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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka anledningar till varför ungdomar mellan 16 -

19 år slutar att idrotta och vilka konsekvenser detta kan medföra. De två modellerna som 

studien utgår ifrån är Push/pull/anti-push/ anti-pull modellen (Fernandez, Stephan och 

Forqereau, 2005) och Holistic athletic career model (Wylleman, Reints & De Knop, 2013). 

Kvalitativa intervjuer med retrospektiva frågor användes på elva ungdomar från ett 

idrottsgymnasium i sydvästra Sverige. Resultaten visade på att de vanligaste anledningarna 

till varför ungdomar valde att avsluta sina idrotter var på grund av skador, tidsbrist, sociala 

problem utanför idrotten, sociala problem inom idrotten och idrottskulturen. Resultatet visade 

även på att de mest förekommande konsekvenserna av det idrottsliga avhoppet rörde de 

psykosociala- och idrottsliga sfärerna. Nästintill alla uppgav att de tappat kompisar från 

idrotten i och med avhoppet, många angav dessutom att de hade förändrat sitt motionerande. 

Ytterligare en konsekvens var att eleverna uppgav att de efter avhoppet hade mer tid åt skolan 

och att de var mer fokuserade när de väl var i skolan, vissa påpekade även att detta givit de 

bättre betyg.  

 

 

Nyckelord: Anledningar, idrottsliga avhopp, konsekvenser, ungdomsidrott 
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Abstract 
The purpose of present study was to investigate the reasons why adolescents in the age 

between 16-19 years dropout from sport and what consequences this may entail. 

Retrospective interviews were made on eleven adolescents from a sportgymnasium in 

Southwest Sweden. The two models used in the study were Push/pull/anti-push/anti-pull 

framework (Fernandez, Stephan & Fouquereau, 2006) and the holistic athletic career model 

(Wylleman, Reints & De Knop, 2013). The results showed that the most common dropout 

reasons were injuries, lack of time, social problems outside the sport, social problems inside 

the sport and the sport culture. The results also showed that the most frequent consequences 

for dropping out from sport were mainly concerning psychosocial- and sports factors. Almost 

all participants described that they lost friends from the sport as a result of the dropout, many 

also indicated that they had changed their type of exercise after the dropout. The participants 

reported that after the dropout they had more time for school and they were more focused 

once they were in school, some even pointed out that they got better grades.  
 

Keywords: Adolescents sport, consequences, dropout, reasons 

  



1 
 

 

Introduktion 
 

“Jag kände mig tom, det kändes som att jag inte visste var jag skulle ta vägen\\...\\ de tog jätte 

mycket på mig för jag kände mig utanför, så det tyckte jag inte alls om\\...\\” Informant D om 

tomheten efter idrotten. Anledningarna till varför ungdomar slutar med idrott kan variera. Mer 

tid för vänner, dåliga prestationer eller uteblivet nöje är samtliga exempel på varför ungdomar 

väljer att avsluta sina idrottskarriärer. Även press från föräldrar och tränare är vanligt 

förekommande inom idrotten och kan ha sin grund till varför ungdomar väljer att lägga av 

med sin idrott. Ett avhopp i sig behöver nödvändigtvis inte associeras med något negativt utan 

det kan även ha positiva effekter på andra delar av en individs liv. 

 

Jag har blivit mindre stressad, det var ju mycket press och det tog mycket på 

psyket. Jag kommer ihåg att jag var deppig när jag spelade, på grund av att jag 

var osäker på om jag ville spela, samtidigt som pressen tryckte på. Jag var 

ganska nere, sen när jag slutade så släppte pressen (Informant K). 

 

Nittio procent av barn och ungdomar kommer någon gång i kontakt med en idrottsförening, 

men vid 20 års ålder är bara hälften av ungdomarna kvar inom idrottsrörelsen 

(Riksidrottsförbundet, 2010). Att få ungdomar att börja idrotta verkar inte vara något 

problem, men att få de att fortsätta verkar vara en stor utmaning. Det är förvånansvärt att mer 

än hälften av alla aktiva ungdomar slutar. Med detta i åtanke bör det ligga i allas intresse att 

försöka förstå varför ungdomar slutar att idrotta. 

 

Aspekter som kan påverkas hos de individer som lagt av med idrott är de sociala i form av till 

exempel att de känner sig utstötta från sina före detta vänner som fortfarande är involverade i 

idrotten (Butt & Molnar, 2009). Även identitetsproblem och negativa känslor kan förekomma 

vid idrottsliga avhopp (Alfermann och Gross, 1997). Detta trots att ett av idrottens många 

syften är att försöka motarbeta utanförskap och därigenom negativa känslor, samtidigt som 

idrotten ska ge unga idrottare en demokratisk och social uppfostran som ska underlätta deras 

integration och syn på jämlikhet. Ett annat viktigt bidrag är att uppmuntra barn och ungdomar 

till fysisk aktivitet (Riksidrottsförbundet, 2004). Något som kan ses som ett steg åt fel riktning 

då barn och ungdomar i mindre utsträckning ägnar sig åt fysisk aktivitet i idrottsföreningar än 

för bara 10 år sedan. Den ökande inaktiviteten är tydlig, framförallt för ungdomar mellan 17-

20 år (Nilsson, 2013). Rekommendationen om en högre aktivitetsnivå uppnås av bara 10-20 

procent av Sveriges unga (Socialstyrelsen, 2009). 

 

För att försöka få ungdomar att fortsätta idrotta hela livet, är det viktigt att känna till 

anledningarna till varför vissa ungdomar slutar. Det finns mycket forskning som visar på 

varför ungdomar väljer att lägga av med sin idrott men ingen som på en konkret nivå studerat 

vad detta har för konsekvenser för individen. Syftet med föreliggande studie är att undersöka 

anledningar till varför ungdomar mellan 16 – 19 år slutar att idrotta och vilka konsekvenser 

detta kan medföra.  

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Begreppsdefinitioner 

Ungdomsidrott 
Riksidrottsförbundet (2015) definierar ungdomsidrott i åldrarna 13 - 25 år, men påpekar att 

den individuella mentala utvecklingen hos varje utövare ska tas i beaktning.   

 

Dubbla karriärer 
Dubbla karriärer (alternativt kombinerade karriärer) innebär att en individ har en karriär med 

minst två inriktningar som till exempel idrott och studier. Detta präglas av olika övergångar 

och stadier i en individs utbildning och idrottsliga utveckling men även i individens 

psykosociala utveckling, psykologiska utveckling och finansiella stöd (Stambulova, 2010). 

 

Karriäravslutning 
En avslutad karriär inträffar när en utövare har upphört med sin idrott och inte längre deltar i 

tävlingar. Utövaren kan fortfarande utöva sin idrott men utan tävlingsmomentet (Alfermann & 

Stambulova, 2007). 

 

Idrottsliga avhopp 
Carlman, Wagnsson & Partikssons (2013) menar att det finns två olika typer av avhopp. 

Idrotts-specifikt avhopp innebär att individen slutar med en specifik idrott, men kan fortsätta 

med en annan och generellt avhopp innebär att individer slutar med alla typer av idrotter. 

 

Teroretiska ramverk 
Det finns två teoretiska ramverk som är aktuella för att förklara varför vissa ungdomar slutar 

att idrotta och vilka konsekvenser detta medför. Push/pull/anti-push/anti-pull (Fernandez, 

Stephan & Fouquereau, 2005) och Holistic athletic career model (Wylleman, De Knop & 

Reints, 2013). 

 

Push/Pull/Anti-Push/Anti-Pull modellen 
Genom push/pull/anti-push/anti-pull förklarar Fernandez med kollegor (2006) vilka aspekter 

som kan påverka en utövares beslut till att sluta idrotta, men också vilka faktorer som gör att 

utövaren fortsätter med en idrott. Modellen innehåller fyra faktorer. (a) Push är negativa 

faktorer med idrotten som gör att utövaren kommer närmre slutet av sin karriär. Det kan 

handla om skador eller sjukdomar. (b) Pull innebär faktorer (ofta utanför idrotten) som också 

drar utövaren allt närmre karriärens slut. Exempel på pull-faktorer är att man vill spendera 

mer tid med vänner och familj. Både push och pull förklarar varför en utövare överväger att 

sluta eller slutar med sin idrott. Anti-push och anti-pull är faktorer som förklarar det motsatta, 

varför vissa fortsätter med sin idrott. (c) Anti-push fokuserar på vad i idrotten som gör att 

utövaren fortfarande vill utföra denna. Det kan till exempel bero på sociala skäl eller att 

utövaren känner att han eller hon har mer att ge. (d) Anti-pull kan innebära att utövaren inte är 

säker på hur livssituationen utan idrotten ska hanteras och är rädd för ett liv utan “sin” idrott. 

Fokus i föreliggande studie kommer att ligga på push och pull faktorer (se figur 1). 
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Figur 1: En skiss över hur Push och Pull faktorer påverkar beslutet över ett ej fortsatt 

idrottande. 

 

Holistic athletic career model 

Holistic athletic career model beskriver olika typer av normativa övergångar som en utövare 

går igenom, både inom idrotten och i sitt privata liv. Modellen visar fem olika nivåer och hur 

dessa kombineras gentemot varandra. Nivåerna beskriver (a) den idrottsliga utvecklingen, (b) 

den psykologiska utvecklingen, (c) den psykosociala utvecklingen, (d) den akademiska eller 

yrkesmässiga utvecklingen och (e) den finansiella utvecklingen (se figur 2). Enligt den 

idrottsliga nivån går en utövare ofta igenom fyra olika utvecklingsfaser. Den första fasen är 

påbörjningsfasen, som innebär att en individ, ofta som barn blir introducerad till en idrott och 

börjar utöva denna. Den andra fasen kallas utvecklingsfasen. Under denna fas ägnar utövaren 

allt mer tid åt idrotten och som ett resultat av det börjar utövaren utveckla sina färdigheter 

inom den specifika idrotten. I den tredje fasen når oftast en individ sin optimala nivå och tar 

sin träning och tävling på största möjliga allvar, där av kallas denna fas optimeringsfas. 

Avslutningsfasen infinner sig som sista fas och innebär att utövaren slutar med idrotten och 

riktar in sig på livet efter den aktiva karriären eller hittar en ny idrott. Den andra nivån som 

beskrivs i modellen är den psykologiska nivån som innehåller tre faser (barndom, ungdom 

och vuxenliv). Tredje nivån är den psykosociala, här beskrivs hur det sociala stödet förändras 

från början av karriären till slutet. Under de första två faserna är föräldrarna och vännerna de 

viktigaste sociala stöden. Efter att utövaren fyllt 20 år har tränaren en mer betydande roll som 

socialt stöd. Den akademiska nivån beskriver hur utövaren genomgår fyra nivåer, från 

grundskolan till yrkeslivet. Finansiella nivån, beskriver varifrån det finansiella stödet kommer 

under idrottarens karriär. Dessa 5 nivåer samverkar och beskriver vilka övergångar en individ 

genomgår från barn till avslutad karriär och när dessa övergångar oftast sker i relation till 

varandra (Wylleman, Reints & De Knop, 2013). 
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Figur 2: Holistic athletic career model (Wylleman, De Knop & Reints, 2013). 
 

Tidigare forskning 
Carlman med kollegor (2013) visade i sin studie att den största anledningen till varför 

ungdomar slutar att idrotta är för att de inte tycker det är roligt. Även tidsfaktorn var en 

betydande del för ungdomarnas avhopp. Ungdomarna upplevde att idrotten tog för mycket tid 

och att de ville spendera den tiden på annat som till exempel skolarbete och/eller att umgås 

med vänner. Molinero, Salguero, Tuero, Alvarez och Márquez (2006) rapporterade liknande 

resultat i sin studie, den största anledningen till att ungdomar upphörde med sin idrott var just 

för att de “hade andra saker att göra”. Vidare menar Butcher, Lindner och Johns (2002) att 

den största anledningen till varför ungdomar lade av med sin idrott var för att de inte ansåg 

den som tillräckligt roligt. Weiss (2000) menar likt Butchers med kollegor (2002) att “att ha 

roligt” är en av de tre elementära faktorer som bidrar till att ungdomar involverar sig i en 

idrottsrörelse. Salguero, Tuero och Márquez (2003a) visade i sin studie att “dålig form/lågt 

intresse”, “förminskad förmåga” och “inte lika roligt” var de tre centrala faktorerna till varför 

ungdomar lade av med sin idrott. Att inte ha roligt kan likt Peterson (2004) och Dahlin (2004) 

beskrivelse bero på att ungdomar och barn allt tidigare selekteras och tvingar således vissa att 

avsluta sina idrottskarriärer tidigare. Ett resultat av detta kan vara skador som Enoksen (2011) 

menar är en av de vanligaste orsaken till idrottsliga avhopp. Salguero med kollegor (2003a) 

fann att “hade andra saker att göra” kunde förklaras genom att snittåldern hos deras deltagare 

var 18 år och är i en ålder där många börjar att studera. Således ställs utövarna inför ett val, att 

antingen fortsätta med sin idrott, satsa på studierna eller en kombinerad karriär. Stambulova, 

Engström, Franck, Linnér & Lindahl (2015) intervjuade studenter som samtliga hade en idrott 

vid sidan om studierna. Intervjuerna fokuserade på idrott, studier och det privata livet. 

Studenterna uppgav att studierna var det som var mest krävande och svårast, detta grundandes 

i att det tog mycket tid och att det krävdes mycket arbete för att få bra betyg. Många studenter 

hade flyttat hemifrån, vilket innebar att de var tvungna att lägga tid på sysslor de tidigare inte 

behövde, som till exempel tvätta, städa och laga mat. Vidare menar Stambulova med kollegor 

(2015) för att förebygga avhopp inom idrotten är det viktigt att hitta den optimala balansen 

mellan idrotten, skolan/yrket och det personliga livet. Stronach och Adair (2010) rapporterade 

att utövares akademiska utveckling blev negativt influerad av deras idrottsutövande. Carlin, 

Salguero, Rosa & Ruiz (2009) fann även att deras deltagare upplevde för höga akademiska 

krav och att de upplevde svårigheter med att balansera studier och idrott. Vidare menar 

Williams (1991; ref. i Park, Laveelle & Tod, 2012) att de individer som hade det svårt i 

skolan hade det också svårare att ta sig igenom en karriärövergång inom idrotten. Till 
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exempel hade idrottarna med bättre betyg i skolan en bättre anpassningsförmåga till livet efter 

en avslutad idrottskarriär. 

Quested, Ntoumanis, Viladrich, Haug, Ommundsen, Van Hoye, Merce, Hall, Zourbanos och 

Duda (2013) menar att det viktigaste när det kommer till att motverka idrottsliga avhopp 

bland ungdomar är att få utövare att känna sig självständiga. Vidare menar Quested med 

kollegor (2013) som i sin studie med närmre 8000 deltagare att det är tränares ansvar att skapa 

en atmosfär som stimulerar varje utövares självständighet positivt. Det viktigaste när det 

kommer till att motverka avhopp bland ungdomar är att få utövare att känna sig självständiga. 

Genom att tränaren arbetar mer med att få utövarna till att vara mer uppgiftsorienterade 

gynnar de deras självständiga utveckling och minimerar således risken för ett avhopp. 

Molinero med kollegor (2006) visade att den sekundära anledningen till varför ungdomar 

väljer att hoppa av en idrott var för att det uppstod osämja med tränaren. Tränares beteende, i 

synnerhet, har en viktig inverkan på attityden hos en ung utövares mentala utveckling. Flera 

studier visar hur viktig relationen mellan en utövare och hans eller hennes tränare är när det 

kommer till att fortsätta med en tävlande idrottskarriär (Martin, Dale & Jackson, 2001). En 

tränare är inte bara ansvarig för framgångsrika och ihållande karriärer utan är minst lika 

ansvariga för karriärer som avslutas. Konflikter med tränare var en av huvudanledningarna till 

varför tävlingssimmare valde att avsluta sin karriär (Salguero, Gonzalez-Boto, Tuero & 

Marquez, 2003b). 

Carlman med kollegor (2013) menar däremot att den huvudsakliga anledningen till att 

ungdomar lägger av beror på bristande intresse eller tidsrelaterade faktorer, som till exempel 

“mer tid åt kompisar” eller “mer tid åt familjen”. Molinero med kollegor (2006) understryker 

att “konflikt med tränaren” och “dålig lagsammanhållning” är nästintill minst lika vanliga för 

att förklara avhopp som “brist på tid” eller “uteblivit nöje”. 

 

     Konsekvenser av idrottsliga avhopp. 
Begränsat med forskning har undersökt konsekvenser av ett idrottsligt avhopp, de som gjorts 

har främst fokus på de psykologiska konsekvenserna. Studier har visat på att utövare som 

hoppat av sin idrott upplevde identitetsproblem och negativa känslor (Alfermann & Gross, 

1997). Vidare menar Butt och Molnar (2009) och Kane (1991; ref. i Park et al, 2012) att 

utövare som hoppat av sin idrott upplevde i högre utsträckning problematik i det sociala livet 

och kände sig utstötta från sina före detta vänner som fortfarande var involverade i idrotten. 

Denna avskiljning kan leda till sociala, psykologiska och medicinska svårigheter efter den 

idrottsliga karriären (Koukouris, 2001; ref. i Park et al, 2012). Andra forskare som Johns, 

Lindner och Wolko (1990) fann att det inte bara behöver röra sig om negativa konsekvenser. 

Deras studie på unga gymnaster som hade hoppat av en idrott upplevde både positiva och 

negativa sidor rörande deras avhopp som påverkade förändringar inom det sociala och deras 

specifika livsstil. Exempel på negativa konsekvenser hos före detta aktiva utövare menar 

Schwenk, Gorenflo, Dopp och Hipple (2007) att de upplevde känslor av ångest i samband 

med deras nya rutiner och kände sig vilsna av att inte träna eller tävla mer. Dessa svåra 

omställningar i livet visade Stephan, Bilard, Ninot och Deligniéres (2003) blev mindre och 

mindre svåra desto längre tiden gick. Studier visar på bättre balans i livet efter 18 månader 

efter deras idrottsliga avslut (Douglas & Carless, 2009; McKenna & Thomas, 2007) och att 

ungefär efter ett år efter kunde utövare finna sig i sina nya roller och sina nya identiteter 

(Lally, 2007). Att acceptera en sådan livsförändring var något som före detta idrottare 

upplevde som besvärligt (Stephan et al., 2003). Från ett idrottsligt perspektiv har det visat sig 

att de som väljer att lägga av med en idrott återkommer till idrotten eller ersätter idrotten med 

en annan typ av fysisk aktivitet, detta sker oftast inom en snar framtid från det då avhoppet 

skett (Butcher, Linder & Johns, 2002; Seippel, 2005; ref. i Carlman et al., 2013)  
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Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka anledningar till varför ungdomar mellan 16-

19 år slutar att idrotta och vilka konsekvenser detta kan medföra.  

 

Metod 

Deltagare 

Deltagarna i föreliggande studie bestod av elva stycken före detta idrottande ungdomar som 

avslutat sin idrottskarriär inom en specifik idrott. Avhoppet från idrotten har skett inom en 2 

årsperiod. Deltagarna var mellan 16-19 år (M:17,5) och rekryterades från en 

idrottsgymnasieskola i sydvästra Sverige. Det spelade ingen roll vilken nivå de hade utövat 

sin idrott på. Deltagarnas före detta idrott ska inte utförts på idrottsgymnasiets idrottsliga 

inriktning eller på fritiden. De idrotter som deltagarna avslutat är ridning, badminton, fotboll, 

handboll, gymnastik, och golf.  

 

Intervjuguide  

En semi-strukturerad intervjuguide (se bilaga 1) användes till de retrospektiva intervjuerna. 

Intervjuguiden grundade sig i ett kvantitativt mätinstrument kallat Athlet Retirement Decision 

Inventory (ARDI) (Fernandez et al, 2005). Författarna i föreliggande studie inspirerades av 

Ekström & Sundqvist (2009) när intervjuguiden skulle utformas. De huvudsakliga delarna 

som användes från ARDI för att forma intervjuguiden var push och pull. (Push - är faktorer 

inom en idrott som kan knuffa utövaren ut ur idrotten och Pull är faktorer utanför idrotten som 

kan stimulera en utövare till ett idrottsligt avhopp). 

 

Intervjuguiden bestod av fyra olika delar. Del 1 bestod av bakgrundsfrågor som till exempel 

ålder, hur länge de utfört idrotten de avslutat, varför de började utföra den specifika idrotten, 

om den specifika idrotten utfördes individuellt eller i lag och vilken nivå idrotten utfördes på. 

Del 2 bestod av frågor kopplade till push och pull. Del 3 fokuserade på vilka konsekvenser 

avhoppet inneburit. Frågorna som fokuserar på vilka konsekvenser ett avhopp inom idrotten 

fått grundade sig i Holistic athletic career models fem stadier. Idrottsliga-, psykologiska-, 

psykosociala-, akademiska- och det finansiella stadiet. Den fjärde och sista delen i 

intervjuguiden bestod av en fråga angående deltagarnas syn på deras framtid.  

 

Procedur 
Författarna i föreliggande studie tog kontakt med rektorn på ett idrottsgymnasium i sydvästra 

Sverige där de presenterade syftet med undersökningen och tydliggjorde studiens 

tillvägagångssätt. Vid denna skola fanns det utövare som hoppat av sin idrott men fortsatt sina 

studier i en annan klass på samma idrottsgymnasium. Kontakt togs med klassföreståndaren 

och förklarade än en gång syftet och om möjligheten fanns till att presentera studiens syfte för 

den specifika klassen. Vi presenterade på nytt syftet med studien och att vi behövde 

ungdomar som slutat med en idrott för att kunna svara på vårt syfte. Vi informerade eleverna 

om bland annat syfte och etiska frågorna, så som att det var frivilligt att delta, att de när som 

helst kunde avbryta sitt deltagande utan anledning och att allt var konfidentiellt. Tolv elever 

anmälde sitt intresse och vi fick kontaktuppgifter till de intresserade, så att kontakt kunde tas 

senare angående tid och plats för intervju. Trots upprepande försök att få tag i samtliga tolv, 

svarade endast fem elever och med dessa fem bokades intervjuer. Eftersom kontakt inte kunde 

fås med sju elever besöktes klassen på nytt. Denna gång bestämdes plats och tid direkt vid 

mötet. Denna gång var det bara sex stycken som var intresserade. Innan själva mättillfället 

utfördes två stycken pilotintervjuer för att försäkra oss om att frågorna och upplägget skulle 

vara genomförbart. Innan intervjuerna delades ett informationsbrev ut gällande studiens syfte 

och etiska frågor klargjordes. Studien är en tvärsnittsstudie, som innebär att data samlades in 
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vid endast ett tillfälle. De retrospektiva intervjuerna genomfördes på neutrala platser avskilda 

från distraktioner, detta för att minimera kontexteffekten (Jacobsen, 2002). Innan intervjuerna 

påbörjades tillfrågades deltagarna om de godkänner att intervjun spelas in samt om de hade 

några frågor. Samtliga deltagare gav sitt samtycke till att intervjuer spelades in, detta 

bekräftades genom en signatur som även behandlade de etiska punkterna. Intervjuerna varade 

mellan 15 – 30 minuter.  

 

Analys 
Analysen bestod av följande moment: 

 

1) Intervjuerna transkriberades. Detta steg handlade om att få en grundlig och detaljerad 

beskrivning av det insamlade materialet. Materialet lästes igenom flera gånger av författarna 

för att få en relevant bild av helheten.  

 

2) Informationen behandlades genom att markera alla ord och meningar som relaterade till 

vårt syfte och/eller intervjufrågor. Data var reducerad till rådata.  

 

3) Rådata strukturerades med hjälp av frågorna och skapade således individuella profiler.  

 

4) När de individuella profilerna var klara blev rådata från dessa uppdelade i dokument utifrån 

de olika kategorierna. Två nya dokument skapades. Ett för anledningar till avhopp och ett för 

konsekvenser som en följd av avhoppet.  

 

5) Identifiering av rådata med liknande meningar eller ord utgjorde koder.  

 

6) När koderna och rådata var identifierade och sorterade, klassificerades dessa in till 

överordnande teman. 

 

7) Därefter skapades underordnande teman baserat på överordnande teman och rådata. 

 

Denna process gick i enhet med vad Graneheim och Lundman (2004) menar när de beskriver 

analysmetoden av en kvalitativ metod och strävade efter att uppnå trovärdighet då studien 

följde förklaringen kring trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet.  

 

De överordnande teman utgick från de teoretiska ramverken och bestod av push/pull för att 

förklara anledningar till avhopp. De överordnande teman som skulle förklara vilka 

konsekvenser ett avhopp innebär bestod av psykosociala-, idrottsliga-, akademiska-, 

psykologiska- och finansiella konsekvenser. Författarna i föreliggande studie analyserade 

resultaten som grundar sig i pull/push med hjälp av ett deduktivt tillvägagångssätt, och svaren 

som grundar sig i konsekvenser kommer att grunda sig i Holistic athletic career model som 

även behandlades deduktivt. Triangulering mellan handledarna och författarna skedde 

kontinuerligt genom hela arbetets gång. Slutligen nämndes informanterna efter 

bokstavsordning (A-K).  

 

Resultat 

Resultatet som inledningsvis kommer beskriva anledningar till avhopp, kommer redovisas 

med hjälp av de underordnande teman som använts i kategoriseringen (se bilaga 2). Dessa är 

minskad glädje, dåliga resultat/utebliven utveckling, idrottskultur, sociala anledningar inom 

idrotten, tidsbrist, skador, sociala anledningar utanför idrotten och andra prioriteringar. Vidare 

redovisas resultatet kopplat till vilka konsekvenser avhoppet medfört, denna del kommer 



8 
 

 

främst nyttja de överordnande teman som använts vid kategoriseringen (se bilaga 3). Dessa 

lyder idrottsliga-, akademiska-, psykosociala-, psykologiska- och finansiella konsekvenser. 

Under psykologiska konsekvenser användes även de underordnande tema (stress, press, 

frustation, identitetsproblem, välmående, ångest motivation och personlig utveckling) för att 

underlätta för läsaren som lättare kan få en inblick i de psykologiska konsekvenserna.  

 

Push 
Anledningar inom idrotten som bidragit till det idrottsliga avhoppet. 

 

Minskad glädje. Deltagare uppgav att minskad glädje var en av anledningarna till att 

de avslutat sin idrott. “Jag slutade på grund av skadan, sen var det inte speciellt kul heller, 

men hade det varit kul hade jag försökt trots att det gjorde ont” (Informant B). En annan 

upplevde den minskade glädjen som en följd av bristande deltagande; “jag var ett år äldre än 

dom så när jag inte fick vara med på turneringar, då börja man tycka det var lite 

tråkigt”(Informant J). Medan en annan menade på att “de personerna som skapade störst 

utmaning slutade eller bytte grupp, var inte så mycket motstånd kvar i min grupp, och då 

tyckte jag det blev tråkigt” (Informant C). Men trots att anledningarna skiljer sig åt så är det 

den minskade glädjen som påverkat avhoppet.  

 

Dåliga resultat/utebliven utveckling. Dåliga resultat/utebliven utveckling till ett 

idrottsligt avhopp kan innebära att individen inte kände att han eller hon utvecklades inom 

idrotten eller att han eller hon inte presterade så bra som önskat. En deltagare uppger att detta 

kan ha varit anledningen till deras avhopp.  

 

Dom stannade ut sig och ville inte hoppa när jag ville hoppa och då gick det 

inte att tävla så efter ett tag så tröttnade jag på att åka och tävla och komma sist 

varje gång, varje gång och varje gång (Informant A). 

 

Idrottskultur. En liten del uppgav att en idrottskultur som inte passade deras filosofi 

bidrog till avhoppet inom idrotten. Det kunde röra sig om att man inte gillade konkurrensen 

inom laget, att de blev för hårt pressade eller att prestige inom idrotten upplevdes som en 

bidragande faktor till idrottsligt avhopp.  

 

Det blir så mycket prestige, vem har finast grejer, vem har mest pengar, vem 

har, alltså den som har mest pengar, kan köpa den bästa hästen, vilket gör att 

den kan vinna alla tävlingar typ, så det är mycket prestige, mycket pengar 

inblandat, mycket sådana personer som bryr sig mycket om pengar och jag 

gillar inte det (Informant I). 

 

Sociala anledningar inom idrotten. Sociala problem inom idrotten kunde vara att 

informanterna inte kom överens med tränaren, rådes av sjukgymnast att sluta eller att man 

slutade för att nära kamrater inom idrotten slutade. Fyra stycken informanter uppgav att de 

sociala problemen bidrog till att de avslutade sitt idrottande. “Han (tränaren) pushade lite för 

mycket ibland, han kunde bli väldigt upprörd och så om jag gjorde fel och sådär, det gillade 

inte jag” (Informant F). 

 

Min pappa gillade inte att jag skulle sluta och han pressade mig mycket och 

försökte få mig att fortsätta, det blev så mycket press så man orkar inte ta tag i 

det till slut. Det fick en motsatt effekt (Informant H). 
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Tidsbrist. Fem av informanterna menade också på att de inte hade tid för idrotten 

längre eller att den tog för lång tid. Det kunde röra sig om att förberedda sig inför träningen, 

att ta sig till och från träningarna eller att träningarna var för långa och för många. “Det tog 

lång tid o göra sig i ordning, sen träna, sen hålla på att stretcha, ta bussen hem, duscha, sen 

när man var hemma så var det dags att gå o lägga sig. Så man blev trött” (Informant B).  

 

Skador. Skador var en förekommande anledning till varför ungdomar avslutade sina 

idrotter. Fyra av de elva deltagarna uppgav att skadorna var en bidragande orsak till att de 

tvingades att sluta. “Det var inget som jag tänkte på utan anledningen till att jag slutade var 

för att jag blev skadad så det var inget jag hade planerat” (Informant D).  

 

Pull 
Anledningar utanför idrotten som bidragit till det idrottsliga avhoppet (se bilaga 3). 

 

Sociala anledningar utanför idrotten. En del av ungdomarna uppgav att de slutade 

på grund av sociala anledningar utanför idrotten. Exempel på sådana anledningar kunde vara 

att informanter ville umgås med vänner eller festa. “Jag saknade att vara ungdom typ, att festa 

och sånt där och bara umgås med sina polare. Idrotten tog ganska mycket tid ändå. Så det 

va..aaa. Så det var kompisarna som lockade kan man väl säga“ (Informant K).  

 

Andra prioriteringar. Nästintill alla ungdomar uppgav att skolan var en stor del i 

deras beslut rörande fortsatt eller icke fortsatta idrottande. En uppgav dessutom att en annan 

idrott prioriterades.  

 

Men det var att dom ofta, dom flesta träningarna var på samma dagar, då så 

krockade alltid dagarna, så man fick variera idrotterna, det blev krångligt, sen 

ville jag satsa mer på den andra idrotten //...// Det var ju annat, mer tid åt att 

studera mer, det bidrog väldigt mycket (Informant C). 

 

Konsekvenser 
Konsekvenser i relation till Holistic athletic career model. 

 

Idrottsliga konsekvenser. Med idrottsliga konsekvenser menas vilka förändringar det 

främst har blivit för informanterna efter deras idrottsliga avhopp. Tio av de elva deltagarna 

uppgav att de idag motionerar annorlunda jämfört med när de var aktiva där majoriteten av 

dessa tio gymmar. Endast en av deltagarna upplevde fysiologiska förbättringar. Två av de 

elva deltagarna uppgav att de fått fysiologiska försämringar i form av försämrad kondition 

och begränsad rörlighet. “Kan inte utföra gymnastiska övningar typ nu när jag ska visa 

gymnasten något så kan jag inte det.” Informant D om hur hennes fysiologiska försämringar 

påverkat henne. Två av de elva deltagarna har idag blivit tränare och har således fått en ny roll 

inom sin idrott. Tre av deltagarna uppgav att de har ökat sin träningsmängd i jämförelse med 

när de var aktiva. Endast en deltagare uppgav att träningsmängden minskat direkt efter det 

idrottsliga avhoppet. Vid avslutande av idrott menade tre deltagare att de har fått en större 

frihet.  

 

Jag är inte en sån som inte tränar, så jag kände att jag måste ha något istället för 

badminton då, så jag tänkte att jag kan nog börja gymma sen så fastnade jag 

där. Och den största fördelen är att man kan gå dit när man vill (Informant B). 
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Akademiska konsekvenser. Flertalet av deltagarna upplevde konsekvenser som 

påverkade deras studier och eventuella arbete. Majoriteten menade på att de fått mer tid åt 

studierna tack vare avslutet från idrotten. En del menar att eftersom mer tid tilldelas till 

studierna har det visat sig som bättre resultat i skolan. “Jag har blivit mycket bättre i skolan 

om man säger så, jag lägger mer tid på det, så det har gett mig bättre betyg” (Informant H).  

 

Två deltagare ansåg att avhoppet från idrotten hade ökat friheten i relation till skolan. Flertalet 

påpekade dessutom att deras effektivitet ökat sedan de slutade med idrotten, det kunde handla 

om att de var mer fokuserade i skolan eller tar vara mer på tiden i skolan än tidigare.  

 

Jag kan liksom fokusera mer på skolan och plugga mer på kvällarna och sånt, 

innan kom jag hem från skolan typ vid fem och sen till stallet direkt och sen 

kom hem vid åtta halv, nio. Då skulle jag plugga och då blev resultat inte lika 

bra som nu när jag kan plugga direkt vid fem istället när jag är pigg (Informant 

A).  

 

Fyra av deltagarna har efter avslutandet av idrott skaffat sig ett jobb. Två deltagare har blivit 

tränare inom sin före detta idrott och de menade att detta fyllt ett tomrum, ett tomrum som 

uppstod efter att de slutat med sin idrott. Två deltagare har fått jobb som inte är inom deras 

före detta idrotter.  

 

Psykosociala konsekvenser. Nästintill samtliga nämnde att de tappat kompisar eller 

fått sämre kontakt med vännerna från idrotten de avslutat. En deltagare beskriver också att 

många vänner har förlorats på grund av avhoppet. Samtidigt menar tio deltagare att de ersatt 

vännerna med nya vänner och där igenom vidgat sitt sociala nätverk. En liten del menar 

dessutom att de har fler vänner idag som en konsekvens av avhoppet.  

 

När jag var i stallet så hade jag de flesta vännerna där och då var det inte så 

många utanför, men nu sen jag slutade har jag kunnat vara mer med dom i 

skolan och även andra vänner som jag har tagit upp kontakten med igen och 

som jag inte har hunnit med innan (Informant A). 

 

En deltagares svar tyder på att hen inte längre är lika socialt aktiv som när hen var aktiv inom 

idrotten. 

 

Jag har ju inte direkt så mycket tid längre, skolan tar upp väldigt mycket tid /.../ 

sen så vet jag ju att mina kompisar har ganska mycket också, så det har ändrats 

lite, så att man inte kanske ses lika mycket och att det blir inte så mycket 

socialt längre (Informant D).  

 

De flesta menar dock att de sociala möjligheterna förbättrats då de nämner att de har mer tid 

åt kompisar och inget som hindrar de från att umgås. En liten del uppgav att de fått 

förbättrade sociala relationer som inneburit bättre kontakt med familjen och att de kommit 

närmre sina nuvarande vänner. 

 

Psykologiska konsekvenser. 

Stress. 
Informanterna i föreliggande studie uppgav att de idag känner sig mindre stressade i 

jämförelse med när de var aktiva.  
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Jaa jag var ju väldigt stressad när jag hade häst, mycket fläng fram o tillbaka 

och man skulle vara i stallet och skulle man stressa där och så blev hästen 

stressad så blev ridpasset inte bra och sen så skulle man hem och stressa 

igenom läxorna och sen skulle man äta och så skulle man duscha och sova 

(Informant A). 

 

Press. 
En liten del uppgav att de idag inte känner den pressen som idrotten förde med sig.  

“min pappa gillade ju inte att jag skulle sluta, och han pressade mig mycket och försökte få 

mig att fortsätta, det blev så mycket press, så orkar man inte ta tag i det, fick en motsatt 

effekt” (Informant G).   

 

Frustration. 
Direkt efter avhoppet från idrotten uppgav en deltagare att frustation uppkom. 

“Ja man blir bara så jävla frustrerad för jag kunde blivit något inom fotbollen men så håller 

inte kroppen” (Informant E).  

 

Identitetsproblem.  
Samma informant beskrev identitetsproblem som ytterligare en psykologisk konsekvens. 

“Känns som en stor del av mig har försvunnit helt enkelt, identiteten liksom typ, ut genom 

fönstret, nae men, jag har spelat fotboll sen jag var sex år gammal så, en stor del av mig har 

helt enkelt försvunnit” (Informant E).  

 

Ytterligare en del av informanterna uppgav att de kände en viss identitetsförlust i samband 

med deras idrottsliga avhopp.  

 

När jag sluta var det alltså jättetufft, alltså jag mådde psykiskt dåligt över det, 

jag var inte mig själv längre, för jag hade liksom inget annat förutom gympan 

och så när det liksom alltså när det var borta vad var jag då liksom, vad skulle 

jag göra på fritiden liksom (Informant D). 

 

Välmående. 
En liten del av deltagarna menade på att de direkt efter avhoppet kände nedstämdhet eller 

mådde psykiskt dåligt, men samtliga mådde bra idag och vissa upplevde dessutom en 

förbättring i sitt välmående. En uppgav dessutom att de mår bättre och är gladare idag jämfört 

med tiden som aktiv inom den specifika idrotten.  

 

Idag mår jag bra, för när jag väl kom igång med att vara ledare. Då kände jag 

att det är det här jag vill göra, så det var ändå rätt beslut och jag mår ändå bra 

av det, även om det var tufft i början (Informant G). 

 

Ångest. 
Ett par deltagare beskrev att i samband med deras idrottsliga avhopp upplevde de att ångesten 

försvann. De beskrev ångest som en central del som avtog i samband med det idrottsliga 

avhoppet.  

 

Alltså det släppte ju, alltså mycket, typ ångest över det, så det släppte ju, den 

här ångesten över att jag aldrig behövde säga till mamma att hon alltid skulle 

åka dit jag menar hon har också ett jobb och är också trött när hon kommer 



12 
 

 

hem och det var jätte jobbigt för mig att hela tiden behöva be om det 

(Informant I).  

 

Motivation. 
Deltagarna beskrev att i samband med deras idrottsliga avhopp upplevde de en låg motivation. 

 

Jag mådde ju väldigt dåligt då, och ingen motivation över huvud taget, sen nu 

så, alltså, psykiskt mår jag ju bättre på grund av jag blev tränare och liksom det 

ger mig lite så här lycka om man säger så, och att jag har fått nya kontakter och 

att jag känner att jag är delaktig i något som jag brinner för (Informant D).  

 

Gällande träningsmotivation beskriver samma informant att träningsmotivationen direkt efter 

avhoppet inte var jättehög. Samtidigt menar en informant att motivationen till sitt idrottande 

har ökat på grund av att idrottandet idag upplevs som roligare.  

 

Personlig utveckling. 
Deltagarna beskrev att de kände en viss mognad efter deras idrottsliga avhopp i samband med 

andra delar i livet.  

 

Har väl mognad eller så, under den tiden jag gick på gymnastik så gick jag 

fortfarande på högstadiet nu så var det ett stort steg att börja idrottsgymnasiet 

och eftersom jag bor i x, så man fick lära sig att pendla och ta större ansvar 

(Informant G). 

 

Tack vare bland annat större ansvar beskrev samma informant om att det bidragit till ett bättre 

självförtroende. “Så på det sättet tror jag mitt självförtroende blivit bättre, och man kunde må 

bra över det. Hittade gymmet som ökat mitt självförtroende” (Informant G). 

 

Finansiella konsekvenser. Fyra av deltagarna uppgav att de idag själva står för den 

ekonomiska delen i relation till deras motionsutövande. “Just nu betalar jag nästan allting 

själv //...// jag har tack vare mitt avhopp fått jobb som också så klart gynnat min ekonomi” 

(Informant K). 

 

Cirka hälften av informanterna uppgav att det inte blivit någon förändring på deras ekonomi. 

Samtliga av dessa svarade att deras föräldrar betalade då och betalar nu. På frågan om deras 

avslutande av idrott haft en påverkan på deras ekonomi svarade en informant: “Inte på min, 

men på mammas och pappas, dom var ju rätt glada och slippa betala 3000 kr i månaden” 

(Informant A). På frågan om vem som betalade för deras idrottande idag svarade en annan: 

“Det är pappa som betalar” (Informant I). 

 

Diskussion 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka anledningar till varför ungdomar mellan 16-

19 år slutar att idrotta och vilka konsekvenser detta kan medföra.  

 

Resultatet visade att de mest förekommande anledningarna till varför ungdomar slutade med 

sin idrott var, minskad glädje (t.ex. inte lika kul), dåliga resultat/utebliven utveckling (t.ex. 

presterade inte lika bra som önskat), idrottskultur (t.ex. de gillade inte konkurrensen inom 

laget), sociala problem inom idrotten (t.ex. kom inte överens med tränaren), tidsbrist (t.ex. att 

det tog lång tid att ta sig till och från träningen) och skador. Vidare visade förekommande 

resultat utanför idrotten att ungdomarna lagt av för att de hade: sociala problem utanför 
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idrotten (t.ex. ville umgås med vänner), andra prioriteringar (t.ex. att de ville lägga ner mer tid 

på skolan). Slutligen visade resultaten på både positiva (t.ex. bättre betyg) och negativa (t.ex. 

tappat kontakt med vänner) konsekvenser.  

 

Push 
Precis som Salguero med kollegor (2003a) menar var en bidragande faktor “dålig form/lågt 

intresse” och “förminskad förmåga” några anledningar till ungdomars idrottsliga avhopp. 

Författarna i föreliggande studie har valt att nämna detta som dåliga resultat/utebliven 

utveckling. Det syftar till att en del av informanterna valde att avsluta sin idrott på grund av 

att de till exempel inte kände sig lika bra som de övriga i ett lag. Något som går hand i hand 

med tidigare forskning. Sociala problem inom idrotten beskrivs som tidigare nämnt problem 

med personer som på ett eller annat sätt påverkade informantens idrottande (t.ex. kom inte 

överens med tränaren) och som var en av anledningarna till att de valde att avsluta sin idrott. 

Något om även Molinero med kollegor (2006) uppmärksammade och visade att osämja med 

tränaren var en av anledningarna till ungdomars avhopp och får bland annat stöd från 

Salguero med kollegor (2003b) som menade att tävlingssimmares huvudanledning till 

idrottsligt avhopp var konflikter med tränare. En relation mellan en utövare och tränare är 

viktig för ett fortsatt tävlingsidrottande menar Martin med kollegor (2001). Utöver en bra 

relation mellan utövare och tränare anser författarna i föreliggande studie att det är viktigt hur 

exempelvis en tränare arbetar med ungdomar. Utöver att arbeta med ungdomar för att 

utveckla färdigheter inom den specifika idrotten bör det även ligga i tränarens och utövarens 

intresse att utveckla en sund och hållbar relation som inte bara förknippas med själva 

utövandet. Dessutom anser författarna att en god relation främjar den idrottsliga utvecklingen 

hos både tränaren och utövaren och bör således ses som en central del för en framgångsrik 

relation. Quested med kollegor (2013) menar att det är viktigt att få utövare att känna sig 

självständiga och uppgiftsorienterade och att det är det som minimerar risken för idrottsliga 

avhopp hos ungdomar. Något som författarna i föreliggande studie till stor del menar på att 

det är tränarens ansvar att skapa en sådan atmosfär. Det vill säga att fokus bör ligga på både 

utövarnas egna utveckling och lagets utveckling. Mindre fokus bör således ligga på resultatet 

(t.ex. matcher och tävlingar) som troligtvis kan underlätta för en tränare att skapa en 

uppgiftsorienterad atmosfär. Givetvis är det viktigt med matcher och tävlingar men detta 

menar författarna bör ses som en del av en långsiktig och ihållande utveckling och något som 

bör genomsyra en förenings stadgar i de unga åren. Det ska nämnas att det största ansvaret 

ligger i tränares och föräldrars involvering. Det är viktigt att de premierar utveckling och inte 

till exempel endast matchresultat. Där av är det viktigt att upplysa de om detta och såldes en 

relevant ända att börja vid. Nyligen presenterade Svenska fotbollsförbundet (2015) att 

seriesystemet upp till tretton års ålder kommer att avskaffas från och med 2017, således 

kommer inte några resultat redovisas. Denna förändring anser författarna i föreliggande studie 

vara ett steg i rätt riktning för att få tränare, ledare, föräldrar och ungdomar mer 

uppgiftsorienterade som då förhoppningsvis ska minimera riskerna med idrottsliga avhopp 

hos ungdomar. Detta ger troligtvis tränare och ledare mer utrymme att arbeta med till exempel 

ett större kollektiv men sätter samtidigt högre krav på utbildningsnivå och kunskaper 

egenskaper hos ledare och tränare.  

 

En av anledningarna till att informanterna avslutade sin idrott var på grund av den 

idrottskultur som florerade under deras aktiva period (t.ex. gillade ej konkurrensen). Något 

som informanterna upplevde genom en seriösare gallring desto äldre de blev. Författarna i 

föreliggande studie menar att detta troligtvis skapar en viss atmosfär hos en förening som 

mynnar ut i en typ av idrottskultur. Att selektera är en del av denna idrottskultur. Dahlin 

(2004) menar att ungdomsidrott bör främja samarbete och inte konkurrens. Om barn och 
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ungdomar tidigt lär sig att alltid vilja vara bäst och på så sätt ständigt konkurrera med 

varandra kommer denna atmosfär florera i deras vuxna ålder. Detta kommer såldes inte gagna 

den framtida samhällsutvecklingen. Vidare menar Dahlin (2004) att det inte är unga 

potentiella elitidrottsutövare som tränare och ledare ska ha hand om utan framtidens vuxna 

människor. En elitsatsande idrottskultur hos barn och ungdomar gynnar ingen, allra minst de 

som är duktigast, eftersom de troligtvis begränsas i andra avseenden gällande deras mänskliga 

utveckling. Något som är vanligt förekommande i idrottskulturer överlag är selektering. 

Författarna i föreliggande studie menar att selektering är en bidragande del till att det uppstår 

konkurrens inom till exempel ett fotbollslag. Författarna menar att konkurrensen i det långa 

loppet gör att ungdomar tappar motivationen till att utöva sin idrott, men bortser inte ifrån att 

resultatinriktade utövare faktiskt kan motivera sig till fortsatt idrottande med hjälp av ett 

tävlingsklimat. Som tidigare nämnts anser författarna att den huvudsakliga lösningen för 

denna typ av problematik bör vara att försöka få utövarna, tränare, ledare och föräldrar mer 

uppgiftorienterade. Peterson (2004) menar att selektion motarbetar idrottens och samhällets 

målsättning som handlar om att så många som möjligt ska vara med så länge som möjligt 

samt att varje utövare ska utvecklas efter sina egna förutsättningar. Idag begränsas mer eller 

mindre all den fotbollstalang som finns inom varje ålderskull flickor och pojkar. Denna 

selektering som bygger på konkurrens menar författarna i föreliggande studie kan ha andra 

negativa effekter på ungdomsidrotten.  

 

Carlman med kollegor (2013) fann press som en bidragande faktor till idrottsliga avhopp. 

Liknande resultat visades i föreliggande studie. Det är dock viktigt att poängtera att det var 

den upplevda pressen som gjorde att de avslutade sina idrottsliga karriärer. Pressen behöver 

således inte vara speciellt hög, men den är så pass hög att utövaren inte kan hantera den. Ett 

utfall av att inte kunna hantera press kan vara minskad glädje, något som en informant tydligt 

beskrev och menade på att den alltför högt upplevda pressen gjorde att det blev tråkigt. En 

annan informant beskrev press från föräldrar som en bidragande faktor till det idrottsliga 

avhoppet. Att föräldrar involverar sig i ungdomars idrottande är något som är bra och något 

som fått begränsat med uppmärksamhet. Precis som mycket annat har även det en baksida 

anser författarna. För pressande föräldrar kan vara en anledning till att ungdomar idag till 

exempel tappar intresse eller får en minskad glädje i relation till idrotten och där av lägger de 

av. Fraser-Thomas, Coté och Deakin (2008a) menar att föräldrarna är viktiga men att en 

anledning till att ungdomar slutar idrotta kan vara just för att de har för pressande föräldrar. 

Detta kan grunda sig i att föräldrarna själva har varit aktiva på en hög nivå och önskar att sina 

barn ska bli lika framgångsrika. Detta kan således påverka ungdomarnas val till att lägga av 

(Fraser-Thomas, Coté & Deakin, 2008b).   

 

Det vill säga, minskad glädje kan ha sin grund i ett flertal andra faktorer och press kan 

exempelvis vara en. Det kan även röra sig om att minskad glädje kan vara den huvudsakliga 

anledningen till att ungdomar lägger av och ligger i linje med tidigare forskning. Butcher med 

kollegor (2002) och Weiss (2000) menar att ungdomar som lagt av gjorde det för att de inte 

upplevde idrotten som roligt och är något som en av de centrala delarna när det kommer till 

ungdomars idrottsliga involvering. Även bristande intresse (Carlman et al, 2013; Moliner et 

al, 2006) är något som kan förankras med minskad glädje. För mycket press kan utöver att 

missgynna glädjen och motivationen även främja benägenheten till att ungdomar skadar sig 

(Johnson, 2009). Författarna i föreliggande studie tror att när press ställs på ungdomar som 

inte klarar av att hantera denna ökar risken radikalt för att utövaren skadar sig och där igenom 

kanske slutar med sin idrott innan vuxenålder nåtts. Vanligaste typen av skador är 

stressrelaterade frakturer och muskulära skador (Enoksen 2011). Något som kan ha sin grund 

till att ungdomar tränar/tävlar trots skador och kan bero på selektering och den allt mer 
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hårdförande kulturen som innebär tidigare konkurrens. Detta har troligtvis en negativ 

påverkan på ungdomarnas fysiologiska hälsa i form av fler och allt allvarligare skador. En 

bidragande orsak kan vara den monotoma träningen som en viss specifik idrott kräver. 

Resultaten i föreliggande studie visade att de som bland annat hade avslutat gymnastik och 

fotboll på grund av skador uppgav att de upplevde träningen som väldigt ensidigt. Vilket kan 

vara en bidragande faktor eftersom informanterna menar att de idag inte tränar lika ensidigt.  

 

Resultaten i föreliggande studie överensstämmer till viss del med vad som framkom i tidigare 

forskning. Carlman med kollegor (2013) och Molinero med kollegor (2006) visade att 

ungdomar bland annat valde att avsluta sitt idrottande på grund av tidsbrist i form av att det 

till exempel tog för lång tid att ta sig till och från träningen, de ville spendera mer tid med 

familj och vänner, brist på tid och så vidare. Liknande resultat framkom i föreliggande studie 

men författarna menar att detta kan ses som ett resultat av att de ville lägga tid på annat och 

går hand i hand med de yttre anledningarna till idrottsliga avhopp som nämns senare (andra 

prioriteringar). Detta räknas fortfarande som en anledning inom idrotten eftersom det blir den 

specifika idrotten som blir påverkad. Återigen är det intressant att ungdomarna aktivt väljer 

att prioritera sin tid på annat. Givetvis kan de yttre anledningarna väga tyngre i detta 

sammanhang men faktum kvarstår om att det är något inom idrotten som gör att dessa 

ungdomar valt att prioritera bort det. En anledning som författarna anser vara relevant är 

dåliga resultat/utebliven utveckling.  

 

Push faktorerna var en klar majoritet sett till antalet i föreliggande studie. Med det menas att 

anledningarna inom en specifik idrott var av stor betydelse när det kommer till ungdomarnas 

idrottsliga avhopp.  

 

Pull 
Vidare visade förekommande resultat utanför idrotten att ungdomarna slutade träna på grund 

av sociala anledningar utanför idrotten (t.ex. umgås med vänner) och andra prioriteringar 

(t.ex. att de ville lägga ner mer tid på skolan). 

Precis som Carlman med kollegors (2013) resultat visade de att ungdomar ville spendera tid 

på annat som till exempel skolarbete eller att umgås med vänner. Även Molinero med 

kollegor (2006) fann att den största anledningen till att ungdomar avslutade sitt idrottande 

grundade sig i att “de hade andra saker att göra”. Nästan samtliga informanter i föreliggande 

studie uppgav att de ville lägga ner mer tid på skolan. Även Salguero med kollegor (2003a) 

fann i sin studie att anledningen “hade andra saker att göra” var en bidragande faktor till 

ungdomars idrottsliga avhopp. En förklaring till detta kan enligt Salguero med kollegor 

(2003a) vara att deltagarnas snittålder var 18 år, en ålder där de flesta började att studera 

vidare. I föreliggande studie framkom det som nämnt att informanterna ville lägga ner mer tid 

på skolan och kan förklaras genom att det ställs högre akademiska krav i idrottsgymnasiet 

gentemot högstadiet. Även något som informanterna själva beskriver. Författarna anser det 

väldigt intressant att många av informanterna uppgav att de slutat på grund av skolrelaterade 

faktorer, speciellt då samtliga informanter tillhörde ett idrottsgymnasie som har som mål att 

kombinera just skola och idrott. Men enligt föreliggande studies resultat kan det verkligen 

ifrågasättas vad som brustit från skolans håll. Majoriteten har förmodligen en lyckad 

kombinerad karriär där skola och idrott kombineras på ett bra och hälsosamt sätt, men för en 

del verkar det uppenbart att skolans mål om en lyckad dubbel karriär inte fungerat. Författarna 

antar att eftersom en del av informanterna tillägnat många år åt just den specifika idrotten är 

det många som kommit till insikt att de hellre skulle vilja göra andra saker eller ägna sin tid åt 

saker som de tidigare saknat. Det ska dock inte uteslutas att det kan vara omvänt då idrottare 

som ägnat större delar av sina liv väljer att fortsätta på grund av att de anser att de lagt ner så 
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pass mycket tid. Något som dock författarna inte kunde finna i föreliggande resultat. Ett 

exempel som handlade om att informanterna ville umgås med vänner, utöva en annan idrott 

eller att festa tolkar författarna som att de till viss del ville göra andra saker. I följande citat 

beskriver informant K hur hen saknade vissa delar i sitt liv när hen idrottade. Informant K 

utövade sin idrott på elitnivå. “Jag saknade att vara ungdom typ, att festa och sånt där och 

bara umgås med mina polare”. Författarna i föreliggande studie menar på att nivån på 

utövandet har en avgörande roll när det kommer till avsaknaden av andra saker. Individer som 

inte utfört sin idrott på en hög nivå och där av troligtvis inte lagt ner lika mycket tid på 

idrotten har förmodligen en annorlunda balans mellan idrott och övriga delar i livet. 

  

Konsekvenser  
I föreliggande studie framkom flertalet olika konsekvenser som en följd av ett idrottsligt 

avhopp. Majoriteten av informanterna upplevde förändringar i de olika nivåerna som 

Wylleman med kollegor (2013) beskriver i Holistic athletic career model. Inom den 

idrottsliga sfären menade många att deras motionerande förändrats, det kan då ha varit att 

informanten börjat med en ny idrott eller har ersatt sin idrott med att gymma. En stor del 

angav också att de haft fördelar inom den akademiska nivån på grund av det idrottsliga 

avhoppet. Det kunde handla om att de lade ner mer tid på skolan, de var mer fokuserade, de 

hade fått bättre betyg eller att de skaffat jobb. Det ska dock tilläggas att konsekvenserna 

förmodligen har andra förklaringar än enbart ett idrottsligt avslut, men eftersom fokus ligger 

på konsekvenserna från denna idrottsliga övergång kommer konsekvenserna diskuteras 

utifrån denna utgångspunkt.  

 

Idrottsliga konsekvenser. Då majoriteten av informanterna i föreliggande studie idag 

ägnade sig åt att gymma eller att utföra en annan idrott uteslöts förmodligen många negativa 

konsekvenser så som övervikt och försämrad fysiologiska förmågor. Just övervikt och 

minskad fysisk aktivitet påpekar Schwenk (et al., 2007) är två av de vanligaste 

konsekvenserna efter ett idrottsligt avhopp. Vidare menar Gilmore (2008; ref. i Park. et al., 

2012) att individers fysiologiska tillstånd var avgörande för anpassningen till ett “vanligt liv” 

efter idrotten. Butcher, Linder och Johns (2002; ref. i Carlman et al. 2013) menar att många 

av de som väljer att avsluta en idrott faktiskt återkommer, antingen till samma idrott eller ett 

annat motionsutövande. Detta stämmer väl överens med resultat från denna studie. Författarna 

i föreliggande studie uppfattade informanterna som att de trots sitt avhoppande ändå ville 

sysselsätta sig med idrott på något sätt. En informant beskrev sig själv som “jag är inte en sån 

som inte tränar” och författarna antar att eftersom de allra flesta alltid haft en idrottssyssla, 

kan de resultera i en stor tomhet, en tomhet som måste fyllas med en annan aktivitet. Där av 

anser författarna inte det relativt märkbart att nästan alla hade ersatt sin avslutande idrott med 

en ny fysisk aktivitet. En anledning till att majoriteten valt att aktivera sig genom gym tros 

bero på att de själv kan planera och utöva gymmandet på egen hand. Troligtvis skapar detta 

en flexibilitet som skapar nya möjligheter i till exempel det sociala livet.   

 

Psykologiska konsekvenser. Ett par av informanterna i föreliggande studie upplevde 

att de förlorat en bit av sig själva efter avhoppet, så kallat identitetsproblem. Liknande resultat 

har återfunnits av Alfermann & Gross (1997) som dessutom menar på att andra negativa 

känslor kan uppkomma i samband med ett idrottsligt avhopp. Vidare menar Schwenk med 

kollegor (2007) att ett avhopp ibland kan leda till svåra depressioner. Lyckligtvis uppgav inga 

av informanterna i föreliggande studie att de lidit eller led av depression. Dock så nämnde en 

liten del att de i samband med avslutet var identitetssökande och kände sig nedstämda. Likt de 

psykosociala konsekvensernas som förmodligen påverkades av faktorer så som nivå på 

utövandet och hur länge informanterna har ägnat sig åt sin idrott påverkar troligen även dessa 
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faktorer de psykologiska konsekvenserna. De som upplevde känslor av nedstämdhet och 

identitetsförlust hade ägnat större delar av sina liv åt sin idrott. De informanter som upplevt 

sig tvingade till att avsluta sin idrott på grund av till exempel skada löper stor risk för negativa 

känslor (Zaichkosky, King & McCarthy, 2000; ref. i Carlman et al., 2013) och 

identitetsförlust (Butt & Molnar, 2009). Liknande resultat framkommer i föreliggande studie 

då en informant som tvingats sluta på grund av skada beskriver sina känslor efter avhoppet 

“det känns som en stor del av mig försvunnit helt enkelt, identiteten typ”. Precis som 

Alfermann & Gross (1997) och Zaichkosky (et al., 2000; ref. i Carlman et al., 2013) menar så 

framkom även negativa känslor hos denne informant då frustration upplevdes. 

 

Psykosociala konsekvenser. Vidare menar Butt och Molnar (2009) och Kane (1991; 

ref. i Park et al, 2012) att utövare som hoppat av sin idrott upplevde i högre utsträckning 

problematik i det sociala livet och kände sig utstötta från sina före detta vänner som 

fortfarande var involverade i idrotten. Resultatet i föreliggande studie tyder också på att 

många tappar kontakten med sina vänner inom idrotten, som en konsekvens av avhoppet, men 

samtidigt menar de allra flesta att de ersätter kompisarna med nya utanför idrotten och 

beskriver i vissa fall som att de fått fler vänner än tidigare. Överlag går det utifrån resultaten 

att tyda på förbättringar inom den psykososociala sfären. Detta förmodligen på grund av att de 

sociala möjligheterna förbättrats, men dock upplevde en informant mindre socialt umgänge 

jämfört med tiden som aktiv, dessutom hade informanten mindre vänner idag än när idrotten 

utfördes. Detta kan givetvis ha en stark förankring i vilken nivå utövarna låg på och hur länge 

de utfört idrotten. Desto högre nivå desto mer tid läggs troligtvis tillsammans med laget. Detta 

stänger således ute annat umgänge och desto längre tid utövaren varit aktiv desto större är 

risken att man inte skapat vänskapsband utanför idrotten. Informanten som ansåg att det 

sociala livet försämrats efter sitt idrottsliga avhopp hade spenderat 12 av sina 18 år inom en 

idrott och kan som tidigare nämnts ha en förklaring till varför det sociala umgänget 

försämrats. Samma informant var också en av få som menade på att informanten inte ersatt 

kompisarna hon tappat från idrotten. 

 

Akademiska Konsekvenser. Stambulova (et al. 2015) påpekar problematiken med att 

kombinera skolan med en idrott, i studien citeras en deltagare enligt följande: “I'm going to 

practice, I'll go and practice, I'm gonna go practice, I have practice, whatever you say, I need 

to study, but ooh no I have practice, that's how it is, practice takes your whole life …”(s.7). 

Då informanterna är liknande kan man ana varför stora delar av informanterna i denna studie 

påpekar att de efter avslutandet av idrott fått betydligt mer tid åt skolan och ett par elever 

beskriver som en konsekvens av det så har deras betyg förbättrats. Man kan fundera om 

idrotten står i vägen för den akademiska utvecklingen eller vice versa. Ytterligare ett citat som 

återfinns i Stambulova med kollegors (2015) studie är “I prioritize my sport more than school 

right now because I moved here for sports. School is secondary … school goes OK but could 

go better if I didn't have my sport”. Detta kan också tyda på att utan sitt idrottsutövande skulle 

elevens insatser i skolan förbättrats. I föreliggande studie beskriver informanterna 

kombinationen mellan skolan och idrotten som en negativ kombination. Vidare menar 

Stambulova (et al. 2015) att det är omöjligt att ha konstant fokus på alla sfärer i livet 

samtidigt, därför menar de på att individer bör skifta fokus beroende på vilka situationer som 

kan uppstå. När ett test eller inlämningsarbete i skolan börjar närma sig borde man som 

idrottsutövare skifta fokus till skolan och när en tävling eller större turnering närmar sig inom 

idrotten borde mer fokus läggas på sitt idrottsutövande.  

 

I relation till den Holistic athletic career model sker det en idrottslig utveckling mellan 15 - 20 

år. Fram till 18-19 avslutar de flesta sin idrottsgymnasietid i relation till modellen. Dessa två 
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faser kan vara krävande för individer som vill hålla på med både idrott och studier och kan ses 

som en förklaring till varför exempelvis unga lägger av med sin idrott för att kunna ägna mer 

tid åt en akademisk utbildning precis som exempelvis Salgueros et al. (2003a) hypotes. En 

akademisk utbildning kräver i större utsträckning högre krav än en gymnasial och kan 

påverka idrotten negativt (Stronach & Adair, 2010) 

 

Finansiella konsekvenser. Resultatet visade att informanterna betalar mer från egen 

ficka idag jämfört med när de var aktiva. Dels antar författarna att detta kan bero på att många 

lämnat föreningsidrotten för gymmet och att föräldrarna inte längre har lika bra insikt i 

ungdomarnas motionsutövande. Ytterligare en förklaring till detta kan vara att informanterna 

utfört sin idrott under en längre tid och de flesta sedan unga år. Således har föräldrarna alltid 

betalat avgifter som till exempel medlemsavgifter. Något som i och med det idrottsliga 

avhoppet upphört. Likt en informant beskriver hade hen i och med sitt avslutande av idrott på 

elitnivå fått tid och möjlighet att börja arbeta och fick således en bättre ekonomisk situation 

sedan innan. Detta gjorde att han hade en större ekonomisk frihet än tidigare. En annan 

anledning till informanterna betalar mer idag jämfört med tiden som aktiv antar författarna 

beror på att ungdomarna befinner sig i den fas i livet där de allt mer övergår till vuxen, detta 

uppmärksammas även i the Holistic athletic career model som påpekar att vid 20 årsåldern 

börjar ungdomarna bli allt mer vuxna och det är också kring denna ålder det finansiella stödet 

från föräldrarna upphör. I och med avhoppet från en idrott tar föräldrarna tillfället i akt att lära 

ungdomarna ta ansvar för sitt eget liv och idrottsutövande. 

 

Metoddiskussion  
Det kvalitativa tillvägagångssättet är mer detaljerat och används ofta för att studera något mer 

djupgående. Resultatet blir mer individuellt vilket gör att det blir svårare att generalisera till 

en hel population. För att uppnå syftet i föreliggande studie användes ett kvalitativt 

tillvägagångssätt med semi-strukturerade intervjuer formade utifrån Athletes Retirement 

Decision Inventory (ARDI) (Fernandez et al, 2006) ARDI är ursprungligen ett kvantitativt 

mätinstrument. Anledningen till att det användes var för att det var enkelt att modifiera så att 

det skulle passa ett kvalitativt tillvägagångssätt, dessutom var det enkelt att applicera på de 

före detta idrottande informanterna. ARDI är relativt nytt och oprövat instrument som medför 

nackdelar i form av osäker reliabilitet. Dessutom var intervjuguiden aldrig använd mer än i 

pilotstudier som gjordes innan mättillfället. Antalet deltagare är något som begränsar 

föreliggande studie. Informanterna har säkerligen befunnit sig i olika livssituationer som kan 

ha påverkat deras svar och således resultaten i föreliggande studie. En del av de kan ha gått i 

högstadiet när avhoppet skedde, andra hade hunnit börja gymnasiet. Troligtvis svarade en del 

av informanterna på ett sätt som gynnar de själva och framhäver sig bättre än i verkliga fallet, 

det vill säga de svarade på ett socialt önskvärt sätt. 

 

Implikationer 
Författarna till föreliggande studie hoppas att med denna studie kunna utveckla förståelsen för 

varför ungdomar slutar att idrotta. Det ligger också i författarnas intresse att försöka få läsaren 

medveten om varför det är viktigt att man arbetar för att motverka att ungdomar slutar med 

sin idrott. Detta genom att undersöka vilka konsekvenser ett avhopp inom idrotten kan få. 

Finns det ingen förståelse till varför det är viktigt kommer det bli svårare att på ett effektivt 

sätt arbeta för att få ungdomar att fortsätta med idrott. Dessa resultat riktar sig främst till 

ledare, föräldrar eller andra som engagerar sig i ungdomsidrott med förhoppning att kunna 

bevara ungdomarna inom idrottsrörelsen men att också kunna bilda sig en uppfattning om 

varför en ung idrottare väljer att lägga av. Med föreliggande resultat till grund går det att se att 

ett idrottsligt avhopp inte nödvändigtvis behöver betyda något negativt utan kan ha positiva 
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effekter hos en individ. Att ungdomar väljer att spendera mer tid till sina studier är något som 

bör ses som positivt då det med största sannolikhet är en mer ihållande karriär. Även att det 

sociala nätverket utvidgats och före detta idrottare idag har fått nya vänner är något som bör 

ses som positivt. Där av kan detta troligtvis skapa en viss förståelse hos tränare och ledare när 

det kommer till att förstå varför ungdomar väljer att lägga av med sin idrott.  

 

Idrottsgymnasium kan likt tränare, utövare och föräldrar ta nytta av kunskapen. Kunskapen 

bör tas i beaktande när utformning av läroplaner och examinationer planeras. Det kanske till 

och med är så att man behöver utöka idrottsgymnasiets totala utbildningstid för att försäkra 

sig om att kunskapsnivån inom skolan behålls i kombination med en idrottslig högsta nivå. 

 

Resultaten i föreliggande studie menar att det ofta är anledningar inom idrotten som fått 

utövarna att sluta. Detta bör ses som positivt då det för idrottsklubbar är inom räckhåll och 

därför också påverkningsbart. Fokus bör ligga hos idrottsföreningarna för att få ungdomarna 

att stanna.  

 

Framtida forskning 
Många har studerat varför ungdomar slutar att idrotta, men begränsat med studier har 

undersökt vilka konsekvenser ett idrottsligt avslut innebär på andra sfärer i livet, därav hade 

det varit intressant om kommande studier, likt denna, fokuserat på konsekvenser från ett 

idrottsligt avhopp. Det borde också ligga i forskarnas intresse att undersöka vilken inverkan 

utövarens nivå har på anledningarna och konsekvenserna och om skillnader och likheter kan 

skådas oavsett nivå. Likaså vore det intressant och undersöka om där finns några skillnader 

mellan olika idrotter när det kommer till varför de väljer att avsluta sina karriärer samt vilka 

konsekvenser de upplever. Andra grupper som skulle vara av intresse att jämföra är män och 

kvinnor för att på effektivaste och bästa sätt kunna applicera specifika implikationer för 

vardera grupp.  

 

Konklusion 
Push-faktorer visade sig ha en större påverkan på varför ungdomar slutar med idrott än vad 

pull-faktorerna hade. De övergripande anledningarna för idrottsliga avhopp hos ungdomar var 

skador, tidsbrist, social problem inom idrotten, sociala problem utanför idrotten och 

idrottskultur. Resultaten visade även på att de mest förekommande konsekvenserna rörde den 

psykosociala- och idrottsliga sfären. Många uppgav att de tappat kompisar från idrotten i och 

med avhoppet, dessutom hade nästintill alla förändrat sitt motionerande. Resultatet visade 

också på att många hade mer tid åt skolan och att de således fått bättre betyg.  

 

Tacksägelse 

Slutligen vill vi passa på att tacka för den tid och ansträngning som våra handledare Natalia 

Stambulova och Johan Ekengren lagt för att leda oss igenom skrivandet av denna 

kandidatuppsats. Vi vill också rikta ett tack till personal på idrottsgymnasiet för att ha tagit 

emot oss med öppna armar när vi sökte efter informanter. Sist men inte minst vill vi tacka alla 

er som ställt upp och deltagit i studien. 
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Bilaga 1  

HÖGSKOLAN I HALMSTAD 

Akademin för hälsa och välfärd 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar på Högskolan i Halmstad där vi läser det idrottsvetenskapliga 

programmet med inriktning psykologi och vi håller på att skriva vår C-uppsats. Syftet med 

uppsatsen är varför ungdomar slutar att idrotta och vilka konsekvenser detta kan få. Vi 

kommer även att undersöka om det finns skillnader i anledningarna beroende på om individen 

tillhört en individuell idrott eller en lagidrott.  

Vi söker dig som är mellan 16-20 år och som inom de senaste 2 åren slutat med en idrott.  

Intervjuerna kommer grunda sig i xx antal frågor om varför just du slutat med en idrott och 

vilka konsekvenser (bra eller dåliga) avhoppet har bidragit till. Intervjun kommer att vara 

mellan 20-30 minuter. Vi önskar att spela in intervjun, detta för att kunna analysera och 

behandla informationen ni ger oss.  

Studien är konfidentiell, vilket innebär att dina svar inte kan kopplas till dig eller din före 

detta förening. Resultaten kommer att redovisas i löpande text där varje individ blir tilldelad 

en siffra. Det innebär att ingen kommer se hur just du har svarat under intervjun. Ta denna del 

först i aktuellt stycke.. Det är helt frivilligt att delta och om du känner att du vill avbryta, gör 

du det när du vill. 

 

Har ni frågor eller funderingar tveka inte att höra av er.  

Kontaktuppgifter 

Marcelo Farias  

Mail: marfar13@student.hh.se 

Tele: 0704-580028  

 

Natalia Stambulova 

Natalia.Stambulova@hh.se 

     

 

Rasmus Petersson  

Mail: raspet13@student.hh.se 

Tele: 0763-479174 

 

Johan Ekengren 

Johan.Ekengren@hh.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Skriftligt informerat samtycke 

 

Som deltagare i studien, Idrottsliga avhopp: Anledningar och konsekvenser hos unga 

individuella och lagidrottare har jag fått information (både skriftligt och muntligt) om studiens 

syfte och att intervjun kommer spelas in. Jag förstår att mitt deltagande är frivilligt och att jag 

när som helst kan avbryta mitt deltagande och lämna intervjun utan att behöva uppge 

anledning.  

 

 

Deltagare___________________________________________________________________ 

Ort och Datum_______________________________________________________________ 

Namnunderskrift_____________________________________________________________ 

Namnförtydliganden__________________________________________________________ 

………………………………………………………………………………………………… 

Projektansvariga_____________________________________________________________ 

Ort och Datum______________________________________________________________ 

Namnunderskrift_____________________________________________________________ 

Namnförtydligande___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Intervjuguide för idrottare som slutat idrotta 
Bakgrundsfrågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Vilken idrott är det du har avslutat? 

a. Var det i lag eller individuellt? 

2. Hur länge hade du utfört idrotten innan du slutade? 

3. Varför började du utföra din idrott? 

4. Inom vilken nivå var du aktiv när du slutade eller som högst?? (Lokal, reginal, 

nationell eller internationell)  

5. När började du tänka på att avsluta din idrott? 

6. Varför slutade du med din idrott?  

7. Berätta om ditt beslut att sluta med idrotten? 

A.  Hur ser du på ditt beslut att sluta med idrotten idag?  

 

Push  
Vad var det inom idrotten som fick dig att sluta? 

 

Pull 
Vad var det utanför idrotten som fick dig att sluta?  

 

Konsekvenser 
Hur har dit liv påverkats/förändrats sedan du slutade med idrotten? 

Har det hänt något speciellt i ditt liv efter att du avslutat din specifika idrott? 

tex skaffat partner, gjort slut, köpt lägenhet eller annan större livshändelse? 

 

Idrott - Hur har ditt idrottande/motionerande förändrats sedan du slutade med den specifika 

idrotten?  

 

Skola - Har din relation till skolan på något sätt förändrats sedan du slutade med idrotten?  

Elevråd, klassförståndare etc? Hur har dina studier påverkats av att du avslutat 

ditt idrottsutövande? 

 

jobb - Jobbar du utöver att gå i skolan? 

Varför jobbar du, vad ger det dig?  

 

Socialt - Hur ser ditt sociala umgänge ut idag jämfört med när du idrottade? 

Vad tycker du på om denna förändring?  

  Vad har förändringen inneburit för dig?  

 

Psykologiskt – Hur mår du idag eller hur har du mått sedan du slutade idrotta 

Finns det någon skillnad mellan hur du mår idag och under tiden du var aktiv? 

 Hur ser denna skillnad ut? 

Ekonomisk -  Har ditt avslutande av idrott haft en påverkan på din ekonomi?  

  Hur har den påverkat? 

Hur finansierar du dig och din eventuella idrott idag?  

Hur såg det ut när du var aktiv, vem betalade för ditt deltagande? Utrsutning, 

medlemsavgift etc.  

Övriga frågor Vad hade du tänkt sysselsätta dig med efter studenten?  



 
 

 

Rådataenheter Underordnade teman Överordnande teman Kategori 

Skada (12)  
Skadad (12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Push (56) 

 

 

 
 
 
Tidsbrist (12) 

Tog för lång tid att ta sig till 
träning (3) 

Träningen tog för lång tid (3) 

Hade inte tid (5) 

Tog för lång tid att göra sig 
iordning (1) 
 

 
 
 
Idrottskultur (9) 

För mycket prestige inom 
idrotten (2) 

Gillade inte konkurrensen (3) 

För mycket press på mig (3) 
Gillade inte pressen 

 

 
 
Sociala anledningar 
(8) 

Gillade inte tränaren (4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anledningar till 
avhopp 

Blev ofta arg på tränaren  

Lite folk på träningarna 

Vänner slutade (2) 

 
 
 
Minskad glädje (7) 
 
 

Inte roligt (4) 

Tråkigt, fick inte spela (2) 

Blev tråkigt  
 

 
Dåliga resultat (6) Dom andra var bättre (2) 

Kom sist hela tiden (4) 
 

 
 
Utebliven utveckling 
(2) 

Insåg att jag inte skulle bli 
bättre  

Höll inte samma nivå som 
tidigare 

Ville hellre utöva den annan 
idrott  

 
 
 
 
 
Andra prioriteringar 
(9) 

 
 
 
 
Pull (18) 

Träningar krockade med 
annan sport  

Mycket läxor 

Började gymnasiet (4) 

Mer plugg nu (2) 

Bilaga 2 – Kategorisering av anledningar till idrottsligt avhopp 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vill kunna festa   
 
 
Sociala anledningar 
(9)  

Familjen rådde mig at tänka 
på framtiden (3) 

Ville vara mer med partner 
(2) 

Ville umgås mer med 
vännerna (3) 



 
 

 

Bilaga 3 – Kategorisering av konsekvenser av avhopp från idrott 

Rådataenheter Underordnade teman Överordnande 
teman 

Kategori 

Har fått fler vänner (4)  
 
 
Vidgat socialt nätverk 
(16) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psykosociala 
konsekvenser 
(40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fått nya vänner utanför 
idrotten (10) 

Umgåtts mer med 
tjejer 

Varit på fler fester 

 

 
 
Minskat socialt 
nätverk (16) 

Tappat kompisar (14) 

Gjort slut med partner 

Fått mindre vänner 

 

 
 
 
Ökade sociala 
möjligheter (4) 
 
 
 

Inget som hindrar mig 
från att umgås  

Mer tid åt kompisar nu 
(2) 

Fri när som helst 

 

 
 
Förbättrade sociala 
relationer (3) 

Bättre kontakt med 
familjen (2) 

Kommit närmre 
nuvarande vänner 

 
 
Försämrade sociala 
relationer 
 

Fått sämre kontakt 
med kompisar från 
laget 

Gymmar nu istället. (8)  
 
 
 
 
 
 
 
Förändrad träning (18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tränar inte lika mycket 
konditionsträning. (3) 

Har börjat med en 
annan idrott. (2) 

Börjat med Crossfitt 

Tränar mer 
styrketräning nu än 
innan.  

Tränar något annat 
idag. 



 
 

 

Fokuserar mer på 
muskelträning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idrottsliga 
konsekvenser 
(33) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsekvenser av 
avhopp från idrott 

Tränar inte lika 
ensidigt. 

 

 
 
Ökad träningsmängd 
(6) 

Tränar mer nu (3) 

Tränar oftare (3) 

 
 
 
Fysiologiska 
förbättringar (3) 

Känner att jag blivit 
starkare 

Känner mig 
hälsosammare (2) 

 

 
Fysiologiska 
försämringar (2) 

Begränsad rörlighet 

Försämrad kondition 

 

 
Minskad 
träningsmängd 
Ny roll (2) 

Minskad 
träningsmängd  
Direkt efter avhopp 
 

 
Ny roll (2) Blev tränare (2) 

Mer fokuserad i skolan 
(4) 

 
 
Ökad effektivitet (12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akademiska 
konsekvenser 
(32) 

Mer närvarande i 
skolan 

Får mer gjort nu (2) 

Tar vara mer på skolan  
Bättre resultat (4) 

 

 
 
Mer tid åt studier (12) 
 
 
 

Mer tid åt skolan (7) 
Pluggar mer (2) 

Lägger ner mer tid på 
skolan (3) 

 

 
Skaffat jobb (6) Skaffat jobb (4) 

Blivit tränare (2) 

 

 



 
 

 

Mer frihet inom skolan  
Större frihet inom 
skolan 
(2) 

Kan välja när jag ska 
lägga tid på plugg 

Nedstämdhet direkt 
efter avhopp (3) 

 
 
 
Välmående (9) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psykologiska 
konsekvenser 
(29) 

Mår bättre idag (3) 

Jag är gladare idag 

Det tog mycket på 
psyket 

Psykiskt dåligt av 
avhopp 

 

 
 
Identitetsproblem (6) 

Visste inte vem jag var 

Visste inte vart jag 
skulle ta vägen (2) 

Förlorade identiteten 
(3) 

 
 
 
Personlig utveckling 
(4) 

Ökat självförtroende  

Mognat som människa 
(3) 

 

 
 
Motivation (4) 

Låg träningsmotivation 
direkt efter avhopp (3) 

Roligare att träna nu 

 

 
Ångest (3) Kände lättnad direkt 

efter 

Ångesten försvann (2) 
 

 
Stress (2) Mindre stressad nu 

Inte lika stressad 
träning 

 
 
Press (2) Pressen försvann  

”Tävlingspressen” 
försvann 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

Var väldigt frustrerad Frustration 

Betalar varannan 
månad 

 
 
 
 
Betalar mer själv (6) 

 
 
 
 
 
 
 
Ekonomiska 
konsekvenser 
(14) 

Betalar nu gym själv 
Idag betalar jag det 
mesta själv 

Jag har börjat betala 
(2) 
Lägger mer pengar på 
annat 
 

 
 
Ingen förändring (6) 

Föräldrarna betalar 
fortfarande för mig (6) 

 

 
 
Föräldrar betalar mer 
nu (2)  

 
Föräldrar betalar mer 
nu (2) 
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