
1

Introduktion

Miljontals barn och ungdomar runt om i världen deltar dagligen i någon idrott (Berger, 1996). 
Idrottsdeltagande för med sig många olika erfarenheter och möjligheter. En idrottare utvecklas 
både fysiologiskt, socialt och psykologiskt genom att idrotta. Samtidigt som idrottaren 
förbättrar sina färdigheter inom just den specifika idrotten utvecklas också goda relationer 
med andra (Engström, 1996). Det är dock inte enbart positiva konsekvenser och erfarenheter 
som idrotten för med sig. En stor problematik inom idrotten är den mängd avhopp som sker 
och som i vissa fall leder till att personer helt tar avstånd från idrotten i framtiden. Avhoppen 
kan bero på bland annat för långt avstånd till arenan eller att idrottaren inte är tillräckligt bra 
enligt tränarens uppfattning (Ungdomsstyrelsen, 2005).

I Sverige fanns det år 2005, 243 370 licensierade fotbollsspelare (Svenska Fotbollsförbundet, 
2005), vilket gör fotboll till landets medlemsmässigt största idrott (Franzén & Peterson, 
2004). Tipselitprojektet pojk är ett samarbetsprojekt mellan AB Svenska Spel och Svenska 
Fotbollsförbundet vars syfte är att genom en målmedveten satsning på unga talanger i åldrarna 
16-19 år utveckla svensk elitfotboll. Det är ett projekt som har pågått sedan 1992 och som år 
2006 omfattade 26 svenska föreningar (Svenska Fotbollsförbundet, 2006).

Svenska Riksidrottsförbundet måldokument ”Idrotten Vill” (1995), innehåller riktlinjer och 
verksamhetsidé för den svenska idrottsrörelsen. I de angivna riktlinjerna gällande elitidrott för 
ungdom står det bland annat att flickor och pojkar som har talang och ambition att göra en 
seriös elitsatsning ska ges möjlighet att göra detta under socialt trygga former. Vidare 
poängteras att övergången mellan barn- och ungdomsidrott ska ske successivt samtidigt som 
det ska tas hänsyn till idrottarnas olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt. 
Tävlingsverksamheten ska utformas så att den stimulerar till kvalitativ och långsiktig 
utveckling samtidigt som utslagning ska motverkas. Dessutom ska det ges möjligheter att 
kombinera elitsatsningen med gymnasial och postgymnasial utbildningsnivå 
(Riksidrottsförbundet, 1995). Deltagande i ett talangutvecklingsprogram som tipselit är något 
som kräver stort engagemang och mycket tid av deltagarna, samtidigt som de ges goda 
förutsättningar att utvecklas som fotbollsspelare. Tipselittiden (16-19 år) är dessutom en 
händelserik tid i deltagarnas liv då fotbollen kombineras med gymnasiala studier (Metsä-
Tokila, 2002). Det kan därför vara av vikt att närmare studera hur före detta tipselitspelare ser 
på tiden i tipselit och vad de har för anledningar till att sluta med fotboll i tipselit. 

Talangutveckling och specialisering inom idrott
För att uppnå elitnivå inom en särskild idrott krävs hårt arbete och mycket tid. Forskning har 
fastslagit att det i genomsnitt krävs cirka tre timmars träning dagligen i tio år för en 
idrottstalang att nå elitnivå (Ericsson, Krampe, & Tesch-Romer, 1993). 

Forskningen kring vem som är en idrottstalang är idag relativt inriktad mot ett 
multidisciplinärt synsätt. Talang ses inte numera som något medfött i lika stor grad som det 
har gjorts tidigare (Reilly, 2000). Det mest vedertagna sättet att förstå talang idag inkluderar 
såväl träningsfaciliteter, tränare, föräldrar som social klass. Miljöfaktorer är alltså något som 
det läggs stor vikt vid, även om medfödda faktorer också är av stor betydelse (Starkes, 2000). 
De yttre träningsförutsättningarna, såsom kvalitén på träningarna och tränarna är något som 
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forskning visar är särskilt viktigt för att en idrottare ska nå elitnivå (Ericsson et al.,1993). Ur 
det perspektivet går det därmed att benämna fotbollsspelare i talangutvecklingsprogrammet 
”tipselit” som just talanger. De har blivit särskilt utvalda av representanter från 
tipselitföreningar för sina fotbollsspecifika kunskaper och ges dessutom tränings- och 
utvecklingsmöjligheter av hög kvalitet (Ericsson et al.,1993).

Särskilt under tonåren är det vanligt att talangfulla idrottare tvingas fatta beslut angående hur 
hårt de vill och orkar satsa på sin idrott (Patrick, Ryan, Alfred-Liro, Fredricks, Hruda, & 
Eccles, 1999). Det är dock inte alla talanger som väljer att acceptera och hänge sig åt det 
engagemang som krävs för att satsa på en elitidrottskarriär. Vissa väljer att fortsätta, medan 
andra fortsätter med idrotten på en lägre nivå och vissa väljer att sluta helt (Patrick et al., 
1999).

Beträffande tonåringars beslut om hur stor omfattning de är villiga att deltaga i sin idrott har 
forskning visat att individuella motivationsegenskaper har större betydelse än deras faktiska 
idrottsförmåga (Csikszentmihalyi, Rathunde, & Whalen, 1993). Motivationsfaktorer kring 
tonåriga talangers vilja att hänge sig åt sin idrott är framför allt deras helhjärtade intresse att 
ägna sig åt sin aktivitet, förväntningar på nöje och att ha roligt, och den upplevda värderingen 
av aktiviteten (Patrick et al., 1999). Tonåringars engagemang och intresse att utveckla sin 
talang påverkas även av föräldrar, lärare, tränare och andra vuxna personer i deras närhet 
(Csikszentmihalyi et al., 1993).

Det blir allt vanligare att barn och ungdomar i tidig ålder väljer att specialisera sig inom en 
enskild idrott (Watts, 2002). Anledningarna till att ungdomar väljer att satsa på enbart en idrott 
kan bero på flera saker, men den vanligaste anledningen är en uttalad önskan/press från 
tränaren. Även föräldrar och kamrater kan verka som starka influenser vid valet av att 
specialisera sig inom en viss idrott (Hill & Hansen, 1988). För att undvika avhopp vid tidig 
specialisering och behålla idrottaren under en lång tid är det nödvändigt att behålla glädjen i 
idrotten (Baker, 2003).

Avhopp från idrott
Det finns många olika definitioner till begreppet avhopp från idrotten. Vissa studier preciserar 
avhopp som att  avsluta helt från en viss idrott men att fortsätta vara aktiv i en annan idrott 
(Hedstrom & Gould, 2004). Andra studier har definierar det som att idrottaren börjar med en 
annan idrott  efter avhoppet och slutligen finns det studier som preciserar att avhopp från 
idrotten är när någon slutar helt att idrotta (Marquez, 2006).

Ungdomsidrott har en stor mängd positiva konsekvenser, men även negativa konsekvenser 
beskrivs. Typiska stressorer inom ungdomsidrotten är att idrottaren ogillar tränarens/ledarens 
kritik, inte har tillräckligt roligt, oroar sig för att bli skadad, har konflikter med motståndare, 
samt anser sig ha för engagerade föräldrar med för höga krav och förväntningar på sitt barns 
idrottande (Robbins & Rosenfeld, 2003).

Ungdomsidrottare utsätts ofta för höga, inte sällan orealistiska, krav från sina ledare/tränare. 
Det kan handla om såväl prestation som uppoffringar vilket kan leda till avhopp från idrotten 
(Hollander, Meyers, & LeUnes, 1995). Gould (1987) anser att utbrändhet i idrotten kan ses 
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som den del av drop-out, där idrottaren varit intensivt deltagande och haft en betydande 
framgång (Gould, 1987). Intensivt idrottande leder enligt Coakley (1992; ref. i Brady, 2004) 
till brist på glädje i idrotten och mindre tid till socialt liv. Vidare förknippas idrottande på 
intensiv nivå med hårdare tränare och överdrivet engagerade föräldrar. Detta är aspekter som 
är starkt relaterade till utbrändhet och kan leda till avhopp från idrotten (Coakley, 1992 ref. i 
Brady, 2004).

I Riksidrottsförbundets (2004) undersökning om idrottens sociala betydelse framkom att de 
största skälen till att sluta idrotta var minskning av intresse och tidsbrist, vilket tolkades som 
att avhopparna helt enkelt prioriterade annat än idrott. En av fyra angav dessutom att dåliga 
ledare/tränare var anledningen till att de slutade med sin idrott. Vidare beskrevs att 
prestationskraven var för höga, att idrottaren inte utvecklades i önskad takt, samt att idrottaren 
inte hade några kompisar i träningstruppen som förekommande anledningar till att sluta med 
sin idrott. Flytt till annan ort och att ha träffat pojk- eller flickvän var de två minst 
förekommande anledningarna (Riksidrottsförbundet, 2004). Forskning har även visat att 
skiftande intresse eller konflikt mellan olika intressen är den vanligaste orsaken till att 
ungdomar hoppar av idrotten. Även för lite speltid, att ogilla tränaren, inte tycka det är 
tillräckligt kul, för tävlingsinriktat klimat, samt konflikt mellan olika intressen beskrevs som 
orsaker till avhopp från idrott (Gould, 1987). Bussmann (1999) visade att de främsta 
orsakerna till avhopp inom idrotten var stress i skolan eller på jobbet, skador, konflikt mellan 
tävlingsidrott och fritid, konflikter med tränaren/föreningen/laget, brist på stöd från familjen, 
brist på motivation, samt inställning till tävlingsidrott. Liknande resultat framgick i 
ungdomsstyrelsens rapport (2005), där de orsaker till avhopp som idrottarna angav var att de 
fick andra intressen, att de tappade sitt intresse för idrott, tidsbrist, det var roligare att 
spontanidrotta, träningstiderna var opassande, samt att de hellre ville satsa på sin utbildning 
(Ungdomsstyrelsen, 2005). I en spansk undersökning gällande de individer som slutat att 
idrotta helt påvisades liknande anledningar till avhoppen hos 14-24-åringa idrottare, 
anledningarna var ”hade andra saker att göra”, ”gillade inte tränaren” och ”inte tillräckligt 
med laganda” (Marquez, 2006). Diskussioner fördes kring att det inte fanns tid till att tävla på 
en hög nivå i en idrott och samtidigt jobba eller studera på heltid. Det var fler motiv att sluta 
idrotten på grund av externa faktorer, utanför idrotten, än själva idrotten i sig (Marquez, 
2006).

Butcher, Lindner och Johns (2002) studie visade att idrottare inom olika idrotter hoppade av 
sin idrott av olika anledningar. För idrottare på lägre nivåer, till exempel motionärer och 
nybörjare var den största orsaken till avhopp brist på glädje i idrotten och att de saknade tid 
till utomidrottsliga aktiviteter. För elitidrottare var de främsta anledningarna till avhopp för 
mycket press på att prestera och nå goda resultat, samt skador. Vikigt gällande elitidrottare är 
därför att de får hjälp med copingstrategier för att hantera stress och att de ansvariga för 
rehabilitering av elitidrottares skador är kunniga inom psykologin kring idrottsskador, så att 
de skadade idrottarna erhåller lämpligt stöd under sin rehabilitering (Butcher et al., 2002). 

I Malinas (1988) studie om unga brottare som hoppat av idrotten visade det sig att 
ungdomarna slutade för att de hade andra saker att göra, att de inte brydde sig längre, att det 
inte var roligt längre och bristande motivation. Det var troligen sällan så att de som hoppade 
av var trötta på just idrotten brottning, utan slutsatsen som drogs var att de snarare hade tappat 
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motivationen. Studien visade också att när avhopparna upplevde en framgång på tävling 
tillskrevs detta oftare på tur och skyllde ett misslyckande på sin egen förmåga. Till skillnad 
från dem som stannade kvar i idrotten, som oftare attribuerade tvärtom och såg det positiva 
som deras förtjänst och ett misslyckande som otur eller andra yttre faktorer (Malina, 1988). 
Gould, Feltz, Horn och Weiss (1981) fann att de största anledningarna till avhoppen var att de 
hade andra saker att göra, att de inte var så var så bra som de ville, att de inte gillade pressen 
och att de inte hade tillräckligt roligt. Slutsatsen som drogs var att avhoppen oftare berodde på 
andra intressen än just att det inte var roligt eller att pressen var för stor (Gould et al. 1981). I 
Butchers et al. (2002) studie angående avhopp från ungdomars tävlingsidrott påvisades att i 
tidig ålder och under tidiga stadier av idrottarens satsning var brist på glädje den största 
orsaken till att hoppa av idrotten, endera för att byta till en annan idrott eller för att sluta helt 
(Butcher et al., 2002). Gustavsson och Hinics (2004) studie visade att de vanligaste orsakerna 
till att pojkar hoppade av var att idrottandet blev för seriöst, missnöje med tränaren och att 
träningstiderna inte passade.

Sammanfattningsvis kan konstateras att de två mest återkommande anledningarna till att 
hoppa av idrott är att idrottandet tar för mycket tid och inte ger tillfälle för idrottarna att ägna 
sig åt fritidsaktiviteter utanför idrotten (Gustavsson & Hinic, 2004; Marquez, 2006; 
Riksidrottsförbundet, 2004; Ungdomsstyrelsen, 2005). Den andra av de två främsta orsakerna 
är att idrottarna tappar intresse, motivation eller glädje i sitt idrottsutövande (Gould, 1987; 
Butchers et al., 2002; Malina, 1988). Tränarens roll har också visat sig vara en betydande 
faktor för de som hoppar av sin idrott, liksom höga resultat- eller prestationskrav (Bussmann, 
1999; Ungdomsstyrelsen, 2005). 

Samtliga ovan nämnda orsaker till avhopp inom idrotten integreras i Patrikssons (1988) 
modell för att förklara just avhopp från idrotten (se Figur 1). Modellen delar in olika faktorer 
som direkt eller indirekt leder till idrottares avhopp i fem olika kategorier; Yttre 
motivationsfaktorer, yttre ramfaktorer, individen, idrottsmiljön och resultat. Modellen ger en 
strukturerad och övergripande syn över olika faktorer som kan leda till avhopp från idrotten. 
Därmed lämpar den sig väl som grund för föreliggande studie.

Yttre motivationsfaktorer Individen  Idrottsmiljön

Yttre ramfaktorer           Resultat

Figur 1: Faktorer som påverkar avhopp från barn- och ungdomsidrotten (Patriksson, 1988, 
omarbetad av Carlsson & Ekmark, 2006).

Avhopp från 
idrotten
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      Yttre motivationsfaktorer
Med yttre motivationsfaktorer räknas det stöd och den uppmuntran som fås från föräldrar 
(Patriksson, 1988). Familjens engagemang är av stor vikt för idrottskarriären, både föräldrars 
och syskons egen erfarenhet av idrott ger stöd och spelar roll för idrottaren (Wyllemann, 
Alfermann, & Lavallee, 2004). Familjesituationen är viktig att beakta i en idrottskarriär. Brist 
på, eller missriktad stöd kan leda till ett för tidigt slut på karriären (Bussman, 1999). 
Forskning har visat att föräldrar till unga elitidrottare ofta är eller har varit aktiva själva. Unga 
elitidrottare har dessutom betonat hur viktiga deras föräldrar varit som influenser under 
karriären (Hemery, 1986). Föräldrar spelar även en viktig roll när unga idrottare går igenom 
skadeperioder eller eventuella svåra karriärövergångar (Wuerth, Lee, & Alfermann, 2004).

Forskning har även visat att föräldrars press och förväntningar på barn kan leda till avhopp 
från idrotten (Hellstedt, 1987). Deras agerande kan dessutom påverka barns tro på sin egen 
förmåga och hur roligt de upplever att idrotten är. Barns avhopp från idrotten kan alltså bero 
på föräldrars feedback och beteende (Hellstedt, 1987). Föräldrars stöd är således viktigt för 
barn. Är föräldrarnas förväntningar för höga påverka detta barnets motivation att idrotta och 
kan leda till att de slutar helt med idrott. Utövar föräldern däremot låg press på sitt barn tycker 
barnet i regel att säsongen och idrottandet är roligare (Hedström & Gould, 2004). Wuerth et 
al. (2004) påvisade att föräldrar måste försöka förstå sina barns individuella sociala och 
emotionella behov. Sådana behov måste dock tillmötesgås utan att det leder till att barnen 
känner sig pressade eller kontrollerade av föräldrarna.

      Individen
Kategorin ”individen” innehåller de intressen, mål, förmåga, självuppfattning och skador som 
individen har. Även faktorer som kön och ålder ryms (Patriksson, 1988). När idrottskarriären 
blir högsta prioritet i livet spenderar idrottare mycket tid på idrotten vilket påverkar andra 
fritidsaktiviteter. Detta kan för många idrottare bidra till att de slutar sin idrott för att kunna 
ägna sig åt andra intressen. Det är viktigt att problemet diskuteras med idrottaren för att kunna 
hitta en lösning utan att karriären avslutas (Bussman, 1999). Personer som tränar långt 
hemifrån och väldigt mycket har oftast inte möjlighet att ägna sig åt vänner och andra 
fritidsintressen vilket är ett måste för att vilja stanna kvar i idrotten (Bussmann, 1999). 
Idrottaren behöver allt stöd den kan få, av alla som på något sätt är inblandade i dennes liv 
och karriär. Studier har visat att de som hoppar av idrotten ser mer nackdelar med 
tävlingsidrott än de som stannar kvar (Horn & Amorose, 1998). Förmågan att kunna anpassa 
sig till lagkamraterna och vilken inställning idrottaren har till tävlingsidrott är vikiga faktorer 
som påverkar om en idrottare stannar kvar i idrotten eller inte (Horn & Amorose, 1998). 
Studier kring skadeproblematiken visar att utvecklingen ofta stagnerar för den som har varit 
skadad, vilket kan leda till otillfredsställelse hos idrottaren som på grund av det slutar 
(Bussmann, 1999). Andrese-Kroger (1981; ref. i Bussmann, 1999) menar att den höga 
skadeprocenten beror på många olika faktorer, bland annat tidig specialisering, ensidig 
träning, samt idrottens organisation.

Cirka åtta av tio ungdomsidrottare drabbas av skador under sin idrottskarriär (Heil, 1993). 
Idrottsskador kan orsaka en stor variation av negativa emotioner hos individen. Därför är det 
viktigt med socialt och emotionellt stöd såväl från tränare/ledare som andra personer i den 
skadade idrottarens närhet (Gould, Udry, Bridges, & Beck 1997). En studie av Rosenfeld, 
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Richman och Hardy (1989) visade att anledningar till att tränare inte gav emotionellt stöd till 
skadade idrottare var att de ansåg det vara olämpligt, samt att det skulle vara orättvist mot 
resten av idrottarna i gruppen. Weiss och Troxel (1986) fann att tränare ofta ignorerade sina 
skadade spelare och ifrågasatte rehabiliteringstiden snarare än uppmuntrade till förbättring, att 
skadade spelare i lagidrott får rätt sorts socialt stöd är av betydelse för såväl fysisk som 
mental återhämtning. Såväl lagkamrater, tränare, vänner och sjukgymnaster/sjukvårdare kan 
påverka rehabiliteringsprocessen både negativt och positivt, beroende på beteende (Pargman, 
2003).

      Idrottsmiljön
Idrottsmiljön berör aspekter kring den specifika idrotten, lokaler, ledare, organisationen och 
kamratrelationer (Patriksson, 1988). Studier har visat signifikanta samband mellan idrottares 
relation med tränare och övriga tränarorganisationer och att avbryta sin idrottskarriär i tidig 
ålder (Turman, 2003). Eftersom tränaren spelar en avgörande roll för idrottaren i idrottsmiljön 
är det viktigt att tränaren är ett stöd för idrottaren och att pressen på att prestera inte är för stor 
(Turman, 2003). Vidare är det viktigt att kommunikationen mellan ungdomsidrottare och 
tränare/ledare fungerar väl. I de fall då tränarens kommunikationsstil inte harmonierar med 
idrottarna kan detta ha negativa effekter på idrottarna (Turman, 2003). Problematiken med 
tränaren kan också vara indirekt, till exempel att skolan tar alltmer av individens tid i anspråk, 
vilket i sig kan göra tränaren upprörd som sedan kan leda till en konflikt mellan tränare och 
spelare (Bussman, 1999).  Bloom (1985; ref. i Reilly, 2000) beskrev lämpliga egenskaper hos 
tränare under talangutveckling. Tränare för talanger i utvecklingsfas var enligt den 
forskningen skickliga/välutbildade, krävande, starka/bestämda och respekterande.

En särskilt viktig faktor som påverkar ungdomars idrottsrelaterade motivation är 
lagkamraterna. Forskning kring idrottsdeltagande har funnit att kamrater och lagkamrater har 
stor påverkan på ungdomars deltagande i idrott (Weiss & Duncan, 1992). Tonåringar som är 
talangfulla i såväl akademiska som icke akademiska aktiviteter spenderar till exempel mindre 
tid med kamrater än icke talangfulla tonåringar (Patrick et al.,1999). Lagkamraternas 
betydelse för ungdomsidrottare är bekräftat stor, och än större blir den under tonåren (Patrick 
et al.,1999). När barn kommer upp i tonåren spenderar de mer tid med kamrater, vilket kan 
skapa en intressekonflikt mellan att utvecklas som talang och att spendera tid med vänner 
(Csikszentmihalyi et al., 1993). Ungdomar som väljer att hänge sig åt att utveckla sin talang 
inom idrotten kan därför finna att det inte finns tillräckligt med tid att i önskad grad umgås 
med vänner (Csikszentmihalyi et al., 1993). En stor anledning till att det blir en 
intressekonflikt hos tonåringar mellan att utvecklas som talang och spendera tid med vänner 
är det stora sociala stöd som vänner ger (Patrick et al., 1999). Vidare betyder relationen med 
kamrater mycket för tonåringars identitietsbildande, vilket också kan påverka graden av deras 
engagemang av den aktivitet de är talangfulla i (Patrick et al., 1999).

Patrick et al. (1999) påvisade vikten av relationen till vänner och lagkamrater för att utveckla 
tonåringars talang. Resultatet visade att en viktig faktor till att talangerna ägnade sig åt, och 
ville fortsätta med sin aktivitet var chansen att träffa vänner inom själva aktiviteten. Talanger 
som upplevde att umgänget med vänner utanför den specifika aktiviteten blev lidande av att 
deltaga i talangutveckling hade en större tendens att hoppa av aktiviteten. Studien visade 
alltså att goda relationer med lagkamrater och att tillfälle finns att umgås med vänner utanför 
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idrotten spelar en stor roll gällande ungdomsidrottares vilja att fullt engagera sig i att utveckla 
sin talang (Patrik et al., 1999).

Forskning har även visat att det finns starka samband mellan barns upplevda och faktiska 
idrottsliga förmåga och hur bra relationer de har med sina lagkamrater samt om de känner sig 
accepterade av resten av gruppen (Weiss & Duncan, 1992). Ungdomar som tror att de anses 
som kompetenta av sina lagkamrater upplever dessutom starkare prestationsrelaterade positiva 
emotioner (Duncan, 1993). Detta sätt att använda sig av lagkamrater som en informationskälla 
för sin egen idrottsförmåga är dessutom extra vanligt under tonårsperioden (Horn & Amorose, 
1998).

      Yttre ramfaktorer
Med yttre ramfaktorer menas aspekter utanför just idrottslokalerna, till exempel avståndet till 
lokalerna, träningstider, skolarbete och att ha möjlighet att ta sig till och från tävling/träning 
(Patriksson, 1988). För ungdomar som kombinerar gymnasiestudier med elitfotboll innebär 
det i stort sett att de har något som kan liknas vid två heltidsjobb (Fallby, 2006). Uppgiften att 
kombinera skolarbete och tävlingsidrott kan innebära problem för unga idrottare (Bussmann, 
1999). Det är viktigt att det på ett bra sätt går att kombinera skola och elitsatsning, dels för att 
ungdomar ska kunna utvecklas både akademiskt och idrottsligt, dels för att det kan visa sig 
betydelsefullt med en akademisk utbildning efter idrottskarriärens slut (Fallby, 2006).

      Resultat
Resultatfaktorer berör huruvida idrottaren nått sina mål, om utveckling i önskad riktining har 
skett och hur individen ser på sig själv i jämförelse med andra i laget (Patriksson, 1988). En 
hög motivation är viktig för idrottaren. Personer som kan uppehålla sin motivation orkar träna 
mer och når högre framgångar (Bussman, 1999). Realistisk tro på sin egen förmåga och bra 
självförtroende ger idrottare bra möjligheter att lyckas och bibehålla motivationen. För att 
motverka avhopp från idrotten skull det hjälpa om tränarna hade grundläggande kunskaper 
om prestationsmotivation och om varje idrottares egen motivation (Bussman, 1999). 
Målsättningar är viktigt, både för vuxna och unga idrottare. Målsättningar skall vara 
realistiska, såväl som utmanande. Vidare bör målsättningsarbete ske både kort- och 
långsiktigt, annars kan idrottarna påverkas negativt (Van Raalte & Brewer 2003). Vid 
målsättningsarbete fyller tränaren/ledaren en viktig funktion gällande att ge sina adepter 
lämpliga målsättningar (Barber, Sukhi, & White, 1999).

Har idrottaren problem med någon eller flera av ovanstående faktorer kan detta leda till 
avhopp från idrotten. Ett exempel kan vara att föräldrarna inte har möjlighet att skjutsa barnen 
till en idrottsarena som ligger långt iväg. På detta sätt kan yttre ramfaktorer och yttre 
motivationsfaktorer samverka. Vissa faktorer kan ha effekt på idrottandet på kort sikt medan 
andra först påverkar efter lång tid (Patriksson, 1988).  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka orsaken till varför 18-19-åriga manliga 
fotbollsspelare i tipselitlag slutar att spela fotboll i tipselit, samt deras syn på sin tid i tipselit. 
De frågeställningar som ämnas besvaras är:
(1) Varför slutar 18-19-åriga manliga tipselitspelare att spela fotboll i tipselit? 
(2) Hur ser 18-19-åriga före detta tipselitspelare på sin tid i tipselit?
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Metod

I föreliggande studie har kvalitativa intervjuer använts som metod. Denna metod valdes för att 
få en mer djupgående beskrivning och förståelse av individers situation i tipselit och 
upplevelsen kring att avsluta en elitsatsning.

Vid användning av kvalitativ metod är det viktigaste inte att se om resultatet har generell 
giltighet, utan istället få en djupare förståelse av det som studeras, samt att även kunna förstå 
helheten av ett sammanhang (Holme & Solvang, 1997).

Försökspersoner 
Informanterna i studien var 10 före detta fotbollsspelare i olika tipselitföreningar i södra 
Sverige. Samtliga var pojkar mellan 18 och 19 år och de hade spelat fotboll sedan 5 till 8 års 
ålder. Informanterna har tidigare spelat i sju olika tipselitföreningar i olika städer, där de har 
haft olika förutsättningar och olika tränare. En informant bodde i egen lägenhet, resterande 
nio informanter bodde i sina föräldrahem. Samtliga intervjuer genomfördes i informanternas 
hem. En av informanterna var invandrare. Två av informanterna var tvillingar och spelade 
följaktligen i samma förening. Deras respektive avhopp skedde dock med cirka sex månaders 
skillnad. Ingen av informanterna hade sin tipselitförening som moderklubb och samtliga kom 
med i tipselitsatsningen som 14-16-åringar.

Instrument
I denna studie användes en strukturerad intervjuguide (se Bilaga 1). Intervjufrågorna 
utformades preliminärt efter Patrikssons modell (1988) kring avhopp från idrott och testades 
sedan i en pilotstudie. Efter pilotintervjun redigerades frågorna efter de svar informanten gav, 
för att skapa ett så bra mätinstrument som möjligt. Intervjuguiden inleddes med frågor om 
individen för att få en uppfattning av vad informanten gör idag och vad denne har haft för mål 
med sitt fotbollsspelande. Därefter följde frågor om yttre ramfaktorer, yttre 
motivationsfaktorer, resultat och idrottsmiljö, för att bland annat belysa informanternas 
upplevelse kring tiden i tipselit. Avslutningsvis finns frågor kring beslutet att avsluta sin 
elitsatsning i tipselitföreningen, frågorna berörde bland annat varför de valt att avsluta och 
upplevelsen och känslorna kring att berätta om avslutet för tränare, familj och lagkamrater.

Procedur
I studien användes ett bekvämlighetsurval då valet av försökspersoner skulle vara geografiskt 
tillgängliga för författarna. Genom Svenska fotbollsförbundet kontaktades tränarna i de sju 
utvalda tipselitföreningarna. Tränarna informerades att två spelare som tidigare varit deltagare 
i tipselitsatsningen men som av någon anledning slutat i föreningen eftersöktes. Namn och 
telefonnummer rapporterades in från varje förening en vecka senare. Intervjupersonerna 
ringdes upp och blev informerade om den föreliggande studien och tillfrågades om de var 
villiga att ställa upp. Information om konfidentialitet, att det är frivilligt och rätten till att 
avsluta sin medverkan när som helt gavs även till informanterna. Tio stycken före detta 
spelare valde att delta i studien och fyra valde att avstå.
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Varje intervju gjordes enskilt och vid samtliga tillfällen, med undantag av två, var båda 
författarna med på intervjuerna. Intervjuerna tog mellan 25 och 40 minuter. Samtliga 
intervjuer genomfördes hemma hos intervjupersonerna, där en ostörd plats valdes. Vid varje 
intervjutillfälle informerades det ytterligare en gång om att författarna kom ifrån Högskolan i 
Halmstad och i samarbete med Svenska Fotbollsförbundet kommer intervjuerna ingå i en C-
uppsats om den idrottsspecifika bakgrunden och direkta orsaker till att 18-19-åriga 
fotbollsspelare avslutar sin tipselitsatsning. Återigen informerades det dessutom om att 
informanten hade rätt att avsluta intervjun när som helst och har även rätten att avstå från att 
svara på vissa frågor om de skulle anses känsliga. 

Dataanalys
Intervjuerna spelades in med hjälp av två Mp3-spelare och transkriberades ordagrant till text. 
Intervjuerna analyserades genom en tematisk innehållsanalys, som gick ut på att en öppen 
kodning genomfördes för att söka meningsbärande enheter, vilket sedan klassificerades under 
olika teman (Miles & Huberman, 1994). För att underlätta grupperingen klipptes enheterna ut 
och kategoriserades efter likheter. Från början grupperades citaten in i sju olika kategorier, 
som efter bearbetning slutade på fem kategorier med tio underkategorier.

 Resultat

Resultaten visade ett tema: Orsaker till att 18-19-åriga fotbollsspelare i tipselitlag slutar med 
tipselit, samt deras syn på sin tid i tipselit. Under temat finns fem kategorier: ”Att leva med 
tipselit”, ”tränare”, ”syn på sig själv som fotbollspelare”, ”skador” och ”att sluta med tipselit”. 
Dessa följs av 14 underkategorier: ”mängden träning”, ”att kombinera skolarbete och 
tipselitsatning”, ”vänner, lagkamrater och övriga fritidsintressen”, ”upplevelser av press och 
stöd från föräldrar”, ”åsikter om tränaren”, ”kritik från tränaren”, ”syn på sin relation med 
tränaren”, ”jämförelse med andra”, ”roll i laget”, ”målsättning”, ”skadans effekt på spelaren”, 
”föreningens behandling av spelaren under rehabiliteringen”, ”orsaker till att sluta med 
tipselit”, samt ”emotioner och respons kring att sluta med tipselit” (se Figur 2).
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Orsaker till att 18-19-åriga fotbollsspelare i tipselitlag slutar med tipselit, samt 

Att leva med Tränare Syn på sig 
själv som 

Skador Att sluta med 

Vänner, 
lagkamrater och 

övriga 

Mängden 

Att 
kombinera 

skolarbete och 
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press och stöd 

Åsikter om 
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Jämförelse med 
Skadans effekt 

Föreningens 
behandling av 
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rehabilitering

Orsaker till att 
sluta med 

Emotioner 
och respons 

kring att sluta 
med 

Figur 2: Tema, kategorier och underkategorier som beskriver orsaker och bakgrunden till att 
18-19-åriga fotbollsspelare avslutar sin tipselitsatsning (Carlsson & Ekmark, 2006).

Att leva med tipselit
Första kategorin benämns ”Att leva med tipselit” och innehåller underkategorierna: mängden 
träning, att kombinera skolarbete och elitsatsning, vänner, lagkamrater och övriga 
fritidsintressen samt upplevelser av press och stöd från föräldrar.

      Mängden träning
Beträffande mängden träningstillfällen ansåg informanterna att dessa var för många under 
tiden i tipselit. Särskilt försäsongen beskrev flera av informanterna som en väldigt jobbig 
period med extra många träningstillfällen ”Jag kan nog tycka att det var lite överdrivet ibland 
alltså. Självklart måste man ju träna mycket, men träna sju dagar i veckan och träna dubbla 
pass.” (Informant 7). Informanterna uttryckte dessutom att den stora mängden 
träningstillfällen kunde ta bort glädjen att spela fotboll ”Man tappar lite motivationen, man 
får inte det där suget som vissa har som man ser, vissa som inte spelar så mycket 
tycker…” (Informant 7). Vidare påvisades att antalet träningstillfällen kunde upplevas vara för 
få. Spelaren beskrev att hans tipselitlag tränade 3-4 gånger i veckan till skillnad från 7-9 
gånger i veckan som övriga informanter hade ”Vi tränade nästan lite väl lite kan jag tycka, 
hade gärna fått vara mer” (Informant 10).

      Att kombinera skolarbete med tipselitsatsning
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Informanterna beskrev problem med att kombinera sitt skolarbete med satsningen i tipselit. 
Detta upplevdes i regel som jobbigt ” Stundtals var det jättejobbigt. Skolan var ju så att man 
skulle kunna passa in det med fotbollen. Men... Det var inte alltid så.” (Informant 8). De 
upplevde frustration över att inte kunna prestera på den nivån de kände att de var kapabla till i 
skolan eftersom fotbollen tog för mycket tid och energi ” Det var att man inte riktigt hann 
med i skolan… Vi tränade trots allt.. Vi tränade på eftermiddagen, men när man kom hem var 
man så trött.” (Informant 4). Vidare beskrevs en svår situation då en informant inte gick på 
fotbollsgymnasiet som sina lagkamrater i tipselitlaget och var därför tvungen att ofta skolka 
för att hinna till träningarna med sin tipselitklubb. Informantens vilja att satsa på fotbollen var 
så stor att han till slut hoppade av skolan mitt under gymnasiet för att kunna vara med i sin 
tipselitförening ”Jag fick skolka jättemycket för att hinna träna, så jag blev avstängd från 
skolan ett tag... Efter ett tag hoppade jag av skolan för det gick inte att gå i skola och spela i 
tipselit samtidigt.” (Informant 6). Understrykas ska att samtliga informanter ansåg att 
skolarbetet blev lidande av att tipselitsatsningen krävde mycket tid ” Fotbollen tog nästan all 
tid så de va ju inte så mycket tid kvar till skolarbetet.” (Informant 7). Dessutom beskrevs att 
det fanns lärare på skolan som menade att informantern blev sämre i skolan när han för en tid 
slutade spela fotboll ” Det var många lärare som sa till mig att ju mer jag tränade ju piggare 
var jag i skolan” (Informant 1).

      Vänner, lagkamrater och övriga fritidsintressen
Tillsammans med hur skolarbetet påverkades av tipselitsatsningen beskrevs effekterna på det 
sociala livet utanför fotbollen som det största problemet som var relaterat med att vara med i 
tipselitsatsningen  ”Ja det var ju bara fotboll... Det blev liksom hela livet.” (Informant 2). 
Informanterna beskrev även hur det sociala livet blev lidande på grund av fotbollen och angav 
detta som en av de främsta anledningarna till avhoppet ” Ifall man ville vara med kompisar 
och så, de fanns ju inte så mycket tid över. Det var ju mycket därför jag slutade, det var 
jobbigt” (Informant 5). Flera informanter beskrev att det kändes jobbigt att inte kunna umgås 
tillräckligt med vänner utanför fotbollen, och att inte kunna vara med på fester och andra 
fritidsaktiviteter som kamratkretsen utanför tipselitlaget ägnade sig åt ”Särskilt sista terminen 
på gymnasiet, med studenten och allt. Då vill man ju kunna vara med på allt som händer. Det 
kändes att man skulle missa mycket där, mer än man redan gjorde.” (Informant 10).
 
Angående stämningen inom laget och lagsammanhållningen menade informanterna att det var 
tillfredsställande ”Hade jag inte haft så många bra kompisar i laget hade jag inte tyckt det 
varit roligt att gå till träningen” (Informant 5). Ett problem var grupperingar inom laget, 
särskilt mellan invandrare och svenskar  ”Halva laget var  utlänningar och resten svenskar… 
Och då blev det lite, att det blev uppdelat” (Informant 2). Flera av informanterna upplevde 
detta som ett problem och ansåg dessutom att tränarna inte gjorde tillräckligt för att motverka 
gruppbildningarna ”Nej, det tycker jag faktiskt de behandlade väldigt dåligt.” (Informant 2).  
Andra problem anknutna till laget som beskrivits var att det blev grupperingar mellan de så 
kallade stjärnorna i lagen och övriga ”Det kunde ju vara mycket att stjärnorna, eller vad man 
ska kalla dem höll ihop....” (Informant 4). Även att de flesta spelarna såg till sina egna behov 
i första hand påverkade sammanhållningen ”Det var ganska egoistiskt inriktat tror jag... 
Många var väldigt måna om sitt eget” (Informant 8).
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      Upplevelser av press och stöd från föräldrar
Informanterna beskrev sina föräldrar som stödjande och engagerade i idrotten, men menade 
att engagemanget kunde bli överdrivet vissa gånger och då hade negativ effekt ”Ja, man 
kände väl att när man inte orkade så pusha de ändå... och då blir det ju lite motsättningar kan 
man säga. På det viset var det jobbigt” (Informant 8). Flera av intervjupersonerna beskrev 
dessutom en slags skyldighet att fortsätta med fotbollen eftersom så många, inte minst 
föräldrarna, hade satsat, varit ett stöd och trott på dem under idrottskarriären ” De har liksom 
ställt upp på en, hjälpt och stöttat och trott på en... Då vill man ju visa att det var värt 
det.” (Informant 8). Det framkom att intervjupersonerna kände en press som ibland upplevdes 
negativ. Vid samtliga fall var det fadern som var den som stod för pressen i form av ett starkt 
engagemang för sitt barns idrottskarriär ”Han var med mig hela tiden… Varje dag, på 
träningarna, stod och kollade, varje dag…(Informant 6). Företrädelsevis dock, beskrevs 
föräldrarnas stöd och engagemang i positiva ordalag ”De ställde inga krav eller nånting. De 
lät mig… även om dem visste att jag kunde göra bättre i skolan så lät de mig spela fotboll 
eftersom jag ville göra det” (Informant 3).  Involvering från föräldrarna kunde även uppfattas 
som positiv då den genererade motivation att utvecklas och inte ge upp när det kändes tungt 
med fotbollen ”Även om det kunde vara jobbigt ibland, gjorde det ändå att man bet ihop 
liksom. Utan dem hade jag kanske aldrig blivit kommit så långt som jag gjorde.” (Informant 
8).

Tränare
Andra kategorin är ”Tränare” som omfattar underkategorierna: åsikter om tränaren, kritik från 
tränaren och syn på sin relation med tränaren. Här framgår vilken sorts kritik som tränaren 
gav sina adepter, vad spelare tyckte om sin personliga relation till tränaren, var och vad 
informanterna tyckte tränaren gjorde bra respektive dåligt under tiden i tipselit och hur väl 
intervjupersonerna tyckte att tränaren var ett stöd för dem i sin fotbollskarriär.

      Åsikter om tränaren
Resultatet visade att spelarna ansåg att tränarna var väldigt duktiga fotbollsmässigt, skickliga 
på att motivera sina spelare och hade stor drivkraft ”De hade nya idéer och saknade inbanade 
vanor som många andra tränare har, det är bra” (Informant 8).  Tränarnas gedigna kunskaper 
om fotboll och engagemang att utveckla sina spelare så mycket som möjligt var något 
samtliga intervjupersoner uttryckte beundran för. Vissa av informanterna menade dock att 
tränarnas ambition att nå en slags perfektionism ibland kunde gå till överdrift, vilket ledde till 
känslor av otillräcklighet och frustration ” Han var en väldigt kritisk person som sökte efter 
perfektionism. Kunde man lätt bli frustrerad på, när man känner att man aldrig kan räcka 
till” (Informant 8). Förmågan att skapa en fungerande grupp och utveckla en bra 
sammanhållning skiljde sig mellan tränarna enligt informanterna. I ett lag där det fanns 
grupperingar mellan svenskar och invandrare framkom att en tränare utnyttjade situationen för 
att få upp aggressiviteten på träningarna ” Han försökte mer utnyttja det för att vi skulle ha 
hård inställning på träningen. Att ge 100%. Det gjorde vi ju så sätt men det blev jättedålig 
stämning i laget. Så det blev ju uppdelat, så det var inte alls kul” (Informant 7). Tränarnas 
kritik, sättet att utdela kritik, samt tränarnas kommunikation med spelarna var dock det 
spelarna var mest missnöjda med ”Om man frågade honom något, det var precis som han 
tyckte det var en dum fråga” (Informant 4).
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Resultatet påvisade dessutom en besvikelse över tränarnas laguttagningar. De menade att 
vissa spelare särbehandlades och gavs fler och bättre chanser än andra spelare, utan att de 
spelarna av lagkamraterna ansågs förtjäna detta ” När man känner att man hela tiden är lojal 
och hela tiden gör sitt bästa för laget, medan många glider undan, och kan få många fördelar 
ändå.” (Informant 8).

      Kritik från tränaren
Vad gällde balansen mellan positiv och negativ kritik från tränaren visade resultatet att 
tränaren till största delen utdelade negativ kritik ”Positiv kritik var kanske 10 procent av det 
vi fick höra, han jobbade inte riktigt så med det positiva” (Informant 7). Vidare påvisades att 
informanter trivdes med att till största del få negativ kritik, men menade att andra i laget 
faktiskt slutade på grund av denna så kallade hårda kritiken som tränare gav ”Några slutade 
för de inte orkade med tränarnas sätt att vara” (Informant 4). Dessutom framkom åsikten att 
denne inte var tillräckligt hård i sin kritik och att tränaren var för snäll mot spelarna ”Han 
kunde vara lite mjäkig... Jag hade velat att han kunde vara lite hårdare, säga till på skarpen 
ibland. Det tror jag hade kunnat behövas, inte bara för mig” (Informant 10). Även om de 
flesta upplevde att det var jobbigt med så lite positiv kritik, tog de trots allt den negativa 
kritiken på ett bra sätt och uppgav att den var utvecklande och motiverande ”De fick  
verkligen fick ut max ur oss.” (Informant 2). 

      Syn på sin relation med tränaren/tränarna
Resultatet visade att vissa spelare var missnöjda med sin relation till tränarna och uttryckte 
besvikelse över detta ”De kunde ha tagit in en och pratat lite mer... Man behöver inte bara 
prata fotboll, utan det kan vara annat också... (Informant 4). Resultat visade att spelarna 
ansåg sig sakna den möjligheten och det framkom också att intervjupersoner beskrev sina 
tränare som omöjliga att ens diskutera fotboll med. Brist på förståelse och empati hos tränarna 
påvisades ”Man fick aldrig någon riktig credit... De såg en som en maskin 
nästan.” (Informant 8). Flera intervjupersoner beskrev en ständig press som de kände av att 
vara med i tipselitsatsningen. Den kunde komma både från föräldrar och tränare och 
upplevdes i regel som negativ ”Pressad hela tiden. Var man sjuk skulle man ändå träna, man 
fick inte vara sjuk. Det var det som var jobbigt”  (Informant 9).  Beträffande pressen från 
tränarna beskrevs den ofta som stor, dels prestationsmässigt, men även skademässigt. Det 
framgick att tränarna kunde ha svårt att acceptera skador eller att spelare blev sjuka ”Jag 
tränade sjuk några gånger, det får man ju inte, jag har nog aldrig varit så sjuk som den 
senaste tiden” (Informant 9).

De spelare som var nöjda med sin relation med tränarna poängterade att det kändes bra när 
tränarna uppmärksammade spelarna individuellt och visade intresse och förståelse för 
spelarna som personer. ”De har brytt sig om en, inte bara hur det går i fotbollen utan allting 
runtomkring, skolan och hur man har det hemma och så. Det var bra.” (Informant 3).

Syn på sig själv som fotbollsspelare
Den tredje kategorin är ”Syn på sig själv som fotbollsspelare”. Under denna kategori 
behandlas ämnen som jämförelse med andra, roll i laget, samt målsättning.

      Jämförelse med andra
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Resultatet visade att informanterna ansåg sig vara jämngoda fotbollsspelare med resten av 
laget, eller i vissa fall bland de bättre i laget ”Jag var nog en rätt viktig spelare för laget, hade 
en viktig roll i laget och spelade mycket (Informant 10). Det framgick även att informanter 
upplevde att de utvecklades som människor under tiden i tipselit ”Jag kanske inte utvecklades 
som fotbollspelare direkt så, utan mer som person” (Informant 4). Vidare påvisades också en 
positiv utveckling som fotbollsspelare. De upplevde att de blev proffessionellare 
fotbollspelare, blev bättre på att möta motstånd, handskas med motgångar och att spela mer 
vuxet ”Jag utvecklades till en smartare spelare” (Informant 1).

      Roll i laget
Resultatet visade att vissa informanter tyckte sig ha något av en ledarroll i laget, och upplevde 
sig ha en ”papparoll” i laget, det vill säga att det var en person som andra spelare gärna kom 
och pratade ut med ”Jag var la mer som en pappa... De litade väl på mig, att jag skulle lösa 
det mesta” (Informant 10). Det framgick även spelare som beskrev sin roll i laget som ”en i 
gänget” Jag var som en i gänget, snackade och skämtade mycket.” (Informant 1). Vidare 
visade resultatet att spelarna var nöjda och trivdes med sin egen roll i laget ”Det kändes bra, 
jag kände att jag var med i gemenskapen på ett bra sätt” (Informant 9). En tendens var dock 
att flera av spelarna kände sig viktiga och betydelsefulla i laget under den inledande tiden i 
tipselit, men att den känslan avtog efterhand för att under den sista tiden i tipselit vara ganska 
liten ”Från början var jag väl lite av en ledartyp för laget, skojade mycket också, kunde väl 
var lite djäklig kanske… Då hade jag en viktig roll. Jag tog tag i mycket grejer och så, fixade 
saker… Men mot slutet när jag började tappa lite motivation och så blev det mindre av det, 
när jag inte brydde mig på samma sätt längre” (Informant 10).

      Målsättning
Resultatet visade att tidigt under tipselitsatsningen hade informanterna relativt höga 
målsättningar. Det kunde exempelvis vara att komma in i föreningens representationslag, få 
spela utomlands och att kunna livnära sig på fotbollen, ”Det var ju att försöka livnära sig på 
fotbollen och så ju att komma upp i a-truppen” (Informant 3). I slutet på tipselitsatsningen 
hade de flestas motivation till att satsa mot dessa mål minskat. Vidare beskrevs att de i slutet 
av tipselitsatsningen kände hur steget från tipselit in till föreningens representationslag kändes 
stort och avlägset ”Men man kände väl att man inte hade så stor chans till att komma upp i a-
truppen...” (Informant 8). Vid intervjutillfället hade dock målsättningen förändrats för 
informanterna. Det var nu inte längre betydelsefullt att försöka livnära sig på fotbollen utan 
det viktiga var att spela för att ha roligt, gå ner i vikt, vara fysiskt aktiv och vara socialt 
delaktig i ett lag ”Nu spelar jag bara för skojs skull och att få träning.” (Informant 2). Vidare 
framgick att spelarnas målsättningar företrädelsevis sattes av spelarna själva. Tränaren var 
sällan involverad i detta moment ” Mina egna mål satte jag alltid själv.” Informant 3).

Skador
Fjärde kategorin är skador som innehåller underkategorierna: skadans effekt på spelaren och 
föreningens behandling av spelaren under rehabiliteringen. Under kategorin skador beskrevs 
upplevelser om vilken effekt en särskild skada kunde ha på individen och hur föreningen 
behandlade spelaren under rehabiliteringen. 
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      Skadans effekt på spelaren 
Resultatet visade att informanter under tiden i tipselit hade drabbats av skador vilka kunde ta 
minst två månader att läka. Vidare rapporterades att spelarna som tvingades till skadeuppehåll 
på mer än sex månader beskrev tydliga effekter av skadan och skadeuppehållet ”Innan skadan 
var jag ledartypen, som de nästan byggde laget på... Sen efter skadan blev det lite 
annorlunda… då blev det mer att jag var som den positiva, försökte snacka och vara positiv 
och så…” (Informant 2). Dessutom påvisades att skada kunde leda till sängliggande under ett 
par månader och därefter inget förnyat kontrakt eller någon möjlighet att fortsätta med tipselit 
” Det gjorde så att jag slutade med fotboll. Att jag inte kunde fortsätta... Jag fick inte vara 
kvar.” (Informant 6). I ett fall ledde skadan till ett ökat intresse för rehabilitering som yrke 
vilket upplevde som positivt ” Att få sen den sidan... Jag blev  intresserad av att se den biten 
som intresse. Nu funderar jag på att söka vidare på någon sån utbildning, typ 
sjukgymnast” (Informant 7).

       Föreningens behandling av spelaren under rehabilitering 
Resultatet visade att föreningarna ofta behandlade sina spelare på ett för spelarna 
tillfredsställande vis under skadeperioden och rehabiliteringen. Det fanns tillgång till läkare, 
massörer och träningsanläggningar för den skadade. Tränaren upplevdes vara ett stöd och 
pratade ofta med spelaren för att hålla kontakten ” Det var bra. Jag fick komma ut, han tyckte 
jag skulle göra mina övningar där ute så jag fick träffa alla i gänget och så. Så jag inte kände 
mig utanför.” (Informant 3). Det fanns dock exempel på spelare som upplevde att de fick goda 
yttre förutsättningar till rehabilitering, men att stödet och kontakten med tränarna var 
bristande ”Det var en viss press... Man kände de att de sa liksom att man skulle köra rehaben 
och det och sen gällde det att snabbt komma tillbaka och träna... Det blev att man tvingade 
sig själv till det, fast man kanske inte var helt bra än...” (Informant 2). Vidare visades att 
kontakten med tränaren under rehabiliteringen inte var tillfredställande. Dessutom påvisades 
att tränaren inte alls accepterade skador. ”Den ene tränaren hade ingen förståelse för skador. 
Utan han trodde man skulle vara en maskin. Så… Kom det ofta dåliga kommentarer och så… 
att man bara skulle gå ut och spela fast man inte kunde” (Informant 8). Vidare framkom att 
skadan upplevdes vara föreningens fel då styrketräning som 14-åring bedrevs likadant som 
18-19-åringarna i föreningen gjorde ” När vi kom upp som 14 år. Fick vi styrketräna som alla 
andra, äldre, gjorde.” (Informant 3). Det förekom också att spelare fick tabletter för att kunna 
spela vid viktiga tillfällen ”Jag kunde inte gå, men så kom det två tabletter innan matchen, 
tränaren sa… tar du dem så blir du frisk, och jag kände mig frisk… helt frisk” (Informant 6). 
För att kunna fortsätta träna och spela matcher fortsatte spelaren att få tabletter. Dessa gjorde 
att spelaren kände sig frisk, men när tablettens verkan gick ur kroppen upplevdes stora 
problem med sömn, smärtor i ljumskarna och ju längre tiden gick även smärtor i magen ”Jag 
kunde inte gå... Jag kunde inte sova heller... Sen blev det bara värre, så fick jag upp smärtan 
ända upp till magen.” (Informant 6). Skadan ledde till slut till att spelaren fick sluta i klubben 
då det av tränaren angavs att det inte fanns plats för skadade spelare i laget ”Jag trodde de 
skulle låta mig vara kvar och se hur skadan skulle bli, sen kanske få kontrakt igen... men de 
var inte intresserade” (Informant 6).

 Att sluta med tipselit
Den femte kategorin ”Att sluta” innehåller underkategorierna: orsaker till att sluta med 
tipselit, samt emotioner och respons kring att sluta med tipselit. 
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      Orsaker till att sluta med tipselit
Resultatet visade att informanterna i de flesta fall fattade beslutet att avsluta sin 
tipselitsatsning på egen hand ” Jag tyckte att det blev för mycket, jag tröttnade på det. Så jag 
bestämde mig för att sluta.” (Informant 1). Vidare framgick att de valde att fortsatta 
fotbollskarriären i seniorlag i division 2 till division 5. Dessutom påvisades att klubben 
kommit med förfrågan om spelaren ville bli utlånad till en division 5-klubb, eftersom spelaren 
inte trivdes med sin dåvarande situation i tipselit tackade han ja till förslaget ”De frågade ju 
om jag ville spela i den division 5 –klubben… Och det tyckte jag kändes som en bra chans att 
komma bort lite från det” (Informant 4). Även ofrivilligt avslut påvisades då föreningen lagt 
ner sitt tipselitlag ”Vi fick beskedet plötsligt att de inte skulle ha kvar sitt 
tipselitlag.” (Informant 9).

Resultatet visade att de som avslutade sin tipselitsatsning i syfte att spela på en lägre nivå 
menade att tidsaspekten och det sociala livet utanför fotbollen var en viktig faktor. ”Jag tyckte 
att det blev för mycket, jag tröttnade på det… Jag ville kunna göra andra grejer. Typ 
innebandyn, kompisar… Det tog för mycket tid helt enkelt” (Informant 1). Informanterna 
menade att det inte var värt att lägga ner den tid som krävdes för att vara med i tipselit. Andra 
saker, som skola, karriär och vänner prioriterades högre, och att det inte gavs möjlighet att 
kombinera detta med tipselitsatsningen på ett tillfredsställande vis ledde till beslutet att sluta 
med tipselit ”Det var ju att det tog så mycket tid. Sen när man gick ut skolan skulle man börja 
jobba och det med, jag kände att det tog för mycket tid. Men intresset fanns kvar” (Informant 
5). Även brist på speltid och känslan av att inte vara påtänkt för att komma upp i föreningens 
representationslag angavs som skäl att sluta i tipselit ” Att man aldrig riktigt fick en chans i 
klubben” (Informant 8).

      Emotioner och respons kring att sluta med tipselit
Resultatet visade att de som fattade beslut att avbryta sin tipselitsatsning för att spela i lägre 
sammanhang menade att det var ett jobbigt beslut både att fatta och meddela. Vidare beskrevs 
en lättnad efter att beslutet tagits. ”Det var jättesvårt, jag tänkte… jag berättar på måndag… 
men det gick alltså en vecka innan jag vågade gå och berätta det.  Det var en lättnad eftersom 
jag hade gått och tänkt på det så länge, så det var jätteskönt att få det gjort… (Informant 2).  
Svårast var det i regel att meddela beslutet för tränarna ” Det var jobbigt, för han trodde på en 
och hade lagt ner så mycket tid på mig. De var tråkigt att se att han blev besviken när man sa 
att man inte vill vara kvar längre.” (Informant 7). Vidare beskrev intervjupersonerna sina 
fäder som mycket, och ibland överdrivet, engagerade i spelarnas fotbollskarriärer och 
uttryckte därför att det var jobbigast att meddela beslutet för föräldrarna ” Det var nog det 
jobbigaste egentligen. Pappa blev ju lite besviken och ville att man skulle fortsätta för att man 
hade så pass bra möjlighet.” (Informant 2). Resultatet visade att de som ville spela i andra 
klubbar såg klubbytet som något positivt ” Jag kände att jag inte kunde vara där hela mitt liv, 
även om man trivdes bra så kände man väl att man behövde en liten förändring för å hålla 
motivationen uppe.” (Informant 3). 

Beträffande responsen efter den avslutade tipselitsatsningen tycks den ha varit övergripande 
positiv, såväl från föräldrars, lagkamraters och tränares håll ” Föräldrarna  sa gör som du 
känner är bäst, så det var inget så speciellt att dom tyckte det var tråkigt eller bra eller så. 
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Tränarna accepterade mitt beslut och behandlade det jättebra.” (Informant 5). Frånsett fallet 
där en spelare inte fick förnyat kontrakt menar samtliga informanter att tipselitföreningarna 
hanterat avslutet på ett mycket tillfredsställande sätt. Tränare har visat förståelse och förklarat 
att spelarna varit välkomna tillbaka om de skulle ångra sitt beslut och i de fall spelarna ville 
byta klubb har tipselitföreningen sett till att klubbytet skett på ett problemfritt sätt ” Den delen 
skötte de perfekt. Han sa känner du att du vill komma tillbaka är du välkommen… Och vill du 
gå till nån annan klubb så löser vi liksom det” (Informant 2).

Diskussion

Syftet med föreliggande studie var att undersöka orsaker till att 18-19-åriga manliga 
fotbollsspelare slutar att spela fotboll i tipselit, samt deras syn på sin tid i tipselit.

Att leva med tipselit
Resultatet visade att före detta tipselitspelare ansåg att mängden träning i tipselit var för stor. 
De menade att det var svårt att kombinera skola med tipselitsatsningen och att det sociala livet 
utanför fotbollen blev lidande av den stora mängd tid som krävdes för att vara med i tipselit. 
Även Patrikssons (1988) modell redovisar dessa resultat som en interaktion mellan 
”Individen” och ”Yttre ramfaktorer”. Träningstider och skolarbete är faktorer som räknas som 
”Yttre ramfaktorer” där spelarnas intressen och värderingar är faktorer som integreras under 
”Individen” (Patriksson, 1988). Dessa resultat överensstämmer väl med tidigare forskning 
kring avhopp från idrotten. Just tidsaspekten är något som nämns som en av de vanligaste 
orsakerna till avhopp från ungdomsidrott (Bussmann, 1999; Butcher et al., 2002; Gould et al. 
1981; Gustavsson & Hinic, 2004; Marquez, 2006; Malina, 1988; Riksidrottsförbundet, 2004; 
Ungdomsstyrelsen, 2005). Fallby (2006) liknar kombinerandet av gymnasiala studier och 
elitsatsning inom fotboll vid att ha två heltidsjobb, och att vissa idrottare finner ett sådant liv 
för tidskrävande kan alltså inte ses som någon överraskning. Riksidrottförbundets (1995) 
riktlinjer för elitidrott för ungdomar påpekar vikten av att studier på såväl gymnasial som 
postgymnasial nivå skall gå att kombinera med elitsatsning, men resultatet från föreliggande 
studie visar på motsatsen. Samtliga informanter beskrev svårigheter att kombinera tipselit och 
studier, samt att skolarbetet var det som blev lidande av denna intressekonflikt. Huruvida 
detta är ett generellt problem inom tipselit går inte att avgöra eftersom studien enbart berör 
spelare som slutat med tipselit, och inte spelare som faktiskt spelar kvar i tipselit. Klart står 
dock att svårigheten med att kombinera skolarbete och tipselitsatsning är ett existerande 
problem som dessutom inte överrensstämmer med riksidrottsförbundets (1995) riktlinjer för 
elitsatsning för ungdom. Förbättrade möjligheter att ägna sig åt sina studier för tipselitspelare 
skulle således rimligtvis leda till att färre talanger avslutade sina tipselitsatsningar.

Gällande föräldrarnas engagemang i spelarnas idrottskarriär upplevde informanterna detta 
företrädelsevis som positivt. Föräldrarna har beskrivits som engagerade och stödjande. I vissa 
fall har dock föräldrarnas engagemang beskrivits som överdrivet vilket lett till att 
informanterna känt sig pressade. Dessa resultat överensstämmer till viss del med den 
forskning som tidigare bedrivits om föräldrapåverkan i ungdomsidrott. Forskningen säger att 
föräldrars stöd är viktigt för ungdomsidrottare (Hedström & Gould, 2004), samtidigt som 
deras press och förväntningar kan leda till avhopp från idrotten (Hellstedt, 1987). 
Ungdomsidrottares önskemål om föräldrars roll i sitt idrottande tycks alltså vara något 
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individuellt. Därmed vore det gynnsamt för idrotten om föräldrar och barn kunde 
kommunicera om detta. Föräldrastöd räknas under ”Yttre motivationsfaktorer” i Patrikssons 
(1988) modell, men har alltså i föreliggande studie inte verkat som direkt faktor till avhopp 
från tipselit. 

Tränare
Av resultatet framkom att informanterna trivdes med att ha krävande och auktoritära tränare, 
men att de även kände behov av att ha en mer personlig relation med tränaren. Dessa resultat 
visar vissa likheter med den forskning som finns kring området. Blooms (1985; ref. i Reilly, 
2000) forskning kring tränare i talangutveckling överensstämde väl med föreliggande studies 
resultat, det vill säga att tränare är skickliga/välutbildade, krävande, starka/bestämda och 
respekterande. Tränarens kommunikationsförmåga är viktig för ungdomsidrottare (Turman, 
2003), vilket resultatet av föreliggande studie bekräftade. Kritik mot tränarens 
kommunikationsförmåga var dock vanligt förekommande. Även om informanternas 
erfarenheter av ledarstilar kunde skilja sig åt markant rådde relativt stark samstämmighet 
gällande önskemålen om hur tränarna skulle vara och bete sig. Sociala färdigheter såsom 
viljan att kommunicera med spelarna och att ge uppmuntran och feedback är alltså något som 
inte bör förbises vid val eller utbildning av tipselittränare. Tränaren kategoriseras under 
”Idrottsmiljön” i Patrikssons (1988) modell. I likhet med föräldrastöd har tränarens beteende i 
studiens resultat inte angivits som en direkt orsak till avhopp från tipselit. Tränarens roll har 
dock visat sig vara viktig för spelarnas trivsel i tipselitföreningen och kan därmed tolkas vara 
en sekundär orsak till avhopp från tipselit.

Syn på sig själv som fotbollsspelare
Resultatet visade att de flesta informanterna beskrev sin egen roll i laget ”som en i gänget”, 
medan vissa tillskrev sig mer ledarliknande roller i laget. Ingen av informanterna har alltså 
känt sig utanför eller vantrivts med sina lagkamrater och slutat med tipselit på grund av det. 
Resultatet påvisade att spelarna hade betydligt högre målsättningar i begynnelsen av sin tid i 
tipselit än i slutet. Detta kan kopplas till den del av resultatet som visade att spelarna i slutet 
av sin tid i tipselit kände att steget upp till föreningens representationslag var både stort och 
avlägset. Flera av spelarna beskrev att de inte kände sig påtänkta för att någon gång komma 
upp i föreningens representationslag. Sannolikt kan detta förklaras med att spelarnas 
målsättningar förändrades under tiden i tipselit. Hur de ser på sig själva som fotbollsspelare 
och vilka målsättningar dessa har kategoriseras under ”Resultat” i Patrikssons (1988) modell. 
I likhet med tränares beteende tycks spelares syn på sig själva som fotbollsspelare ha 
betydelse för spelarnas trivsel i föreningen, medan det inte anges som en direkt anledning till 
att hoppa av tipselit. Tidigare forskning visar att tränaren har en viktig roll beträffande att 
hjälpa sina spelare att sätta upp lämpliga mål för sin idrottskarriär (Van Raalte & Brewer, 
2003). Sker inte så kan spelarnas egna uppsatta mål vara dåligt anpassade för spelarens 
förmåga och på sikt leda till negativ påverkan på spelarens utveckling (Barber, Sukhi, 
&White, 1999). Resultatet visade att tränarens involvering i spelarnas målsättningsarbete inte 
har skett i någon större omfattning. Informanterna har själva satt, och modifierat sina 
målsättningar under tiden i tipselit. Tipselitspelare skulle sannolikt gynnas som fotbollsspelare 
om de fick professionell hjälp med målsättningsarbete, exempelvis kunde tränare ha hjälpt 
spelare vid målsättning. Huruvida tipselittränarna besitter sådana kunskaper framgår inte av 
föreliggande studie. 
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Skador
Av resultatet framkom att informanterna i regel var nöjda med den rehabilitering de fick när 
de drabbades av skador, åtminstone utifrån ett medicinskt perspektiv. Det sociala stödet under 
rehabilitering beskrevs som otillfredsställande. Pargman (2003) betonar vikten av rätt sorts 
socialt stöd under idrottares rehabilitering och en ökad förståelse för detta hos tränare och 
övriga personer som deltar i rehabiliteringsprocessen skulle troligtvis generera i en bättre 
idrottsmiljö för de berörda spelarna. De spelare som drabbades av långtidsskador (cirka 12 
månaders skadefrånvaro) menade att deras roll och status i laget hade förändrats vid 
återkomsten. Flera av informanterna uttryckte att de saknade kontakt med, och stöd från 
tränaren under rehabiliteringsperioder. Det är särskilt viktigt att elitidrottare erhåller rätt 
psykologisk behandling under rehabiliteringsperioder, eftersom skador är en av de främsta 
orsakerna till avhopp för elitidrottare (Butcher et al., 2002). Tipselitspelare är visserligen inte 
elitidrottare, men likväl med i en elitsatsning, varför det rimligtvis är av stor vikt att 
tipselitspelare erhåller psykologiskt stöd under sin rehabilitering. Skador tillhör kategorin 
”Individen” i Patrikssons (1988) modell för avhopp från idrotten. Eftersom resultatet i studien 
visade att skada kunde leda avslut från tipselit ges ytterligare tyngd till att kategorin 
”Individen” kan särskilt betydelsefull för avhopp från idrott, eller åtminstone tipselit.

Att sluta med tipselit
Resultatet från föreliggande studie om direkta orsaker till avhopp från tipselit överensstämmer 
väl med den tidigare forskning som bedrivits kring avhopp från idrotten. Forskning återger 
konsekvent två faktorer som mer än andra ligger bakom avhopp från idrotten. Dessa är att 
idrottandet tar för mycket tid och inte ger tillfälle för idrottarna att ägna sig åt fritidsaktiviteter 
utanför idrotten och att idrottarna tappar intresse, motivation eller glädje i sitt idrottsutövande 
(Bussmann, 1999; Butcher et al., 2002; Gould et al. 1981; Gustavsson & Hinic, 2004; 
Marquez, 2006; Riksidrottsförbundet, 2004; Malina, 1988; Ungdomsstyrelsen, 2005). 
Föreliggande studies resultat påvisar att just de orsakerna är klart vanligast till att 
tipselitspelare slutar med tipselit. De informanter som inte angav de två ovan nämnda 
orsakerna till att sluta med tipselit beskrev likväl liknande erfarenheter av tidsbrist under tiden 
i tipselit. 

Sammanfattningsvis var studiens resultat relativt samstämmiga med tidigare litteratur inom 
området. Patrikssons (1988) modell för avhopp från idrotten skulle med hjälp av föreliggande 
studies resultat kunna omarbetas till en specifik modell för avhopp från tipselit (se Figur 3). 
Gällande avhopp från tipselit har kategorin ”Individen” visat sig vara den primära källan. 
Övriga fyra kategorier kunde också påverka avhoppet, men detta skedde i så fall efter 
individens subjektiva värdering av situationen. Exempelvis kategoriseras skolarbete, som kan 
leda till en tidskonflikt med fotbollssatsning, under ”Yttre ramfaktorer”. För att detta ska leda 
till avslut från tipselit krävs dock att individen tar ställning till vad som ska prioriteras. Yttre 
ramfaktorer (skolarbetet) fungerade i det fallet som en sekundär orsak och ”Individen” som en 
primär orsak till avhoppet (se vidare Figur 3).

Yttre motivationsfaktorer          Yttre ramfaktorer          Idrottsmiljön          Resultat
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Individen

Figur 3: Faktorer som påverkar avhopp från tipselit (Carlsson & Ekmark, 2006).

Metoddiskussion
En kvalitativ ansats ansågs vara lämplig för studiens syfte, för att få djupare och individuell 
förståelse om varför spelare i tipselit slutar och hur de själva såg på sin tid i nämnda 
talangutvecklingsprogram (Andrews, Mason, & Silk, 2004). Intervjuguiden utformades med 
frågor indelade i samma kategorier som Patrikssons (1988) modell för orsaker till avhopp 
inom idrotten. Detta ansågs lämpligt eftersom nämnda modell sammanfattar tidigare 
forskning kring idrottens avhoppsproblematik på ett bra sätt. På så vis ansåg författarna att en 
så god bild som möjligt av den idrottsspecifika bakgrunden och de direkta orsakerna till 
idrottarnas avhopp kunde ges. Intervjuguiden visade dock upp brister vilken kom att åtgärdas 
efter pilotstudien. Eftersom frågor gällande tränaren kunde återkomma inom flera kategorier, 
blev intervjun aningen ostrukturerad. Samma sak gällde vänner och lagkamrater. Efter 
pilotstudien ändrades därför ordningen på intervjufrågorna så att alla frågor om tränaren 
ställdes efter varandra, likaså frågorna om vänner och lagkamrater. Detta gav en bättre och 
mer naturlig struktur under intervjun. Den interna validiteten beträffande urvalet i 
undersökningen kan diskuteras. Författarnas kontaktperson på Svenska Fotbollsförbundet 
ansvarade för första kontakten med tipselittränarna i de aktuella föreningarna, varpå 
kontaktuppgifter till tränarna lämnades till författarna. Författarna tog sedermera andra 
kontakten med tränarna som fick uppgiften att ge förslag på lämpliga intervjupersoner. Det 
faktum att just tränarna själva fick välja vilka före detta tipselitspelare som skulle få förfrågan 
att vara med i undersökningen skulle kunna innebära att tränarna hellre valde spelare vilka de 
ansåg sig haft en god relation med. Ett hot mot den interna validiteten vore alltså att tränarna 
mer eller mindre medvetet valde spelare med en positiv bild av tipselit (Mitchell & Jolley, 
2003). Så tycks dock inte ha varit fallet av resultatet att döma. Av de 14 före detta 
tipselitspelarna som tillfrågades om de ville deltaga i studien tackade 10 ja. Varför de fyra 
som valde att inte delta tackade nej, var något som författarna valde att inte ifrågasätta. 
Samtliga intervjuer genomfördes i informanternas hem. En intervjuperson bodde i egen 
lägenhet, resten av informanterna bodde i sina föräldrahem. Intervjuerna genomfördes i 
föräldrahemmet, i vissa fall med föräldrarna närvarande i andra delar/rum av hemmet, vilket 
kan ha påverkat informanternas vilja att tala om eventuella problem med föräldrarna under sin 
tid i tipselit. I största möjliga mån valdes därför rum i vilka intervjuerna kunde genomföras 

Avhopp 
från tipselit
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ostört. Ett annat hot mot den interna validiteten vid kvalitativa studier är författarnas 
förförståelse i ämnet och vilka förväntningar dessa har på resultatet (Mitchell & Jolley, 2003). 
Författarnas intresse i ämnet har sin grund i självupplevda erfarenheter kring avhopp från 
idrott. Författarna har vid intervjutillfällena, samt vid resultatanalysen haft detta i åtanke i 
syfte att försvara objektiviteten i studien. Den externa validiteten, alltså resultatens 
generaliserbarhet är av mindre intresse eftersom syftet med kvalitativa studier söker djupare 
förståelse i ämnet snarare än att generalisera (Mitchell & Jolley, 2003). 

Reliabiliteten i en kvalitativ studie styrs av kvaliteten på den tekniska utrustningen och 
kvaliteten på forskarna (Andrews et al., 2004). Beträffande kvaliteten på tekniska 
utrustningen var denna mycket god. Ljudkvaliteten på intervjuerna var synnerligen god och 
utskrifterna av intervjuerna avlöpte därmed utan bekymmer. Gällande kvaliteten på forskarna 
blir det oundvikligen en subjektiv bedömning. Ett på förhand potentiellt problem var 
forskarnas ålder (21 och 24 år) vilken innebär att de blott var marginellt äldre än 
intervjupersonerna. Osäkert var dock om en sådan faktor skulle vara till för- eller nackdel 
beträffande informanterna vilja att prata om eventuella känsliga ämnen under intervjuerna. 
Några problem att dela med sig av sina erfarenheter och känslor upplevde författarna dock 
inte att informanterna hade. Forskarnas erfarenhet av kvalitativ forskning var begränsad, 
vilket inte går att bortse från vid bedömningen av undersökningens reliabilitet. Den bristande 
praktiska rutinen kan ha påverkat såväl utförandet av intervjuernas som analysen och 
tolkningarna av resultatet.

Implikationer
Kombinerandet av skolarbete och elitsatsning tycks inte fungera så bra som 
riksidrottsförbundets riktlinjer avser. Gynnsamt, både för skolan och fotbollen, vore sannolikt 
om en bättre fungerande lösning kunde utvecklas. Tipselitföreningar skulle exempelvis kunna 
involvera spelarna gällande att bestämma träningstider. Ett konkret förslag vore att skolan och 
tipselitföreningarna skapade en dialog för att när det kommer vara mycket för eleverna i 
skolan anpassa mängden fotbollsträning. 

Vidare vore det gynnsamt för idrotten om det togs upp mer sociala aspekter kring tränarrollen 
under förbundets utbildningar av fotbollstränare. Vilka sociala och emotionella behov som är 
vanliga hos tonårsidrottare borde ingå som moment i sådana utbildningar.

Tidsaspekten är en viktig faktor för avhopp från idrotten, men samtidigt visar forskning att det 
krävs att en idrottare lägger ner väldigt mycket tid på träning för att kunna nå elitnivå. Det är 
således olämpligt att exempelvis minska antalet träningstimmar för tipselitspelare i syfte att 
minska antalet avhopp, eftersom själva elitsatsningen skulle undermineras. Rimligt är dock att 
träningsupplägget borde gå att effektivisera eller anpassas för att ge tipselitspelare förbättrade 
möjligheter till övriga fritidsaktiviteter och studier.

Konklusioner
De i studien i särklass vanligaste beskrivna problemen med att vara med i tipselit var att det 
inte gavs tillräckligt med tid att ägna tid åt sociala aktiviteter utanför idrotten, att skolarbetet 
blev lidande, samt att spelarna tappade intresset och glädjen för elitsatsning. Detta var också 
de i vanligaste direkta orsakerna till att spelare avslutade sin tipselitsatsning. Av resultatet går 
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att utläsa särskilda faktorer som de före detta tipselitspelarna hade önskat var annorlunda 
under tiden i tipselit. Beträffande tränaren tycks en auktoritär ledarstil vara uppskattad, men 
spelarna uttryckte även samstämmiga behov av att ha en förstående och stödjande tränare att 
kunna prata med om både fotboll och privatliv. Tränarens närvaro och stöd ansågs av 
informanterna även vara viktigt under rehabiliteringsperioder. Konsensus rådde dessutom 
beträffande bristande möjligheter att i önskvärd omfattning ägna sig åt fritidsintressen vid 
sidan om fotbollen. Detsamma gällde tipselitsatsningens inverkan på skolarbetet. 
Informanterna uttryckte vidare en önskan om att tipselittränarna skulle visa förståelse för sina 
spelares utomidrottsliga behov. Beträffande föräldrarna uttrycktes en samstämmig önskan om 
att dessa skulle vara stöttande och engagerade, men att inte gå till överdrift och generera 
press.

Framtida forskning
En lämplig ansats för framtida forskning vore att göra en liknande studie gällande den 
idrottsspecifika helhetssituationen för aktiva tipselitspelare i Sverige. Föreliggande studie 
behandlar enbart spelare som slutat med tipselit, varför det vore av intresse att undersöka 
aktiva spelares upplevelser och syn på sin situation i tipselit. Vidare vore det intressant att 
utföra studier inom talangutvecklingsprogram i olika idrotter för att undersöka vilka 
eventuella skillnader och likheter det finns gällande avhopp. För att återgå till 
talangutvecklingsprogram inom fotboll specifikt kan rekommenderas att undersöka skillnader/
likheter mellan pojkar och flickor. Tidsaspekten har såväl i tidigare forskning som i 
föreliggande studie visat sig vara en särskilt viktig aspekt beträffande ungdomars idrottande 
på så väl elitnivå som ”normal” nivå. Därför vore det intressant att undersöka hur mycket tid 
av idrottarens liv det krävs för optimal utveckling inom idrotten. 


