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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vad som hänt med Stockholms fotbollstalanger 

födda 1983-1989 både på och utanför fotbollsplanen. Avsikten var att skapa ett underlag för 

Stockholms Fotbollförbund (StFF) som de ska kunna använda för att förbättra 

talangutvecklingen inom stockholmsfotbollen. Följande huvudfrågeställningar låg som grund 

för studien: 

- Vad gör talangerna idag på och utanför fotbollsplanen? 

- Vad är det som främst har påverkat deras utveckling? 

- Hur har talangernas karriärövergångar påverkat deras utveckling? 

- Om de inte är aktiva längre, vilka olika faktorer har bidragit till att de slutat? 

Metod 

Vi valde att göra en kvantitativ studie. Vi bestämde oss för att undersöka de som varit med på 

Bosölägret eftersom de vid ett tillfälle ansetts som Stockholms största talanger. 

Datainsamlingen har skett genom att skicka ut en enkät till de 392 talangerna där vi ställde en 

blandning av öppna och stängda frågor för att försöka få en så bra bild som möjligt av vilka 

faktorer som påverkat deras utveckling som fotbollsspelare. 

Resultat & slutsats  

Vi har inte lyckats hitta någon klar väg till framgång när det gäller talangutveckling. Vi har 

däremot kunnat dra en del slutsatser från svaren vi fått och fått in en del förslag på 

förbättringar. Vi anser att det i Stockholm är en för tidig elitsatsning som påverkar många av 

spelarna negativt. I de tidiga tonåren kan den fysiska utvecklingen skilja sig mycket mellan 

olika individer/talanger och för många utslagningar i den åldern kan få många att avbryta sin 

elitsatsning för tidigt.  Vi anser att det går att se att fotbollsgymnasium är bra för spelarnas 

utveckling.  Det är en miljö där spelarna kan utvecklas utan att ha stora krav på kortsiktig 

framgång som i klubbarna. Respondenterna har överlag varit nöjda med sina 

karriärövergångar men det är mycket som kan gå fel vid en karriärövergång och som kan få 

spelarna att tappa motivationen för en fortsatt elitsatsning. Det är få som går vidare till att bli 

tränare eller domare, 90 % av dem som slutat spela fotboll har inte någon roll alls nu inom 

fotbollen.  

 2



Abstract 

Aim 

The aim with this study was to examine what has happened with the football talents of 

Stockholm, born 1983 – 1989, both on and off the football field. The intention was to create a 

foundation for the football federation in Stockholm (StFF), to be used to improve their talent 

development. The study was based on the following main questions: 

- What are the talents doing today on and off the football field? 

- What is the primary influence for their development? 

- How have their career transitions influenced their development?  

- If they are no longer active, what are the main factors that contributed to them quitting? 

Method 

We choose to make a quantitative study. Together with the StFF, we decided to survey those 

who attended Bosölägret, as they at the time being were considered the best talents in 

Stockholm. The data collection has been made through a survey sent out too the 392 talents, 

where we had multiple choice and open ended questions in order to get an as good as possible 

view of what factors that had influenced their development as football players.  

Results and conclusions  

We haven’t been able to find a clear path to success when it comes to talent development. But 

we have been able to draw a few conclusions based from the answers on the survey and 

received a few suggestions on improvements. We believe there is a too early elite investment 

that influences many of the players negatively. In the early teens the physical development 

can differ substantially between two talents/individuals and too many eliminations in that age 

could cause many players to abort their elite investment too early. We consider specialised 

football schools to be good for the development of the players. This is an environment where 

the players can develop without the pressure of short term success, unlike the environment in 

their clubs. The talents have generally been happy with their career transitions but there is a 

lot of aspects that can go wrong with a career transition and cause the player to quit their elite 

investment due to lack of motivation. Very few of the players move on to be coaches or 

referees, 90 % of those who have ended their playing carriers have no function at all in 

today’s football.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Fotbollen som idrott växer stort i hela Sverige med en ökning av både spelare och föreningar. 

I Sverige finns idag 248 827 spelare som är registrerade varav 59 592 är damer.1 Antalet 

registrerade spelare inom Stockholmsfotbollen uppgår till 29300 stycken. 12 % av Sveriges 

registrerade spelare spelar idag alltså i Stockholm. I Stockholm har antalet lag ökat med 40 % 

under de senaste 10 åren vilket innebär en ökning med drygt 15 000 spelare.2  Från en tidigare 

rapport som gjorts åt StFF om Stockholms representation i landslagen kan man utläsa att år 

2001 var 14 % stockholmare representerade i P 16 landslaget, 14 % i P 17 landslaget och 17 

% var representerade i P 18 landslaget.3 Kriterierna i denna rapport för att ha representerat 

Stockholm, är att en spelare ska ha fått sin huvudsakliga fotbollsutbildning i ungdomsåren i 

någon av föreningarna som tillhör Stockholms distrikt.  

 

Här kan man se att Stockholms representation är relativt låg med tanke på distriktets storlek. 

Endast 4 av 28 spelare i P 16 landslaget var från Stockholm. I P 17 laget var även där 4 av 28 

spelare från Stockholm samt 5 av 30 i P 18 landslaget. Merparten av dessa spelare kom från 

klubbar som har representationslag i den svenska eliten (AIK, Djurgården och Hammarby).4 

Av dessa är det ett fåtal som senare också har gått vidare till A-landslaget.  

 

Stockholms Fotbollförbund menar att det är bredden som är Stockholmsfotbollens styrka.5 

Med denna bredd kan det tyckas märkligt att Stockholm får fram ett begränsat antal spelare 

som spelar på elitnivå samt tar en plats i landslaget. Därför har StFF gett oss i uppdrag att 

undersöka var Stockholms alla talanger tar vägen efter ungdomsåren. 

1.2 Problemdiskussion  
Ett av målen med talangutvecklingen är att fotbollskvaliteten höjs bland talanger i åldern 13 – 

19 år och deras tränare. Idag har Svenska Fotbollförbundet (SvFF) krav på distrikten att 

plocka ut ett stadslag, där man alltså samlar de mest ”talangfulla” spelarna för det året. För att 

uppnå målet med att få fram ett stadslag äger en selektering rum från det år spelarna fyller  

                                             
1 http://www.svenskfotboll.se/t2svff.aspx?p=152178 
2 Mats Wistedt, Rapport ”Spelarutveckling inom Stockholmsfotbollen” (StFF 2005-09-19), s. 11. 
3 Wistedt, s. 7.  
4 Wistedt, s. 8. 
5 http://www.stff.se 
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13 år.6 Från StFF:s sida bedriver man idag inte någon träning för spelarna förrän tidigast 

Bosölägret, dvs. under juni det år spelarna fyller 14 år.  

Bosölägret pågår under två och en halv dag. De största talangerna i Stockholms klubbar, som 

uppnått 14-års ålder, plockas ut för att kunna utvecklas som fotbollspelare under ledning av 

erfarna instruktörer. Verksamheten har även till syfte att fungera som en sporre eller morot för 

spelarna. Totalt samlas 56 pojkar och 36 flickor.7 

 

Idag talar man ofta och gärna om talang inom idrottsvärlden. Vem är talang, när är man 

talang, vilka kriterier skall uppfyllas för att en spelare ska räknas som talang?  

Rent allmänt knyter ordböcker och lexika ordet talang till termer som anlag, naturlig fallenhet, 

förmåga eller begåvning,8 vi har dock i detta arbete valt att definiera talang utifrån vår egen 

tolkning som framgår på nästa sida. Tränare och föreningar vill gärna tidigt lokalisera sina 

duktiga spelare för att ge dem den träning och utbildning som krävs för att förhoppningsvis 

kunna gå vidare i sina karriärer. 

 

Ett led i att upptäcka och fostra fotbollstalangerna är stadslagsverksamheten som är en kedja 

av sammankomster och läger på både lokal och nationell nivå. Där får spelare möjlighet att 

visa upp sig för instruktörer, talangutvecklare, zonledare och distriktsförbundskaptener. 

Bosölägret är ett sådant läger. Ett av målen för StFF är att Stockholms distrikt ska få med 

spelare till landslagen. Att det finns talanger som lyckats med sina karriärer och som kan leva 

på sitt idrottsutövande finns det flera exempel på, men hur stor andelen är bland dem som inte 

lyckats eller helt har slutat och varför de inte har lyckats är svårare att hitta.   

 

Stockholms Fotbollförbund behöver nu en granskning över vad de talanger som är födda 

mellan åren 1983 – 1989 och som deltog på Bosölägret gör idag, samt vad som hänt under 

åren efter detta läger med spelarna.  Stockholms Fotbollförbund har sedan en tid tillbaks 

undersökt vad klubbar och tränare har för synpunkter på spelarutvecklingen i Stockholm. Nu 

vill de höra från spelarna vad de tycker och hur det har gått för dessa. Det är alltså rapporter i 

detta ämne med åsikter från klubbar, tränare och spelare som förhoppningsvis ska kunna leda 

                                             
6 Svenska Fotbollförbundet, Syfte och mål med distriktslagsverksamheten, Arbetsgrupp: Thomas Lyth, Lars 
Klefbohm, Mikael Lindgren, Hans Rosengren och Nisse Andersson, s. 2-3. 
7 Mats Wistedt, Rapport ”Spelarutveckling inom Stockholmsfotbollen” (StFF 2005-09-19), s. 5. 
8 Rolf Carlson, Vägen till landslaget: En retrospektiv studie av framgångsrika ungdomar i sju idrotter (diss. 
Stockholm: Gotab, 1994), s. 31. 
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till en bättre förståelse för detta samt ge underlag för förbättringar.  Vi ska gå igenom några av 

dessa rapporter som vi anser har störst betydelse för att förstå bakgrunden till problemet. 

 

1.3 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som hänt med Stockholms fotbollstalanger 

både på och utanför fotbollsplanen. Avsikten är att skapa ett underlag för Stockholms 

Fotbollförbund som de ska kunna använda för att förbättra talangutvecklingen inom 

Stockholmsfotbollen. Uppsatsen avgränsas till pojktalangerna inom Stockholmsfotbollen då 

en annan undersökning genomförs för flicktalangerna.  

 

Följande huvudfrågeställningar ligger till grund för studien: 

 

- Vad gör talangerna idag på och utanför fotbollsplanen? 

 

- Vad är det som främst har påverkat deras utveckling? 

 

- Hur har talangernas karriärövergångar påverkat deras utveckling? 

 

- Om de inte är aktiva längre, vilka olika faktorer har bidragit till att de slutat? 

 

1.5 Definitioner och begrepp 

Bosölägret - Är en samling där de bästa spelarna i 14-års ålder från Stockholmsklubbar 

plockas ut för att kunna utvecklas som fotbollsspelare under ledning av erfarna instruktörer.  

 

Elitspelare – Fotbollspelare i Allsvenskan eller i divisioner ner till och med division 2 samt 

de som spelar professionellt utomlands. 

 

Juniorspelare – Pojkar i åldern mellan 13 och 18 år. 

 

Karriärövergång – Är en förändring i spelarens karriär. Kan t.ex. innebära att man byter 

klubb eller att man inte blir uttagen i seniortruppen. 
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Specialisering – Innebär att man väljer att bara satsa på en idrott. 

 

Talang - Med ordet talang avses i denna uppsats de spelare som deltagit på Bosölägret. 

 

Utslagning - Det handlar om ett urval där spelaren i fråga inte längre anses kvalificerad i den 

tidigare gruppen, utan anvisas plats i annan grupp eller ingen grupp alls. 

 

1.6 Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning i det här ämnet men vi har valt ut det som vi ansett som mest 

intressant för vår studie. I rapporten ”Spelarutveckling inom Stockholmsfotbollen” som 

beställts av StFF och som ska ligga till grund för beslut i frågor som rör distriktets modell för 

stadslagsverksamhet och talangutveckling, behandlas föreningars synpunkter på hur man bäst 

ska ta tillvara på talangerna.9  

 

I rapporten redovisas svar från föreningar med representationslag i Allsvenskan – division 2 

på frågan på hur man bästa sätt får fram elitspelare från Stockholm.10 En synpunkt från 

föreningarna som lyfts fram i rapporten är att ge talangerna större plats i seniorfotbollen. 

Många elitföreningar i Sverige har annars en förmåga att i stället för att ge talanger speltid i 

A-laget, försöka hitta redan etablerade spelare från andra klubbar både i Sverige och 

utomlands för att nå framgångar.11 En annan synpunkt som är återkommande är att det behövs 

betydligt bättre träningsförhållanden. Grusplaner är inte önskvärt längre. Många vill ersätta 

gruset med konstgräs och även få fler hallar där det går att träna året om.12 

 

Föreningar med representationslag i divisionerna 3 till 8 har liknande synpunkter som 

elitlagen. En sak som dock skiljer sig åt är att dessa föreningar anser att småklubbarna värvas 

sönder. Låt dem som är duktiga i sina lag få mer speltid där än i storklubbarna är en av 

synpunkterna.13  

 

                                             
9 Mats Wistedt, Rapport ”Spelarutveckling inom Stockholmsfotbollen” (StFF 2005-09-19), s. 4. 
10 Wistedt, s. 21. 
11 Wistedt, s. 16. 
12 Wistedt, s. 18. 
13 Wistedt, s. 23.  
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Vi använder oss även av material från ett seminarium anordnat av StFF om talangutveckling 

inom pojk- och herrfotboll i Stockholm. Seminarierapporten innehåller bl.a. diskussioner och 

analyser av ungdomsfotbollens situation i Stor-Stockholm.  

Figuren nedan är hämtad ur denna rapport och beskriver hur StFF ser på dagens 

urvalsprocedur inom Stockholmsfotbollen. Tratten i mitten beskriver urvalsproceduren som 

den ser ut idag med en tidig avsmalning. StFF har som mål att få med sig fler av dem som slås 

ut tidigt i denna process. Spelarna i det skuggade området tror de inte är intresserade av att bli 

elitspelare. 

 
Figur 1 – Dagens urvalsprocedur inom Stockholmsfotbollen.14 
 

Fallby och Brusvik beskriver i sin rapport ”Fenomenet karriärövergång” till SvFF de olika 

faser och karriärövergångar som sker i en ung spelares utveckling på vägen mot att bli en 

etablerad elitspelare. En mängd olika faktorer påverkar hans utveckling, inte bara rent 

idrottsmässiga, utan även sociala och ekonomiska faktorer. För att få den unge spelaren att 

behålla sin motivation och fokusering på fotbollen måste en mängd av dessa faktorer 

samverka på ett positivt sätt så att övergången inom karriären sker på ett så smärtfritt sätt som 

möjligt.15 Att utvecklas som ung fotbollsspelare ställer stora krav på individen då han inte 

bara förväntas att utvecklas som spelare, utan ska även klara av skolarbete, familjeliv och allt 

annat som hör till ett normalt liv. Detta ställer även mycket stora krav på såväl klubbar som 

föräldrar och andra viktiga personer. Samtliga inblandade måste vara lyhörda och 

uppmärksamma, ständigt lyssna och försöka uppfatta och ta tillvara de signaler den unge 

                                             
14 http://www.stff.se/download/slutrapport_talangutveckling_pojkar.pdf, s. 20. 
15 Johan Fallby & Peter Brusvik, Fenomenet karriärövergång, Första stegen mot en proffskarriär i fotboll, s. 5. 
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spelaren sänder ut för att på så sätt göra hans utveckling så positiv och framgångsrik som 

möjligt.16 

De två viktigaste grupperingarna är sannolikt de personliga och den omgivande miljöns 

egenskaper. Det vill säga att spelaren ska utveckla en rad individuella färdigheter samtidigt 

som miljömässiga faktorer, som socialt stöd, kultur och träning finns. Samordningen av 

helheten kan vara problematisk och perioder då flera faktorer är i förändring samtidigt uppstår 

regelbundet.17  

 

På kommande sida följer en beskrivning av processen i karriärövergången såsom den återges i 

rapporten. Spelaren i karriärövergången går igenom en process som många gånger kan vara 

svår att hantera. Det ställs nya och högre krav för spelaren vid en karriärövergång och en del 

hinder kan vara svåra att komma över om inte spelaren är förberedd. Här är föreningens 

ansvar stort för att förbereda både spelare och föräldrar om fotbollens regler och 

förutsättningar.18  Beroende på de resurser spelaren har utvecklas övergången på ett positivt 

eller negativt sätt. En positiv övergång kan passera relativt lugnt och berika spelaren med 

mycket ny kunskap och ytterligare insikt. En negativ utveckling på övergången kan leda till 

att krishantering måste inledas och utgången kan bli mer oviss. I dessa fall finns de spelare 

som ”faller bort” från elitkarriären och hittar andra intresseområden.19 

 

                                             
16 Johan Fallby & Peter Brusvik, Fenomenet karriärövergång, Första stegen mot en proffskarriär i fotboll, s. 6. 
17 Fallby & Brusvik, s. 5.  
18 Fallby & Brusvik, s. 33. 
19 Fallby & Brusvik, s. 34. 

 12



Karriärövergång 
 

Krav/hinder 

Resurser och hinder 
 

Balans 

Coping och mognad 
 

Personliga egenskaper / stöd 

Effektiv hantering Ineffektiv hantering 

 
Figur 2 - Beskrivning av processen i karriärövergången.20 
 
Enligt denna modell så krävs det nya kunskaper och tillgångar hos spelaren vid en 

karriärövergång för att denne ska kunna anpassa sig till den nya situationen. Har spelaren ett 

brett register att arbeta med och en vana att söka egen kunskap genom olika källor finns 

chansen att negativa effekter minimeras. 

                                             
20 Fallby & Brusvik, s. 35. 
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En annan viktig faktor för att en karriärövergång ska fungera optimalt är det sociala stödet. 

Ingen utveckling sker utan förändring på vägen och därför är det viktigt att det finns stöd runt 

spelaren.21 Copingförmåga är förmågan för spelaren att hantera olika situationer.22  

 

I rapporten om talangutveckling inom pojk- och herrfotbollen i Stockholm som tidigare 

nämnts, konstaterade StFF bland annat att klubbyten ofta leder till onödigt långa resor för 

ungdomarna och att värvningarna tycktes mer inriktade på spelarens aktuella status och inte 

på hans tänkta utveckling.23 Man efterlyser ett bättre samarbete, om än under konkurrens, för 

att på detta sätt få till stånd bättre förutsättningar för talangutveckling. Vi ser idag exempel på 

hur talangfulla spelare gått från Stockholmsklubbar till utlandet eller svenska landsortsklubbar 

på hög nivå för att senare återvända till huvudstaden. Samarbete mellan stockholmsklubbarna 

och en gemensam policy skulle förhindra en del av dessa många gånger mycket onödiga och 

kostsamma omvägar till elitfotbollen.24  

StFF diskuterade även samarbete kring fotboll i skolorna och konstaterade att detta är 

betydligt vanligare utomlands och att man bör satsa betydligt mer på detta i 

Stockholmsregionen. Enligt rapporten så tror StFF att klubbarna i Stockholmsregionen skulle 

kunna samarbeta med skolor som är intresserade av fotbollsutövande ungdomar för att då 

kunna ge fördelar för de elever som vill studera och spela fotboll i en bra kombination.25 

 

Tidigare beskrev vi vad ordböcker knyter till ordet talang samt vad vår egen definition av 

begreppet innebär. Hos forskare finns dock många gånger olika beskrivningar av begreppet 

talang och hur talang uppstår. Begreppen förknippas ofta med arvsmässiga faktorer men en 

del hävdar att det handlar om nedärvda betingelser i kombination med de miljöer i vilka 

individen befinner sig. Bloom menar t.ex. att oavsett nedärvda förutsättningar uppnår inte 

individen verklig framgång utan optimal samverkan med miljön.26 

Rolf Carlson menar att uppmärksamheten vad det gäller talangutveckling ibland alltför 

ensidigt har riktats mot individens fysiska förutsättningar och motoriska kvaliteter. Utveckling 

av t.ex. sociala och psykiska faktorer har många gånger förbisetts. Utvecklingen av 

                                             
21 Fallby & Brusvik, s. 36. 
22 Fallby & Brusvik, s. 40. 
23 http://www.stff.se/download/slutrapport_talangutveckling_pojkar.pdf, s. 18. 
24 http://www.stff.se/download/slutrapport_talangutveckling_pojkar.pdf, s. 19. 
25 http://www.stff.se/download/slutrapport_talangutveckling_pojkar.pdf, s. 8-9. 
26 Rolf Carlson, Vägen till landslaget: En retrospektiv studie av framgångsrika ungdomar i sju idrotter (diss. 
Stockholm: Gotab, 1994), s. 31. 
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individuell talang är en fråga om en kombination av arvsmässiga faktorer och 

miljöförhållanden.27 

 
Figur 3 - Utveckling av idrottslig talang.28 
 
Fysiska egenskaper avser kroppsliga egenskaper som kroppsstorlek, snabbhet och styrka. 

Motorisk förmåga betyder rörelsefärdighet, dvs. exempelvis rörelsekombinationer. Med 

psykisk styrka menas här t.ex. självförtroende och stresstolerans. Intellektuell kapacitet avser 

bl.a. förmågan att uppfatta och förstå sin omvärld och kunna dra logiskt riktiga slutsatser. 

Social kompetens innebär bl.a. förmåga att skapa goda relationer till andra människor såväl i 

som utanför idrottsmiljön. Värderingar är här att förstå som förmågan och viljan att införliva 

tävlingsidrottens värdesystem med den egna livsstilen. 

  

 

                                             
27 Rolf Carlson, Vägen till landslaget: En retrospektiv studie av framgångsrika ungdomar i sju idrotter (diss. 
Stockholm: Gotab, 1994), s. 144. 
28 Carlson, s. 144-146. 
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Upplevd idrottsnivå under uppväxtåren.

Bland de bästa 42%
Över genomsnitt 34%
Medelbra 20%
Bland de mindre bra 4%

 
Figur 4 - Upplevd idrottsnivå under uppväxtåren.29 
 
Figur 4 på föregående sida kommer från Vägen till A-landslaget, vilket är en studie där 1011 

personer i olika svenska landslag har undersökts. Den visar att endast 42 % av de tillfrågade 

upplevde sig tillhöra de bästa fram till åldern 15-16 år, för enbart pojkar var den siffra 46 %.  

Nästan en fjärdedel av dem som nu tillhörde landslaget hade upplevt sig som en medelmåtta 

eller kanske t.o.m. bland de sämre upp till den åldern.30 Studien tar även upp antalet idrotter 

som elitidrottarna utövat, där det konstateras att endast 18 % i huvudsak koncentrerat sig på 

bara en idrott fram till åldern 15-16 år. Mer än en tredjedel av pojkarna höll på med mer än tre 

idrotter fram till den åldern. I samma material tas även de genomsnittliga träningstiderna för 

idrottarna i olika åldersgrupper upp. Här undersöks den uppskattade träningstiden under olika 

åldrar i den idrottsliga utvecklingen. I studien konstateras att pojkar före 12 års ålder tränar 

4,9 timmar per vecka för att sedan i 16 – 20 års ålder öka till en träningsdos på 12,6 timmar 

per vecka.31 

 

En viktig del där de flesta av fotbollsklubbarna alltid vill bli bättre på, är att tidigt kunna 

upptäcka vilka talanger som står ut i varje årskull och som de bör satsa på. StFF vill också bli 

bättre att se tidigt vilka spelare som de bör satsa på och ta ut till Bosölägret och andra 

satsningar. En viktig faktor som påverkar en talangs utveckling är den fysiska utvecklingen. 

Men just i åldern 13 – 14 så genomgår pojkarna en stor utveckling av kroppen. Det bidrar till 

att spelare som har en tidig utveckling eller är födda tidigt på året kan ses som mer talangfulla 

eftersom de är bättre fysiskt utvecklade. Just vid åldern 13-15 ökar pojkar som mest i längd 

                                             
29 Vägen till A-landslaget, En studie av 1011 svenska elitidrottare år 2000 (RF 2000), s. 17. 
30 Vägen till A-landslaget, En studie av 1011 svenska elitidrottare år 2000 (RF 2000), s. 17. 
31 Vägen till A-landslaget, En studie av 1011 svenska elitidrottare år 2000 (RF 2000), s. 21-22. 
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efter 3 års ålder.32 Men alla har inte samma utvecklingskurva, vissa utvecklas i tidigare ålder 

och vissa vid en senare ålder. 

 
Figur 5 - Distrubution Peak Hight Velocity (PHV).33 
  
Figur 5 visar den tidpunkt i livet där olika personer växer som mest. Som det går att utläsa så 

kan det vara en stor skillnad mellan olika individer. Det kan alltså skilja så mycket som sex år 

mellan två olika pojkars utveckling. Flickornas utveckling ligger ungefär två år tidigare men 

annars följer de ungefär samma kurva som pojkarna. 

 

Vissa växer som mest när de är 13 år och vissa kan ha den utvecklingen först vid 15 års ålder. 

För fotbollspelare i Europa så växer en pojke som mest i åldern 14,2 ±0,9 år.34 Även andra 

kroppsfunktioner som påverkar den fysiska kapaciteten som t.ex. lungorna utvecklas i olika 

takt för olika personer men de utvecklas vanligtvis som mest först i åldern 15 – 16.35 

 

Eftersom skillnaderna på kroppsutvecklingen kan vara så stor vid den åldern så kan det göra 

det svårt för klubbarna och StFF att se vilka av spelarna kommer att bli elitspelare, det är svårt 

att se om de är bra tack vare sin fysik eller tack vare någon eller några av de andra faktorerna 

som vi beskrev tidigare. Det betyder dock inte att man helt enkelt kan vänta med 

utslagningarna till 15 års ålder, för även om den fysiska utvecklingen är som störst vid 13-15 

års ålder så avtar den inte rejält förrän i åldern 17-18 år för pojkar.36 Som det är just nu så 

                                             
32 Robert M. Malina, Claude Bouchard & Oded Bar-Or, Growth, maturation, and physical activity second 
edition (United States of America: Sheridan Books, 2004), s. 61. 
33 Gunilla Lindgren, ”Svenska skolbarns fysiska utveckling”, Vår Näring, (1977:4), (1978:1), (1978:2), s. 3. 
34 Malina, Bouchard & Bar-Or, s. 630. 
35 Malina, Bouchard & Bar-Or, s. 191. 
36 Malina, Bouchard & Bar-Or, s. 49. 
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sker den största utslagningen redan vid 8-13-års ålder, vilket kan leda till problem för de som 

har en sen utveckling.37 

                                            

2 Metod 

2.1 Val av metod 

För att få en övergripande bild av vad som har hänt med de 392 talangerna och vilka faktorer 

som har påverkat deras utveckling inom fotbollen så valde vi enkätundersökning som val av 

metod för studien. Vi utformade en enkät 38 med ett medföljande missivbrev.39 

I missivbrevet står det vad syftet med studien är och varför just den personen har blivit utvald.  

2.2 Enkätmetodik 

I vår enkätundersökning så valde vi tillsammans med StFF att vi vända oss till de pojkar som 

varit med på Bosölägret födda 1983-1989. Enkäten skickades ut till totalt 392 personer. Vi 

skickade ut en pilotenkät till tre personer som inte tillhör målgruppen för att få reda på om 

någon fråga inte var tillräckligt tydligt formulerad. Vi valde sedan att göra några små 

ändringar i frågorna och missivbrevet samt att märka kuverten så att vi inte skulle behöva 

skicka ut påminnelser till dem som redan svarat. Sedan skapade vi en version av enkäten på 

Internet så att undersökningsgruppen lättare skulle kunna besvara frågorna. Vi skickade även 

ut en påminnelse till de som inte svarat, för att de skulle skicka in sitt svar. 

 

Det finns olika tänkbara problem man kan få med att lägga upp enkäten även på Internet men 

vi kände att företaget Problem Free Ltd hade bra lösningar till de problemen. Ett exempel på 

ett möjligt problem är att en person skulle kunna svara på enkäten flera gånger. Tjänsten som 

vi valde att använda oss av hade dock en bra lösning på det problemet, det gick nämligen att 

blockera så att det bara gick att svara en gång per IP-adress. Det tar bort risken att samma 

person svarar flera gånger vilket annars är svårt att kontrollera. Med deras tjänst gick det även 

att få enkäten så lik den ursprungliga som möjligt vilket var ett måste med tanke på att 

standardiseringen annars skulle minska. I datainsamlingen använde vi oss alltså av ett 

standardiserat enkätformulär.40   

 

 
37 http://www.stff.se/download/slutrapport_talangutveckling_pojkar.pdf, s. 20. 
38 Se bilaga 3. 
39 Se bilaga 2. 
40 Jan Trost, Enkäthandboken. 2. uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2001), s. 56. 
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Vi har försökt underlätta för våra respondenter genom att till exempel undvika långa 

frågeformuleringar och genom att vara så konsekventa i vårt språkbruk som möjligt. Frågorna 

i enkäten är ostrukturerade eftersom vi valde att även ha med ett antal öppna frågor.41  

2.3 Anonymitet 

I missivbrevet stod följande text: 

 

”Inga namn kommer att nämnas i den färdiga uppsatsen. Du är en av 392 stycken som får 

denna enkät och ingen av de som svarar kommer att kunna spåras efter det att alla svar har 

behandlats. När svaren kommit in sammanställs de av oss och enskilda svar kommer ej att 

kunna utläsas. Numret på svarskuvert är så att vi inte ska skicka påminnelse till dem som 

skickat i svar. ” 

 

Vi behövde alltså få reda på vilka det är som har svarat på enkäten men de listorna som vi 

använde oss av raderades efter andra utskicket så att vi inte skulle ha någon möjlighet alls att 

veta vilken respondent som svarat vad.  

 

2.4 Urval 

StFF ville undersöka de manliga talangerna födda 1983 – 1989. Vi valde tillsammans med 

StFF att de 56 spelare som deltagit på Bosölägret var ett bra urval. Urvalet är relevant 

eftersom de 56 spelarna bedömdes vara Stockholms största talanger vid 14-års ålder. 

Uttagningen går till så att varje förening får anmäla fem spelare till stadslagsverksamheten på 

våren det året spelarna fyller 13 år. Uttagningar genomförs sedan på hösten för dessa ca 300 

spelare. På våren när spelarna fyller 14 år genomförs kompletterande träningsmatcher och 

därefter plockas truppen på 56 spelare ut för samling på Bosön.42 Vi valde sedan att inte göra 

något ytterligare urval för att få in så många svar som möjligt. Vi ville göra en form av en 

totalundersökning för att få så hög precision som möjligt.43 

 

                                             
41 Trost, s. 56-57. 
42  Slutrapport i talangutveckling i Stockholmsregionen avseende pojk- och herr fotbollen, 2006-06-01 (Solna: 
StFF, 2006), s. 21. 
43 Jan Trost, Enkäthandboken. 2. uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2001), s. 36. 
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2.5 Bortfallsanalys 

Vi fick 43,1 % svar vilket vi kanske inte var helt nöjda med . Vi har efter vi fått tillbaka 

svaren analyserat vilka som svarat och kommit fram till att svaren är relativt jämt fördelade 

över de olika årskullarna som det går att se i Figur 6 nedan. 

Vilket år är du född?
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Figur 6 – Åldersfördelning av svaren. 
 
Detta är den enda frågan där vi har information sedan tidigare att jämföra med. Vi skickade ut 

en påminnelse och gav respondenterna möjligheten att svara på enkäten även på Internet så vi 

känner att vi gjort vad vi kunnat för få in så många svar som möjligt. Vi hade även frågor med 

internt bortfall,44 det gäller de frågor som är följdfrågor som spelaren inte kunnat besvara. Ett 

exempel är fråga 20, ”Hur många timmar i veckan har du tränat fotboll i klubben? 

Genomsnittligt, hur mycket i åldern 18-21?” En spelare som inte har spelat fotboll i en klubb i 

den åldern eller inte är så gammal har inte kunnat besvara den frågan. En möjlig grupp som vi 

kan ha missat är de som har flyttat utomlands eftersom vi inte har deras nuvarande adress.  

Vi har hämtat spelarnas postadresser från Internetsidan www.ratsit.se. 

 

2.6 Reliabilitet 

Traditionellt menar man med reliabilitet eller tillförlitlighet att en mätning är så att säga stabil 

och inte utsatts för t.ex. slumpinflytelser.45 I missivbrevet har vi förklarat bakgrunden och 

syftet med vår enkät för att öka reliabiliteten, vi valde att skicka ut enkäterna till dem som 

ansågs som Stockholms största talanger vid 14 års ålder så alla ska vara insatta i ämnet. Vi har 

                                             
44 Göran Ejlertsson, Enkäten i praktiken: En handbok i enkätmetodik, 2 uppl. (Lund: Studenlitteratur. 2005), s. 
25. 
45 Trost, s. 59. 
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själva inte varit uttagna till Bosölägret eller ansetts som Stockholms största talanger vid någon 

tidpunkt så vi känner att det här är en fråga där vi kan vara objektiva. Inte sällan menar man 

med reliabilitet att en mätning vid en viss tidpunkt skall ge samma resultat vid en förnyad 

mätning.46 Ett stort problem som minskat vår reliabilitet har varit att vi inte fått ett större antal 

svar på vår enkät, vi fick in 43,1 % svar, vi hade helst sett att vi fått mellan 50-75 % som är 

den svarsfrekvensen som man borde kunna räkna med nu för tiden.47 

2.7  Validitet 

Traditionellt menar man med validitet att frågan ska mäta det den är avsedd att mäta.48  

Vi valde att använda oss av enkätundersökning där alla tillfrågats samma frågor för att få en 

så hög validitet som möjligt. Vi har bibehållit vår objektiva inställning eftersom vi inte har 

några direkta tidigare kunskaper i ämnet. De tolkningar som gjorts av resultatet har därför inte 

påverkats av personliga åsikter. Vi försökte i missivbrevet beskriva vad vår studie handlar om 

och vi har gjort frågorna så lättförstådda som möjligt. Efter att vi fått resultaten från 

pilotenkäten så anpassade vi enkäten så att frågorna skulle bli så svåra att misstolka som 

möjligt.   Avsikten har varit var att försökt skapa och bibehålla en röd tråd genom arbetet.  

 

 

 

 

 

                                             
46 Trost, s. 55-56. 
47 Trost, s. 118. 
48  Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, (Studentlitteratur, Lund, 1993, 1997), s. 101. 
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3 Resultat och diskussion 

Vi har för avsikt att i detta avsnitt gå igenom resultaten på frågorna från vår undersökning 

samt föra en diskussion utifrån svaren. Vi kommer först att skriva lite kort om syftet till varför 

vi har valt att ha de olika frågeställningarna för att därefter visa olika figurer som grundar sig 

på svaren vi fått på frågorna. Efter det kommer en kort sammanfattning över de svaren vi fått 

från de öppna frågorna i enkäten. Slutligen kommer vi att föra en diskussion kring resultaten. 

Vi valde att presentera en fråga i taget för att det annars hade blivit för många figurer i rad och 

arbetet då skulle bli svårtolkat. Vissa diagram förkommer mer än en gång i resultat delen då 

den är av intresse för fler frågeställningar. Vi följer inte ordningen på enkäten när det gäller 

att visa upp resultaten utan vi kommer istället att gå efter ordningen på våra huvudfrågor som 

står under syfte. Alla resultat på frågorna i enkäten går att se i bilaga 4 och då i den ordningen 

som de var i enkäten. Sammantaget besvarades enkäten av 169 personer, så om inget annat 

nämns så är det 169 personer som svarat på varje fråga. 

3.1 Vad gör talangerna idag på och utanför fotbollsplanen? 

Tanken med den här frågan är att helt enkelt få en bild av vad talangerna gör idag. Vi hade 

fyra frågor i vår enkät som direkt berörde den här frågan. Resultaten för de fyra frågorna går 

att se i figurerna under den här huvudfrågan de visar enkelt sätt vad de gör idag. Det finns 

mycket information som vi hade kunnat fråga om när det gäller den här huvudfrågan men vi 

känner att det räcker bra med de här frågorna för att få en bra bild av nuläget. Genom de två 

första frågorna får vi svar på hur många som spelar fotboll och på vilken nivå de spelar.  

Med den tredje frågan ville vi se om spelarna var aktiva som annat än spelare. Det kan vara 

intressent att undersöka om de även ägnar tid åt annat inom fotbollen, eller i de fall där de 

slutat som spelare fortfarande är aktiva inom något annat område. Sedan har vi även fått in en 

del kommentarer i de öppna frågorna som rör den här huvudfrågan som vi försöker 

sammanfatta. 
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Andelen personer som fortfarande spelar fotboll uppdelat på de olika årskullarna.
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Figur 7 - Andelen personer som spelar fotboll uppdelat på de olika årskullarna. 
 
Figur 7 visar hur stor andel av varje årskull som fortfarande spelar fotboll. Det är en ganska 

jämn fördelning över grupperna men bland dem som är födda 1989 ser man alltså att det är 85 

% som fortfarande spelar fotboll. Sammanlagt är det 75,1 % (118 personer) av dem som 

svarat som spelar fotboll idag och 24,9 % (51 personer) som har slutat. 
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Figur 8 – Nivån som de spelar på. 
 

I figur 8 framgår det på vilken nivå de som fortfarande är aktiva spelar på. Av de 118 personer 

som är aktiva spelar 27,2 % (46 personer) i de högre divisionerna, från Allsvenskan till 

division 2. Under Inget svar så har alltså de 24,9 % som inte spelar längre svarat. 
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Är du på något annat sätt involverad inom fotbollen?
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Figur 9 - Är du på något annat sätt involverad inom fotbollen? 
 
Figur 9 visar huruvida undersökningsdeltagarna är aktiva inom något annat område i 

fotbollen. På denna fråga var det möjligt att kryssa ett eller flera alternativ. Som synes har 

majoriteten svarat nej. Gruppen ”Annat” innehöll två personer som svarade att de är 

supportrar. Det är endast tre personer som svarat mer än ett svar på frågan och ingen kryssade 

i fler än två alternativ. 
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Figur 10 - Vilken huvudsysselsättning har spelarna idag? 
 
Figur 10 visar vad spelarna ser som sin nuvarande huvudsysselsättning, på den här frågan gick 

det endast att svara ett alternativ. Noterbart är att endast 11,9 % (20 personer) ser 

fotbollspelare som sin huvudsysselsättning. Under alternativet annat så är det bland annat sex 

personer som skrivit att de har en annan idrott som huvudsysselsättning och tre som gör 

värnplikten. 
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Nedan följer de kommentarer som vi fått från de öppna frågorna som vi tycker passar bäst 

under den här huvudfrågan. Vi fick väldigt varierande svar men här kommer en 

sammanfattning av de vanligaste mönstren i svaren. 

 

- Bra att jag fått chansen att vara tränare samtidigt som jag fortfarande spelar fotboll 

på en hyfsat hög nivå. 

- Höga ambitioner med studierna gav inte mycket tid över till fotbollen. 

 

3.1.1 Diskussion - Vad gör talangerna idag på och utanför fotbollsplanen? 

Så vad har då hänt med dessa spelare som en gång var med i denna elitsatsning? Till att börja 

med kan man konstatera att 51 av de 169 som svarat har slutat spela fotboll. Det finns ingen 

klar skillnad mellan de olika årskullarna på andelen som slutat förutom när det gäller de födda 

1989 vilket är fullt förståligt eftersom de är yngst. Men förutom dem så är det jämt mellan de 

olika grupperna. Av resultaten att döma så går det inte att dra några slutsatser i stil med att 

desto äldre man är desto fler har slutat. Det är 46 spelare som hittills tagit en plats i ett lag 

som vi definierade som elitklubb. Av dem som spelar i Allsvenskan eller utomlands så bör det 

nämnas att hälften spelar i IF Brommapojkarna och endast 1 i en allsvensk klubb utanför 

Stockholm.  

 

Som vi skrev tidigare i arbetet så finns det 248 827 registrerade spelare i hela Sverige varav 

29300 av dessa är registrerade i Stockholmsfotbollen. Bara under den senaste 10-årsperioden 

tillkom en ökning med drygt 15000 spelare. Eftersom till exempel endast 4 av 28 spelare som 

någon gång under 2001 var uttagna till P-17 landslaget kom från Stockholmsfotbollen kan vi 

förstå om StFF gärna vill se att dessa siffror blir större men samtidigt frågar vi oss om StFF 

kanske borde vara nöjda med Stockholms representation i landslagen som ligger mellan 14 – 

20 %, då antalet spelare inom Stockholmsfotbollen utgör 12 % av Sveriges totala mängd 

registrerade spelare. Även om vi kanske trott att flera skulle ha tagit en plats högre upp i 

seriesystemet så känns resultatet på frågan om de idag är involverade inom fotbollen på något 

annat sätt idag mera intresseväckande. Över 88 % svarade alltså att de inte längre är 

involverade på något sätt alls med fotbollen på eller utanför planen. Det kan tyckas som 

konstigt att av dem som nu inte längre spelar fotboll så har hela 88 % slutat med fotbollen 

helt, om man dessutom räknar bort de som svarade ”annat” och att de nu var supportrar så blir 

resultatet för alternativet nej över 90 %. Om man tänker på all tid som de lagt ner på fotbollen 
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(vilket vi kommer till i en senare fråga) innan 14-års ålder så är det egendomligt att de nu 

nästan inte har några band alls till fotbollen. Vi tror att träningsmängden för juniorerna kan 

vara en bidragande orsak till det resultatet, som vi alla fall vi ser som lite negativa.  

Det var en som svarade att han hade tänkt bli domare men att det inte fungerade i längden att 

försöka vara aktiv med båda uppgifterna eftersom träningen tog för mycket tid. Nu vet vi inte 

om denna fråga är något som StFF prioriterar så resultatet kanske inte ska ses som alltför 

negativt. Vi har inte lyckats hitta några siffror på hur många spelare StFF vill ska gå vidare 

inom fotbollen och bli tränare eller på något annat sätt fortsatt involverad inom fotbollen, men 

att 90 % av dem som slutar med fotbollen försvinner helt är anmärkningsvärt.  

När det gäller frågan om huvudsysselsättning så är det ganska väntade resultat som går att se i 

Figur 10, av dem som är födda 1988 och 1989 så har 80 % gymnasiestudier som 

huvudsysselsättning.  När det gäller de öppna frågorna så rör många kommentarer den här 

frågan men passar bättre in under någon av de andra huvudfrågorna. 
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3.2 Vad är det som främst har påverkat deras utveckling? 

Vi kommer i den här frågan att se vilka faktorer det är som främst påverkar spelarnas 

utveckling och om det finns några klara vägar till en bra utveckling som spelare.  

Vi har valt att dela in respondenterna i 3 grupper. I grupp 1 ingår de som spelar i Allsvenskan 

– division 2, i grupp 2 de som spelar i division 3- 9 och i grupp 3 de som inte spelar fotboll 

längre plus de som spelar i korpen. Vi valde den här uppdelningen eftersom vi anser att grupp 

1 tillhör de som lyckats ta en plats i ett lag på elitnivå, i grupp 2 finns de som fortfarande 

spelar fotboll men på en lägre nivå. Grupp 3 består av dem som slutat spela och de som spelar 

i korpen då vi tror att de som spelar i korpen troligen inte längre gör någon sorts elitsatsning.  
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Figur 11 - På vilken del av året är du född? 

I figur 11 kan vi se på vilken del av året som alla är födda i de olika grupperna. Som det går 

att se så är det en väldigt jämn fördelning över de olika grupperna. Cirka 70 % av de som 

svarat är födda under den första delen av året vilket kan tyda på att dessa personer har kommit 

längre i den fysiska utvecklingen och på så vis har en fördel gentemot de andra. Vi kan inte se 

någon skillnad mellan grupperna på huruvida spelaren avancerat i karriären eller slutat.   
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Hur många klubbyten har du gjort?
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Figur 12 - Hur många klubbyten har du gjort? 
 
Det vi ville veta här var om det fanns klara skillnader mellan de olika grupperna när det gäller 

antalet klubbyten. Som det går att se så är staplarna relativt jämt fördelade förutom att de som 

inte spelar längre inte har lika många byten vilket är fullt förståligt. Det går dock att se att 

grupp 2 har något flera övergångar jämfört med grupp 1. Det mest frekventa svaret för 

elitspelarna och de som spelar i någon lägre division var 2 klubbyten. De som slutat eller 

spelar i korpen svarade oftast att de gjort 1 klubbyte. 
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Figur 13 - Har du gått i klass med fotbollsinriktning? 
 
Figur 13 visar hur många procent av varje grupp som har gått i fotbollsklass under någon 

utbildningsnivå. På den här frågan gick det att svara ett eller flera svarsalternativ så några har 

svarat både alternativ högstadiet och gymnasiet. De som svarat på alternativet ”Annat” har 

skrivit att de gick i idrottsklass men inte fotbollsklass. Här går det ganska klart att se att grupp 

1 oftare har gått i någon fotbollsklass. Över 20 % av elitspelarna gick i en klass med 

fotbollsinriktning på högstadiet och nästan 50 % på gymnasiet. 
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Hur många timmar i veckan har du tränat fotboll i klubben i åldern 10-13
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Figur 14 – Hur många timmar har du tränat fotboll i klubben i åldern 10-13 år? 
 

Hur många timmar i veckan har du tränat fotboll i klubben i åldern 14 - 17
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Figur 15 - Hur många timmar har du tränat fotboll i klubben i åldern 14-17 år? 
 

Hur många timmar i veckan har du tränat fotboll i klubben i åldern 18-21
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Figur 16 - Hur många timmar har du tränat fotboll i klubben i åldern 18-21 år? 
 
Vi kan här se att elitspelarna har haft fler träningstimmar än de övriga i alla 3 figurer. Det 

vanligaste svaret i åldern 10 – 13 var 4,5 – 6 timmar. I åldern 14 – 17 har det ökat hos alla 

grupper med 8,5 – 10 timmar per vecka som det mest återkommande svaret. I figur 16 ser vi 

att elitspelarna har en fortsatt hög träningsmäng samtidigt som de övriga har en spridning på 

svaren från 0 till ett fåtal med mer träningstimmar.   
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Hur många timmar i veckan har du spelat fotboll utanför klubben i åldern 10-13
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Figur 17 - Hur många timmar har du spelat fotboll utanför klubben i åldern 10-13 år? 
 

Hur många timmar i veckan har du spelat fotboll utanför klubben i åldern 14-17
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Figur 18 - Hur många timmar har du spelat fotboll utanför klubben i åldern 14-17 år? 
 

Hur många timmar i veckan har du spelat fotboll utanför din klubb i åldern 18-21
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Figur 19 - Hur många timmar har du spelat fotboll utanför klubben i åldern 18-21 år? 
 

På de här frågorna så har vi haft ett ganska stort internt bortfall. Bland dem som inte svarat så 

skriver många istället att de inte kan räkna ut hur mycket de spelat det eller att de inte 

kommer ihåg. I figur 17 ser vi att de flesta spelar relativt lite fotboll utanför klubben, dock 

finns det några procent som lägger ner förhållandevis många timmar på detta. I åldern 14 – 17 

samt 18 – 21 kan vi se att spelet utanför klubben minskat för samtliga. 
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Nedan följer de kommentarer som vi fått från de öppna frågorna som vi tycker passar bäst 

under den här huvudfrågan. Vi fick väldigt varierande svar men här kommer en 

sammanfattning av de vanligaste mönstren i svaren 

 

- Engagerade tränare är viktigast. 

- Tidig chans i seniorlaget vilket var positivt för min utveckling. 

- Fick inte spela fotboll utanför klubben på grund av skaderisken. 

- Störst går först gäller för mycket under talangutvecklingen. 

- Spontanfotboll minskade när den seriösa satsningen gick igång. 

- Tråkigt med för mycket träningar så jag slutade. 

3.2.1 Diskussion - Vad är det som främst har påverkat deras utveckling? 

Det första som bör sägas här är att det första som går att se i figurerna i den här huvudfrågan 

är att det inte finns någon rak väg till framgång, men det finns en del slutsatser som går att dra 

av svaren. Vi kan se att många klubbyten är vanliga. Det vanligaste svar som orsakerna till 

detta är många gånger dels att spelaren vill utveckla sig, dels att de större klubbarna jagar 

talanger redan i unga år.  Dessa tidiga klubbyten är både på gott och ont. Som nämnts tidigare 

i detta arbete så tycks värvningar vara mer inriktade på spelarens aktuella status och inte på 

hans tänkta utveckling, vilket vår undersökning ger stöd för då vi ser att klubbytena är många. 

Visserligen värvas en del ungdomar redan i unga år till någon av de fyra allsvenska klubbarna 

i Stockholm enligt svaren från vår enkät och blir kvar där, men en hel del av de unga spelarna 

tycks byta klubb vart och vartannat år. Dessa ständiga byten torde knappast främja spelarens 

utveckling, utan ger snarare stöd för teorin att värvningar sker utifrån spelarens aktuella 

status, alltså kortsiktiga värvningar. Men det finns även exempel på spelare som bytt klubb 

mer än tre gånger och ändå lyckats bra med sin utveckling. Det går inte att säga att det är fel 

att byta klubb mycket under sin tid som junior, utan det verkar vara olika från person till 

person.  

Det beror ju också lite på vad man vill få ut av sitt spelande, vi har två respondenter som 

svarat att de lämnat sin moderklubb vid 15-16 år och var nöjda med att ha bytt klubb eftersom 

att de vann SM året efter. Båda två hade visserligen lagt av med fotbollen inom två år efter det 

men de skrev båda två att de var väldigt nöjda med sina övergångar och sina karriärer. 

Samtidigt så är det nästan 45 % av grupp 1 som högst bytt klubb en gång vilket är fler än 
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dubbel så många som i grupp 2. Att grupp 3 även har en hög procent på antalet som bara bytt 

klubb högst 1 gång kan i de flesta fall förklaras med att de lagt av med fotbollen och därför 

inte bytt klubb lika mycket. 

 

Av undersökningsunderlaget ser vi att de flesta som uttagits till Bosölägret är födda under 

årets sex första månader, då dessa förmodligen ligger något före i den fysiska utvecklingen. 

Detta ger stöd för ett antagande att klubbarnas värvningar följer samma mönster. Detta 

medför en risk för att pojkar födda under andra halvåret inte får samma chans till utveckling 

inom StFF (vilket vi återkommer till under fjärde huvudfrågan). Om man tittar på 

utvecklingen i relation till när de är födda på året så ser staplarna ungefär lika ut efter att vi 

delat upp dem. Det går inte att se att de som är födda senare oftare utvecklas till bra spelare. 

En tendens som går att se är att flera utvecklas bra av att byta från sin moderklubb tidigt eller 

att inte byta alls. Det är bara 15,2 % i grupp 1 som lämnat sin moderklubb efter att ha fyllt 15 

år vilket är färre än de som aldrig bytt klubb alls under sin tid som fotbollspelare i grupp 1.  

 

I figur 13 ser vi att många av spelarna har gått eller går i gymnasieskolor med 

fotbollsinriktning. Vi ser också att betydligt färre haft samma möjlighet inom grundskolan. 

Denna fråga behandlades också i tidigare nämnda rapport om talangutveckling inom pojk- 

och herrfotboll i Stockholm. StFF efterlyste ett närmare samarbete mellan fotbollen och 

skolan. Det framkom att StFF har uppfattningar om hur ett sådant samarbete ska gå till och en 

del klubbar redan bedriver ett sådant samarbete. Figuren ger stöd för uppfattningen att ett ökat 

samarbete mellan skola och förening, främst på grundskolenivå, är önskvärt. Figuren visar 

tydligt att de som idag spelar på en högre nivå haft denna möjlighet. Ett antagande att en 

utbyggnad av detta samarbete skulle ge god utdelning förefaller rimligt.  Självfallet får inte 

det vanliga skolarbetet bli lidande, men man borde kunna ge möjlighet för intresserade att 

ägna idrottstimmarna åt fotboll samt eventuella fotbollsaktiviteter i anslutning till skoldagen. 

 

När det gäller träningstiden i klubbarna så var den genomsnittliga träningstiden ungefär lika 

för alla grupper, det går att se att grupp 1 oftare tränar lite mer i åldern 10-13 men 

skillnaderna är mycket små. Nästan samma resultat går att utläsa i figur 15 även om 

skillnaderna börja öka i figur 16 så kan de skillnaderna förklaras med att grupp 1 då spelar i 

lag i högre divisioner. Det går här att dra paralleller till studien ”Vägen till A-landslaget” där 

det ingår en undersökning om träningstid i den idrottsliga utvecklingen. I likhet med den 

undersökningen kan man här se att träningstiden växer efterhand som idrotten tar över. I den 
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nämnda studien menar författaren att det största steget tas i samband med den målmedvetna 

satsning som kommer efter 16-årsåldern vilket även vår undersökning styrker. Överlag ser 

man att de spelarna som idag spelar i de högre divisionerna har haft en större träningsmängd i 

åldern 14-17 än de övriga, även om skillnaderna är små. 

 

När det gäller speltiden utanför klubben så är resultaten väldigt blandade, vi hade kanske 

förmodat att grupp 1 skulle ha spelat mer även här men någon sådan tendens går inte att se. 

Resultatet på den här frågan kan bero på flera olika faktorer eftersom många tyckte det var för 

svårt att minnas hur mycket de spelat för att svara på frågan. En del klubbar verkar även ha 

som policy att deras spelare inte får spela utanför klubben eftersom risken för skador är för 

stor. 

 

Vi anser att det spelas förhållandevis lite fotboll utanför klubbverksamheten bland grupp 2 

och 3. Det är samma resultat för grupp 1 men de spelar å andra sidan betydligt mer i klubben. 

Alla har ju vid ett tillfälle ansetts vara en stor talang och lagt ner rejält med tid på fotbollen 

men nu är det många som spelar lite eller ingenting alls vilket vi tolkar som en negativ 

utveckling. Det nämndes under de öppna frågorna att extra individuell träning hade varit 

viktigt för deras utveckling, även vikten av att ha engagerade tränare nämndes flera gånger. 

Även spelarna tycker att det är viktigt att det finns en möjlighet att få chansen tidigt i 

seniorfotbollen, precis den önskan som klubbarna utryckte i Mats Wistedts rapport. 
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3.3 Hur har talangernas karriärövergångar påverkat deras utveckling? 

Karriärövergångar i en ung spelares liv kan ha en stor påverkan för personens utveckling.  

Vårt mål med den här frågeställningen var att få en bra bild av hur talangernas 

karriärövergångar har sett ut och hur det påverkat deras utveckling. För att lyckas med detta 

har vi några grundfrågor som t.ex. hur många byten dem gjort och när de först bytte klubb och 

sedan en öppen fråga där vi helt enkelt frågade hur de ser på sina övergångar idag för att få en 

djupare förståelse för hur de resonerat när de bytte klubb. 

 

Vid vilken ålder lämnade du din moderklubb?
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Figur 20 - Vid vilken ålder lämnade du din moderklubb? 
 

Figur 20 visar svaren på hur gammal man var när man lämnade sin moderklubb. Här kan man 

till exempel se att 53,9 % (91 personer) lämnat sin moderklubb innan eller samma år som man 

deltog på Bosölägret. De som har varit sin moderklubb trogen genom åren uppgår till 17,2 % 

(29 personer). Den vanligaste åldern att lämna sin moderklubb är enligt svaren i åldern 13 – 

14, då nästan en fjärdedel (24,3 %) lämnade. Vid 19 år eller äldre är det förhållandevis få (5,9 

%) som lämnat sin moderklubb. 
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Hur många klubbyten har du gjort?
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Figur 21 - Hur många klubbyten har du gjort? 
 
Av figur 21 framgår hur många klubbyten de tillfrågade har gjort under sin fotbollskarriär.  

Alternativen som man har kunnat svara på är från 0 klubbyten upp till 5 eller fler. Som synes 

är alternativet med 2 klubbyten den högsta med 27,2 % (46) svar. Som synes är alternativet 

med 2 klubbyten den högsta med 27,2 % (46) svar. Alternativen med 1 respektive 3 stycken 

klubbyten är till synes tämligen vanliga medan antalet 4, 5 samt fler klubbyten har en nedåt 

gående kurva med endast 1,2 % som har gjort fler än 5 klubbyten. 

Vad har fått dig att vilja byta klubb?
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Figur 22 - Vad har fått dig att vilja byta klubb? 
 
I figur 22 går det att utläsa vilka skäl som de tillfrågade hade för sina eventuella klubbyten. På 

denna fråga gick det att svara flera alternativ (max 3). Det absolut vanligaste svaret var att 

man ville utvecklas som spelare (36 %) följt av att man fått ett anbud från den nya klubben 

(23,6 %). Endast 2,7 % angav att de flyttade till ny ort. Under svarsalternativet ”Annat” så 

finns olika svar som varierar rejält från t.ex. tidsbrist till att spelaren blivit trakasserad av sin 

tidigare klubb. 
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Vid vilken ålder lämnade du din moderklubb? 
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Figur 23 - Vid vilken ålder lämnade du din moderklubb? 
 

Här har vi delat upp respondenterna i samma grupper som under förra huvudfrågan. Den här 

figuren är tänkt att visa eventuella skillnader bland dem som lyckats ta en plats i ett lag i en 

hög division och de vars karriär inte utvecklats på det sättet i relation till när de lämnat sin 

moderklubb. Alla staplar kan ha olika skäl till varför de ser ut som de gör, ett exempel på det 

är det röda stapeln över svarsalternativet 19 – . Där är det en stor del som skrivit att de lämnat 

klubben för att varva ner och avsluta sin elitsatsning.  

 

Hur många klubbyten har du gjort?

0
5

10
15
20
25
30
35
40

0 1 2 3 4 5 Fler

Antal

%

Allsvenskan - Division 2 Division 3 - Division 9 Jag har slutat spela fotboll + korpen

 
Figur 24 - Hur många klubbyten har du gjort? 
 
Det vi ville veta här var om det fanns klara skillnader mellan de olika grupperna när det gäller 

antalet klubbyten. Som det går att se så är staplarna relativt jämt fördelade förutom att de som 

inte spelar längre inte har lika många byten vilket är fullt förståligt. Det går dock att se att 

grupp 2 har något flera övergångar jämfört med grupp 1. 
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Även här har vi en sammanställning av de vanligaste svaren på de öppna frågorna. Men här 

kommer nästan alla kommentarer från frågan om hur de ser på sina övergångar idag. 

 

- Bra jag är mycket nöjd över mitt val att byta klubb. Jag utvecklades väldigt mycket. 

- Jag ser det som ett medvetet val för att varva ner.  

- Bra, mer speltid som leder till bättre utveckling. 

- Det var mitt livs bästa beslut. 

- Tycker att jag bytte klubb kanske lite för tidigt. 

- För hård satsning gjorde att jag bytte till en klubb med inte lika mycket träning. 

- Orättvis behandling från tränare gjorde att jag bytte klubb. 

3.3.1 Diskussion - Hur har talangernas karriärövergångar påverkat deras 

utveckling? 

Tidigare i denna uppsats går att läsa om hur karriärövergångar som sker i en ung spelares 

utveckling kan vara avgörande om spelaren kommer att bli en framgångsrik fotbollsspelare 

eller inte. Flera faktorer spelar in på hur framgångsrik en spelare, som i tidig ålder anses vara 

en talang, kommer att bli. Vi har för avsikt att i detta avsnitt föra en diskussion samt gå 

igenom resultaten på frågorna från vår undersökning som vi anser ha störst betydelse för en 

spelares utveckling. Tanken är att dels titta närmare på de siffror som presenteras i figurerna 

ovan och dels analysera de kommentarer och synpunkter spelarna har på sina 

karriärövergångar.   

 

Karriärövergångar är ett tecken på spelarens utveckling, antingen att en spelare t.ex. vill satsa 

mer på fotbollen eller lyckas ta en plats i A-laget. Hos dem som enligt vår enkät aldrig lämnat 

sin moderklubb har dessa övergångar skett inom klubben, ett tecken på att moderklubben har 

en väl utbyggd barn- och ungdomsverksamhet. Som vi kan se av figurerna 20 och 21 har dock 

de flesta bytt klubb ett antal gånger. Vi ser också i figur 22 att de flesta gjort dessa byten 

antingen för att de ville utvecklas mer som spelare eller för att de fått ett anbud från den nya 

klubben. I figur 20 som handlar om vid vilken ålder man har lämnat sin moderklubb går det 

att utläsa att nästan en tredjedel av alla medverkande lämnat sin moderklubb före 12-års ålder 

och att 91 individer av sammanlagt 169 personer hade lämnat före 15-års ålder.  
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För övergångarna där har respondenterna i de flesta fall, som anledning, angett att de vill 

utvecklas mer som fotbollspelare. 

 

Diagrammet i figur 23 har vi delat upp mellan de olika nivåerna som spelarna befinner sig på 

då vi velat påvisa eventuella skillnader bland dem som lyckats ta en plats i ett lag i en hög 

division och de vars karriär inte utvecklats på det sättet i relation till när de lämnat sin 

moderklubb. Om man i tidig ålder har lämnat sin moderklubb för att utvecklas som spelare, så 

kan man i diagrammet se att en relativt stor andel av dessa just nu spelar i de högre 

divisionerna.  

 

När en spelare byter klubb kan det bero på många olika orsaker. Vi har på frågan vad som fått 

spelarna att vilja byta klubb, försökt att ha med de faktorer som vi anser kan ha störst 

påverkan för individen och där den tidigare forskningen inom området kan påvisa viktiga 

beslut som spelare ställs inför. Vi ser här att 36 % kryssade för alternativet ”att de ville 

utvecklas som spelare”. På denna fråga var det, som tidigare nämnts, möjligt att välja fler än 1 

alternativ och det var en stor andel av spelarna som kryssade för dels alternativet med 

utveckling och dels att ”de fick ett anbud från en ny klubb”. Under stapeln ”sociala skäl” har 

en del nämnt att miljön och stämningen i klubben påverkade individen i den grad att ett byte 

var oundvikligt. En företeelse som vi blev lite överraskade av var att även på många av de 

tidiga övergångarna så har det kommit ett anbud från klubben. Vi trodde inte att spelare så 

unga som 11 år blev värvade av någon av storklubbarna. Naturligtvis sker inte alla klubbyten i 

den åldern för att avancera, utan även av sociala skäl som att familjen flyttar kan ha stor 

inverkan. 

 

Av de skriftliga kommentarer som kommit in på den öppna frågan så framgår bl.a. ett 

missnöje med hur klubbarna hanterar verksamheten. Klubbarna är enligt kommentarerna 

alltför inriktad på träning och resultat och tar för lite ansvar för de sociala och psykiska 

faktorerna hos individen. Detta ger stöd åt Rolf Carlsons åsikter att talangutveckling alltför 

ensidigt har riktats mot individens fysiska och motoriska kvaliteter. Spelarna utrycker att de 

”alltid” vill spela i en så bra klubb som möjligt och att det ofta är en stor anledning till att de 

har bytt klubb. Vi kan också se att ett flertal har ångrat dessa byten, vilket visar att det kan 

vara svårt att i denna ålder se alla konsekvenser som följer med ett klubbyte. De största lagen 

som värvar tidigt kanske har lyckats få en bra bild av spelarens motoriska kvaliteter och 

fysiska status men svaren tyder på att det är precis som Carlson skriver, att det är fler 
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egenskaper som är av stor betydelse för en spelares utveckling. Frågan är om klubbarna har så 

pass bra koll på spelarna att de känner att de har en bra vetskap om till exempel spelarens 

sociala kompetens eller om spelaren har ett tillräckligt starkt psyke för att fortsätta utvecklas 

bra. 

 

Det finns alltid en risk att karriärövergångar med många klubbyten blir ett självändamål och 

klubbytena blir ett tecken på framgång och utveckling, men tyvärr kan verkligheten vara den 

motsatta. Fallby och Brusvik pekar här på det stora ansvar som vilar på föräldrarna. 

En ungdom i 12 – 15 års ålder är många gånger inte mogen att se konsekvenserna av att göra 

upprepade klubbyten. Drömmar som framgång och proffsspel gör att han vill gå alltför snabbt 

fram, med resultat att motgångar och misslyckanden i stället får honom att stanna upp i 

utvecklingen. Många verkar tappa motivationen efter att de bytt klubb, speciellt om de byter 

när de blivit lite äldre. Det känns som att kortsiktig framgång är ett vanligare skäl vid 

övergångar i åldern 15 – 16 år. Det är många som har efterfrågat någon sorts hjälp när det 

gäller övergångar, de har känt att det inte finns någon som man kan vända sig till med frågor. 

 

Fallby och Brusvik beskriver i sin rapport många av de underliggande orsakerna till 

karriärövergångarna och de problem som kan förknippas därmed. Övergångar som sker i en 

ung ålder skapar många gånger ett för stort tryck på den unge spelaren. Av svaren från den 

öppna frågan så kan man se att en del spelare tappar motivationen när de byter klubb för att 

trycket blir för hårt som t.ex. att allt handlar om att vinna. Precis som Fallby och Brusvik 

beskriver så finns det en stor risk att spelaren avslutar sin elitsatsning om de inte kommer in 

rätt i laget. Från rapporten om talangutveckling för pojk- och herrfotboll i Stockholm 

framkommer tydligt att de mindre klubbarna gärna ser att de får behålla sina talanger längre 

upp i åldrarna, något som troligen skulle ge en lugnare utvecklingsmiljö och de första 

övergångarna i karriären kan ske inom moderklubben. Men av diagrammen att döma så finns 

det ingen idealisk väg att gå utan spelarna i grupp 1 har på olika sätt nått sin framgång. 

 

Den mest frekventa synen på övergångar var dock väldigt positiv, de flesta var väldigt nöjda 

med de beslut som de tagit och hur deras karriärer utvecklat sig. Det vanligaste svaret var att 

de kände sig tvungna att flytta för att kunna utvecklas som fotbollspelare och de flesta var 

som sagt nöjda med de beslut som de tagit.  

 

 

 39



3.4 Om de inte är aktiva längre, vilka olika faktorer har bidragit till att de 

slutat? 

De tidigare frågorna har mest handlat om att öka kunskapen eller förståelsen för hur man får 

fram de bästa spelarna. Men fokusen med den här frågan är att få en större förståelse för 

varför de i grupp 3 har slutat eller avslutat sin elitsatsning. Det största underlaget till 

diskussionen för den här frågan kommer från den öppna frågan om vilka faktorer som bidrog 

till att de slutade med fotbollen som vi sedan ska försöka koppla det till den tidigare 

forskningen som vi har. 

 

Om du idag inte spelar fotboll längre vid vilken ålder slutade du?
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Figur 25 - Om du inte spelar fotboll längre vid vilken ålder slutade du? 
 

Figur 25 visar att av de 51 som slutade med fotboll så kan man här se vid vilken ålder som 

dessa slutade. Av figuren framgår att de flesta lämnade fotbollen i åldrarna 16 – 18 år. Vid 

den åldern slutade 72,6 % (37 personer) att spela fotboll. Noterbart är att det var två personer 

slutade redan vid 14-års ålder, alltså samma år som man deltar på Bosölägret. 
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Vilket kvartal är du född?
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Figur 26 - Vilket kvartal är de födda? 
 
Här går det att se vilket kvartal som de 169 personerna är födda. Det är väldigt klart här att det 

är flera som är födda under 1:a jämfört med 4:e kvartalet. Det är alltså nästan 50 % som är 

födda under årets först 3 månader. 

 

Andelen personer som fortfarande spelar fotboll uppdelat på de olika årskullarna.
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Figur 227 - Andelen personer som spelar fotboll uppdelat på de olika årskullarna. 
 
Figur 27 visar hur stor andel av varje årskull som fortfarande spelar fotboll. Det är en ganska 

jämn fördelning över grupperna men bland dem som är födda 1989 ser man alltså att det är 85 

% som fortfarande spelar fotboll. Sammanlagt är det 75,1 % (118 personer) av dem som 

svarat som spelar fotboll idag och 24,9 % (51 personer) som har slutat. 

 

Vi hade som sagt innan en öppen fråga om anledningen till att de slutat med fotbollen. Vi fick 

varierande svar men här kommer en sammanfattning av de vanligaste mönstren i svaren. 

 

- Brist på motivation. 
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- Valde att prioritera skolan. 

- Jag var tvungen att välja vad jag skulle satsa på, jag valde en annan idrott. 

- Jag blev skadad och kunde inte fortsätta. 

- Talangutveckling? Störst går först. 

- Fotbollen är för elitsatsande på ett för tidigt stadium. 

3.4.1 Diskussion - Om de inte är aktiva längre, vilka olika faktorer har bidragit 

till att de slutat? 

Av figurerna kan vi se att de flesta av dem som svarat på enkäten och slutat med fotboll 

gjorde det i åldern 16 – 18 år. Varför man slutat just vid denna ålder har säkert många svar. 

Några återkommande orsaker är: skador, tidsbrist och dålig motivation. Att ett så stort antal 

uppger skador som orsak är oroväckande, kan det möjligtvis vara så att klubbarna pressar sina 

unga spelare för hårt och har för dålig uppmärksamhet på skaderiskerna? Då vi inte haft 

kontakt med klubbarna så vet vi heller inte hur man arbetar med dessa frågor, men av svaren 

att döma så förefaller det troligt att man inte beaktar skaderiskerna i tillräckligt hög grad i 

dessa åldersgrupper eftersom det är ett ständigt återkommande svar på anledningen till att de 

slutat.  

 

En annan anledning som verkar återkomma är att de inte längre platsar och inte tycker att det 

är roligt med fotboll längre. Som det går att se i figur 1 i urvalsproceduren så slutar väldigt 

många i den åldern runt Bosölägret speciellt i den grupp som StFF nu vill satsa på för att få 

med i framtiden. Det finns många steg och utslagningar i den åldern som fungerar som 

inspiration för en del men som verkar få en negativ effekt på desto flera. Följande citat som 

känns lite oroande fick vi som svar på frågan om varför man har slutat. ”Jag blev petad ur 

förstalaget för att jag var för liten för min position. idag är jag nästan 2 meter lång och väger 

80kg + man hade inte tid att vänta.”  Det kommer alltså från en spelare som då trots sin 

tillsynes sena utveckling kom med till Bosölägret och som nu alltså är över 2 meter lång.  

Vi har fått in många svar som tyder på att uttagningarna och satsningarna är för inriktad på 

vilka spelare som är fysiskt bäst utrustade. Inget direkt oväntat resultat eftersom det är de 

spelarna som vid den tidpunkten var bäst, men som det går att utläsa av svaren så kan det få 

andra spelare att lägga av. 
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Precis som vi skrivit innan så finns det fler egenskaper att ta hänsyn till när det gäller en 

talangs utveckling och det är inte så bra att så många ”slås ut” vid en ålder där deras kroppar 

utvecklas som mest. Att det är över 70 % som är födda på första delen av halvåret var ganska 

väntade resultat men då ska man komma ihåg att skillnaderna mellan olika individer inte är 

som störst när det är 13-14 år och blir uttagna. Skillnaderna i årskullarna är ännu större när de 

är 15 år där individernas utvecklingskurva kan ha bidragit till en ännu större tillfällig skillnad 

mellan individerna, även om de i vuxen ålder kommer vara lika långa. Även om de flesta som 

svarat på vår enkät har lagt av i åldern 16-18 år så är det väldigt troligt att det är betydligt fler 

som lägger av när de är runt 13 år och inte kommer med i satsningar som Bosölägret, det 

steget som alla i enkäten redan kommit förbi. En del som svarat att de slutat med fotbollen i 

ålder 16-18 år har skrivit att de inte kommit med i seniorlaget eller någon annan 

karriärövergång och därför lagt av. 

 

Många uppger tidsbrist som skäl till att man slutat. Fallby och Brusvik pekar på det viktiga i 

samspelet mellan skola och idrotten. Att skapa en situation där den unge spelaren får tid att 

kombinera studier och träning. En förutsättning för detta är ett bra samarbete med skolan. 

Detta ger möjlighet att skapa en mer harmonisk spelare som samtidigt kan lyckas med sina 

studier. Naturligtvis finns många andra skäl till att man upplever tidsbrist. Andra intressen 

stjäl uppmärksamhet, man är i en ålder där man utvecklas från barn till vuxen, med allt vad 

det innebär. En tredje huvudorsak uppges vara bristande motivation. Fallby och Brusvik ägnar 

stort utrymme åt detta. Man visar att motivation är en absolut förutsättning för spelarens 

utveckling. Man ser här en koppling till den tidsbrist vi berörde ovan där såväl skola som 

föräldrar har en mycket viktig roll för att få den unge spelaren att känna fortsatt motivation för 

fotbollen. En annan mycket viktig del i att skapa motivation i denna ålder är tränarens roll. 

Det gäller inte bara primärt att få spelaren att snabbt utveckla sig, utan även att få honom att 

känna lust och glädje i träningen. Tränaren har också en viktig roll i att få den unge spelaren 

att kunna hantera de stressmoment som uppstår. Det framgår i ovan nämnda studie att en av 

de främsta drivkrafterna är just glädjen att få spela fotboll, men att denna glädje får stå 

tillbaka för målet ett bli så bra som möjligt. Här, liksom inom många andra idrotter, borde den 

lekfulla delen av träningen behållas lite högre upp i åldrarna. Fallby och Brusvik trycker hårt 

på såväl tränare och föräldrars viktiga roll i att inte sätta för stor press på den unge spelaren 

utan att ge honom möjlighet till en individuell utveckling. Det är viktigt att ha i åtanke att 

ungdomar i denna ålder utvecklas olika snabbt, men att de många gånger kan nå samma goda 

resultat. 
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4 Slutsatser 

Som vi skrivit tidigare så har vi inte lyckats hitta någon klar väg till framgång när det gäller 

talangutveckling. Vi har däremot kunnat dra en del slutsatser från svaren vi fått, vi har även 

fått in en del tips på förbättringar. Nedan redovisar vi de slutsatser som vi anser som mest 

betydelsefulla.  

• Vi har tolkat svaren som att det största upplevda problemet är att spelarna och 

klubbarna prioriterar kortsiktiga framgångar framför långsiktiga framgångar. Vi anser 

att det är för stor elitsatsning i åldrarna 13-15 år där den fysiska utvecklingen kan 

skilja sig rejält mellan ungdomarna. 

• Ett stort problem som också kan komma från en för tidig satsning är att juniorerna inte 

har tid med andra idrotter och specialiserar sig för tidigt eller att de inte går vidare som 

tränare eller domare inom fotbollen. 

• 149 av 169 har inte någon annan roll inom fotbollen och över 90 % av dem som slutat 

har inte någon roll alls nu inom fotbollen.   

• De lokala klubbarna och StFF borde bygga upp ett samarbete med grundskolor inom 

klubbens närområde och på ett naturligt sätt får in fotbollen som en del i elevens 

skolvardag. En fördel med detta är att den fotbollsintresserade eleven inte alltid måste 

byta plats och miljö för att kunna träna, där behöver de inte heller oroa sig för att bli 

petade eller att de inte får vara med. Vi ser på resultaten att kombinera skola med 

fotboll verkar vara bra för spelarnas utveckling.  

• Bosölägret och stadslaget kan vara bra inspiration för vissa, men det gäller för tränarna 

och klubbarna att man betonar att den långsiktiga utvecklingen är viktigare och att de 

som är bäst vid 14 år inte per automatik kommer att vara bäst vid 20 år. 

• Vi bedömer det som viktigt att spelarna innan de fyller 15 år har möjlighet att utöva 

mer än en idrott för att sedan under gymnasietiden börja sin riktiga elitsatsning inom 

fotbollen. 

• Spelarna verkar relativt eniga om att det är viktigt för utvecklingen som spelare att 

tidigt få chansen inom seniorfotbollen, spelarna efterlyser även möjligheten till mera 

individuell träning. 

• Spelarna verkar överlag vara nöjda med sin tid som fotbollsspelare. 

• Man kan fråga sig hur missnöjda StFF egentligen borde vara med antalet spelare i 

landslagen. Det är ca 12 % av alla fotbollspelare i Sverige som spelar i Stockholm och 

StFF borde kanske inte förvänta sig mer än 14-20 % av spelarna i landslagen. 
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I ett försök att se hur den vanligaste vägen till elitspelare samt avslutad karriär i vår 

undersökning ser ut så har vi kommit fram till följande slutsats:  

• En spelare som idag är elitspelare har lämnat sin moderklubb innan han fyller14 år och 

han har sammanlagt gjort 2 stycken klubbyten. Han har gått i en klass med 

fotbollsinriktning på högstadiet och på gymnasiet och han har tränat mycket både i 

klubben och utanför från ung ålder och haft tillgång till individuell träning. 

• Den som inte lyckats ta sig till eliten och som slutat med fotbollen lämnade sin 

moderklubb i åldern 15 – 16 och har sammanlagt gjort 1 klubbyte. Han har inte gått i 

någon klass med fotbollsinriktning varken på högstadiet eller på gymnasiet och han 

har tränat lite i åldern före bosölägret. 
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Bilaga 1 - Käll- och litteratursökning 
 
Våra huvudfrågeställningar: 

- Vad gör talangerna idag på och utanför fotbollsplanen? 

- Vad är det som främst har påverkat deras utveckling? 

- Hur har talangernas karriärövergångar sett ut och hur har det påverkat deras 

utveckling? 

- Om de inte är aktiva längre, vilka olika faktorer har bidragit till att de slutat? 

 
VAD? 
 
Ämnesord Synonymer 
Karriärövergångar 
Talangutveckling 
Fotboll 
Landslaget 
Utveckling 
Elitsatsning 

 

 
VARFÖR? 
 
 
De ämnesorden är valda för att de rör våra huvudfrågor 

 
HUR? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

DiVA 
DiVA 
DiVA 
Artikelsök 
Artikelsök 
Artikelsök 
Artikelsök 
Libris 

Talangutveckling 
Karriärövergångar 
Fotboll 
Talangutveckling 
Elitsatsning 
(utveckling OCH  fotboll) 
(landslaget  OCH  fotboll) 
Talangutveckling 

2 
0 
19 
0 
7 
7 
19 
2 

1 
0 
3 
0 
5 
1 
2 
2 

 
KOMMENTARER:  
Det mesta materialet har vi fått av StFF och ligger inte i någon databas.  
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Bilaga 2 - Missivbrev 
    

  
 
Var tar Stockholms talanger vägen? 
 
Stockholms Fotbollförbund har gett oss i uppdrag att undersöka vad de fotbollstalanger som 
var med på Bosölägret 1997 - 2003 gör idag och vad som hänt under åren efter Bosölägret. 
Avsikten med undersökningen är att dina svar tillsammans alla de andras ska ligga till grund 
för att få en bättre förståelse till varför Stockholm har svårt att få fram elitspelare på hög nivå. 
Förhoppningsvis ska förslag till förbättringar kunna genomföras med detta som underlag. Det 
är väldigt viktigt för oss att vi får så många svar som möjligt så att vi får ett bra underlag för 
förbättringarna, men det är självklart frivilligt att delta. 
 
Vi som genomför denna undersökning är två studenter på Gymnastik och Idrottshögskolan i 
Stockholm som går sista året på Sport Management programmet. Vi gör detta som vårt 
examensarbete så vi skulle verkligen uppskatta om du skulle kunna svara på vår enkät. 
Undersökningen genomförs åt Stockholms Fotbollförbund som tilldelat oss uppgiften. Vi har 
Rolf Carlson som vår handledare. 
 
Alla spelare som deltagit i Bosölägret under åren 1997 – 2003 får ett frågeformulär som detta. 
Undersökningen riktar sig enbart till pojktalangerna som deltog på lägret. Sammantaget 
skickas detta frågeformulär till 392 stycken. 
Vi ber dig att svara på frågorna och skicka tillbaka formuläret i det bifogade kuvertet, som 
inte behöver frankeras. 
 
Inga namn kommer att nämnas i den färdiga uppsatsen. Du är en av 392 stycken som får 
denna enkät och ingen av de som svarar kommer att kunna spåras efter det att alla svar har 
behandlats. När svaren kommit in sammanställs de av oss och enskilda svar kommer ej att 
kunna utläsas. Numret på svarskuvert är så att vi inte ska skicka påminnelse till dem som 
skickat i svar.  
 
Det går även att besvara enkäten på Internet det går bra på antingen 
http://shurl.org/talangutveckling eller 
http://freeonlinesurveys.com/rendersurvey.asp?sid=kxpv1xqta9tjcme260796  
 
Om du har några frågor om undersökningen så hör av dig till 
Erik Löfström på ihs1544@stud.ihs.se 073- 635 12 41  
Patrik Nilsson ihs1545@stud.ihs.se 070 – 571 12 63 
 
Tack på förhand för din medverkan.  
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Bilaga 3 - Enkät 
1. När är du född? ________ ________ 
              månad år 
 
2. I vilken bostadsort bor du nu i? 
Svar: 
 
3. Vilken klubb började du spela fotboll i? 
Svar: 
 
4. Spelar du fortfarande fotboll idag? 
 
[ ]  Ja  
[ ]  Nej 
Om nej gå till fråga 8 
 
5. Spelar du som juniorspelare eller seniorspelare? 
 
[ ] Juniorspelare 
[ ] Seniorspelare 
 
6. Om du spelar fotboll, på vilken nivå? 
 
[ ] Allsvenskan      [ ] Superettan 
[ ] Division 1          [ ] Division 2 [ ] Division 3                [ ] Division 4 – Division 9 
 [ ] Korpen 
7. I vilken klubb? 
 
8. Är du på något annat sätt involverad inom fotbollen? 
 
[ ] Seniortränare  [ ] Juniortränare [ ] Styrelseuppdrag [ ] Domare 
[ ] Nej 
Annan funktion: 
 
9. Vad har du för huvudsysselsättning idag? 
 
[ ] Fotbollsspelare  
[ ] Arbetar 
[ ] Gymnasiestudier 
[ ] Högskolestudier 
 
Annat: 
 
10. Motionerar du på något annat sätt idag och i så fall hur? 
 
Svar:_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 49



11. Vilken studienivå har du slutfört? 
[ ] Högstadiet 
[ ] Gymnasium 
[ ] Högskola 
 
12. Vilka linjer, program etc.? 
___________________________________________________________________________ 
 
13. Vid vilken ålder lämnade du din moderklubb? 
 
[ ]  Innan 10 års ålder 
[ ]  11 - 12  
[ ]  13 – 14  
[ ]  15 - 16  
[ ]  17 – 18 
[ ]  19 -  
[ ] Jag har aldrig lämnat min moderklubb 
 
14. Hur många klubbyten har du gjort? 
 
[ ] 0 [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [ ] Fler 
 
 
15. Du som bytt klubb, vad har fått dig att vilja byta klubb? Ange max 3 svarsalternativ. 
 
[ ]  Ville utvecklas mera som spelare 
[ ]  Ville lägga ner mindre tid på fotbollen 
[ ]  Flyttade till ny ort 
[ ]  Fick ett anbud från den nya klubben 
[ ]  Sociala skäl 
 
Annat: 
 
 
16. Du som bytt, hur ser du på de övergångarna idag? 
 
Svar: 
 
 
 
 
17. Hur många timmar i veckan har du tränat fotboll i klubben? Genomsnittligt. 
 
Hur mycket i åldern 10-13. 
Svar:________ ________ 
           Timmar Minuter 
Hur mycket i åldern 14-17 
Svar:________ ________ 
           Timmar Minuter 
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Hur mycket i åldern 18-21. 
Svar:________ ________ 
           Timmar Minuter 
 
18. Har du gått i en klass med fotbollsinriktning? 
 
[ ] Ja, på lågstadiet      [ ] Ja, på mellanstadiet        [ ] Ja, på högstadiet        [ ] Ja, på gymnasiet 
[ ] Nej 
 
Annat: 
 
19. Har du spelat någon fotboll på fritiden utanför din klubbverksamhet?  
[ ] Ja 
[ ] Nej       
 
Om, ja, hur mycket i åldern 10-13. 
Svar:________ ________ 
           Timmar Minuter 
Om ja, hur mycket i åldern 14-17 
Svar:________ ________ 
           Timmar Minuter 
Om ja, hur mycket i åldern 18-21. 
Svar:________ ________ 
           Timmar Minuter 
Egna kommentarer: 
 
 
 
 
20. Om du idag inte spelar fotboll längre vid vilken ålder slutade du? 
Ålder  
[ ]  14 - 15  
[ ]  16 - 17  
[ ]  18 - 19  
[ ]  20 - 
21. Du som slutat, vad fick dig att sluta med fotbollen? 
Svar: 
 
 
 
22. Egna kommenterar om övergångar, StFF talangutveckling eller liknande. 
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Extra frågor 
 
Nedanstående frågor är av stort intresse för Stockholms Fotbollförbund då förbundet vill följa 
upp olika tränare samt undersöka vilken utbildningsnivå tränarna har inom fotboll.  
I den färdiga uppsatsen kommer inga namn att nämnas men förbundet vill gärna veta namnen 
på tränarna för att se vilken tränarutbildningsnivå dessa har. 
Exakt vilka klubbar och vid vilken ålder spelade du i den klubben.  
 
Vilken klubb spelade du i det året? Hur mycket tränade du per vecka? Vilka tränare hade du? 
 
14 års ålder: 
 
 
15 års ålder: 
 
 
16 års ålder: 
 
 
17 års ålder: 
 
 
18 års ålder: 
 
 
19 års ålder: 
 
 
20 års ålder: 
 
 
21 års ålder: 
 
 
22 års ålder: 
 
 
23 års ålder: 
 
 
 
Vilken klubb har betytt mest för din utveckling som spelare? 
Svar: 
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Bilaga 4 – Resultat från enkäten 
 

Vilket år är du född?
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Figur 28 - Vilket år är du född? 

Vilken månad är du född?
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Figur 29 - Vilken månad är du född? 
 

Spelar du fortfarande fotboll idag?
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Figur 30 - Spelar du fortfarande fotboll idag? 
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Spelar du i ett junior eller seniorlag
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Figur 31 - Spelar du i ett junior eller seniorlag? 

Om du spelar fotboll, på vilken nivå?
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Figur 32 - Om du spelar fotboll, på vilken nivå? 
 

Är du på något annat sätt involverad inom fotbollen?

0,6 7,6 0,6 2,4

87,6

1,2
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Sen
iot

räna
re

Ju
nio

rträ
na

re

Styr
els

eu
ppd

rag

Domare Nej

Ann
at

Befattningar

%

 
Figur 33 - Är du på något annat sätt involverad inom fotbollen? Kryssa för ett eller flera alternativ. 

 54



Vad har du för huvudsysselsättning idag?
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Figur 34 - Vad har du för huvudsysselsättning idag? 
 

Vilken studienivå har du slutfört?
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Figur 35 - Vilken studienivå har du slutfört? 

Vid vilken ålder lämnade du din moderklubb?
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Figur 36 - Vid vilken ålder lämnade du din moderklubb? 
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Hur många klubbyten har du gjort?
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Figur 37 - Hur många klubbyten har du gjort? 

Du som bytt klubb, vad har fått dig att vilja byta klubb? 
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Figur 38 - Du som bytt klubb, vad har fått dig att vilja byta klubb? Ange max 3 svarsalternativ. 

Har du spelat någon fotboll på fritiden utanför din klubbverksamhet?
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Figur 39 - Har du spelat någon fotboll på fritiden utanför din klubbverksamhet? 
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Hur många timmar i veckan har du tränat fotboll i klubben? I åldern 10-
13
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Figur 40 - Hur många timmar i veckan har du tränat fotboll i klubben? I åldern 10-13 

Hur många timmar i veckan har du tränat fotboll i klubben? I åldern 14-
17
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Figur 41 - Hur många timmar i veckan har du tränat fotboll i klubben? I åldern 14-17 

Hur många timmar i veckan har du tränat fotboll i klubben? I åldern 18-21
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Figur 42 - Hur många timmar i veckan har du tränat fotboll i klubben? I åldern 18-21 
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 Har du gått i en klass med fotbollsinriktning? Kryssa i ett eller flera 
alternativ.
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Figur 43 - Har du gått i en klass med fotbollsinriktning? Kryssa i ett eller flera alternativ. 
 

Hur mycket tid har du spelat på din fritid utanför klubben? I åldern 10-13
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Figur 44 - Hur mycket tid har du spelat på din fritid utanför klubben? I åldern 10-13 

Hur mycket tid har du spelat på din fritid utanför klubben? I åldern 14-
17
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Figur 45 - Hur mycket tid har du spelat på din fritid utanför klubben? I åldern 14-17 
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Hur mycket tid har du spelat på din fritid utanför klubben? I åldern 18-21
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Figur 46 - Hur mycket tid har du spelat på din fritid utanför klubben? I åldern 18-21 

Om du idag inte spelar fotboll längre vid vilken ålder slutade du?
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Figur 47 - Om du idag inte spelar fotboll längre vid vilken ålder slutade du? 
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