidrottare vilka ska konkurrera på 
internationell nivå. Det här är en balansgång med behov för samverkan vilket kan vara 
problematiskt då det är två olika målsättningar som har tenderat att underskatta betydelsen av 
varandra. Föreningsidrott är en av de fritidssysselsättningar som tar emot mest samhälleligt 
stöd från staten. Detta i syfte för att så många som möjligt ska involveras och få ta del av de 
positiva aspekter av idrott som innefattar bland annat fostran, god folkhälsa och demokrati 
(Jakobsson, 2015). Tack vare att idrottsrörelsen tar emot samhälleligt stöd från staten finns det 
ett behov av idrottsforskare som bidrar med en kritisk vetenskaplig granskning av 
idrottsrörelsen som utgör grund för utvärdering av statens stöd till idrotten och skapar på så vis 
legitimitet för idrottsrörelsen (Centrumforidrottsforskning.se, 2015). Vi har tänkt granska den 
talangsatsning som sker för de få människor som har blivit utvalda att få särskilt stöd till att 
utvecklas till framtida elitidrottare. Är det nuvarande tillvägagångssätet, att selektera ut 
tonåringar vilka man tror i framtiden ska kunna konkurrera på internationell nivå ett väl 
fungerande system och ger det den önskade effekten? 

3. Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen kommer vara indelat i tre olika delar som behandlar olika 
ämnesområden. Avslutat idrottsdeltagande, Relative age effect och Idrott och konkurrens. 

3.1 Avslutat idrottsdeltagande  
Trondman (2005) förklarar att ett så komplicerat fenomen som idrottsavhopp endast vid 
sällsynta fall kan förklaras av enbart en teori eller orsak.  

För tränare och ledare är laguttagning en problematisk uppgift oavsett vilken nivå laget spelar 
på och det finns många olika åsikter om hur en tränare eller ledare ska gå tillväga. När det 
kommer till distriktslag blir processen än mer komplicerad då tränarna i distriktslaget blir mer 
eller mindre tilldelade spelare från regionens klubblagstränare. Att det är tränarens ansvar att ta 
ut det rätta laget är de flesta överens om, men vad som är just det rätta laget och vilka kriterier 
dessa laguttagningar baseras på skiljer sig åt bland de involverade. Uttagning skapar för 
majoriteten av de involverade en bedömning av deras egna förmåga och prestation i relation till 
de andra spelarna i laget (FoU-rapport, 2005; Fahlström, 2001). Johansson (2010) beskriver 
hur uttagningsprocesser leder till att en organisation eller tränare inte nödvändigtvis väljer ut 
den bästa individen utan den individ som troligtvis löper minst risk att begå misstag. Forskning 
(Trondman, 2005) visar även att uttagning och utslagning skapar krav på utövarna att prestera 
på topp vid varje tillfälle där det sker en bedömning utifrån prestation.  På grund av detta 
främjas en laddad stämning där individerna känner sig pressade att prestera. En möjlig 
konsekvens när ungdomar inte blir uttagna till spel är avhopp från idrotten. 

Redelius (2002) förklarar i sin avhandling Ledarna och barnidrotten att det finns större 
likheter mellan barnidrotten och elitidrott än vad avgränsningen antyder när det kommer till 
prestation, vinna och att rangordnas. Idrottsutövare och idrottstränare framhäver ofta att både 
matcher och träning behöver subjektiva inslag som anses vara lustfyllda. Behovet av lustfyllda 
inslag är olika utifrån individerna men den bör vara tillräckligt närvarande för varje individ för 
att kunna känna motivation att träna hårt. Ifall detta inte sker ökar risken för avhopp och detta 
är något som tränare och ledare måste ta hänsyn till (Hjelm, 2012). 

Patriksson (1987) har utvecklat en modell som bygger på en longitudinell enkätstudie som 
genomfördes på fem olika föreningar i Värmland. Forskaren tog kontakt med föreningarna och 
kom överens om att de skulle delta i studien, 6 mån senare genomfördes den första enkäten på 
ungdomarna i de olika klubbarna. De som fick svara på enkäten var mellan 7 och 18 år gamla, 
således var det en blandning av både nybörjare och de som var på gränsen till seniornivå. 
Samtliga som deltog vid första tillfället var aktiva och hade varit så i minst 1 månad. Totalt var 
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det ca 700 personer som deltog, detta blev ett urval på 10 % av föreningarnas medlemmar. 
Könsfördelningen i studien slutade på 75 % pojkar och 25 % flickor. 

Patriksson (1987) visar med sin modell vilka påverkansfaktorer som finns när en individ väljer 
att avsluta sin idrottskarriär och hur dessa hänger samman på olika vis. 

 
Figur 3.1 Patrikssons (1987) modell av faktorer som påverkar en idrottares avhopp. 

Modellen utgår från individen och dess interna påverkansfaktorer så som kön, ålder, social 
umgängeskrets, mål och motiv med idrotten, självuppfattad förmåga med mera. Hur individen 
resonerar kring resultat har även det en väsentlig roll. Har individen ouppnåeliga mål och om 
individen jämför sig med andra istället för sig själv ökar risken för missnöje, sänkt 
självförtroende och förmodligen en kortare idrottskarriär. Patriksson (1987) förklarar de yttre 
faktorerna i två delar, först motivationsfaktorerna som berör den sociala omgivningen med 
föräldrars och vänners inverkan på individen som stöd eller hinder. Vidare förklarar forskaren 
den andra delen som benämns yttre ramfaktorer. Här innefattas faktorer som är svåra att 
påverka som individ likt avstånd till träningar, träningstider och arbets- eller skolscheman.  

Idrottsmiljön påverkar individen genom det rådande klimatet i organisationen, vilka mål 
organisationen prioriterar, ledarna, kamratrelationerna, lokaler och rekryteringsprinciper som 
är existerande i organisationen. Det kan ske en förändring i lagsammanhållning och 
kamratrelationerna då vikten på prestation och resultat blir större längre upp i åldrarna och 
detta får en effekt på individen. Hur en förening rekryterar nya medlemmar kan påverka antalet 
avhopp enligt Patriksson (1987). Om en förening välkomnar alla som vill delta kommer de ha ett 
större antal avhopp än den förening som har uppsatta kriterier och krav för att få medverka. Det 
är ett välkänt socialpsykologiskt fenomen att individer som fått övervinna ett hinder, t.ex. för att 
få komma in i en organisation, får en starkare identifikation med denna om medlemskapet 
uppnåtts genom en viss ansträngning. De känner sig utvalda och det begränsade 
medlemsantalet tenderar dessutom att ge medlemmarna en ökad social status (Patriksson, 
1987). 

Eliasson och Johansson (2014) beskriver i sin studie om avhopp inom innebandy att en 
betydelsefull faktor till att unga flickor slutar med sin idrott är förändringen av idrottsmiljön. 
Övergången från junior- till senioridrott tillsammans med att vissa spelare får pendla mellan 
senior- och juniorlag påverkar lagens konstellationer och gör att intresset för sporten kan 
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minska. Det kan även leda till att olika årskullar slås samman för att de mer framstående 
spelarna får avancera till A-lagen på heltid. Vilket gör att lagsammanhållningen och 
gemenskapen i lagen förändras och det kan leda till fler avhopp på grund av bristande 
lagsammanhållning i den nya konstellationen. 

Studier visar att tränare fyller en stor funktion för utövarna, både som människa och för deras 
talangutveckling som idrottare. En tränare har bland annat i uppgift att få spelarna att trivas 
och spelare förväntar sig även att tränarna är duktiga och därmed ska kunna hjälpa dem att 
utvecklas (Jensen, 1999). Tack vare faktorer som dessa spelar tränarna en stor och avgörande 
roll i huruvida en spelare väljer att fortsätta eller sluta med fotboll (Hansen, 1994).  

Ifall en idrottare tidigt börjar specialisera sig i en idrott kan detta bidra till ökad risk för 
utbrändhet med skador eller avhopp som konsekvens (Coakley, J 1992). Behovet av tidig 
specialisering skiljer sig åt mellan olika idrotter. Inom fotboll finns det stöd (Balyi, 2001) för att 
varierande fysiska aktiviteter i ung ålder och sen specialisering är att föredra, om man vill skapa 
talanger på lång sikt och bibehålla glädjen för fotboll livet ut hos spelarna. Inom sporter som 
gymnastik och konståkning däremot finns det belägg för ett behov av tidig specialisering för att 
bli framgångsrik.  

3.2 Relative Age Effect [RAE] 
Redan 1967 konstaterade Shearer att ungdomar födda tidigt på året uppfattas ha högre 
kompetens inom skolan, bland annat i idrottsämnet. I ung ålder känner de högre motivation att 
fortsätta utveckla sin kunskap och förmåga jämfört med de som är födda senare på året. Till 
skillnad från idrott så är skolundervisning obligatorisk och där finns en strategi för att ge extra 
stöd åt elever som är i behov av det. Att de elever som är födda sent på året fått kämpa extra 
mycket under sina tidiga skolår kan medföra en ihärdighet vilket kan ses som en styrka högre 
upp i skolsystemet då det krävs mer tid och motivation för att klara av studierna på mer 
avancerad nivå (Russell & Startup 1986). Till följd av att idrott är frivillig så är det större risk att 
de spelare som har det svårt slutar på grund av att det inte finns motsvarande strategi inom 
idrotten för de mindre utvecklade spelarna (Barnsley & Thompson, 1988).   

Att människor födda tidigt på året gynnas inom selektionssystem kallas inom idrott för relative 
age effect [RAE]. Inom fotboll är detta ett erkänt fenomen som det har skett mycket forskning 
kring, både på vuxna fotbollsspelare (e.g. Barnsley, Thompson & Legault, 1992; Helsen, Starkes 
& Winckel, 2000) och unga fotbollsspelare (e.g. Baxter-Jones, 1995; Musch & Hay, 1999). Detta 
har lett till en medvetenhet inom fotbollen men trots olika förslag och idéer från 
forskningsvärlden har ingen framgångsrik modell tagits fram och applicerats inom fotbollen 
(Peterson, 2011). 

Inom svensk ishockey har samma mönster av RAE upptäckts. Förklaringen bakom denna effekt 
är att människor födda tidigt på året, jämfört med de födda senare på året, har nått längre i 
deras fysiska och psykiska utveckling och därmed uppfattas som större talanger (Stenling & 
Holmström, 2011). Forskarnas studie baseras på data som inhämtas om födelsemånaden på en 
grupp männsikor som spelat ishockey på hög nivå i Sverige. 5256 personer medverkade i 
studien och det fanns representanter från båda könen. Personerna som innefattas i studien är de 
som spelat i TV-pucken för pojkar och J18-serien för kvinnor mellan åren 2001 och 2008 samt 
U16, J18, J20 och Elitserien för män och Riksserien för kvinnor säsongen 2007/2008. En följd 
av RAE är att människor som har nått längre i sin fysiska och psykiska utveckling i större 
utsträckning blir uttagna i distrikts- och länslag. Där får de sedan tillgång till bättre 
träningsmöjligheter och större resurser, vilket ökar klyftan ytterligare mellan de som blir 
uttagna och de som inte blir det. Annan forskning visar även att RAE existerar både hos männen 
och kvinnorna men det är betydligt mer framstående hos männen än vad det är hos kvinnorna 
(Peterson, 2011). Det har gjorts åtgärder för att motverka RAE, dock med bristande resultat. 
Exempelvis att förskjuta brytpunkten från januari till juni. Andra idéer som har väckts men inte 
genomförts är att minska spannet på åldersgrupperna, att rotera på brytpunkten regelbundet. 
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Det har även varit aktuellt med att försöka sig på en form av kvotering genom att 
åldersgrupperna inom året blir uttagna var för sig. Ett annat förslag som aldrig implementeras 
inom fotboll är gruppering efter den fysiska mognaden samt att skjuta upp uttagningsprocessen 
till dess att de är 16 år (Stenling & Holmström, 2011). Forskning visar även att desto folktätare 
stad, desto högre RAE har återfunnits i stadens idrottsliv. Även intresset för en specifik idrott 
och konkurrensen mellan spelare gör att RAE ökar i den idrotten (Musch & Grondin, 2001). 

3.3 Idrott och konkurrens 
Inom idrott förekommer konkurrens på så väl seniornivå som ungdoms- och barnnivå. Flera 
forskare menar att konkurrens är utvecklande och får bland annat ungdomarna att utvecklas i 
en snabbare takt. Ett syfte med konkurrens är att kunna utveckla spelare som kan hävda sig på 
internationell nivå (Hjelm, 2010; Jeffrey-Tosoni, Eys, Schinke & Lewko 2008 m.fl.). 

Christensen och Sorensen genomförde 2009 en narrativ studie med kvalitativt tillvägagångssätt. 
Den innehöll 4 semistruktuerade gruppintervjuver på 25 manliga fotbollsspelare mellan 15 och 
19 år. Därefter genomfördes djupgående intervjuer på 8 av dessa 25 fotbollsspelare. Alla var 
spelare från framgångsrika ungdomsakademier i Danmark. Genom att undersöka hur 
deltagarna upplever sin livssituation inom skolan och fotboll förklarar forskarna hur kulturen 
inom elitfotboll har en nästintill magnetisk dragningskraft för de ambitiösa fotbollsspelarna i 
studien, vilket skapar en kraftfull konkurrens. Denna situation visar sig vara svår att kombinera 
på grund av att fotbollen ställer höga krav samtidigt som skolgången ställer motstridiga krav.  
Folk utanför fotbollsfären förväntar sig att de ska kunna slutföra skolgången samtidigt som 
spelarna förväntas kunna finslipa och utvecklas till framgångsrika fotbollsspelare. Resultatet 
visar att chansen att lyckas kombinera dessa två faktorer ökar dramatiskt ifall fotbollsspelaren 
har goda akademiska kunskaper, bor i närheten av sin klubb och skola och tack vare det kan 
upprätthålla en regelbunden kontakt med sin familj, vänner, klasskamrater istället för att ödsla 
tid på ett transportfordon. Ifall fotbollsspelaren inte har dessa förutsättningar ökar risken för 
sämre skolbetyg och kanske till och med avhopp från skolan, ökad känsla av stress, tidspress och 
till och med mentalt sammanbrott (Christensen & Sorensen, 2009). 

RF genomförde 2005 en studie kallad Toppningsstudien som bland annat behandlar ämnet 
konkurrens och toppning. RF fann att toppning ofta var socialt accepterat bland barn, 
ungdomsledare och föräldrar men att toppning går emot RF:s idédokument Idrotten vill. Detta 
kan bland annat skapa en negativ utveckling för idrotten då idrottare som inte får uppleva den 
positiva delen av konkurrens väljer att hoppa av. Att bli åsidosatt i sitt lag kan dessutom påverka 
den upplevda självkänslan som man sedan tar med sig resten av livet (Hjelm, 2010, RF, 2005). 

Trots att tidigare forskning inom RAE är väl utforskat, så har den till stor del fokuserat på 
manliga spelare (Helsen et al 2000). Vår förhoppning är att denna studie kommer bidra med 
ytterligare kunskap inom bland annat RAE då den undersöker både kvinnliga och manliga 
fotbollsspelare. Den tidigare forskningen inom idrott och avhoppsproblematiken har i stor grad 
fokuserat på hur intresse och kunskap för idrott stagnerar och går förlorad. Det vår studie bidrar 
med är ytterligare kunskap inom både kvinnliga och manliga fotbollsspelares åsikter och motiv 
till varför de har fortsatt eller slutat spela fotboll. Studiens perspektiv kommer dessutom 
fokusera på individer som har blivit uttagna genom selektionssystemet som leder till 
Halmstadlägret. 

4. Metod 
I denna studie har vi använt oss av en kvantitativ webbaserad enkät med två kvalitativa frågor. 
Den baseras på svar från 86 fotbollsspelare som har deltagit vid elitlägret i Halmstad under åren 
2005 till 2010. Det är 54 kvinnor och 32 män som deltagit i studien som idag är mellan 20 och 
25 år gamla. Studiens infallsvinkel står i samklang med det idrottspedagogiska forskningsfältet 
då den studerar idrottens processer och ställer frågor om hur människan fostras, utbildas och 



 10 

formas inom generationer och mellan grupper (Umeå Universitet, 2015). Mer precist 
undersöker vi vad deltagande i idrottsliga talangsatsningar betyder för fortsatt idrottsintresse. 

Enligt Backman (2008) används en kvantitativ metod när forskare vill nå så många individer 
som möjligt och skapa en statistisk data att analysera. Enkät är inom idrottsforskning troligtvis 
den mest frekvent förekommande metoden för att samla in data. Ofta förknippas enkät med 
kvantitativ forskning men det förekommer även kvalitativ forskning med hjälp av enkäter 
(Gratton & Jones, 2010). Empirisk data kan samlas in med hjälp av enkäter för att klarlägga 
generella frågor. Denna data kan utgöras av olika karaktärsdrag och med hjälp av den statistiska 
analysen blir det därmed viktigt att använda sig av den metod som kan tillhandahålla så mycket 
information som möjligt (Henriksson, 1997). Enkäter passar bra när det finns ett behov av 
relativt enkel kvantitativ information från en stor grupp som sedan ska kunna analyseras och 
jämföras för att besvara forskningsfrågan. Fördelar med en enkät är bland annat att man kan nå 
ut till en stor geografisk spridning till en låg kostnad under en kort tidsperiod. Det blir en 
mindre risk för bias jämfört om intervju skulle användas som metod och det går att garantera 
anonymitet för respondenterna. Eventuella risker med enkät är att det kan bli problematiskt om 
frågorna är för komplexa och därmed riskerar missförstånd. Det är även svårt att säkerställa att 
det är rätt person som besvarar enkäten (Gratton & Jones, 2010).   

De kvalitativa inslagen i vår enkät består utav 2 frågor där respondenterna fritt fick skriva ifall 
det fanns något som de ville tillägga när det kommer till motiv till varför de antingen hade 
fortsatt eller slutat med fotboll. Dessa svar kategoriserades och sattes i "kluster" för att kunna 
urskilja vilka anledningar som var vanligast och ifall det var någon anledning som ansågs 
utstickande. De kategorier som valdes skapades efter att svaren samlats in vilket kan 
kännetecknas som datastyrd kategorisering. Kvalitativ information är lämpligt när 
respondenters egna åsikter och uppfattningar ur deras egna perspektiv efterfrågas. (Kvale & 
Brinkmann, 2014) 

4.1 Urval 
Halmstadlägret är svenska fotbollsförbundets elitläger och sista steget innan flick-, pojk- och 
ungdomslandslagen bildas och därför har vi valt att undersöka Halmstadlägret. De personer 
som deltog i studien innefattade både män och kvinnor födda mellan åren 1990-1995 och som 
under denna period var bosatta i Norrbottens län och deltog på Halmstadlägret i fotboll. Antalet 
individer som passade in i studien utifrån vårt syfte var 192 personer (16 flickor och 16 pojkar 
från varje årskull) och det är lika många kvinnor som män. 

4.2 Mätinstrument 
För att kunna besvara syftet med denna studie valdes som mätinstrument en kvantitativ enkät i 
form av förutbestämda svarsalternativ med inslag av kvalitativa frågor i form av öppna frågor. 
Detta för att kunna samla in så mycket relevant information som möjligt från det aktuella 
urvalet under den tidsperiod vi hade att genomföra studien. För att skapa en webbaserad enkät 
användes hemsidan webbenkater.com som vi fick gratis tillgång till via Umeå universitet. 
Enkätutformningen inspirerades av Trondmans (2005) enkät som han använt vid sin studie om 
Unga inom föreningsidrotten. Patrikssons modell (1987) har även den använts som grund i 
valet av teman på frågorna i enkäten. Vår enkät började med fyra bakgrundsfrågor, där syftet 
var att vi enkelt skulle kunna särskilja vilket år och månad de var födda, vilket kön de hade samt 
hur gamla de var när de började spela fotboll. Fråga 5 behandlar deltagarens upplevelse av 
Halmstadlägret. Fråga 6 frågar om deltagarens förväntningar inför Halmstadlägret och fråga 7 
undersöker deras motiv till att medverka på Halmstadlägret. Fråga 8 undersöker hur många 
som någon gång varit med i ett ungdomslandslag och då menas alla landslag från de första pojk- 
och flicklandslagen direkt efter Halmstadlägret till det sista ungdomslandslaget innan A-
landslaget som är U21 för männen och U23 för kvinnorna (se bilaga 2). 

Gratton och Jones (2010) förklarar att ett effektivt tillvägagångsätt för att kunna särskilja vilka 
frågor respondenterna ska svara på är att använda sig av en så kallad filterfråga. Fråga 9 i vår 
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enkät är en sådan typ av fråga, den separerade de respondenter som fortsatt respektive slutat 
spela fotboll. Om respondenten fortfarande var aktiv fick de  svara på sju frågor angående vilken 
nivå de spelar på, vilka faktorer som påverkat och motiverat dem att fortsätta spela fotboll, 
vilken inverkan distriktslagstränarna haft samt ifall de råkat ut för några långvariga skador 
under deras karriär. Om individen hade slutat med fotboll så fick de svara på åtta frågor 
angående hur tränare och ledare i distriktslagen påverkat deras beslut att avsluta 
fotbollskarriären, hur lagsammanhållningen har påverkat dem, hur de upplevt talangsatsningar 
samt om de drabbats av allvarligare skador när de spelade fotboll. Detta för att bland annat 
undersöka kopplingen mellan den tidigare forskningen som tyder på att tidig specialisering kan 
innebära ökad risk för skador och avhopp. Vidare frågades det om hur de upplevde fotboll när 
de var aktiva i förhållande till hur mycket tid de lade ner på att utöva idrotten (se bilaga 2).  

Frågorna för de aktiva och de som slutat med fotboll behandlade samma ämne mer eller mindre, 
skillnaden var att vi vände på frågorna så istället för att fråga varför de fortsatt spela så frågade 
vi vad som bidrog till att de avslutat sin karriär.  

En nackdel med att använda sig av slutna frågor är att man riskerar att de alternativ som ges 
inte är heltäckande. För att kompensera detta valde vi att avsluta de frågor där det fans 
möjlighet med ”Övrigt”. En risk med att använda sig av "Övrigt" är att det krävs en tolkning från 
forskarna (Gratton & Jones, 2010) men vi ansåg att det fortfarande var en användbar lösning på 
vår situation. Totalt bestod enkäten av 25 frågor, men som enskild deltagare skulle endast 16 
frågor besvaras. Vilka 16 frågor det var berodde på om respondenten var aktiv eller före detta 
aktiv. Hur många frågor som ska användas i en enkät är alltid en balansgång då det kan ha en 
stor påverkan på svarsfrekvensen (Gratton & Jones, 2010). Vi bedömde att 16 frågor på en 
enkätstudie av detta slag var ett lämpligt avvägt antal för att uppnå så hög svarsfrekvens som 
möjligt utan att behöva kompromissa på kvalitén av undersökningen.   

4.3 Procedur 
Vi etablerade den första kontakten med vår uppdragsgivare redan innan kursstart och det första 
mötet mellan oss och uppdragsgivarna skedde likaså även det innan kursstart. En vecka in i 
kursen skedde den andra träffen för att diskutera hur vi på ett effektivt sätt kunde upprätta de 
kontaktuppgifter som krävdes för att genomföra studien. Efter detta formulerades en 
forskningsplan som vår interna handledare godkände.  

Kontaktuppgifter till de spelare som deltagit i Halmstadlägret mellan åren 2005 och 2010 togs 
fram i samarbete med Norrbottens Idrottsförbund. För att få tillgång till så många 
kontaktuppgifter som möjlig blev det även nödvändigt att kontakta människor anställda inom 
Svenska fotbollsförbundet och Norrbottens fotbollsförbund. De kontaktuppgifter som vi fick 
bestod av namn och ålder samt vilken klubb spelarna tillhörde när de deltog i Halmstadlägret. 
Det blev med andra ord nödvändigt för oss att på egen hand undersöka var individerna befann 
sig i dagsläget. Vi antecknade de kontaktuppgifter vi kunde ta reda på i ett Microsoft excel 
dokument för att tydligt kunna organisera materialet. 

Genom att använda upplysningshemsidorna Hitta.se och Eniro.se samt hemsidan 
Facebook.com kunde vi snabbt konstatera att urvalet befann sig geografiskt utspritt över stora 
delar av världen, och att på vissa individer så var deras folkbokförda hemadress inte densamma 
som de utgav på Facebook. Enligt Nilsson (2013) var 56 procent av den svenska befolkningen 
2013 användare av Facebook. I åldersgruppen 16 til 25 år var 92 procent användare av 
Facebook. Till följd av detta etablerades kontakten med spelarna för att fråga om de ville delta i 
enkäten via Facebook och deras meddelandefunktion (se bilaga 3), då det tog bort 
osäkerhetsfaktorn kring vart de var bosatta i dagsläget. För att försäkra oss om att det var rätt 
personer på Facebook som kontaktades var det nödvändigt för oss att komma på ett 
tillvägagångsätt som kunde bekräfta det för oss. Lösningen blev att undersöka om födelsedatum 
och hemort på deras Facebook-profil överensstämde med de uppgifter vi fått från svenska 
fotbollförbundet. Kände vi fortfarande ett behov av ytterligare bekräftelse så kunde vi även kolla 
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om spelarna var kompisar med varandra på Facebook, vilket de flesta tenderade att vara. 
Givetvis kan det fortfarande finnas en risk för att vi kontaktat fel person men vi anser att det 
inte bör ha påverkat kvalitén på de svar som vi samlat in då vi finner det väldigt osannolikt att 
någon som inte medverkat på Halmstadlägret skulle svara på enkätundersökningen.               

Efter den första förfrågan om spelarna ville delta i webbenkäten var det 75 personer som hade 
svarat på webbenkäten. För att om möjligt öka antalet svarande skickades en påminnelse ut en 
vecka senare. Detta resulterade i att antalet människor som deltog i studien slutligen blev 86 
personer.             

Under tiden vi arbetat med uppsatsen har vi använt oss av Word online eftersom vi är två 
personer som samarbetar och tack vare detta ansågs det smidigt då båda kunde arbeta i samma 
dokument samtidigt. 

4.4 Bortfall 
Vi fick namn och dåvarande klubbadress på samtliga deltagare, däremot var vissa av dessa 
uppgifter upp till 10 år gamla vilket innebar att viss information inte var aktuell i dagsläget. Det 
blev ett bortfall om 27 personer som det var näst intill omöjligt att få kontaktuppgifter till, där 
av blev det totala antalet 165 personer som vi kontaktade.  

Ytterligare bortfall skedde och det finns olika orsaker till detta. En anledning kan vara på grund 
av de integritets inställningar vissa individer hade på deras personliga sidor som gjorde att våra 
meddelanden hamnade i "other-inbox". Detta skedde i de fall då vi inte hade några 
gemensamma vänner på Facebook och en notis kom upp som informerade oss om att 
meddelande skulle hamna i individens ”other-inbox”. Det totala antalet besvarade enkäter blev 
86 personer, 54 kvinnor och 32 män, vilket ger en svarsfrekvens på 52,1 % av de som vi skickade 
ut enkäten till och 44,8 % om vi räknar med samtliga individer som deltog på Halmstadlägret. 
Av de som besvarade enkäten blev det en jämn fördelning mellan årskullarna och någorlunda 
jämnt mellan könen och de som fortsatt alternativt sluta spela fotboll. Med detta i bejakelse 
anser vi att det argumenterar för att det går att generalisera till den valda populationen, även 
om det givetvis är önskvärt att ännu fler hade besvarat enkäten. 

Med internt bortfall syftas det på ifall det saknas svar på enskilda frågor. I vår undersökning så 
har det skett några interna bortfall. På frågor om deras avslutade karriär är det två personer som 
inte besvarat frågan ”har du slutat med någon annan sport på grund av fotboll” samt ”har du 
slutat med fotboll på grund av annat intresse/sport”. Ifall vi räknar in de öppna frågorna som 
bortfall "Finns det någon annan faktor som påverkat dig i att fortsätta spela fotboll" och "Finns 
det någon annan faktor som påverkade dig att sluta spel fotboll" så är det interna bortfallet 
relativt högt. Det var 11 av 34 personer som svarade på frågan om det ”fanns någon annan faktor 
som påverkat dem att fortsätta spela fotboll”. Motsvarande fråga för de som slutat spela fotboll 
besvarades av 30 personer av 52. Den data som presenteras i vårt resultat är utifrån de svar vi 
fått i enkäten, med andra ord exklusive det interna bortfallet och detta påverkar givetvis 
undersökningens resultat men vår uppfattning är att det inte påverkats i någon högre grad. 

4.5 Databehandling 
Mjukvaran som användes i den webbaserade enkäten gjorde en sammanställning som gav oss 
en lättöverskådlig överblick i de svar som kommit in av undersökningen. Samtliga respondenter 
gavs enbart ett serienummer för att kunna säkerställa anonymitet. Det här serienumret kunde 
även användas för att kunna se samtliga svar som en enskild individ hade svarat. Det fanns även 
en möjlighet att föra över vår data direkt till statistikprogrammet SPSS. Efter den nödvändiga 
omkodningen genomförts kunde olika resultat presenteras efter de förutbestämda önskade 
kriterierna. I SPSS kunde vi sortera resultaten för att se om det fanns några skillnader mellan 
kön och mellan de som är aktiva och de f.d. aktiva. Vi kunde även räkna ut hur RAE såg ut och 
hur det skilde sig mellan olika grupper.  
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Den data som sedan presenterades i  tabell och diagramform bearbetades i Microsoft excel 
innan det importerades till Microsoft word. 

4.6 Validitet/Reliabilitet 
Med reliabilitet syftas det på hur pålitligt det valda mätinstrumentet är, ifall det går att upprepa 
samma mätning igen och åstadkomma samma resultat och på så är en pålitlig undersökning 
(Gratton & Jones, 2010). Det tåls att påpekas att för vissa av deltagarna i studien så var det upp 
till 10 år sen de deltog i Halmstadlägret och att detta påverkar hur mycket deltagarna minns. En 
anledning till varför vi fortfarande undersökte just dessa årskullar var för att det annars inte var 
möjligt att se vilka långsiktiga följder Halmstadlägret åstadkommer. För att öka reliabiliteten 
utfördes även en pilotenkät för att kunna se vilka brister som vi kunde förbättra och ifall det var 
någon fråga där det fanns risk för missuppfattning. De förändringar vi genomförde tack vare 
pilotstudien var att vi förtydligade de olika svarsalternativ i fråga 6 samt ändrade formuleringen 
på fråga 7 då den frågan kunde uppfattas vilseledande. 

Med validitet syftas det på att som forskare mäta det som avses mätas för studien. Tack vare 
detta är valet av instrument för undersökningen av stor vikt. Ytterligare en funktion av att 
använda sig av pilotenkät är att den även kan öka validiteten då det ger en chans att annalysera 
om svaren går att koppla till frågeställningarna. Då det enbart finns plats för ett begränsat antal 
frågor i vår enkät blir även vikten av frågor med stor kvalitet avgörande. För att öka 
sannolikheten att våra enkätfrågor mäter det vi vill undersöka med enkäten har tidigare 
forskning genomgåtts och studerats. Detta för att skapa en högre kunskap om ämnet och på så 
vis öka validiteten i de svar som utkom från enkäterna (Field, 2009).  

Tack vare att vi valde att använda oss av enkät så handlar validiteten i vårt arbete främst om hur 
väl frågorna vi utformat i vår enkät stämmer överens med vårt syfte och frågeställningar samt 
att den valda populationen som ska svara på enkäten överensstämmer mot vårt 
forskningsområde. 

4.7 Etiska riktlinjer 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) bör en enkät beakta vissa principer som respondenterna ska få ta 
del av. Forskaren ska informera den involverade om syftet med studien och vilka villkor denne 
vid deltagande går med på. Vidare har forskaren skyldighet att inhämta deltagarnas samtycke 
och dessa har rätt att bestämma huruvida de vill medverka eller inte. Uppgifter gällande 
deltagare i en undersökning ska vara konfidentiella och ska behandlas på ett sådant sätt att de 
för obehöriga personer är oåtkomliga. Uppgifterna får endast nyttjas för undersökningens 
ändamål och inte användas för kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga syften 
(Vetenskapsrådet, 2002).  

Innan spelarna besvarade enkäten blev de informerade om studiens syfte, samt att deras 
deltagande var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sitt deltagande (se bilaga 1). Samtycke 
från deltagarna i studien har accepterats av individerna efter att de informerats om deras 
frivillighet att delta samt att de när som helst kunnat avbryta sitt deltagande. För att uppfylla 
konfidentialitetskravet tillfrågades aldrig deltagarna att uppge sitt namn eller fullständiga 
personnummer. De har även tilldelats fiktiva namn och detaljer om specifika föreningar, spelare 
och ledare har uteslutits. Information som inhämtats från deltagarna har endast använts i 
denna studie och inte spridits vidare.  

5. Resultat 
Alla tabeller redovisas i procentenheter och alla diagram redovisas i antal. De svar på frågor som 
är öppna har kategoriserats och de mest återkommande svaren som ansågs representativa 
presenteras i form av citat. I enstaka fall där utstående svar har funnits presenteras även dessa. 
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Det finns tio frågor där respondenterna fick svara hur väl olika påståenden stämde överens med 
deras uppfattning. Vi har delat in dessa svar i två kluster, ett med stämmer inte alls och 
stämmer lite och det andra stämmer bra och stämmer mycket bra för att tydligare kunna 
presentera hur de olika grupperna tycker. Resultatstycket är indelat utifrån frågeställningarna 
för att få en tydlig struktur i denna del av arbetet. 

5.1 Upplevelse av deltagandet i Halmstadlägret och distriktslaget 
Alla som deltog i enkäten fick svara på olika påstående med fyra olika svarsalternativ om hur väl 
påståendena stämde överens med deras upplevelser av och förväntningar inför Halmstadlägret. 
Svaren visas i tabell 5.1 och tabellen visar först vad som var deltagarnas förväntningar inför 
Halmstadlägret följt av vad som var deras upplevelse av Halmstadlägret.      

Tabell 5.1  Förväntningar inför och upplevelser av Halmstadlägret (%) 

 Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
lite 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
mycket bra 

Förväntningar inför     

Roligt 0 2,33 38,37 59,3 

Utvecklande 0 7,06 43,53 49,41 

Nervöst 3,53 14,12 45,88 36,47 

Pressande 0 34,12 42,35 23,53 

Motiverande 0 2,33 44,19 53,48 

Upplevelse av     

Roligt 0 6,98 29,07 63,95 

Nervöst 2,35 22,35 38,82 36,48 

Hårda krav från ledare och sig själv 5,88 24,71 47,06 22,35 

Tvång att medverka 74,12 18,82 7,06 0 

 

Förväntningarna inför Halmstadlägret var bland respondenterna relativt överensstämmande 
där merparten ansåg att lägret skulle bli roligt, motiverande, utvecklande och en aning nervöst 
att medverka. Endast ett fåtal ansåg att det skulle bli mindre roligt, utvecklande och 
motiverande. Upplevelsen av Halmstadlägret uppfattades av deltagarna som roligt och frivilligt 
men med hårda krav från ledarna och sig själva. Det fanns även en viss nervositet bland 
deltagarna under lägret.  

Förväntningarna inför Halmstadlägret bland deltagarna infriades gällande att det skulle bli 
roligt att delta. I viss mån så upplevde deltagarna lägret som mindre nervöst än vad de hade 
förväntat sig. 

Alla som deltog i enkäten fick svara på olika motiv med fyra svarsalternativ om hur väl olika 
påståenden stämde överens med deras motiv för att vara med i Halmstadlägret. Svaren visas i 
tabell 5.2.   
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Tabell 5.2 Motiv att vara med på Halmstadlägret (%) 

 Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
lite 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
mycket bra 

Bli proffs 15,12 39,53 23,26 22,09 

Utvecklas 0 7,06 37,65 55,29 

Jämföra mig med andra duktiga 
spelare 

3,57 15,48 36,9 44,05 

Visa upp mig 5,81 17,44 31,4 45,35 

Spela för duktiga tränare 13,1 20,24 38,1 28,56 

Bli uttagen i ungdomslandslaget 10,47 27,9 20,93 40,7 

Öka min status 23,81 35,71 21,43 19,05 

Jag upplevde press från 
utomstående 

66,67 26,19 5,95 1,19 

Jag upplevde prestige att vara 
med 

4,76 29,31 29,31 36,71 

 

Resultatet från tabell 5.2 visar att majoriteten svarade att de medverkade vid Halmstadlägret för 
att de ville utvecklas. Över 75 % svarade även att de ville visa upp sig, spela inför duktiga tränare 
och jämföra sig med andra duktiga spelare.  Studien visar även att 66 % anser att det stämmer 
bra och stämmer mycket bra att det var prestige att får vara med på Halmstadlägret. Vid 
jämförelse av könen på frågan om prestige så skiljer det sig en aning. Männen upplevde högre 
prestige, 83,3 %, medan kvinnorna instämde till 55,6 %. 

Tabell 5.2 visar att 54,7 % av respondenterna svarade att det stämmer inte alls eller stämmer lite 
på frågan om de medverkade vid lägret för att bli proffs. Väldigt få kände press från 
utomstående att de skulle medverka vid lägret. Resultaten visar även (se tabell 5.2) att 38,4 % 
instämde inte alls eller instämde lite att de medverkade för att bli uttagna i ungdomslandslagen. 

Både de aktiva fotbollsspelarna och de som hade avslutat sin fotbollskarriär fick svara på två 
olika frågor om hur väl påståendena att deras tränare i distriktslaget har påverkat dem positivt 
till att spela fotboll och om talangsatsningarna har varit positiva för deras fotbollskarriär. 
Resultatet visas indelat utifrån aktiva och före detta aktiva i tabell 5.3.     

Tabell 5.3 Tränarnas och talangsatsningarnas positiva inverkan på fotbollsintresset (%) 

 Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
lite 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
mycket bra 

Aktiva fotbollsspelare     

Att dina tränare i distriktslaget har 
påverkat dig positivt till att spela 
fotboll 

11,76 47,06 17,65 23,53 

Att talangsatsningar har varit 
positivt för din fotbollskarriär 

8,82 8,82 35,3 47,06 

Före detta fotbollsspelare     

Att dina tränare i distriktslaget har 
påverkat dig positivt till att spela 
fotboll 

26,09 13,04 32,61 28,26 

Att talangsatsningar har varit 
positivt för din fotbollskarriär 

4,35 15,22 47,83 32,61 
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Resultatet i tabell 5.3 visar att de före detta aktiva fotbollsspelarna var mer positiva till tränarna 
i distriktslagets angående ifall tränarna har påverkat dem positivt när det gäller deras egna 
intresse till att spela fotboll. Gällande ifall talangsatsningar har varit positivt för deras egna 
fotbollskarriär var de aktiva fotbollsspelarna i högre grad positiva till påståendet, dock var båda 
grupperna relativt eniga om att det var någonting som var positivt för deras egna fotbollskarriär. 

Deltagarna i studien fick svara på frågor rörande upplevelsen av talangsatsningens process som 
ledde fram till slutmålet, Halmstadlägret. I tabell 5.4 presenteras deltagarnas åsikter av hur det 
var att medverka i distriktslaget och på Halmstadlägret. 

Tabell 5.4 Upplevelserna av Halmstadlägret och distriktslaget (%) 

 Stämmer inte 
alls  

Stämmer lite Stämmer 
bra 

Stämmer mycket 
bra 

Motiverande 0  4,65  29,07  66,28  

Utvecklande 0  14,12  54,12  31,76  

Bra gemenskap 0  5,95  35,71  58,34 

Tråkigt  88,24  10,59  1,18  0  

Press att prestera 5,95 20,24  47,62  26, 19  

Stöd från ledare och 
spelare 

1,18  16,47  48,24  34,12  

 

Resultaten i tabell 5.4 visar att 95,4 % av alla som deltog på Halmstadlägret ansåg att det var 
motiverande att medverka. Gemenskapen bland de som representerar Norrbottens länslag är 
god då 94.1 % uppgav att det stämmer bra eller mycket bra på frågan "Bra gemenskap i 
Halmstadlägret och distriktslaget". Av alla som besvarade enkäten så ansåg 85,9 % av dessa att 
det var utvecklande att vara med i Halmstadlägret. Tabell 5.4 visar att 17,7 % känner inget eller 
litet stöd från ledarna och spelarna i distriktslaget och under Halmstadlägret. 

Sammanfattningsvis kan vi utröna att majoriteten av deltagarna i Halmstadlägret upplevde att 
det var roligt, motiverande, bra gemenskap, utvecklande och att deras förväntningar inför lägret 
infriades. De tyckte att Halmstadlägret gav dem en chans att utvecklas som fotbollsspelare. 
Halmstadlägret uppfattades som ett prestigefullt läger att medverka på och majoriteten kände 
att det var frivilligt att medverka. 45,4 % av deltagarna var där för att bli proffs vilket innebär att 
mer än hälften inte var där i syfte för att bli fotbollsproffs. För de som var där för att bli proffs är 
Halmstadlägret någonting positivt då Halmstadlägret är en bra chans att visa upp sin förmåga 
för intressenter.  

Av deltagarna i enkäten så upplevde 69,4 % höga krav från sig själva och Halmstadlägrets 
ledare. 82,4 % upplevde att det skulle bli nervöst att medverka vilket beroende på individen kan 
vara både positivt och negativt. 38,4 % var inte där för att bli uttagna i ungdomslandslagen och 
61,6 % var där för att bli uttagna i ungdomslandslagen. För dem som inte var där för att bli 
uttagna kan det betraktas som en nackdel att målsättningen och del av syftet med 
Halmstadlägret är något annat är deras egna ambitioner. Majoriteten var dock överens om att 
talangsatsning har varit positivt för deras egna fotbollskarriär. 

Majoriteten av alla deltagarna i studien kände stöd från tränarna i distriktslaget. Cirka hälften 
av dessa ansåg dock att tränarna inte har haft någon positiv inverkan på deras egen 
fotbollskarriär, vilket betyder att det fortfarande finns utrymme för ytterligare utveckling när 
det kommer till tränarnas påverkan till att öka fotbollsintresset hos de som deltar i 
talangsatsningen.  
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5.2 Antalet spelare som lagt av eller fortsatt spela fotboll 
Resultaten i denna studie visar att av de 86 personer som besvarade enkäten var det 34 personer 
vilket motsvarar 39,5 % som fortfarande var aktiva fotbollsspelare. 52 personer eller 60,5 % 
hade avslutat sin fotbollskarriär. När vi delar upp resultaten utifrån könen så skiljer det sig lite, 
53,1 % av männen har slutat med fotboll medan 46,9 % fortfarande är aktiva. Hos kvinnorna ser 
det lite annorlunda ut, där har 64,8 % slutat med fotboll och 35,2 % är fortfarande aktiva. 

25,6 % av de som besvarade enkäten har någon gång representerat ett ungdomslandslag, av 
dessa var 14 kvinnor vilket är 25,9 % av samtliga kvinnor och 8 män vilket är 25 % av samtliga 
män. Bland de 22 personer som någon gång medverkat i ett ungdomslandslag var 63,6 % 
fortfarande aktiva idag. 

För att visa i vilken ålder det var mest förekommande med avhopp presenteras detta i 
diagramform i figur 5.2. 

 

Figur 5.2 Antal avhopp indelat efter ålder vid avhoppet. N=52. 

Av de som avslutat sin fotbollskarriär så var den genomsnittliga åldern när de slutade spela 
fotboll 18,7 år. För enbart kvinnorna var den genomsnittliga åldern 18,9 år och för männen var 
det 18,3 år. Dessa siffror blir dock en aning missvisande, speciellt hos mänen då väldigt många 
har avslutat sin karriär vid 15 och 16 års åldern. Detta visar även standardvariationen när vi 
jämför könen, skillnaden är större hos männen än kvinnorna, hos männen är den 3,2 år och för 
kvinnorna är den 1,8 år. 

I syfte att överskådligt presentera vilken nivå de fortfarande aktiva respondenterna spelar på 
idag presenteras detta i form av ett diagram i figur 5.3. 
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Figur 5.3 Den nivå de aktiva fotbollsspelarna spelar idag. N= 34. 

Som figur 5.3 visar så spelar majoritet av deltagarna i division 1 men det är även en stor del 
kbinnor som spelar i Allsvenskan. Figur 5.3 visar även att männen tenderar att spela i lägre 
divisioner än kvinnorna.  

I syfte för att överskådligt presentera vilken nivå de före detta aktiva spelarna nådde upp till 
presenteras det i diagramform i Figur 5.4 

 

Figur 5.4 Högsta nivå som de f.d. aktiva fotbollsspelarna spelat på innan de slutat. N=52. 

Resultaten (se figur 5.4) visar att även bland de före detta aktiva fotbollsspelarna så tenderade 
kvinnorna att spela i en högre division jämfört med männen. Majoriteten av kvinnorna spelade i 
division 1 och 2 medan majoriteten av männen spelade i division 2 och 4. 

Sammanfattningsvis visar resultaten från figur 5.2 att hos männen slutade flera personer i 
åldern 15 och 16 samt 21 år dock blev medelvärdet 18,3 år som den ålder då männen i 
genomsnitt slutade spela fotboll. Kvinnorna hade en medelålder på 18,7 år och figur 5.2 visar 
även att kvinnorna hade en mer centrerad ålder när de avslutade sin fotbollskarriär mellan 18 
och 21 år. Resultaten från figur 5.3 och figur 5.4 visar att ingen av männen, varken aktiv eller 
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före detta aktiv, spelade eller spelar i en division högre än division 1. Hos kvinnorna var det 
totalt 9 personer som spelade på en nivå högre än division 1. Totalt för båda könen har 65,1 % 
någon gång spelat i division 1 eller 2.  

5.3 Skillnader och likheter mellan faktorer som påverkat individernas 
fotbollskarriärer 
Respondenterna som har fortsatt spela fotboll fick svara på frågor angående olika faktorer kring 
deras fotbollskarriär och de svar de uppgav anges i tabell 5.5. 

Tabell 5.5 Faktorer kring deras egna fotbollskarriär (%) 

Aktiva Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
lite 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
mycket bra 

Har lagsammanhållningen påverkat ditt 
beslut att fortsätta spela fotboll 

0 11,8 38,2 50 

Har du slutat med någon annan sport på 
grund av fotboll 

15,2 21,2 21,2 42,4 

Tar fotboll upp stor del av din fritid 0 8,82 20,59 70,59 

Känner du stöd från dina föräldrar när 
du spelar fotboll 

0 2,94 8,82 88,24 

Är det för långa avstånd till matcher 5,88 32,35 38,24 23,53 

Är det för långa avstånd till träningar 71,57 18,63 9,8 0 

 

Resultaten i tabell 5.5 visar bland annat att 88,2 % av alla som fortsatt anser att det stämmer bra 
eller stämmer mycket bra att lagsammanhållningen har påverkat dem positivt i deras beslut att 
fortsätta spela fotboll. 63,6 % anser att det stämmer bra eller stämmer mycket bra att de har 
slutat med någon annan sport på grund av fotboll. Reslutaten visar även att 61,8 % anser att det 
stämmer bra eller stämmer mycket bra att det är för långa avstånd till matcher. 

I enkäten fanns det två punkter där respondenterna fick skriva fritt om olika anledningar till 
varför de fortsatt eller slutat spela fotboll och några citat från dessa svar presenteras här i 
resultatet. Det var totalt 42 personer som svarade på dessa två frågor, elva av dessa svar var 
anledningar till att fortsätta spela fotboll. De anledningar som var vanligast förekommande 
bland de som fortsatt var glädjen till idrotten och att de var tävlingsmänniskor som ville se hur 
bra de kunde bli i fotboll.  

 Martin uttryckte följande, "Jag fortsatte framförallt för att det är så otroligt roligt". Fanny, en 
av kvinnorna som svarade angav en annan åsikt "Jag är en tävlingsmänniska, inte fått den 
uppmärksamhet man vill ha och därför fortsatt kämpa för att se om det är möjligt att nå dit". 
Erik uttryckte att glädjen till fotbollen var den drivande faktorn, "Just den sociala aspekten har 
enligt mig påverkat min syn på fotbollen...Genom att komma till ett nytt lag och helt nya 
personer så fick jag en "nystart" och just nu är det glädjen som inspirerar mig att spela 
fotboll..." Caroline uttryckte både positiva och negativa åsikter om fotbollen och hennes 
erfarenheter i distriktslaget: 

Jag älskar helt enkelt fortfarande sporten! Att träna, spela, träffa allt roligt fotbollsfolk. 
Eftersom detta gäller just länslag så är det en sak jag alltid velat säga: Länslagets tränare 
borde väljas med större omsorg. Vi hade inte bra tränare och det gjorde att just länslaget 
var mindre utvecklande än vad det hade kunnat vara. 

Denna studie visar att 61,8 % av de som fortfarande är aktiva fotbollsspelare bor kvar i sin 
hemstad, motsvarande siffra hos de som slutat spela fotboll är 41,7 %. 
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De som deltog i studien men hade avslutat sin fotbollskarriär fick svara på samma frågor som de 
som fortsatt spela fotboll men vinklade utifrån det faktum att de slutat spela fotboll.  
Respondenterna fick svara på frågor angående olika faktorer kring deras fotbollskarriär och 
anges i tabell 5.6. Svaren är hämtade från tre olika frågor (se bilaga 2).   

Tabell 5.6 Faktorer kring deras avslutade fotbollskarriär (%) 

F.d. aktiva Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
lite 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
mycket bra 

Har lagsammanhållningen påverkat ditt 
beslut att sluta spela fotboll 

55,3 27,7 12,8 4,2 

Har du slutat med någon annan sport på 
grund av fotboll 

30,4 15,2 21,7 32,7 

Tog fotboll upp stor del av din fritid 0 4,35 39,13 56,52 

Kände du stöd från dina föräldrar när du 
spelade fotboll 

2,17 2,17 15,23 80,43 

Är det för långa avstånd till matcher 28,26 43,48 21,74 6,52 

Är det för långa avstånd till träningar 60,87 23,91 8,7 6,52 

Har du slutat med fotboll på grund av 
någon annan sport/intresse 

47,8 21,7 8,7 21,8 

 

Resultaten i tabell 5.6 visar att 95,7 % av de som slutat med fotboll upplevde att det stämmer bra 
eller stämmer mycket bra att de kände stöd från deras föräldrar när de spelade fotboll. Tabell 
5.6 visar även att 17 % ansåg att det stämmer bra eller stämmer mycket bra att 
lagsammanhållningen har påverkat dem att sluta spela fotboll, vilket betyder att det cirka en 
femtedel som ansåg att lagsammanhållningen varit så dålig att det bidragit till att de slutat spela 
fotboll. Drygt hälften av de som slutat spela fotboll uppgav att det stämmer bra eller stämmer 
mycket bra att de har slutat med någon annan sport på grund av fotbollen. Resultaten visar även 
att majoriteten anser att det stämmer inte alls eller stämmer lite att det är för långa avstånd till 
matcher och träningar. 

På den öppna frågan rörande övriga anledningar till varför de slutat spela fotboll svarade 31 
personer och de angav många olika anledningar. De mest förekommande svaren berörde 
kategorierna flytt i samband med studier, återkommande långtidsskador och förlorad glädje till 
fotbollen på grund av lagsammanhållning. Det fanns ett citat som stack ut från mängden men 
som innefattade en så pass allvarlig anledning att den ändå presenteras i resultatet, Lisa 
förklarade sin situation så här, “Den största anledningen till att jag slutade spela fotboll var att 
jag blev "mobbad"/bänkad av mina distrikt-tränare och fotbollstränare när jag spelade 
div.1...Sånna här tränare förstör verkligen ens glädje och kärlek till sporten”. 

Studier var en återkommande anledning och bland annat Kristoffer uppgav "Fanns inte tid 
p.g.a. universitetsstudier samt att jag inte hittade något lag som jag trivdes med i den nya 
staden". Sofie gav en annan anledning "Efter några år i damlaget så var jag den enda spelaren 
över 20 år och det gjorde att jag tappade motivationen". 

Alla som deltog i enkäten fick uppge ifall de har råkat ut för någon skada som lett till frånvaro 
från fotbollen under deras fotbollskarriär och resultatet presenteras i tabell 5.7. Svaren visas i 
fyra olika intervaller utifrån de som är aktiva och de som är före detta aktiva fotbollsspelare. 
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Tabell 5.7 Skadefrånvaro hos aktiva och f.d. aktiva fotbollsspelarna (%) 

 1-3 v. 4-6 v. 7-10 v. 11 v. till en 
hel säsong 

Aktiva     

Har du råkat ut för någon skada som lett till 
frånvaro i din fotbollskarriär 

30,3 24,2 9,1 36,4 

F.d. Aktiva     

Har du råkat ut för någon skada som lett till 
frånvaro i din fotbollskarriär 

37,8 20 4,4 37,8 

 

Resultaten i tabell 5.7 visar att det inte finns någon märkbar skillnad i hur lång skadefrånvaro 
som har tvingat de aktiva och före detta aktiva spelarna att vila från fotbollen.  

Däremot så uppgav flera av de som slutat med fotboll att de slutade med fotboll på grund av 
återkommande skador.  En av dessa var Erik som sa att "Skador i knäna" var den anledning 
som gjorde att han la av med fotboll. Pernilla angav två anledningar där skada var den ena: 

Jag skadade knät och var borta ett år, när jag kom tillbaka hade intresset svalnat och jag 
började spela med ett fotbollslag där de flesta var mycket yngre än mig och då kände jag 
ingen sammanhållning. Så det var egentligen de två anledningarna till att jag slutade! 

Josef ger följande anledning, "Ryggskada, mobbing inom idrotten, utfrysning och för höga 
krav i för låg ålder". 

Studien visar att 74,4 % av alla som deltog i enkäten började spela fotboll när de var 5 eller 6 år. 
Detta innebär att de som är aktiva idag har spelat fotboll i 15 till 20 år. Bland de som slutat med 
fotboll har de fortfarande varit aktiva i 10 till 15 år när de slutade spela. 

Ida uttryckte detta exempel på följande vis "Jag började spela damlagsfotboll redan vid 12 års 
ålder, hann bli leds redan vid 17. Gjort någon säsong i lägre divisioner efter det och spelat lite 
med ett lag i Barcelona under en tid jag bodde där, där mer som en hobby". 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det finns ett flertal olika betydelsefulla motiv till 
varför respondenterna valt att sluta eller fortsätta spela fotboll. Lagsammanhållningen och 
föräldrastödet är två faktorer som båda grupperna har upplevt som positiva i stor utsträckning. 
Ytterligare en likhet mellan de som fortsatt och de som slutat spela fotboll är att båda grupperna 
har i nästan lika hög grad lagt av med någon annan sport på grund av fotbollen. En skillnad 
resultaten visade mellan grupperna var att de som fortfarande är aktiva tyckte i större 
utsträckning att det var för långa avstånd till matcher än de som slutat spela fotboll. Ytterligare 
en skillnad mellan grupperna var att de som slutat spela fotboll tenderar att ha flyttat från sin 
hemstad i större utsträckning än de som fortsatt spela fotboll.  

En återkommande faktor som angavs att ha påverkat beslutet att avsluta sin fotbollskarriär är 
studier, ofta i samband med en flytt. Ytterliggare en återkommande anledning till deras 
avslutade fotbollskarriärer var att de saknade tid till annat i deras liv så som pojk- och flickvän 
samt arbete. Tränarna har även varit en betydande faktor rörande deras beslut att sluta spela 
fotboll. Både de som slutat och de som fortsatt spela fotboll har angett att de haft långa 
skadefrånvarotillfällen, dock har flera personer motiverat att återkommande skador är 
anledningen till deras avslutade fotbollskarriär. 
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5.4 Den relativa ålderseffekten hos deltagarna vid Halmstadlägret 
De som deltog i enkätundersökningen fick svara på vilken månad de var födda på året. 
Resultatet visas i figur 5.4. 

 

 
Figur 5.4 Visar vilken månad männen och kvinnorna är födda på året. 

Hos kvinnorna som svarade på enkäten var det 37,0 % som var födda första kvartalet på året 
medan hos männen var det 56,3 % som var födda på första kvartalet på året vilket ger ett 
medelvärde på totalt 44,2 % hos deltagarna från Norrbottens län. Räknas även april månad in så 
kommer männen upp i 75,0 % och kvinnorna upp i 46,3 % och totalt för båda könen 57 %.  

För att undersöka RAE närmare och kunna jämföra könen ytterligare har vi valt att räkna ut vad 
medianen är för både kvinnor och män samt för hela gruppen som besvarat enkäten. För att 
möjliggöra detta så byttes månaderna ut mot siffror där 1 representerar januari och 12 december 
månad. Medianen för samtliga som besvarade enkäten var april (4) månad. För männen var 
medianen mars (3,5) månad och för kvinnorna var medianen maj (5) månad. 

När ungdomslandslagsmedverkan tas i beaktning förändras RAE och resultatet förändras. 
Medianen för de som någon gång representerat ungdomslandslaget är april (4) månad. För 
kvinnorna är medianen juni (6,5) månad och för männen är medianen mars (3) månad.   

6. Diskussion  
6.1 Upplevelser av Halmstadlägret och distriktslaget 
Endast ett fåtal ansåg det som ett tvång att medverka efter att de blivit uttagna till 
Halmstadlägret vilket vi anser vara en stor fördel för alla involverade. Över 90 % hade höga 
förväntningar om att det skulle bli utvecklande och roligt och i stort sätt alla var motiverade 
inför Halmstadlägret dock fanns det en viss nivå av nervositet bland deltagarna. Vi tycker det är 
positiva resultat att deltagarna upplevde det högst frivilligt att medverka och att de tyckte att det 
skulle bli utvecklande och roligt. Speciellt med tanke på att Halmstadlägret är en betydelsefull 
del av talangsatsningen som sker i svensk fotboll och som Hjelm (2012) poängterar är vikten av 
roliga inslag av stor betydelse för att individer ska orka träna hårt och behålla intresse för 
fortsatt idrottande. Resultaten visar sedan att Halmstadlägret blev roligt, motiverande, 
utvecklande och de som medverkat har haft bra stöd från ledare och andra spelare. Allt detta är 
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grundpelare för en god idrottsmiljö likt det Patriksson (1987) lyfter som en del av de faktorer 
som påverkar en individ att fortsätta utöva sin idrott.  

Majoriteten av de som deltog vid Halmstadlägret ansåg att talangsatsningar har varit positivt för 
deras fotbollskarriärer. De svarade även att de upplevt Halmstadlägret som en utvecklande och 
motiverande fas i deras fotbollskarriär. Detta får ses som positivt för det Svenska 
fotbollsförbundet då det ligger i linje med deras målsättning att stimulera och utveckla spelarna 
som deltar på Halmstadlägret (SvFF, 2014).  

Däremot fanns det folk som uttryckte missnöje över tränarnas insatser under Halmstadlägret. 
Lisa uttryckte ordagrant att hon personligen upplevde att hon hade blivit mobbad av sin 
distriktstränare och att hon visste fler som hade fått liknande behandling. Caroline klagade även 
på distriktstränarna och menade att det gjorde att länslagsprocessen inte var så utvecklande 
som den kunde ha varit. Hansen (1994) förklarar i sin forskning vikten av en bra tränare då 
denne spelar en avgörande roll för utövarna, både som människa och för deras utveckling som 
idrottare, och huruvida en spelare väljer att fortsätta eller sluta med fotboll. Nu har vi bara fått 
höra ena sidan av myntet angående detta och då tränarna inte inkluderades i denna studie så är 
det svårt att få tränarens version av incidenten. Vi finner det ändå oacceptabelt att det 
förekommer den här typen av upplevelser av Halmstadlägret då all svensk fotboll ska följa 
Idrotten vill som motsäger sig liknande beteende. En åtgärd mot detta bekymmer kan vara att 
välja tränarna med större omsorg och regelbundet använda sig av utvärdering av både spelarnas 
och tränarnas situationer och åsikter.  

I vår studie visar resultaten att nästan tre fjärdedelar kände press att prestera under 
Halmstadlägret. Ungefär 70 % upplevde även hårda krav från ledarna och sig själva. Det kan 
vara en faktor som påverkat dem negativt vilket ökar sannolikheten att de avslutar sin karriär. 
Något som Trondmann (2005) beskriver i sin forskning är att uttagning och utslagning ställer 
höga krav att individer ständigt ska prestera vilket kan leda till att de hoppar av från idrotten. 
Detta är någonting som vi tycker att ledarna vid Halmstadlägret bör vara medvetna om och på 
så vis kan jobba för att hjälpa och stötta ungdomarna in i den hårda professionella världen där 
höga krav är en del av vardagen. 80 % av deltagarna kände stöd från ledarna vilket innebär att 
det finns en god grund att arbeta vidare från för att öka medvetenheten kring den press spelarna 
känner i distriktslagen och på Halmstadlägret.  

Ytterligare en faktor som vi tyckte var anmärkningsvärd var att 40% uppgav att de inte var med 
på lägret för att komma med i landslagen och ungefär hälften av deltagarna svarade att de var 
inte med för att bli proffs. Detta tror vi kan leda till en intressekonflikt på grund av att spelarna 
och organisationen strävar efter olika mål, då en av målsättningarna med Halmstadlägret var att 
skapa kommande landslagsspelare utifrån de spelare som medverkar i Halmstadlägret. Vi 
ställer oss därför frågandes till om det går att skapa en optimal upplevelse för de medverkande 
spelarna när deras mål inte överensstämmer med organisationens. 

Trots att Halmstadlägret genererar många positiva erfarenheter så motverkar det ändå inte det 
faktum att cirka 60 %  av de som deltog i enkäten har slutat med fotboll. En reflektion som vi 
haft rörande detta ämne är att efter deltagande vid Halmstadlägret så saknar många ett 
uppnåeligt och tydligt mål. I många fall flyttas personerna upp i respektive A-lag och försvinner 
in i divisionsfotbollen där det ofta bara finns diffusa mål som berör laget snarare än individen 
och det kan vara svårt att hitta egna mål med fotbollen. Vi anser att individerna och i 
förlängningen svensk fotboll skulle gynnas av att skapa något till läger eller liknande som 
spelarna kan sträva mot även efter Halmstadlägret. Det skulle kunna innebära att 
ungdomsspelarna får ett tydligt mål och därmed behåller motivationen till fotboll längre. 

6.2 Antalet spelare som lagt av eller fortsatt spela fotboll   
Deltagarna i Halmstadlägret från Norrbottens distriktslag slutar i ungefär lika hög utsträckning 
som de fotbollsspelare som inte blivit uttagna till Halmstadlägret. Detta gäller båda könen (60,5 
%) men kvinnorna tenderar att sluta i ännu högre utsträckning (64,8 %) än männen (53,1 %). 
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Vårt resultat styrker vad Trondman (2005) förklarat angående om att det sällan bara är en 
anledning till varför människor väljer att sluta med idrott. Vi anser att en tänkbar faktor som 
påverkar i synnerhet kvinnornas fotbollskarriärer negativt när det gäller den sociala faktorn är 
förändringar i lagens konstellationer, vilket ofta sker inom damfotbollen. Detta påverkar i 
förlängningen individens intresse att stanna inom fotboll. Precis som Ida uttryckte sig så 
tenderar flickor att flyttas upp i ung ålder till a-lagen, detta kan givetvis skapa duktiga 
fotbollsspelare men det finns risk för att det kan ske på bekostnad av att individen tappar 
känslan av samhörighet.  Detta är något som både Eliasson & Johansson (2014) och Patriksson 
(1987) förklarar i tidigare forskning och vi anser att vårat resultat bekräftar den företeelsen 
ytterligare. Vår uppfattning är att detta tillvägagångsätt är en kortsiktig och temporär lösning. 
Att flickorna slussas in i a-lagen i ung ålder sker givetvis på grund av många yttre faktorer som 
kan vara svåra att påverka, till exempel så utvecklas flickor fysiskt tidigt och kan hävda sig på 
seniornivå i en tidigare ålder jämfört med pojkarna. Detta kombinerat med att utbudet av 
antalet spelare och fotbollslag är mindre på flick-sidan gör att fler sammanslagningar av lag 
tvingas fram och lagsammanhållningen kan i många fall bli lidande. Vi anser att svensk fotboll 
bör se över hur övergången från junior- till seniorfotboll sker om målet är att behålla fler flickor 
inom fotbollen högre upp i åldrarna. Ett förslag är till exempel att istället vara mer restriktiv när 
det kommer till att plocka upp unga flickor till a-lagen. Detta tror vi skulle resultera i att de som 
känner sig på gränsen till gamla i a-lagen skulle inte känna det i lika stor utsträckning längre. 
Vilket skulle kunna resultera i att de spelar ett par år extra och snittåldern i laget skulle därmed 
bli högre. Vi tror även att fler flickor skulle fortsätta i ungdomslagen då dessa skulle kunna hålla 
ihop längre vilket möjliggör för flickorna att de får spela med sina vänner högre upp i åldrarna 
och färre sammanslagningar skulle krävas. På lång sikt tror vi att fler ungdomar kommer stanna 
kvar i idrotten samt att de skulle spela längre och snittåldern skulle höjas i a-lagen. Vi är 
medvetna om att detta rent sportsligt skulle bli en utmaning under den första perioden innan 
åtgärden ger effekt men så länge föreningarna är medvetna och ges tid för att förberedda sig ska 
det kunna vara genomförbart. 

En bidragande faktor till att männen som deltog i Halmstadlägret spelar fotboll längre upp i 
åldrarna tror vi kan bero på deras inställning till Halmstadlägret. I vår studie svarade männen 
att de ansåg det prestigefullt att få medverka i distriktslagen och Halmstadlägret i högre 
utsträckning än kvinnorna. Den inställningen kanske gör att männen ser detta som en tydlig 
barriär de överkommit och således finner de en större tillhörighet till fotbollen och en större 
känsla av att de blivit utvalda till något speciellt. Det skulle i så fall stämma överens med det 
som Patriksson (1987) förklarar att nivån på intagningskrav till ett lag eller en organisation 
skapar en större tillhörighetskänsla hos de som lyckas uppnå dessa krav vilket skulle resultera i 
att de stannar kvar längre inom den organisationen. Detta fenomen blir ännu tydligare när vi 
kollar på de som blivit uttagna i ungdomslandslagen där endast 36,4 % har slutat spela fotboll. 

Merparten av de som deltagit på Halmstadlägret från Norrbotten har senare i sin karriär spelat i 
division 1 eller 2. Hos kvinnorna finns det även ett antal representanter som spelat eller spelar i 
Allsvenskan och Elitettan. En anledning till att kvinnorna spelar på en högre nivå än männen 
anser vi kan vara närheten till elitklubbar. Kvinnorna har Piteå i Allsvenskan från Norrbotten 
och i Västerbotten finns klubbar som Umeå IK i Allsvenskan och Sunnanå SK i Elitettan. För 
männen  är närmaste elitklubb GIF Sundsvall och efter det Gefle IF FF. Detta påverkar 
möjligheterna att etablera sig på en högre nivå än division 1. Steget för en flicka i Piteås 
juniorlag till Piteås seniorlag är smidigare och således mer uppnåeligt än steget från Piteås 
ungdomslag för pojkar till exempelvis GIF Sundsvall, en klubb som de inte har någon relation 
med och ligger cirka 50 mil bort. Vi tror även att denna situation har en inverkan på individers 
mål och visioner om sin framtid. Patriksson (1987) beskriver, att ifall en person har ouppnåeliga 
mål som de strävar efter kommer ambitionen och intresset sjunka över tid.  Resultaten i vår 
studie visar att ungefär varannan kille som deltog i Halmstadlägret inte hade som ambition att 
bli varken proffs eller uttagen i ungdomslandslagen. Vi menar att om det fanns elitlag för 
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männen i Norrbotten på seniornivå skulle ambitionen och intresset för fotboll vara ännu högre 
hos männen.  

Något att ha i åtanke är att majoriteten i vår studie började spela organiserad fotboll i åldern 
mellan fem och sex år. Av de som avslutar sin fotbollskarriär är i genomsnitt aktiva tills de är 
mellan 18 och 19 år. Det innebär att de varit aktiva fotbollsspelare mellan tolv och tretton år och 
en del ännu längre vilket överhuvudtaget, oavsett om det är en idrott, ett arbete eller en hobby 
kan anses som en lång tid att syssla med en och samma grej. Vi tycker ändå att svensk fotboll 
ska vara relativt nöjda med att de lyckas behålla ungdomarna i den stora utsträckning som sker i 
dagsläget. Detta är en bra grund att stå på och vi tycker att svensk fotboll ska behålla sin ideologi 
och sträva efter att behålla ännu fler inom fotbollen. 

6.3 Skillnader och likheter mellan faktorer som påverkat individernas 
fotbollskarriärer 
Föräldrastödet framstår som mycket bra i Norrbotten, mer än 90 % svarade att de kände bra 
eller mycket bra stöd från sina föräldrar oavsett om de fortfarande spelar eller om de har slutat 
spela fotboll. Detta anser vi vara väldigt glädjande nyheter då Patriksson (1987) beskriver att 
föräldrarnas stöd till sitt barns idrottande är en av de faktorer som påverkar barnens motivation 
till att fortsätta idrotta.  

Av de som fortsatt spela fotboll kände 88,2 % att lagsammanhållningen påverkade dem positivt 
till att fortsätta spela. Martin uttryckte följande, "Jag fortsatte framförallt för att det är så 
otroligt roligt". Av de som har slutat spela fotboll var det 83 % som ansåg att det stämmer lite 
eller stämmer inte alls att lagsammanhållningen har påverkat dem att sluta spela fotboll. Nästan 
en femtedel (17 %) av de som slutat menar däremot att lagsammanhållningen har påverkat 
deras beslut att sluta spela fotboll. Detta tycker vi är ett misslyckande för den svenska fotbollen 
då idéprogrammet Fotbollens spela, lek och lär (Svff, 2014) uttryckligen säger att fotbollen ska 
arbeta för att skapa en fotbollsrörelse som främjar gemenskap och kamratskap för att så många 
som möjligt ska vilja fortsätta spela fotboll. Denna ambition kombinerat med talangsatsning är 
en balansgång som Patriksson (1987) Trondman (2005)  beskrivit tidigare och våra resultat 
styrker den utmaningen ytterligare. 

Skador är en återkommande anledning som flera personer uttrycker är anledningen till att de 
slutat spela fotboll men när vi jämför de som slutat spela fotboll med de som är aktiva har de 
haft ungefär lika lång skadefrånvaro. Det som inte framkommer i vår studie är hur ofta de varit 
långtidsskadade, en sådan faktor spelar givetvis en stor roll när det kommer till ett beslut att 
avsluta eller fortsätta sin fotbollskarriär. Coakley (1992) menar att tidig specialisering kan leda 
till tappat intresse och skador. Då talangidentifieringen börjar redan vid 12-13 års ålder så anser 
vi att det kan skapa en icke önskvärd effekt att folk motiveras och uppmuntras till att behöva 
satsa hårdare på en viss sport redan åren innan 13 års ålder om de har ambitionen att bli 
uttagna i zonlägret. Vi ställer oss därför undrande över ifall det går att sköta den 
uttagningsprocessen under en kortare tidsperiod och i högre ålder för att motverka skador och 
tappat intresse. Ett alternativ enligt oss skulle kunna vara att använda sig av den andra erkända 
internationella modellen, den uppsökande modellen, som bygger på att söka upp och identifiera 
talanger istället (Hoare & Warr, 2000). Vi tänker oss att ifall det finns "distriktstränare" som 
istället besöker klubbarna runtom i regionen under det första året som både kan hålla i 
träningar och utbilda fler tränare på plats. Detta skulle kunna avdramatisera 
uttagningsprocessen för ungdomarna samtidigt som "distriktstränarna" kan hålla utkik efter ett 
större antal fotbollsutövare, som både i nuläget är aktuella, och i framtiden kan bli aktuella för 
uttagning i distriktslaget. Vi anser även att detta skulle vara positivt då det i så fall blir en person 
som är mer medveten om vilka egenskaper som eftersträvas i talangidentifiering och inte bara 
går efter vem som är mest fysiskt utvecklad, vilket kan vara risken när det är föräldrar till ett 
barn som är tränare för laget. Dessa "distriktstränare" skulle på detta sätt även upprätta en 
bättre kommunikation med både tränare och spelare runt om i regionen. 
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Glädjande nyheter för Norrbottens fotboll är att deltagarna i vår enkät inte ansåg att det var för 
långa avstånd till matcher och träningar. Det visade sig att bland de som fortfarande var aktiva 
var det ungefär hälften som ansåg att det var långa avstånd till matcher men hos de som slutat 
var det bara en fjärdedel som tyckte det var för långa avstånd till matcher. Vi kan därför säga att 
avstånd till träningar och matcher inte är en avgörande faktor för att några personer ska sluta 
spela fotboll, trots att bortamatcher i Norrbotten kan vara upp emot 40 mil bort. 

Studier och flytt, ofta i kombination med varandra var en återkommande anledning till varför 
personerna valde att sluta med fotboll. En anledning till varför detta blir så avgörande kan 
förklaras med vad som Patriksson (1987) väljer att beskriva som yttre ramfaktorer och 
idrottsmiljö, blir väldigt drastiskt drabbad. När personer väljer att flytta så byter de 
organisation, lokal, kamrater, ledare och även yttre motivationsfaktorer som föräldrastöd kan få 
en ny skepnad. Det mesta förändras helt enkelt vid ankomsten till en ny stad och i princip allt 
ansvar ligger på en själv när det kommer till att söka upp en ny förening men det finns säkert ett 
stort antal fotbollsutövare som skulle uppskatta stöd. 

Som forskarna Christensen & Sorensen (2009) förklarade så är balansgången mellan studier och 
fotboll en situation som är i stort behov av bra förutsättningar för att individer inte ska hoppa av 
från skolan. Vi anser att i situationer där individer flyttar från sin hemstad för att påbörja nya 
studier så blir prioteringen omvänd och fotboll blir underordnad studierna, delvis på grund av 
att individerna inte är medvetna om hur deras nya förutsättningar kommer vara i den nya 
staden. På grund av detta blir det en anledning för dem att låta bli att balansera fotboll med 
studier och därför helt enkelt väljer att prioritera studierna och på så vis kommer  undan 
motstridiga krav. 

Eftersom det bara finns två stora lärosäten i norra Norrland så finns det mycket att vinna på att 
dels, skapa någon slags relation mellan universiteteten och fotbollsföreningarna runtomkring i 
Umeå och Luleå, och dels att föreningarna i Norrland har en vetskap om denna relation. Till 
exempel skulle fotbollsföreningarna kunna komma ut till universiteten någon gång i början av 
varje termin och informera om vart de finns, vem de kan kontakta, vilken nivå klubbarna spelar, 
vilken målsättning de har och så vidare. Till följd av en sådan okomplicerad åtgärd tror vi att fler 
skulle välja att fortsätta spela fotboll. 

Vårat resultat visar att både de som slutat och fortsatt spela fotboll tyckte att fotboll tog upp stor 
del av deras fritid. Med andra ord är det här en faktor som folk hanterar på olika sätt. Det kan 
bero på ett flertal olika faktorer men som Patriksson (1987) beskriver om yttre ramfaktorer att 
faktorer som skol- och arbetsschema samt träningstider kan påverka en individ både positivt 
och negativt tror vi är av betydelse. De som fortsatte kanske lyckades kombinera fotbollen med 
skolan och arbetet medan de som slutade kanske hade sämre förutsättningar och valde att 
prioritera de yttre ramfaktorerna före fotbollen. 

6.4 Den relativa ålderseffekten 
Från resultaten i vår studie framkommer det att RAE finns men den är relativt låg hos 
kvinnorna, medianen för dem var maj (4,75) månad och 37 % var födda första kvartalet. En 
förklaring till att RAE förekommer är på grund av att människan kommer in i puberteten vid 
olika tillfällen i livet. Tack vare att flickor generellt sett kliver in i puberteten tidigare än pojkar 
så ser vi det som en möjlig förklaring till varför RAE är lägre hos flickorna än hos pojkarna som 
utvecklas senare i tonåren. Vi tror även att en anledning kan vara att det är färre flickor som 
spelar fotboll än vad det finns pojkar som spelar fotboll, det minskar konkurrensen av platserna 
i distriktslagen och sedermera till Halmstadlägret, något som även styrks av tidigare forskning 
(Holmström & Stenling, 2014). 

Hos männen i vår studie är kopplingen till RAE stark. Medianen för männen var mars (3,5) 
månad och 56 % var födda första kvartalet, räknas även april in ökar den till hela 75 %. Även 
detta styrker tidigare forskning att RAE är högre hos männen (Peterson, 2011).  
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Av de som medverkat i ungdomslandslagen ökar kopplingen till RAE bland männen där 
medianen blev mars (3) månad och den minskar bland kvinnorna där medianen var juni (6,5) 
månad och är med andra ord i princip obefintlig.  

För damfotbollen är det positiva besked att RAE inte har allt för stor påverkan när det gäller 
uttagning inom fotboll. Däremot anser vi att det blir tydligt att det krävs någon strategi som 
implementeras om svensk fotboll vill motverka RAE inom pojk/herrfotbollen. Vi anser att det 
finns belägg för att verkligen fråga sig om det är värt mödan att syssla med talangidentifiering 
på så vis som den sker i nuläget. Som det ser ut nu börjar talangselektering i tidig ålder, vi tycker 
detta främjar ett kortsiktigt perspektiv. Målet borde istället vara att ta bort fysisk och psykisk 
mognad ur ekvationen när det kommer till uttagningar och istället försöka fokusera på att 
tillvarata fotbollsintresset hos så många som möjligt.  

Vårt tidigare förslag om att använda sig av den uppsökande modellen när det kommer till 
talangidentifiering där flera "distriktstränare" används runtom i regionen för att söka upp 
talanger samt hålla i träningar och utbilda tränarna i klubbarna skulle kunna generera flera 
fördelar. Vi tror att den kan motverka RAE i distriktslagen och genom att skjuta upp samt 
minska antalet zonläger och att använda dessa "distriktstränare" så upprättas en bättre kontakt 
med spelare och tränare i regionen vilket även främjar ett mer långsiktigt perspektiv.  

Vad vi på personlig nivå tar med oss från den här genomförda studien är dels en fördjupad 
förståelse för forskningsprocessen. Vi har även fått en större förståelse för hur långt ifrån 
varandra forskning och verklighet står samtidigt ser vi en möjlighet att i ett framtida arbetsliv 
förena forskning och verklighet i en större utsträckning än idag. Kunskapen vi förskaffat oss 
genom denna uppsats angående talangsystem och organisation tar vi med oss i hopp om att 
kunna påverka och förbättra strukturen inom idrottsrörelsen. 

6.5 Metoddiskussion 
Det finns ett antal generella problem som alltid är aktuella vid användande av enkät som 
verktyg. Har de som deltagit i enkäten verkligen blivit förstådda med vad som är syftet med 
undersökningen? Svarar personer som de själva tycker eller svarar de tror att de förväntas 
svara? Det krävs även en viss nivå av tolkningar på de frågor som ställts och därmed finns det 
risk för missförstånd. Tack vare att vi använde oss av Facebook som kommunikationskanal 
fanns det möjlighet för en dialog mellan forskarna och respondenterna som möjliggjorde 
förtydliganden vid oklarheter. Tack vare denna dialog kunde vi även förtydliga vad som var 
syftet med undersökningen då det behövdes.           

Vi fann en brist i utformningen av vår enkät redan tidigt under arbetets gång men det var något 
som vi tyvärr inte kunde åtgärda. När respondenten svarat på fråga 9, som var en filterfråga 
angående om de slutat eller fortsatt spela fotboll, så ombads de att hoppa direkt till fråga 17 ifall 
de hade slutat spela fotboll men de kunde fortfarande se samtliga frågor. Till följd av detta var 
det några individer som svarade på de frågor som berörde de aktiva fotbollsspelare trots att de 
inte längre spelade fotboll. Lösningen på detta problem blev att när vi överförde det till SPSS 
fick vi manuellt ta bort de svar där de hade svarat på fel frågor. Vår bedömning är att denna 
brist i utformandet av enkäten inte drabbade kvalitén på studien utan det skapade bara extra 
arbete. Det hade varit önskvärt ifall det gick att utforma enkäten på så sätt att deltagarna bara 
skulle se de frågor som de skulle svara på men tyvärr fanns ingen sådan funktion i vårt verktyg.  

Vi finner vårt val av att använda Facebook som ett positivt tillvägagångssätt och hjälpmedel för 
att genomföra denna studie. Vi har snabbt och smidigt kunnat upprätta kontakt med 
individerna, det har varit kostnadseffektivt och enligt oss mer personligt än ett vanligt brev. 
Vissa individer hade dock en integritetsinställning på sitt Facebook-konto som gör att när de får 
meddelanden från individer de inte är vänner med så hamnar det i en flik som heter "other" 
vilket kan liknas vid "skräp-post" på svenska. Detta gör att individerna inte får upp meddelandet 
som en notis utan de behöver gå in och titta under other-fliken för att se detta meddelande. Vi 
befarar att följden av detta ledde till att svarsfrekvensen minskade hos just dessa individer. 
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Damernas näst högsta serie heter Elitettan, detta var något som vi inte var medvetna om och 
namnförändringen skedde 2013 vilket kan ha orsakat förvirring hos respondenterna. Det kan ha 
lett till att de kvinnor som hade spelat i Elitettan blev osäkra på om de skulle kryssa i Superettan 
eller division 1. Nu i efterhand inser vi att vi borde genomfört pilotenkäten på båda könen 
istället för bara på män för att undvika liknande problem. Detta är något som vi kommer ta med 
oss till framtida arbeten. 

Vi tänker oss att det inte hör till vanligheten att deltagare från distriktslagen blir kontaktade för 
en utvärdering efter det att länslaget upphört. Utifrån den respons vi fått från deltagarna tror vi 
att det har varit uppskattat för deltagarna att de fått en chans att yttra sin tankar och åsikter om 
deras fotbollskarriär. 

6.6 Förslag till vidare forskning 
Våra resultat visar att det finns behov av en strategi för att motverka RAE och vi anser att det 
vore intressant om fortsatta studier inom detta område undersöker närmare hur förslag för att 
motverka RAE skulle kunna implementeras i verkligheten. Förslagsvis genom att använda sig av 
en kvalitativ studie som undersöker hur andra länder hanterar RAE som på så vis kompletterar 
den tidigare kvantitativa forskningen som är gjord. 
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Bilaga 1  

                       
 

 

Hej!  

Denna enkät är konstruerad för att fånga upp vilka åsikter ni som varit representanter för 
Norrbottens distriktslag har angående er egen fotbollskarriär samt undersöka hur många av er 
som fortfarande är aktiva fotbollsspelare idag och hur många som har slutat spela fotboll. 

Du som deltagare i Halmstadslägret är en av få som kan ge värdefull information för 
Norrbottens idrottsförbund genom att besvara denna enkät. Det tar inte lång tid att besvara 
frågorna och vi hoppas du vill bidra med dina åsikter för att hjälpa den norrländska fotbollen att 
bli ännu bättre!  

 

Naturligtvis är alla dina svar helt konfidentiella och kommer inte kunna identifieras, ni är helt 
anonyma 

 

Denna undersökning genomförs i samarbete mellan Norrbottens idrottsförbund & SISU 
idrottsutbildarna, Norrbottens fotbollsförbund och Umeå universitet.  

 

 

Tack på förhand för din eventuella medverkan! 
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Bilaga 2  
Enkät 

 

1. Födelseår________ 
 

2. Vilken månad är du född_______ 
 

 
3. Kön:  
	 ☐	 Tjej 

	 ☐	 Kille 

 

4. Hur gammal var du när du började spela fotboll___________ 
 

5. Hur väl stämmer följande alternativ in om din upplevelse av Halmstadlägret och distriktslaget?  
          Stämmer inte alls     Stämmer lite      Stämmer bra        Stämmer 

                     Myckekt bra 

Jag upplevde att det var... 

a) Motiverande   ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 

b) Roligt   ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 

c) Nervöst    ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 

d) Utvecklande   ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 

e) Bra gemenskap  ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 

f) Tråkigt   ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 

g) Hårda krav från ledare och dig själv ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 

 

Jag upplevde...  

h) press att prestera  ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 

i) Tvång att medverka  ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 

j) Stöd från 

   ledare och spelare  ☐	 ☐	 ☐	 ☐  
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6. Hur väl stämmer följande alternativ in om dina förväntningar inför Halmstadlägret och 
distriktslaget 

          Stämmer inte alls     Stämmer lite       Stämmer bra       Stämmer 

                      Mycket bra 

Det skulle bli... 

a) Roligt   ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 

b) Utvecklande   ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 

c) Nervöst   ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 

d) Pressande   ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 

e) Motiverande   ☐	 ☐	 ☐	 ☐  

 

7. Hur väl stämmer följande motiv för dig att vara med på Halmstadlägret och distriktslaget? 

           Stämmer inte alls    stämmer lite    stämmer bra       Stämmer  

                    Mycket bra
  

Jag ville vara med på halmstadlägret för att… 

a) Bli proffs   �	 �	 �	 � 

b) Utvecklas   �	 �	 �	 � 

c) Jämföra mig med andra  

    duktiga spelare  �	 �	 �	 � 

d) Visa upp mig   �	 �	 �	 � 

e) Spela för duktiga tränare  �	 �	 �	 �
 	 	 

h) Bli uttagen till  

    ungdomslandslaget  �	 �	 �	 � 

i) Öka min status   � � � � 

 

Jag upplevde... 

f) press från utomstående  

att medverka   � � � � 

g) prestige att vara med  � � � � 

 

8. Har du varit med i något ungdomslandslag? 

� Ja  � Nej 

9. Är du fortfarande aktiv fotbollsspelare?  

☐	 Ja   ☐	 Nej 

Om du svarat nej på denna fråga hoppa ner till fråga 17.(beroende på post eller webbenkät) 
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Frågor till de aktiva: 

10. På vilken nivå spelar du fotboll idag?  

☐	 Utlandsproffs    ☐	 Allsvenskan  

☐	 Superettan     ☐	 Division 1  

☐	 Division 2    ☐	 Division 3 

☐	 Division 4    ☐	 Division 5 

☐	 Division 6    ☐	 Korpen 

 

11. Har du flyttat från din hemstad? 

☐	 Ja   ☐	 Nej 

 

12. Har lagsammanhållning påverkat ditt beslut i att fortsätta spela fotboll? 

☐	 Ingen betydelse 

☐	 Liten betydelse 

☐	 Stor betydelse 

☐	 Mycket stor betydelse  

 

13. Har du råkat ut för någon skada som lett till frånvaro under din fotbollskarriär? 

☐	 1-3 veckor 

☐	 4-6 veckor 

☐	 7-10 veckor 

☐	 11 veckor upp till en hel säsong	 

	 

14. Har du slutat någon annan sport på grund av fotboll? 

☐	 Stämmer inte alls 

☐	 Stämmer lite 

☐	 Stämmer bra 

☐	 Stämmer mycket bra 
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15. Ta ställning till följande påståenden 

           Stämmer inte alls     Stämmer lite      Stämmer bra     Stämmer  

               mycket bra 

Upplever du… 

a) att dina tränare i distriktslaget har påverkat  
dig positivt för att vilja fortsätta spela fotboll ☐	 ☐	 ☐	 ☐
	  

b) att fotboll tar upp stor del av  
din fritid   � � � �
	  

c) stöd från dina föräldrar när du 
spelare fotboll  �	 � �	 � 

d) att det är för långa avstånd 
 till matcher   � � � � 

e) att det är för långa avstånd  
till träningar   � � � � 

f)  att talangsatsning har varit  

positivt för din fotbollskarriär � � � � 

 

16. Någon annan faktor som påverkat dig att fortsätta spela fotboll? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

Du är nu klar med denna enkät. Tack för din medverkan! 

 
 
 
 
 
Frågor till de som avslutat sin fotbollskarriär 
17. Vilken är den högsta nivå du spelat fotboll på? 
� Utlandsproffs   � Allsvenskan 
� Superettan   � Division 1 
� Division 2   � Division 3 
� Division 4   � Division 5 
� Division 6 
 
18. Har du flyttat från din hemstad?  
� Ja  � Nej 
 

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

_____________år 
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20. Har lagsammanhållning påverkat ditt beslut i att sluta spela fotboll? 

☐	 Ingen betydelse 

☐	 Liten betydelse 

☐	 Stor betydelse 

☐	 Mycket stor betydelse  

 

21. Har du råkat ut för någon skada som lett till frånvaro under din fotbollskarriär? 

☐	 1-3 veckor 

☐	 4-6 veckor 

☐	 7-10 veckor 

☐	 11 veckor upp till en hel säsong 

 

22. Har du slutat någon annan sport på grund av fotboll? 

☐	 Stämmer inte alls 

☐	 Stämmer lite 

☐	 Stämmer bra 

☐	 Stämmer mycket bra  

 

23. Har du slutat fotboll på grund av någon annan sport/intresse? 

☐	 Stämmer inte alls 

☐	 Stämmer lite 

☐	 Stämmer bra 

☐	 Stämmer mycket bra 
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24. Ta ställning till följande påståenden 

            Stämmer inte alls     Stämmer lite      Stämmer bra         Stämmer  

                   mycket bra 

Upplevde du… 

a) att dina tränare i distriktslaget har  
påverkat dig positivt till att spela fotboll ☐	 ☐	 ☐	 ☐  

b) att fotbollen tog upp stor del 
av din fritid   ☐	 ☐	 ☐	 ☐  

c) stöd från dina föräldrar  
när du spelade fotboll  ☐	 ☐	 ☐	 ☐  

d) att det var för långa avstånd  

till matcher   ☐	 ☐	 ☐	 ☐  

e) att det var för långa avstånd  
till träningar  ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 

f) att talangsatsningar var  

 positivt för din fotbollskarriär ☐	 ☐	 ☐	 ☐  

 

25. Finns det någon annan faktor som påverkat dig att sluta med fotboll? 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
Tack för din medverkan i denna studie!! 
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Bilaga 3 
 

Till dig som representerade Norrbottens länslag i Halmstadslägret.  

  

Vi är två idrottsstudenter vid Umeå universitet som på uppdrag av Norrbottens idrottsförbund, 
SISU idrottsutbildarna och Norrbottens fotbollsförbund kontaktat dig. Våra namn är John 
Andersson och Johan Lundgren och vi skriver ett examensarbete i ämnet idrottspedagogik och 
vi ska undersöka hur många som har slutat, respektive fortsatt med sin fotbollskarriär efter att 
de deltagit vid Halmstadlägret mellan åren 2005-2010. Samt undersöka vilka motiv det finns 
bakom detta.  

  

Vi skulle därför vara väldigt tacksamma om du vill hjälpa Norrbotten att bli en ännu bättre 
idrottsregion genom att trycka på den bifogade länken och svara på en enkät som tar ca 5 
minuter att besvara. 



 

 

Pedagogiska institutionen, Umeå unviersitet 

S- 901 87 Umeå 

www.umu.se 

 


