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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 
Studiens övergripande syfte var att undersöka talangutvecklingen inom Stockholmsfotbollen 

med avseende på dam- och flickfotbollen. Syftet var vidare att se vad satsningarna på 

talangerna har resulterat i. Frågeställningar som studien utgick ifrån var: Vad gör talangerna 

idag? Spelar de fortfarande fotboll, och i så fall på vilken nivå? Har de slutat att spela fotboll, 

och i så fall varför och vid vilken ålder? Är de på något annat sätt än som spelare involverade 

inom fotbollen idag? Hur har deras studiegång sett ut samt hur har den påverkat 

fotbollskarriären? Har längden och mängden av investerad tid i fotboll påverkat 

fotbollskarriären? 

 

Metod 

Studien genomfördes med hjälp av postenkät. Enkäten skickades till en urvalsgrupp bestående 

av 245 individer födda från 1983 till 1989. Dessa fotbollsspelare togs vid 14-års ålder ut för 

att delta på det läger som kallas Bosölägret. 

 

Resultat 

Resultaten visade att fler än hälften av talangerna idag har slutat med fotboll. Av de 102 

talanger som fortfarande spelade fotboll hade 27 av dem nått eliten. 117 spelare hade slutat 

och de allra flesta gjorde det mellan 16 och 18 års ålder. De huvudsakliga anledningarna till 

att spelarna slutade var att juniorlag splittrades, seniorfotbollen inte var lika rolig och att 

studierna tog alltför mycket tid. De spelare som gick på gymnasieprogram med 

fotbollsinriktning tenderade dock att ha fortsatt spela fotboll i större utsträckning. 

 

Slutsats 

Utifrån studiens resultat får Stockholms Fotbollförbund och de enskilda föreningarna, utifrån 

sina egna kriterier, utvärdera om den utdelning som investeringarna har gett kan anses var 

godkänd ur ett elitperspektiv. Att mindre än hälften av de undersökta spelarna fortfarande är 

aktiva idag får dock anses vara en låg siffra. Tittar man samtidigt på hur många de är som har 

slutat att spela fotboll samt hur få de är som, i annan roll än som spelare, engagerar sig har 

inte de investeringar man har gjort gett tillräcklig avkastning ur ett bredare perspektiv. 

 

 



  

Abstract 
Aim 

The aim of this study was to look into the development of talents regarding women’s soccer 

in Stockholm. The aim was furthermore to see what results the investments in the talents has 

generated. Questions at issue were: What does the talents do today? Do they still play soccer 

and in that case on what level? Have they quit playing soccer and in that case why? Are they 

in any other way than as a player involved in the organisation of soccer today? How has their 

course of studies been like and have that in any way affected their careers as soccer players? 

Has the amount and the intensity of time invested in soccer affected their careers as soccer 

players? 

 

Method 

The data for this study was collected by a survey sent by mail to a group of 245 individuals 

born between the years of 1983 to 1989. These players were at the age of 14 selected to attend 

a special camp called “Bosölägret”. 

 

Results 

27 of the 102 still active players were at the time playing for an elite club. 117 of the players 

had quit playing soccer and a majority of those did so between the ages of 16 to 18. The main 

reasons for the drop out were that their youth team was splitted and that they didn’t consider 

playing for the senior squad as fun as playing for the youth squad. Another reason was that 

school occupied too much of their time, yet those individuals who studied a programme in 

upper secondary school with a soccer profile tended to have continued playing soccer to a 

larger extent. 

 

Conclusion 

On the basis of the results it’s up to the federation and to the clubs, on the basis of their 

criterion, to evaluate if the distribution from the investments are satisfactory from an elite 

perspective. Still more than half of them have quit playing soccer and a very small amount of 

the players are today involved in the organization of soccer in any other way than as a player. 

If one take in account all the investments made by the federation, the clubs and the people 

involved, the investments haven’t given enough returns from a wider perspective.
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1 Inledning 
Under hösten 2006 beslutade Stockholms Fotbollförbunds (StFF) styrelse att tillsätta en 

arbetsgrupp med uppdrag att presentera ett underlag till en i Stockholm förbättrad 

talangutveckling för flick- och damfotbollen.1 Detta resulterade i en utredning med olika 

handlingsförslag. När det kommer till stadslagsverksamheten har man föreslagit förändringar 

som bland annat innefattar åldersmässigt senare uttagningar samt större grupper och större 

hänsyn till skillnaderna i fysisk utveckling. Från förbundets håll lades det år 2005 ner ca 

500 000:- på stadslagsverksamheten.2 I distriktets föreningar investeras mängder av tid och 

kraft samt arbetas ideellt med att fostra och utveckla unga spelare. De unga spelarna 

investerar i sin tur tid och energi i fotbollen. Vad har den tiden och det arbetet resulterat i 

idag? På förbundets representantskap3 lämnades det av Åkersberga BK in en motion med 

önskan om en genomgripande analys av var talangerna tar vägen då de kände att det saknades 

i Wistedts rapport ”Spelarutveckling inom Stockholmsfotbollen”.4 Från åren 1999-2005 

deltog 245 flickor som ansågs vara talanger på Bosölägret. Denna studie ämnar presentera var 

de har tagit vägen och vad de gör idag. 
 

1.1 Bakgrund 
Sedan den första organiserade fotbollsturneringen för damer avgjordes i Umeå 1950 har 

mycket hänt inom fotbollen. I Stockholm anordnades den första turneringen för damer år 

1965 på Stockholms Universitet. 1969 startades det första organiserade seriespelet i 

Stockholm samtidigt som flickor för första gången erbjöds att delta i ungdomsturneringen S:t 

Erikscupen. Det följande året fanns det i Sverige 728 licensierade kvinnliga fotbollsspelare5 

och år 2005 var siffran bara i Stockholm 6335 stycken.6 De spelare som har nått hela vägen 

till exempelvis de olika landslagen får dock anses vara få. I den senaste truppen för F18-

                                                 
1 Mats Wistedt, Rapport flickor: ”Spelarutveckling inom Stockholmsfotbollen”: 2006-08-15: De viktigaste 
framgångsfaktorerna/förutsättningarna för en positiv/effektiv spelarutveckling. (Stockholm, Stockholms 
Fotbollförbund) 
2 Mats Wistedt, Rapport: ”Spelarutveckling inom Stockholmsfotbollen”: 2005-09-19: De viktigaste 
framgångsfaktorerna/förutsättningarna för en positiv/effektiv spelarutveckling. (Stockholm, Stockholms 
Fotbollförbund) s. 15. 
3 Ett möte för förbundets medlemsföreningar på vilket föreningarna har möjlighet att lämna motioner och 
påverka verksamheten. 
4 Motion till StFF:s representantskap, Från Åkersberga BK till Stockholms Fotbollförbund, Stockholms 
Fotbollförbund, Stockholm, 2006-11-08 
5 Jonny Hjelm & Eva Olofsson, A Breakthrough: Women’s Football in Sweden, i Soccer, women and sexual 
liberation: Kicking of a new era, red. Fan Hong & J. A. Mangan (London: Frank Cass Publishers, 2004), s. 185-
186. 
6 Stockholms Fotbollförbund <kansli@stff.se> Stockholmsfotbollens mål och inriktning 
<http://www.stff.se/GetPage.aspx?pagename=Fakta_förbundet> (Acc. 2007-02-21) 
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landslaget7 var det bara en spelare i en tjugomannatrupp som tillhörde en Stockholmsklubb.8 

För F19-landslaget9 var siffran två av 20 spelare.10 Utöver de som har lyckats ända fram till 

elitklubbsnivå eller landslagsnivå är det en mängd spelare som är aktiva på en lägre nivå 

alternativt helt har slutat spela fotboll. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Studiens övergripande syfte är att undersöka talangutvecklingen inom Stockholmsfotbollen 

med avseende på dam- och flickfotbollen. Syftet är vidare att se vad satsningarna på 

talangerna har resulterat i. Få studier har gjorts tidigare och genom att fråga 245 spelare som 

en gång ansetts vara talanger vad de gör idag och hur vägen dit har sett ut ämnar studien ge ett 

nytt perspektiv på Stockholmsfotbollens talangutveckling. 

 

Frågeställningar som studien utgår från är: 

• Vad gör talangerna idag? 

• Spelar de fortfarande fotboll, och i så fall på vilken nivå? 

• Har de slutat spelat fotboll, och i så fall varför och vid vilken ålder? 

• Är de på något annat sätt än som spelare involverade inom fotbollen idag? 

• Hur har deras studiegång sett ut samt och hur har den påverkat fotbollskarriären? 

• Har mängden av investerad tid i fotboll påverkat fotbollskarriären? 

 

1.3 Definitioner och avgränsningar 
Stockholmsfotbollen - Avser den av Stockholms Fotbollförbund organiserade fotbollen. 

Stockholms Fotbollförbunds geografiska verksamhetsområde omfattar samtliga kommuner 

inom Stockholms län med undantag av Norrtälje, Sigtuna och Södertälje kommuner.11 

 

Elitnivå - Med elitnivå avses Allsvenskan, division 1 eller motsvarande i annat land. 

 

                                                 
7 Födda 1989 eller tidigare 
8 Svenska Fotbollförbundet <svff@svenskfotboll.se> F17/89: Trupp till Nordisk flick, 2006-06-27 
<http://www.svenskfotboll.se/t2ll.aspx?p=152177&x=1&a=434387> (Acc. 2007-03-01) 
9 Födda 1988 eller tidigare 
10 Svenska Fotbollförbundet <svff@svenskfotboll.se> F19/88: Trupp till La Manga-turneringen, 2007-02-28 
<http://www.svenskfotboll.se/t2ll.aspx?p=220548&x=1&a=905437> (Acc. 2007-03-01) 
11 Stockholms Fotbollförbund <kansli@stff.se> Stockholmsfotbollens mål och inriktning 
<http://www.stff.se/GetPage.aspx?pagename=Fakta_förbundet> (Acc. 2007-02-21) 
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Stockholms stadslag - Med Stockholms stadslag avses det distriktslag som StFF har som 

uppgift att ta ut. I den slutgiltiga uttagningen vid 16 års ålder är det 16 spelare som får 

representera stadslaget i Cup Kommunal.12 

 

Bosölägret - Bosölägret är ett läger med, på flicksidan, 36 deltagare på Bosön i Stockholm. 

Lägret äger rum under det år som spelarna fyller 14 år och är en etapp i uttagningen till 

Stockholms stadslag.13 

 

Svealandslägret - Det äger rum under våren det år som spelarna fyller 15 år. Till lägret tas 16 

spelare ut.14 

 

Cup Kommunal - Det är en turnering i vilken alla Sveriges distriktslag ställs mot varandra. 

Till Cupen tas även här 16 spelare ut för att deltaga.15 

  

FOGIS - FOGIS står för Fotbollens Gemensamma InformationsSystem. I FOGIS hanteras 

alla svenska fotbollsspelares licenser, systemet visar bland annat för vilken klubb en spelare 

är registrerad. Alla spelare som är 15 år och äldre måste vara licensierade för att få spela 

tävlingsmatcher.16 

 
Studien avser att utifrån syfte och frågeställningar endast undersöka dam- och flickfotbollen i 

Stockholm. I största möjliga mån ämnar studien att undvika jämförelser med herr- och 

pojkfotbollen. Den fokuserar istället på de faktorer och fenomen som anses relevanta för dam- 

och flickfotbollen. 

 

 

                                                 
12 Stockholms Fotbollförbund <kansli@stff.se> Info: Stadslagsverksamhet   
<http://www.stff.se/GetPage.aspx?pagename=Information_T%u00e4vling%2fMatch_stadslagen> (Acc. 2007-
03-08) 
13 Stockholms Fotbollförbund <kansli@stff.se> Info: Stadslagsverksamhet  
<http://www.stff.se/GetPage.aspx?pagename=Information_T%u00e4vling%2fMatch_stadslagen> (Acc. 2007-
03-01) 
14 Stockholms Fotbollförbund <kansli@stff.se> Info: Stadslagsverksamhet   
<http://www.stff.se/GetPage.aspx?pagename=Information_T%u00e4vling%2fMatch_stadslagen> (Acc. 2007-
03-08) 
15 Stockholms Fotbollförbund <kansli@stff.se> Info: Stadslagsverksamhet   
<http://www.stff.se/GetPage.aspx?pagename=Information_T%u00e4vling%2fMatch_stadslagen> (Acc. 2007-
03-08) 
16 Svenska Fotbollförbundet <svff@svenskfotboll.se> <http://www.svenskfotboll.se/licenser/> (Acc. 2007-03-
08) 
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1.4 Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som behandlas utgår från begreppet talang och innefattar begreppets 

innebörd samt delar av vad som påverkar urvalet och utvecklingen av talangerna. En fråga 

som ofta diskuteras inom talangforskningen är vilken roll talangens födelsemånad spelar när 

det gäller uttagning till olika lag samt individens utveckling.17 Vare sig det gäller medfödda 

faktorer eller miljöns påverkan genomgår talangen olika faser i karriären och övergångar 

däremellan som beroende på hur de hanteras kan ha både positiv eller negativ inverkan på 

talangens karriär och utveckling. 

 

1.4.1 Talang 

I Nationalencyklopedin definieras ordet talang såsom: 

 

[…] ”medfödd lätthet att tillägna sig viss färdighet särsk. på det 

konstnärliga el. det idrottsliga området; ibl. med antydan om blott 

ytlig begåvning”18 

 

Denna utgångspunkt tyder på att arvet, det medfödda, är det centrala i begreppet talang vilket 

leder till den sedan länge pågående diskussionen om arvets och miljöns roller i 

utvecklingen.19 Csikszentmihalyi et.al. beskriver talang som en social konstruktion. De anser 

att talang är en etikett vi tillskriver egenskaper som har ett positivt värde i det samhälle och 

den kontext vi lever. Vad eller vem som anses vara talang kan skilja från kultur till kultur20, 

eller från idrott till idrott. Det behöver inte heller vara olika bara från sammanhang till 

sammanhang utan kan också skilja vad gäller ålder. När det kommer till fotboll kan en viss 

färdighet vara viktigare när spelaren är nio år gammal än när hon är femton år gammal.21 En 

persons medfödda anlag spelar självklart roll men är avhängiga vad kulturen och de sociala 

fälten anser vara värdefullt och viktigt. Att ha talang innebär i sig ingen garanti för framgång i 

framtiden utan kan beskrivas som att ha potential för framtiden.22 I begreppet talang bör man 

                                                 
17 Rolf Carlson, Vägen till landslaget: en retrospektiv studie av framgångsrika ungdomar i sju idrotter 
(Stockholm: Universitetet, 1991), s. 70; 
Dan Sundblad, Utveckling till elitspelare i fotboll (CPU: Projektrapport: 13/95 1996), s. 6. 
18 Nationalencyklopedin, 2007-02-28 
<http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O355986> (Acc. 2007-02-28) 
19 Johan Fallby, Spelarutveckling: ett helhetsperspektiv (Solna: Svenska FotbollFörlaget, 2006), s. 23. 
20 Mihaly Csikszentmihalyi, Kevin Rathunde & Samuel Whalen, Talented teenagers: The roots of succcess & 
failure (Cambridge: Cambridge university press, 1993), s. 23. 
21 Fallby, s. 23. 
22 Csikszentmihalyi, s. 26. 
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således räkna in en mängd olika aspekter och både arv och miljö får antas spela en roll. 

Utifrån denna diskussion kommer studien att använda sig av följande definition av talang: 

 

”Den, i rådande kontext relevanta, individuella potentialen och viljan 

att utvecklas för att i framtiden nå elitnivå.” 

 

1.4.2 Skillnader i fysisk utveckling 

De färdigheter som krävs för att lyckas på elitnivå som senior behöver inte vara desamma 

som krävs för att i ung ålder anses vara en talang23 och exempelvis bli uttagen till 

distriktslaget. 

 

Vid 13 års ålder sker de första uttagningarna till Stockholms distriktslag. Samtidigt är det i 

den åldern som de största skillnaderna i fysisk utveckling finns mellan ungdomar. För flickor 

är den individuella utvecklingstakten stor främst mellan 10 och 14 års ålder.24 Då fotbollens 

tävlingsklasser är indelade efter födelseår kan stora skillnader föreligga inte bara vad gäller 

individuell fysisk utveckling utan även beroende på när under året spelaren är född. En 

spelare som är född i januari är nästan ett helt år äldre än en spelare född i december samma 

år varvid det redan där kan föreligga ett utvecklingsmässigt försprång. När det kommer till 

just uttagningar till olika slags distrikts- och landslag finns det flera studier som påvisar en 

stor skillnad vad gäller födelsetid på året. I en studie 1995 av det svenska pojklandslaget 

visade det sig att 62,7 % av spelarna var födda under årets fyra första månader.25 Ett samband 

som stöds i Rolf Carlsons ”Vägen till landslaget”. Carlson använder sig av en 

undersökningsgrupp bestående av dels en landslagsgrupp, bestående av 7 olika idrotters 

landslag, dels en jämförelsegrupp bestående av individer som i åldern 12-16 ansågs vara de 

bästa i landet i sin idrott men som senare inte har kvalificerat sig för seniorlandslagen. 

Resultatet av studien påvisar att en betydligt större del av deltagarna i studien var födda under 

årets första kvartal än under årets sista. Här föreligger dock en liten skillnad mellan könen då 

skillnaden i födelsekvartal visade sig vara mindre bland kvinnorna än bland männen.26 

 

                                                 
23 Fallby, s. 23. 
24 Rolf Carlson, From talent to Sucess in High-Level Competetive Sport: a developmental perspective: EASM 
2004 Student Seminar September 20  (Bryssel: EASM Student Seminar, 2004) 
25 Craig Simmons & Geoffrey C. Paull, “Season-of-birth bias in association football”, Journal of Sports 
Sciences, 19 (2001), s. 678. 
26 Carlson, 1991, s. 70. 
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En tidig pubertet och utveckling hos ungdomar kan således leda till ett försprång gentemot de 

som börjar utvecklas senare. Flickor som kommer sent in i puberteten tenderar dock att få en 

längre tillväxtperiod än flickor med tidig pubertet.27 Således kan fysisk mognad och 

utveckling då skilja både från individ till individ samtidigt som födelsetid på året verkar spela 

en viktig roll när det kommer till identifikationen och urvalet av talanger. 

 

1.4.3 Karriärövergångar 

Puberteten är ett exempel på en händelse eller period då något nytt i individens liv inträffar 

och förutsättningar förändras. De kroppsliga förändringarna behöver inte alltid vara positiva 

för idrottsresultaten och många spelare tappar under denna period motivationen och intresset 

för sin idrott.28 Puberteten kan vara ett exempel på det som kallas för karriärövergång. En 

karriär består av flera olika faser med både problem och glädjeämnen. Begreppet 

karriärövergång syftar till övergången från en fas till en annan i vilken det uppstår en period 

av förändringar som skapar osäkerhet.29 

 

Karriärövergångarna kan delas in i dels normativa övergångar, dels icke-normativa 

övergångar. De normativa övergångarna är till sin art sådana som relativt säkert går att 

förutsäga såsom övergången från junior- till seniorfotboll. De icke-normativa övergångarna 

beror mer på oförutsedda händelser såsom exempelvis en skada.30  Dessa olika övergångar 

föreslås i sin tur ske på fyra olika nivåer som beskriver olika delar av spelarens liv samtidigt 

som de påverkar och samverkar med varandra: 

 

• Idrottsrelaterade övergångar 

• Utvecklingspsykologiskt relaterade övergångar 

• Psykosocialt relaterade övergångar 

• Utbildningsrelaterade övergångar 

 

De idrottsrelaterade övergångarna är oftast normativa till sin art och kan enkelt exemplifieras 

med övergången från 7-manna till 11-mannafotboll. Puberteten och den naturliga mognad 

som sker i övergången från barndom till vuxen ålder är exempel på utvecklingspsykologiskt 

relaterade övergångar. Under dessa kritiska perioder kan mycket i spelarutvecklingen 
                                                 
27 Ingrid Mogren, Att växa som idrottstjej: om tjejers fysiska utveckling (Farsta: UPAB, 1996), s. 26. 
28 Ibid., s. 33. 
29 Fallby, s. 35. 
30 Ibid. 
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relateras till spelarens beredskap och motivation till idrottande. De kanske viktigaste 

personerna i en spelares liv är familj, kamrater och tränare till vilka spelarens relationer och 

utvecklandet av dessa utgör exempel på psykosocialt relaterade övergångar. Att det sker en 

övergång från grundskola till gymnasium är förutsägbart men inte desto mindre viktig. 

Skolans olika stadier är så kallade utbildningsrelaterade övergångar.31 

 

En bra hanterad karriärövergång ger ofta bra förutsättningar för att utvecklas optimalt 

samtidigt som en illa skött övergång kan resultera i att spelaren slutar med fotbollen eller 

påverkas negativt i hela sin livssituation.32 

 

1.4.4 Problem och svårigheter i övergångar 

En svår idrottsrelaterad övergång inom fotbollen är etableringsfasen i elitfotbollen. 

Övergången har sin början i 13 till 16 års ålder och avslutas för damer något tidigare än för 

herrarna vilkas fas inte avslutas förrän efter fyllda 20 år.33 Övergången kan direkt relateras till 

steget från junior- till seniorfotboll vid vilket risken för problem är stor. Från att vara mer 

eller mindre dominerande i sin klass kan spelaren kanske tvingas till att acceptera mindre 

framstående prestationer under de första åren vilket kan leda till frustration och stress.34 I 

samband med denna övergång sker ofta även en tuff utbildningsrelaterad övergång som inleds 

i gymnasiet då både skoltid och träningstid ökar dramatiskt.35 Elitfotboll och gymnasiestudier 

blir i princip två heltidsjobb kombinerade vilket kräver planering och samordning för att 

vardagen ska fungera. Får inte spelaren rätt stöd kan det vara lockande att antingen avbryta 

studierna eller avsluta fotbollskarriären. En elitsatsning kräver ofta flexibilitet i studiegången 

men samtidigt är det så pass få förunnat att kunna försörja sig på fotbollen varvid en 

utbildning ofta är nödvändig för framtiden.36 

 

1.4.5 Övrig tidigare forskning 

Dam- och flickfotbollen i Stockholm är ett relativt outforskat område. På herr- och pojksidan 

har dock fler studier gjorts varvid Bo Anderssons sammanställning ändå nämns i detta avsnitt. 

Främst för att visa på hur många av spelarna, som anses vara talanger i Stockholm, som når 

                                                 
31 Ibid., s. 40-42. 
32 Ibid., s. 36 
33 Ibid. 
34 Peter Hassmén, Nathalie Hassmén & Johan Plate, Idrottspsykologi (Stockholm: Natur och kultur, 2003), s. 
303. 
35 Fallby, s. 42. 
36 Ibid., s. 173. 
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ända fram till elitklubbsnivå. I sammanställningen frågar sig Andersson hur många av 

stockholmsspelarna som deltog på pojkelitlägret mellan 1990-1999 det var som blev 

elitspelare. Han frågar sig också var de spelare som ej nådde elitklubbsnivå tog vägen. De 156 

spelare som deltog på lägret följer Andersson upp genom att undersöka vilken klubbadress de 

hade vid tillfället. Av dessa spelare var 28 stycken aktiva i Allsvenskan eller Superettan, 

ytterligare 22 spelade i division 2 och 3. Av övriga spelare var åtta stationerade utomlands, 

resterande spelare lämnades utan uppgift. Detta resultat ställer han mot uppgiften om att det 

var 34 spelare från samma årskullar som tagit steget upp i Allsvenskan eller Superettan utan 

att ha varit uttagna till pojkelitlägret. Andersson drar därmed slutsatsen att man inte behöver 

ha varit uttagen till pojkelitlägret för att bli elitspelare samt att man kanske bättre borde 

uppmärksamma de talanger som är sent utvecklade.37 

 

I detta avsnitt bör även ”Rapport flickor – Spelarutveckling inom Stockholmsfotbollen” 

nämnas. Det är en rapport med syfte att ligga till grund för beslut i frågor som rör den 

verksamhet som innefattar spelarutveckling och stadslagsverksamheten i Stockholm. Den 

behandlar i huvudsak flickfotbollen i åldrarna 13 till 18 år och bygger på de svar man har fått 

från 18 klubbar i Stockholmsområdet. Vad som framkommer i rapporten är bland annat att 

anläggningsfrågan är ett stort problem för många av lagen. Både den bristande kvaliteten på 

planerna och den dåliga tillgången till omklädningsrum är ett gissel för klubbarna. Mats 

Wistedt diskuterar och tycker sig även skönja att det föreligger skillnader mellan flickfotboll 

och pojkfotboll. Wistedt gör, utifrån de svar man har fått, ett antagande att yttre stimuli som 

gemenskap och kamratskap är en större bidragande faktor till varför flickor spelar fotboll än 

inre stimuli. Något som då skulle göra att det ställs lite annorlunda krav på den som tränar 

flickor än den som tränar pojkar.38 

 

1.5 Teoretisk utgångspunkt 
För att nå en elitkarriär i fotboll krävs investeringar av exempelvis fysiskt och socialt slag.39 I 

en FoU40-rapport från 2004 som heter ”Varför lämnar ungdomar idrotten” diskuterar man ett 

begrepp som man kallar ”sportkapital” eller i detta fall ”fotbollskapital”. Begreppet grundar 

sig i den franske sociologen Pierre Bourdieus teori om dispositioner. Inom idrotten gäller det 

                                                 
37 Bo Andersson, Deltagarna på elitpojklägret: blivande elitspelare? (StFF: Undersökning av elitpojkspelare 
från Stockholms distrikt under 1990-2001) 
38 Wistedt, 2006, s. 5. 
39 Ibid., s. 40.  
40 Rapport från RF:s forsknings och utvecklingsavdelning 
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främst att vinna men för att kunna nå dit förutsätter det att man har förskansat sig vissa 

färdigheter och förhållningssätt, vilka Bourdieu kallar för dispositioner. Dessa dispositioner 

måste förvärvas inom idrottens fält och innebär att vinnaren aldrig är en novis. Vinnaren har 

under tid satsat och lyckats skaffa sig de nödvändiga dispositionerna, vinnaren har således 

investerat i fotbollskapitalet.41 

 

Tanken med denna investering i fotbollskapital är att ju större den är desto större är chansen 

att man fortsätter investera, alltså fortsätter spela fotboll. En större investering borde således 

innebära att chansen att en spelare klarar karriärövergångarna ökar. Storleken på de 

investeringar som rapporten diskuterar utgår från två stycken mått, dels investeringens längd 

och dels investeringens intensitet. Investeringens längd innebär hur många år spelaren har 

hållit på med organiserad fotboll. Investeringens intensitet innebär hur mycket tid spelaren 

lägger ner på fotbollsträning varje vecka. Ytterligare en faktor som diskuteras i rapporten är 

möjligheten att få tillhöra de utvaldas skara. För den spelare som blir uttagen till zonläger, 

exempelvis Bosölägret, eller distriktslaget innebär det högst troligt ett så pass starkt 

erkännande att motivationen till att fortsätta spela fotboll blir större.42 Resultatet i rapporten 

visar också på en tendens om att erkännande och förvärvande av fotbollskapital har en positiv 

påverkan på om ungdomar väljer att fortsätta att spela fotboll eller inte.43 

 

Dan Sundblad gjorde 1996, i samarbete med Stockholms Fotbollförbund och Centrum för 

Prestationsutveckling, en retrospektiv studie av 24 herrelitspelare i Stockholm. Dessa 

jämfördes med en kontrollgrupp som i 15-årsåldern ansågs vara lika talangfulla men alltså 

inte utvecklats till elitspelare. Sundblad har i en fråga om träningsmängden under karriären, 

investeringens intensitet, funnit att elitspelarna tränat väsentligt mer från 13 års ålder och 

uppåt.44 

 

 

 

                                                 
41 Mats Franzén & Tomas Peterson, Varför lämnar ungdomar idrotten?: En undersökning av fotbollstjejer och –
killar från 13 till 15 år (RF: FoU-rapport 2004:3), s. 16; se Pierre Bourdieu, Socializer Raum und ’klassen’ Zwei 
Vorlesungen (Frankfurt: M. Suhrkamp, 1985), mm. 70; Pierre Bourdieu, The field of cultural production: Essays 
on art and literature (Cambridge: Polity Press, 1993), kap. 1; Pierre Bourdieu, Sozialer Sinn: Kritik der 
theoretischen Vernunft (Frankfurt: M. Suhrkamp, 1993), mm. 122; Pierre Bourdieu, Pascalian meditations 
(Cambridge: Polity Press, 2000), mm. s. 96. 
42Franzén, s. 18. 
43 Ibid., s. 29. 
44 Sundblad, s. 16. 
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2 Metod 
Denna studie kan beskrivas vara en kvantitativ retrospektiv studie då den ämnar kartlägga vad 

som hänt och skett tidigare i respondenternas liv upp till dags dato.45 Det finns dock vissa 

kvalitativa inslag då några av frågorna i den enkät som använts som underlag har lämnats 

öppna. 

 

2.1 Urval 
Var hittar man fotbollstalangerna i Stockholm? För att besvara den frågan och för att få en 

relevant grund för urvalet har studien utgått från Stockholms stadslag. I samråd med 

förbundet har författaren valt att titta på var de flickor som idag är 17 till 23 år gamla har tagit 

vägen. Det är således sju åldersgrupper som ska studeras, från flickor födda år 1983 till 

flickor födda år 1989. Anledningen till att just dessa åldersgrupper undersöks är att det var en 

önskan från förbundet och berörda föreningar. Uttagningsprocessen till stadslaget består av ett 

antal steg och i denna studie har de flickor som har deltagit på det så kallade Bosölägret 

utgjort urvalet. Dessa spelare är de 3646 i varje årskull som av ansvariga och utbildade 

distriktsförbundskaptener anses vara de mest talangfulla spelarna i distriktet. Anledningen till 

att detta urval har gjorts är att de spelare som deltar på Bosölägret faller under den definition 

av talang som studien använder sig av samtidigt som urvalet ger en viss bredd då efterföljande 

uttagning ämnar halvera antalet spelare. 

 

Sammanlagt är det 245 flickor födda från år 1983 till 1989 som har kommit att utgöra urvalet 

i denna studie. 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
Då urvalsgruppen är relativt stor och visade sig ha stor geografisk spridning har enkät använts 

som datainsamlingsmetod. Enkäten har skickats ut via post och respondenterna har fått 

möjligheten att svara både via ett frankerat kuvert alternativt elektroniskt via Internet. 

Postenkäten finns bifogad som bilaga 2. Nätenkäten utformades med exakt samma frågor och 

svarsalternativ som postenkäten. Enkäten innehåller både slutna frågor, slutna frågor med 

möjlighet till egna kommentarer samt öppna frågor. Ett första utkast av enkäten gjordes och 

diskuterades med handledaren. Efter att ha modifierat enkäten skickades sedan utkast två iväg 
                                                 
45 Janet M. Ruane, A och O i forskningsmetodik: en vägledning i samhällsvetenskaplig forskning (Lund: 
Studentlitteratur, 2006) s. 108. 
46 36 spelare blir uttagna men kan variera exempelvis beroende på eventuella återbud. 
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på prov till ett antal flickor i samma ålder som dock är aktiva inom en annan boll- och 

lagidrott. Pilotgruppen bedömdes ändå vara relevant och kom med flera bra synpunkter som 

togs i beaktande under utformandet av den slutliga versionen av enkäten. 

 

2.3 Litteratursökning 
Den litteratur som har använts i arbetet med studien kan härledas först och främst till den 

litteratursökning som har gjorts i Gymnastik- och Idrottshögskolans (GIH) bibliotekskatalog 

IRIS, de svenska forskningsbibliotekens samsystem Libris samt den internationella 

idrottsdatabasen SportDiscus. Utöver detta har även förslag till litteratur kommit från 

handledaren och Stockholms Fotbollförbund. 

 

För att komplettera enkätsvaren när det kommer till sammanställningen av om och i så fall på 

vilken nivå individerna spelar idag har FOGIS samt sökmotorn Google använts. 

 

2.4 Procedur 
Till samtliga respondenter har enkät, introduktionsbrev samt frankerat kuvert skickats via 

post. Adresserna har tagits fram med hjälp av StFF:s register samt med hjälp av 

folkbokföringen. Förutom det första utskicket har ett påminnelseutskick gjorts för att få en 

god svarsfrekvens. För att inte behöva skicka ut påminnelser till dem som redan har svarat har 

varje svarskuvert försetts med en identifikationssiffra. Svarskuvertet har sedan efter öppning 

och registrering kasserats. De respondenter som har valt att svara via Internet har antingen 

kunnat identifiera sig med hjälp av svarskuvertets identifikationssiffra alternativt med hjälp av 

sitt personnummer. Detta har begärts även det med syfte att inte behöva skicka ut påminnelser 

till dem som redan har svarat. Även när det gäller de som har svarat via Internet har 

identifikationssiffran alternativt personnumret raderats efter registrering. 

 

Utöver enkätsvaren har andra källor använts för att komplettera vissa uppgifter. Till det 

användes först och främst FOGIS i vilket sökningar på de spelare som ej svarat på enkäten 

gjordes. Om ingenting framkom lämnades spelaren i kategorin ”Vet ej”, som består av 26 

spelare. Det innebär att spelarens karriärstatus är okänd, spelaren kan vara aktiv men kan 

också ha slutat. Efter sökning i FOGIS framkom det också att vissa spelares licens var 

avslutad, vilket innebär att de inte längre är aktiva i någon klubb. Ett antal spelare var däremot 

licensierade för olika klubbar. Det var därmed dock ej säkert att de fortfarande var aktiva, 
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varvid en undersökning gjordes på respektive klubbs hemsida. Fanns spelaren på klubbens 

hemsida och var uppsatt som aktiv år 2007 räknades då också denna spelare in som aktiv på 

den nivån. Fanns det däremot inga bevis på att spelaren var aktiv adderades även denne till 

kategorin ”Vet ej”. 

 

2.5 Bortfallsanalys 
Antalet respondenter som skulle kontaktas var 245 stycken. Av de 245 kuverten som 

skickades ut var det endast ett som kom tillbaka från posten med stämpeln ”Åter avsändaren”. 

Föräldrarna till en annan respondent meddelade att personen i fråga befann sig utomlands och 

därför inte kunde deltaga i studien. Sammanlagt svarade 141 respondenter av 245, vilket ger 

en svarsfrekvens på 57,6 %. Bortfallet blev sålunda 42,4 % vilket är alldeles för högt. På 

många enkätundersökningar får man dock räkna med ett bortfall på mellan 25 till 50%.47 

Anledningarna till bortfallet kan vara flera, det faktum att studien gjordes med hjälp av en 

postenkät är en av dem. Skälen kan vara dels för att respondenterna inte alltid bor på den 

adress de är folkbokförda på och dels för att det är enklare att ignorera ett papper från en 

person man inte har någon relation till än exempelvis om enkäten skulle genomföras med 

hjälp av rundringning. Vissa åldersgrupper svarade mer frekvent än andra vilket redovisas i 

figur 1. 
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Figur 1. Antal enkätsvar per åldersgrupp. 

                                                 
47 Jan Trost, Enkätboken, 2. uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2001) s. 118. 
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Det skiljer sig åt mellan åldersgrupperna men någon specifik trend är svår att utläsa. 

 

Av dem som har svarat på enkäten är det 52,5 % som fortfarande spelar fotboll och således 

47,5 % som har slutat. När det kommer till dem som står för bortfallet så är det endast 26,9 % 

av den ursprungliga urvalsgruppen som med säkerhet fortfarande är aktiva. Bland bortfallet så 

är det 25 % från urvalsgruppen vilkas karriärstatus är okänd. Då flera av dem ej dykt upp i 

FOGIS kan man anta att de inte längre är aktiva varvid det ur bortfallsgruppen är fler 

procentuellt sett som har slutat än bland dem som har svarat. Det skulle kunna bero på att de 

som har slutat då har klippt banden med fotbollen och inte känner sig lika pliktskyldiga att 

svara som de som fortfarande är aktiva. Vad detta kan innebära för studiens resultat är svårt 

att säga men en förlust som uppstår i och med detta är att de svar som kommer fram främst 

vad gäller anledningarna till att sluta kan bli svåra att generalisera. 

 

2.6 Reliabilitet 
Reliabiliteten kan möjligtvis ha påverkats negativt av studiens externa bortfall. Författaren har 

dock varit medveten om detta och diskuterar även bortfallet i avsnitt 2.5. Då möjligheten 

fanns att komplettera enkätsvaren med vissa uppgifter från FOGIS bedömer författaren att 

reliabiliteten sammantaget ändå är tillfredsställande. Att ge respondenterna möjlighet att 

besvara enkäten både via brev och via e-post kan ha sina för- och nackdelar. Då båda 

enkäterna innehöll exakt samma frågor samt svarsalternativ borde ingen skillnad föreligga. 

 

2.7 Validitet 
Då enkäten har skickats ut via post ligger mycket av svaren i tolkningen av frågorna som 

respondenten gör. Med diskussion kring enkätens utformning samt ett pilotutskick bör dock 

validiteten vara tillfredsställande. Dock är det självklart så att frågor kan ha tolkats fel och på 

sätt ha påverkat validiteten negativt. Exempel på det är frågorna kring antal träningstimmar i 

veckan samt olika tränares eventuella påverkan.48 Att uppskatta ungefärlig träningsmängd 

från 13 års ålder kan ha varit svårt och det diskuterades om en uppskattning från år till år 

skulle göras istället. I pilotutskicket orsakade dock den versionen ett stort internt bortfall 

varvid det beslutades att hålla fast vid den ursprungliga frågan. Utöver det har ett antal 

respondenter på frågan om: ”Vilken/vilka tränare tycker du har haft mest påverkan på din 

utveckling?” angett exempelvis ”juniortränaren” istället för ett namn som var avsikten. Den 

                                                 
48 Se Bilaga 2 
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frågan kunde ha formulerats tydligare. Säkerställning av vissa svar har dock kunnat göras. 

Exempelvis genom att jämföra vad spelarna angav för klubbadress med vad det stod i FOGIS. 

Med hjälp av FOGIS har även de spelares, vilka inte har svart på enkäten, karriärstatus 

kontrollerats. Har de varit avregistrerade har de slutat med organiserad fotboll. Har de varit 

registrerade för någon klubb så har det dubbelkollats med hjälp av klubbens hemsida. Har inte 

ett säkert svar gått att få har spelarens karriärstatus bedömts som okänd. Det innebär att dessa 

uppgifter insamlade via register bör stämma. Sammantaget bedöms studien ha god validitet. 
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3 Resultat 
Avsnittet presenterar de resultat som har kunnat sammanställas efter de svar som inkommit 

med hjälp av enkäten. I några fall har dock dessa data kunnat kompletteras med uppgifter från 

förbundets register. Sålunda skiljer sig antalet spelare i sammanställningen av några av 

frågorna sig åt. Exempelvis så används i figur 2 data från de 141 individer som svarat på 

enkäten samtidigt som det i tabell 3 används data från samtliga 245 individer i den 

ursprungliga urvalsgruppen. Studiens resultat presenteras i både tabell- och diagramform 

beroende på syfte. 

 

3.1 Bakgrund 
I denna del presenteras resultat kring spelarnas bakgrund såsom bostadsort och 

huvudsysselsättning. 

 

Tabell 1. Hur många spelare som fortfarande är aktiva respektive hur många spelare 

som har slutat. 

(n=245) 

 Spelar fortfarande Har slutat att spela Ingen uppgift 
Andel 41,6 % 47,8 % 10,6 % 
Antal 102 117 26 

 

Sammanställningen är gjord utifrån enkätsvaren, sökningar i FOGIS samt på Internet. 26 

spelare finns det ingen säker uppgift på. 
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Figur 2. Var bor spelarna idag? 

(n=141) 

 

Figuren presenterar var någonstans spelarna bor idag. Endast de som har svarat på enkäten är 

med i beräkningen. De andra svenska städerna är Göteborg, Malmö, Umeå, Uppsala och 

Södertälje. 

 

Tabell 2. Antal respondenter som på något annat sätt än som spelare idag är 

involverade inom fotbollen. 

(n=141) 
 Antal Av dem är så många aktiva idag 

Tränare för flicklag 7 5 

Sommarfotbollsskola 9 7 

Domare 3 2 

Styrelseuppdrag 4 3 

Ej angett någon sysselsättning 118 57 

 

Både de respondenter som idag fortfarande är aktiva fotbollsspelare samt de som har slutat är 

inräknade här. Av de 141 respondenterna är det 118 som ej har angett någon sysselsättning 

inom fotbollen. 
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Figur 3. Vad har spelarna för huvudsysselsättning idag? 

(n=141) 

 
De allra flesta sysselsätter sig jämnt fördelat på arbete, högskolestudier samt gymnasiestudier. 

Två av de sju årskullarna i studien är fortfarande i gymnasieåldern. 
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3.2 Var spelar de idag? 
Utifrån inkomna enkätsvar samt sökningar i FOGIS och på Internet presenteras nedan var 

talangerna spelar idag. Bortfallet är 26 av 245. 

 

På vilken nivå spelar de idag?
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Figur 4. På vilken nivå spelar talangerna i studien idag? 

 

Tabell 3. Antal spelare av talangerna i studien per serie. 

(n=219) 
Allsv. Div. 1 Div. 2 Div. 3 Div. 4 Div. 5 Korpen Finska ligan College Slutat 

13 11 28 26 12 4 2 3 3 117 
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3.3 Födelsekvartal 
Nedan presenteras i vilket kvartal spelarna är födda. 

 

Tabell 4. Andel individer födda under de fyra kvartalen. 
Kvartal Alla (245) Av de med känd karriärstatus (219) Av fortfarande aktiva Av dem i eliten 

1:a 34,3 % 34,3 % 31,4 % 22,3 % 

2:a 29,4 % 27,8 % 27,5 % 25,9 % 

3:e 22.0 % 23,3 % 22,5 % 25,9 % 

4:e 14,3 % 14,6 % 18,6 % 25,9 % 

 

När det kommer till siffrorna gällandes ”Alla” så är samtliga 245 spelare inräknade. I de 

övriga kategorierna är det de 219 spelare vars karriärstatus är känd som har tagits i beaktande. 

Med alla uttagna spelare i beaktande så visar sig tydliga skillnader i födelsekvartal, inte minst 

mellan det 1:a kvartalet och det 4:e kvartalet. När det kommer till elitspelarna verkar dock 

inte födelsekvartalet längre spela någon större roll. 

 

3.4 Karriärövergångar 
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Figur 5. Vid vilken ålder slutade talangerna spela fotboll? 

(n=67) 
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I sammanställningen ingår de spelare som i enkäten angivit att de har slutat spela fotboll. Den 

vanligaste åldern att sluta spela fotboll bland respondenterna är 16 års ålder och en majoritet 

väljer att sluta mellan 16-18 års ålder. 

 

Tabell 5. Hur stor andel avhopp som kan relateras till respektive typ av övergång samt 

hur stort antal spelare per ålder kan relateras till respektive övergång? 
Typ av övergångar Andel 15-16 år (antal) 17-18 år 19-20 år 21-22 år 23-24 år 

Idrottsrelaterade  32,8 % 14 6 2 0 0 

Utbildningsrelaterade  17,9 % 3 6 3 0 0 

Utvecklingspsykologiskt rel. 16,4 % 2 4 2 2 1 

Psykosocialt relaterad 7,5 % 1 2 1 0 1 

Skador 22,4 % 6 4 1 2 2 

Övrigt 3,0 % 0 0 2 0 0 

 

Frågan om anledningen till att spelarna slutade var öppen och tolkningen av vilken typ av 

övergång svaret kan relateras till har gjorts av författaren utifrån den tidigare forskningen. 

Exempel på de idrottsrelaterade övergångarna är: 

 

”Fotbollen var inte längre lika rolig när flicklaget splittrades och 

några av oss flyttade upp i damlaget. Att flertalet av de som jag 

spelade med var 5-15 år äldre än mig gjorde att lusten för fotbollen 

avtog.”49 

 

När det kommer till de utbildningsrelaterade övergångarna uttryckte en respondent sig som 

följer: 

 

”Gymnasiebetygen kändes viktigare för framtiden än vad en eventuell 

fotbollskarriär gjorde.”50 

 

De utvecklingspsykologiskt relaterade övergångarna binds ofta samman med exempelvis 

motivation och förklaras av en respondent såsom: 

 

”Min utveckling avstannade, jag kom ej vidare.”51 

                                                 
49 Respondent 23. 
50 Respondent 113. 
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Den fjärde typen av karriärövergångar är de psykosocialt relaterade övergångarna. Till den 

övergång relateras svar som exempelvis: ”trivdes inte med tränaren”. 

 

Tabell 6. Hur många spelare har studerat fotbollsinriktning och hur många av dessa 

spelar fortfarande samt hur många av dem har nått eliten? 

(n=141) 
Nivå Antal Spelar fortfarande Elitspelare 

Gymnasiet 32 27 12 

Gymnasiet & högstadiet 11 9 5 

Högstadiet 20 4 1 

Mellanstadiet 1 0 0 

Ej gått i skola med fotbollsinriktning 77 34 6 

 

Denna tabell innefattar de som har svarat på enkäten. Av de spelare som har haft 

fotbollsinriktning är det en stor andel som fortfarande är aktiva, likaså är det en stor andel av 

dem som har nått eliten. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
51 Respondent 74. 
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Figur 6. Utbildningsnivå idag på de tränare som enligt spelarna har betytt mest för 

deras utveckling. 

(n=116) 

 

Förbundet har fram till i år utbildat ungdomstränare på två nivåer: U1 och U2. Utöver det har 

man också utbildat tränare i en stegutbildning från Steg 1 till Steg 4. Spelarna har fått uppge 

namn på de tränare de ansett har betytt mest för deras utveckling. Detta är den utbildningsnivå 

som tränarna befinner sig på idag. På 39 tränare har ingen uppgift funnits vilken kan innebära 

att de inte är utbildade, endast gått grundkurs alternativt inte är aktiva och inventerade tränare 

idag. 

 

3.5 Investeringar i fotbollskapital 
De resultat som redovisas i detta avsnitt ämnar behandla investeringens längd, intensitet samt 

hur eventuella belöningar kan ha påverkat karriären. 
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Tabell 7. Ålder för debut i fotbollsförening. 

(n=141) 
Ålder Antal Spelar fortfarande Slutat Elitspelare 

4 år 5 2 3 0 

5 år 28 20 8 7 

6 år 52 26 26 10 

7 år 28 13 15 5 

8 år 16 9 7 1 

9 år 7 3 4 1 

10 år 2 1 1 0 

11 år 2 0 2 0 

12 år 1 0 1 0 

 

Det är i åldrarna fem till åtta år, med en topp vid sex år, som de flesta spelarna tenderar att 

göra sin föreningsdebut. Det är också fler spelare från dessa grupper som fortfarande är aktiva 

idag och som har nått eliten. 

 

Tabell 8. Antal uppskattade träningstimmar i veckan från 13 års ålder. 

(n=136) 
Timmar/veckan Antal Spelar fortfarande Slutat Elitspelare 

1,0-3,0 4 3 1 0 

3,5-5,5 32 18 14 6 

6,0-8,0 64 34 30 8 

8,5-10,5 20 10 10 4 

11,0-13,0 8 5 3 3 

13,5-15,5 8 1 7 1 

 

När det gäller intervallerna i antal timmar per vecka används här halvtimmar då det inom 

fotbollen är vanligt med 1,5 timmars träningspass. 

 

Tabell 9. Debutålder och antal träningstimmar i veckan för respektive grupp. 
I snitt Elitspelarna Övriga aktiva Slutat 

Debutålder 6,1 6,3 6,7 

Träningstimmar/veckan 7,9 6,3 7,9 

 

Siffrorna presenteras med medelvärde både vad gäller debutålder och träningstimmar/veckan. 
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Tabell 10. Av dem som gick vidare till Svealandslägret eller Cup Kommunal spelar så 

många på respektive nivå. 
 Antal belönade Samtliga 

Allsvenskan 9 13 

Division 1 5 11 

Division 2 15 28 

Division 3 8 26 

Division 4 2 12 

Division 5 1 4 

Korpen 0 2 

Finska ligan 2 3 

College 3 3 

Slutat 34 117 

Vet Ej 7 26 

Totalt 86 245 

Andel som har fortsatt (%) 52,3 41,6 

 

Av alla de spelare som togs ut till Bosölägret var det sedan några som blev uttagna till 

ytterligare ett talangläger. För åldersgrupperna 83-87 har uttagningarna till Svealandslägret 

använts och för åldersgrupperna 88-89 har uttagningarna till Cup Kommunal använts. Dessa 

spelare blev således extra belönade i jämförelse med de andra spelarna i studien. 
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4 Sammanfattande diskussion 
Till att börja med presenteras en sammanfattning av resultaten och en reflektion kring var 

spelarna befinner sig idag. Med utgångspunkt i den tidigare forskningen diskuteras sedan 

betydelsen av när på året man är född, karriärövergångar samt vilken avkastning en 

investering i fotbollskapital kan ge. 

 

4.1 Bakgrund 
Av de 245 spelarna är det med säkerhet 102 som idag fortfarande är aktiva. Är det mycket? I 

jämförelse med de 728 kvinnor i Sverige som var licensierade år 1970 så är det en riktigt bra 

siffra. Att lite mindre än hälften av de tillfrågade spelarna fortfarande spelar fotboll får kanske 

anses vara bra, men ställt i relation till alla de resurser som förbund, föreningar, ledare, 

föräldrar och spelare har satsat får kanske ett avhopp på åtminstone 117 av 245 spelare 

bedömas vara lite för stort? Att många av spelarna bor kvar i Stockholm är ur den synvinkeln 

åtminstone positivt. Av de spelare som idag fortfarande är aktiva är det således en 

övervägande del som ger näring åt Stockholmsklubbarna och därmed ger lite avkastning på 

satsade resurser. Samtidigt är det alarmerande få av dem som har slutat som väljer att på 

något annat sätt involvera sig i fotbollen. Den svenska idrottsrörelsen bygger ju i mångt och 

mycket på ideella insatser. Av alla de respondenter som har uppgivit att de har slutat spela 

fotboll är det endast sex stycken som idag är involverade på något annat sätt. Detta kan 

kännas som resursslöseri eftersom en mängd före detta talanger skulle kunna fungera som 

förebilder åt unga tjejer och hjälpa till att utveckla en ny generation spelare. 

 

Av de 102 spelare som idag fortfarande är aktiva spelar drygt hälften i division 2 eller högre 

och 27 spelare har nått fram till vad studien definierar som eliten. Utifrån dessa siffror är det 

upp till förbund och föreningar att avgöra vad som kan bedömas vara godkänt eller inte. 

Föreningarna har olika mål med sin verksamhet och vad som anses vara bra av en förening 

kanske bedöms vara mindre bra av en annan. 

 

4.2 Födelsekvartal 
Resultaten när det kommer till vilket födelsekvartal de uttagna spelarna är födda i kanske inte 

är så överraskande, men är ändå intressanta. Skillnaden i resultat mellan alla spelare samt de 

med känd karriärstatus är inte stor. Någon procentenhet skiljer dem emellan och resultatet 

följer den mall som redan finns och som ofta diskuteras i talangsammanhang. Fler spelare är 



 28

födda under årets första kvartal än under det andra och så vidare. Framförallt är skillnaden 

stor mellan hur många uttagna spelare som är födda under årets första och årets sista kvartal. 

Detta är som sagt resultat som går igen, både Carlson och Sundblad diskuterar i sina studier 

samma fenomen. Skillnaden är klart mindre när man tittar på de spelare som fortfarande är 

aktiva. Att det överhuvudtaget är en skillnad bland dem som fortfarande är aktiva kan nog 

åtminstone delvis härledas till den första uttagningen. Om man till sist tittar på vilken tid 

under året som de spelare som har nått eliten är födda, får man ett helt annat resultat. För 

dessa spelare verkar inte födelsekvartal spela någon större roll alls. Där är det till och med så 

att det är något färre spelare som är födda under årets första kvartal jämfört med de andra. 

Detta resultat kan då relateras till både studiens definition av talang och till den diskussion 

som förs i ämnet angående talangkriterier. De färdigheter som krävs för att anses vara en 

talang vid 13 års ålder behöver inte alls vara desamma som krävs när spelaren har nått 

seniorålder. Av de 245 personerna i urvalet var det alltså klart fler som var födda under årets 

första kvartal i jämförelse med resten av året. När det kommer till elitspelarna så är det i 

princip inga skillnader alls trots att urvalet i förhållande till födelsekvartal från början varit 

väldigt skevt. Det tyder på att födelsekvartal i det långa loppet inte spelar någon större roll när 

det kommer till vem som blir elitspelare. I jämförelse påvisas det i ”Vägen till landslaget” en 

skillnad i födelsekvartal hos dem som har nått eliten. För kvinnorna är dock den skillnaden 

bara 5 % mellan det första och det sista kvartalet, man kan diskutera om detta beror på 

skevhet i ett första urval. De som har färdigheterna för ungdomsidrott blir uttagna tidigt. 

Dessa spelare har kanske inte har alla färdigheter för att vara lika framstående på seniornivå 

men får då kanske en bra chans att förvärva dem under resans gång. Det för att de tidigare får 

bättre möjligheter än många andra. Problematiken i denna fråga är som sagt känd och har av 

StFF redan diskuterats när det kommer till reformen av Stadslagsuttagningarna. På flicksidan 

tyder det således också på att födelsekvartal spelar liten eller ingen roll i det långa loppet 

varvid det med bestämdhet fortsättningsvis också bör tas i beaktande. 

 

4.3 Karriärövergångar 
När man pratar om karriärövergångar kan det vara i både positiv och negativ bemärkelse. En 

bra genomförd övergång kan främja karriären samtidigt som en dåligt hanterad övergång kan 

ge många problem, eller till och med innebära en avslutad fotbollskarriär. När det kommer till 

det som denna studie har studerat när det gäller karriärövergångar så handlar det främst om de 

som kanske inte har klarat av eller har velat genomföra en bra karriärövergång. Av dem som 
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har svarat så var det i 16 till 18 års ålder som de flesta slutade att spela fotboll, med en topp 

vid 16 års ålder. Denna ålder sammanfaller med både gymnasiestudier och kanske framförallt 

övergången från junior- till seniorfotboll, vilket kan förklara övervikten under dessa år. 

Övergången till seniorfotboll är en så kallad idrottsrelaterad övergång och av dem som angav 

skäl som kan hänföras till kategorin var de allra flesta i 15 till 16 års ålder när de slutade. 

Anledningen till att de slutade var i många fall att motivationen brast. En motivationsbrist 

som dock ofta bottnar i och kan härledas till en idrottsrelaterad övergång. Inom flick- och 

damfotbollen är det ofta runt denna ålder som juniorlagen splittras och spelare börjar flyttas 

upp i de olika seniorlagen. Många lag har ett ”b-lag”, i division fyra eller fem, i vilket de unga 

spelarna slussas in i seniorverksamheten. Det är flera respondenter som har svarat att just 

splittrandet av juniorlaget och att seniorfotbollen inte var lika rolig var anledningarna till att 

de slutade. Detta är en kritisk övergång som måste tas i beaktande, kanske framförallt då den 

ofta sammanfaller med den utbildningsrelaterade övergången gymnasiet. De flesta som angett 

utbildningsrelaterade övergångar som skäl angav också att de slutade i 17 till 18 års ålder. Det 

skulle således innebära att de slutade med fotbollen under årskurs två eller tre i gymnasiet 

vilket får anses vara rimligt. Vid den tidpunkten blir studierna mer och mer krävande då 

studenten närmar sig. Desto närmare studenten man kommer, desto mer medveten blir man 

möjligtvis om vad som krävs för att komma in på den utbildning man vill läsa. Bara något år 

senare är det också dags att börja försörja sig och inom damfotbollen är det ytterst få som har 

ynnesten att kunna försörja sig enbart på idrotten. Sålunda blir då vikten av en civil karriär 

mer påtaglig desto äldre man blir. Ett resultat som studien presenterar är att gymnasiestudier 

med fotbollsinriktning kan underlätta den utbildningsrelaterade övergången. I 

fotbollsinriktningen samordnas skolan och fotbollen vilket ger möjlighet till både träning och 

utbildning. Av de 43 spelare som har angett att de studerar eller har studerat på en 

gymnasielinje med fotbollsinriktning är det 36 spelare som fortfarande är aktiva idag, vilket 

tyder på att denna samordning kan ha underlättat övergången. Av de 24 elitspelare som har 

svarat på enkäten är det 18 spelare som någon gång studerat fotbollsinriktning varav 17 

spelare gjorde det i gymnasiet. Även det tyder på att fotbollsinriktningen kan ha en positiv 

påverkan på karriären. Dock kan man diskutera om det är skolan i sig eller om det är graden 

av intresse för fotbollen som har gjort att spelarna fortfarande spelar fotboll eller att de har 

nått eliten. Är man riktigt intresserad av fotboll och tycker att det är kul torde risken att man 

slutar vara relativt liten. Är man riktigt intresserad av fotboll och tycker att det är kul vill man 

förmodligen spela så mycket som möjligt varvid en fotbollsinriktning i skolan verkar perfekt. 
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Det kan ju vara så att de som har valt att studera fotbollsinriktning också är de spelare som har 

överlägset störst intresse och således kanske löper minst risk att sluta med fotbollen. 

 

4.4 Investering i fotbollskapital 
Den allra vanligaste debutåldern är från fem till åtta års ålder med en topp vid sex års ålder. 

Det är också i den åldern i princip samtliga elitspelare föreningsdebuterat inom fotbollen. Fem 

spelare angav att de började med fotboll vid fyra års ålder. Idag är det dock bara två av dem 

som är aktiva varav ingen har nått eliten. Det kan då diskuteras om hur stor påverkan 

investeringens längd, uttryckt i antal aktiva år, har för karriären. När det kommer till 

investeringens intensitet så utgår den från hur mycket spelarna har tränat i veckan från 13 års 

ålder och uppåt. En svaghet i den frågan är att den riskerar att rendera i något av ett ”moment 

22” då de spelare som har fortsatt spela och nått eliten logiskt sett borde ha en högre siffra 

tack vare det. Nu ser det dock ut som att de flesta av dem som har nått eliten hamnat 

någonstans i mitten av spannet när det gäller antalet träningstimmar i veckan. Tittar vi på 

tabell 10 så kan man ändå ana en trend där debutåldern och investeringens längd spelar roll 

för om spelaren har nått eliten, har fortsatt spela eller har slutat. När det kommer till samma 

siffror fast gällande träningsmängd, det vill säga investeringens intensitet, är resultatet lite 

spretigare. Skillnaden mellan elitspelarna och de som har slutat är knapp, samtidigt som 

skillnaden mellan dessa två och de som fortfarande är aktiva under elitnivå är större. Det 

skulle kunna förklaras med att de som spelar i division 2 och lägre inte har eller har haft 

samma träningsmängd de senaste åren. 

 

När det gäller de spelare som har belönats och har blivit uttagna till ytterligare talangläger så 

tyder resultaten på att de har fått större avkastning på sin investering i fotbollskapital. Att 

många av elitspelarna också tagits ut ett steg längre kan te sig ganska logiskt. Tittar vi 

däremot på hur stor andel av dem som har fortsatt att spela fotboll av den totala urvalsgruppen 

är det 41,6 %. Andelen av dem som fortfarande är aktiva gentemot alla som togs ut till 

antingen Svealandslägret eller Cup Kommunal är 52,3 %. Visst, ju duktigare en spelare är 

desto större är kanske chansen att hon fortsätter men någonstans behöver spelaren också 

kanske ett kvitto på att hon är duktig för att motiveras ytterligare varvid en avkastning i form 

av en belönande uttagning kan stärka spelarens fotbollskapital. 
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4.5 Metoddiskussion 
Studiens största brist är det stora bortfallet. Ett visst bortfall får man alltid räkna med men för 

att kunna generalisera bör svarsfrekvensen (57,6 %) ha varit högre än vad studien kom upp i. 

Varför blev det då ett så stort bortfall? En analys av det har redan presenterats i avsnitt 2.5 

men en punkt som inte togs upp där var tiden. Någonstans var det tvunget att sätta en 

”deadline” för inkomna svar och databearbetning. Men även efter denna deadline har svar 

fortsatt att komma in och sålunda skulle ytterligare lite tid ha kunnat ge en bättre 

svarsfrekvens. När det kommer till de frågor som har ställts med hjälp av enkäten så kan man 

alltid diskutera om de borde ha formulerats annorlunda eller om andra frågor borde ha tagits i 

beaktande. Författaren är även medveten om att det är relativt ovanligt att blanda enkätsvaren 

med en annan källa som det Svenska Fotbollförbundets licensregister. När det kommer till 

sammanställningen av på vilken nivå spelarna befinner sig idag ansågs dock det vara viktigt 

att få med så många som möjligt och i med att både register samt berörd klubb kontrollerades 

bör uppgifterna stämma. 

 

4.6 Slutsats 
Att döma av dem som har svarat var en dylik studie välkommen. Många respondenter har 

lämnat positiva synpunkter under ”Egna kommentarer”. Med hjälp av framförallt dem som 

har svarat på enkäten, men också med hjälp av de olika register som har använts, har studien 

undersökt talangutvecklingen inom Stockholmsfotbollen. Det finns fortfarande mycket jobb 

att göra, men utifrån de resultat som studien har presenterat dras följande slutsats: 

 

• Av de 245 spelare som tillfrågades spelar 27 av dem idag elitfotboll. Utifrån det får 

förbundet och de enskilda föreningarna, utifrån sina egna kriterier, utvärdera om den 

utdelning som investeringarna har gett kan anses var godkänd ur ett elitperspektiv. 

• Av de 245 spelare som tillfrågades är 102 av dem fortfarande aktiva. Att mindre än 

hälften av de undersökta spelarna fortfarande är aktiva idag får dock anses vara en låg 

siffra. Tittar man samtidigt på hur många de är som har slutat att spela fotboll samt hur 

få de är som, i annan roll än som spelare, engagerar sig har inte de investeringar man 

har gjort gett tillräcklig avkastning ur ett bredare perspektiv. 

• Av de 43 spelare som har studerat fotbollsinriktning på gymnasiet är 36 fortfarande 

aktiva och 17 av dem har nått eliten. En samverkan mellan skola och fotboll verkar 

således underlätta och vara till gagn för fotbollskarriären. 
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4.7 Fortsatt forskning 
Vad skulle man då kunna fortsätta forska kring? Många av dem som har slutat har gjort det 

under idrottsrelaterade övergångar. Men de som har genomfört dessa övergångar då? Varför 

har just de lyckats bättre? Fallby beskriver i sin bok viktiga faktorer för att klara en dylik 

övergång men han tittar inte specifikt på flickorna. En separat utredning helt för dam- och 

flicksidan skulle kunna vara en framtida forskningsansats. Ytterligare en fråga som man i 

framtiden bör titta på är varför så få av dessa spelare antingen under eller efter karriären har 

valt att engagera sig som ledare. Motivet till detta är att dels kan ses som ett resursslöseri, dels 

för att det alltid behövs duktiga personer för att ta hand om nästa generations talanger och 

deltagare på Bosölägret.
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Bilaga 1 
 

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

 

Frågeställningar: Här skriver du uppsatsens frågeställningar. 

 

VAD?  

Ämnesord Synonymer 

Talang 

Damfotboll 

Talent 

 

Talangutveckling 

Flickfotboll 

Talent+ soccer+ football 

 

 

VARFÖR?  

Talangbegreppet är centralt för hela studien. Därför har det använts som sökord på både svenska och 

engelska samt i kombination med andra för studien relevanta sökord. Även dam- och flickfotboll är 

ytterst relevant varvid sökningar på det temat gjordes. 

 

HUR? 

Databas Söksträng Antal  

träffar 

Antal relevanta 

träffar 

Iris 

Iris 

Iris 

Iris  

Libris  

Sport Discus 

Talang 

Damfotboll 

Flickfotboll 

Talangutveckling  

Damfotboll 

Talent football and soccer 

54 träffar 

67 träffar 

1 träff 

6 träffar 

30 träffar 

48 träffar 

6 träffar 

3 träffar 

1 träff 

1 träff 

2 träffar 

2 träffar 

 

KOMMENTARER:  

Genom sökningar i databaser hittades relevant litteratur, främst genom Iris. I denna litteratur hittades i 

sin tur referenser som kom att användas i studien. Utöver det togs litteratur fram med hjälp av 

handledaren samt StFF. 

 

 
 



 

Bilaga 2 

Postenkäten 
Bakgrund 
 
1. När är du född? (år-mån-dag) 
 
________________________________ 
 
 
2. I vilken stad bor du idag? 
 
________________________________ 
 
 
3. Hur gammal var du när du började spela fotboll i förening? 
 
_______________________________år 
 
 
4. Vilken var den första föreningen du spelade i (moderklubb)? 
 
________________________________ 
 
 
 
Fotbollskarriären 
 
5. Spelar du fortfarande fotboll i förening? (Om ”Nej” gå till fråga 13) 
 
Ja Nej 

  
 
 
6. I vilken klubb? 
 
________________________________ 
 
 
7. På vilken nivå? 
 
Allsvenskan  Division 1  Division 2  Division 3 

       
  
Division 4  Division 5  Korpen 

     
 
 
Annan:________________________________ 



 

 
 
 
8. Hur många klubbyten har du gjort? 
 
0 1 2 3 4 5 Fler 

       
 
 
 
9. Om 1 klubbyte eller fler, vid vilken ålder lämnade du din moderklubb? 
 
________________________________ 
 
 
10. Om 1 klubbyte eller fler, vid vilken ålder kom du till din nuvarande klubb? 
 
_______________________________år 
 
 
11. Om 1 klubbyte eller fler, varför bytte du till din nuvarande klubb? 
 
Jag ville utvecklas mer som spelare Jag ville lägga ner mindre tid på fotbollen 

    
 
Jag flyttade till en ny ort  Jag blev värvad till den nya klubben 

    
 
Jag platsade inte i min dåvarande klubb Av sociala skäl 

    
 
Annan anledning: _________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
12. Vad är det som gör att du fortfarande spelar fotboll? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
(Spelar du fortfarande fotboll, gå till fråga 17) 
 
 
 



 

13. Vid vilken ålder slutade du att spela fotboll i förening? 
 
______________________________år 
 
 
14. I vilken klubb spelade du när du slutade? 
 
________________________________ 
 
 
15. På vilken nivå? 
 
Allsvenskan  Division 1  Division 2  Division 3 

       
 
Division 4  Division 5  Korpen 

     
 
 
Annan:________________________________ 
 
 
16. Varför slutade du att spela fotboll? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
17. Hur många timmar i veckan i genomsnitt har du tränat/tränade du från 13 års ålder? 
 
________timmar________minuter 
 
 
18. Vilken/vilka tränare tycker du har haft mest påverkan på din utveckling? 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
19. Är du på något annat sätt än som spelare involverad i fotbollen idag? 
 
Seniortränare för herrar  Seniortränare för damer 

    
 
Juniortränare för pojkar  Juniortränare för flickor 

    
 
Styrelseuppdrag  Domare 

    
 
Annan funktion: ______________________________ 
 
 
 
Arbete och studier 
 
20. Vad har du för huvudsysselsättning idag? 
 
Fotbollsspelare Studerar på gymnasium Studerar på högskola Arbetar 

       
 
Annan sysselsättning:________________________________ 
  
 
21. Om du har svarat ”Arbetar” eller ”Studerar på…” på fråga 20, med vad? 
 
________________________________ 
 
 
22. Utövar du, i förening, någon annan idrott än fotboll idag och i så fall vilken/vilka? 
 
________________________________ 
 
 
23. Motionerar du på något annat sätt och i så fall hur? 
 
________________________________ 
 
 
24. Har du någon gång studerat i en klass med fotbollsinriktning? 
 
Ja, på lågstadiet  Ja, på mellanstadiet Ja, på högstadiet  

     
 
Ja, på gymnasiet Nej 

    
 
Annat:________________________________ 



 

 
 
25. Vilken är den högsta studienivå du har avslutat? 
 
Högstadiet  Gymnasiet  Högskola 

     
 
Annat: ________________________________ 
 
 
26. Om högskola, vad har du studerat? 
 
________________________________ 
 
 
27. Egna kommentarer: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Tack så mycket för din medverkan! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

Enkätens följebrev 

 

 
Var tar Stockholms fotbollstalanger vägen? 
 
Hej! 
 
Jag heter Linus Westling och studerar Sport Management på GIH i Stockholm. Jag skriver för 
närvarande min examensuppsats och behöver din hjälp! 
 
I samarbete med Stockholms Fotbollförbund undersöker jag vart Stockholms fotbollstalanger 
på flicksidan tar vägen i åldern 17-23. Det pågår för närvarande ett omfattande arbete med att 
utvärdera hur talangutvecklingen i Stockholm fungerar och detta är en del av det arbetet. 
Beroende på resultatet hoppas jag kunna dra vissa slutsatser om hur just denna 
talangutveckling fungerar. Som urval till undersökningen har jag valt att be dig som var 
uttagen till Bosölägret att svara på bifogat frågeformulär. För mig, Stockholms 
Fotbollförbund och alla de föreningar som arbetar med ungdomar och talanger idag skulle din 
medverkan betyda oerhört mycket! Din medverkan är självklart frivillig men jag hoppas och 
ber dig att ta dig tid att besvara frågorna för att ge ett så bra underlag som möjligt! 
 
Alla spelare var uttagna till Bosölägret under åren 1997 – 2003 får ett frågeformulär som 
detta. Undersökningen riktar sig enbart till talangerna på flicksidan som var uttagna till lägret. 
Jag ber dig att svara på frågorna och skicka tillbaka formuläret i det bifogade kuvertet, som 
inte behöver frankeras. Eller så går du in på: 
http://www.lrl.nu/viking/talang/ och svarar på formuläret elektroniskt. Där skriver du in 
lösenordet: xxx och fyller sedan i formuläret! Jag skulle uppskatta väldigt mycket om du 
kunde svara så fort som möjligt men allra senast den 15 februari. 
 
Bland de som svarar kommer jag att lotta ut 2st biljetter till Sveriges EM-kvalmatch mot 
Island på Råsunda i juni. 
 
Varje svar kommer att behandlas konfidentiellt och informationen som frågeformuläret 
utmynnar i kommer enbart att användas i denna studie samt att inga namn självklart kommer 
publiceras. Det går jättebra att kontakta mig vid frågor eller tankar kring undersökningen. 
 
Handledare för uppsatsen är fil dr Rolf Carlson. 
 
Linus Westling 
e-mail: ihs1551@stud.ihs.se 
tel: 0739675273 
 


